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Abstract 
 

Dometic group is a company that produces and sells products for mobile lifestyles. One of 

many products is a type of coolingbox, called TE-box. The TE-box stands for approximately 

five percent (5%) of Dometics revenue. Long lead times and presumably avoidable high costs 

are some problems connected to the production of TE-bxes. There are also imposing 

difficulties of meeting changes in demand and planning stock. The main purpose of this paper 

is to examine the supply chain of Dometic, with the TE-box in focus. Recommendations 

including improvement strategies with respect to material, information and money flows. 

These will be based on the results of our mathematical analysis and approach to the presented 

problem. The framework of this paper is the application of relevant mathematical theory to 

this real-life industrial problem. The models are derived from optimization and systems 

theory. Data was received directly from the source.  

 

 

Sammanfattning  

 
Dometic är ett stort industribolag som tillverkar lösningar främst för mobila hem. Fem 

procent av bolagets omsättning utgörs av en typ av kylbox, så kallad TE-box. TE-boxar består 

av kropp och ett lock där kylteknologin finns. Långa genomloppstider har resulterat i 

svårigheter med höga kostnader, långa ledtider från beställning till kund samt svårigheter att 

hantera fluktuationer i efterfrågan och planera lager.   
 

Syftet med detta arbete är att analysera Försörjningskedja för TE-boxarna och föreslå 

eventuelle förändrings- och förbättringsåtgärder gällande, material-, information- och 

penningflöde (direkta kostnader). 

 

Arbetet är utformat som en fallstudie hos Dometics huvudkontor i Solna strand. Metodvalet 

för att skapa en förståelse kring operationerna blev möten med intressepersoner. För att skapa 

en djupare förståelse kring hur problematiken och vilka delar av Supply Chain som är 

intressanta att undersöka användes teorier inom verksamhetsledning. För att lösa problem 

användes metoder från optimeringslära och systemteknik.  
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All data som används i studien har tillhandahållits av olika representanter för Dometic.   

Resultatet visar att informationsflödet bör effektiviseras och att ledtiderna kan sänkas genom 

att ställa krav på underleverantörer att hålla råvarulager. Det visar även att den nuvarande 

placeringen av produktionsenheter är den optimala om man väger in olika kostnader och 

jämför med andra alternativ. Om resultatet skall användas som ett verkligt beslutsunderlag 

bör fler intressepersoner vara inblandade då man viktar kostnaderna.  
 

Förord 

 

Vi vill tacka Dometic som har gett oss förtroendet att arbeta med detta problem. Den tydliga 

problemformuleringen och det utbredda dataunderlaget har gett oss möjligheten att applicera 

våra kunskaper inom industriell ekonomi och matematik   i ett verkligt scenario. Speciellt tack 

till Anton Ludnqvist, CTO som är uppdragsgivare samt Niklas Blomgren, Head of Supply 

Chain som har agerat handledare på Dometic för att han ständigt har besvarat frågor och visat 

ett stort engagemang. Vi vill även tacka Fei Wang, handledare på KTH som har varit ständigt 

tillgänglig och väglett oss genom arbetet. 
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Inledning 

 

Följande avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av Dometic och de problem som finns 

för Supply Chain av TE-boxar. I problemformuleringen, som blir grunden till arbetet beaktas 

problematiken i syfte att hitta förbättringsåtgärder. 

 

1.1 Bakgrund  
 
För att mäta ett företags prestanda är det viktigt att ha en tydlig bild över dess operationer och 

arbetsmetoder samt hur de kan förbättras och hanteras. Identifikation av förbättringsåtgärder 

möjliggörs om nuläget analyseras, dvs hur kostnad (direkta)-, information -och materialflöde. 

Därför är det intressant att kartlägga ett företags försörjningskedja.  

 

Dometic är ett stort industribolag som tillverkar lösningar främst för mobila hem. Deras utbud 

utgörs av allt från fönster och toalettstolar till kyllösningar. Bolagets mest kända produkter är 

kyllösningarna. Kyllösningarna säljs till återförsäljare av diverse storlek, stora kedjor som 

Lidl men även mindre butiker. Fem procent av bolagets omsättning utgörs av en typ av 

kylbox, så kallad TE-box. TE-boxar består av en kropp och ett lock där kylteknologin finns. 

Locket produceras i Kina och kroppen i Europa. Långa genomloppstider och många 

produktvarianter av TE-boxar har resulterat i svårigheter att planera lager, höga direkta 

kostnader och låg flexibilitet. I syfte att hitta en effektiv strategi och kostnadsoptimera 

påbörjades ett samarbete mellan Dometic studiens författare. 

 

I studien analyseras Försörjningskedja av TE-boxar för att kartlägga ledtider. Det finns även 

ett intresse i att undersöka hur snabbt material och data flyter genom företaget för att 

identifiera förbättringsåtgärder. Snabbare genomloppstider innebär nämligen att ett företag 

har bättre kapacitet att hantera- och reagera på fluktuationer i efterfrågan.  

 

1.2 Problemformulering  

 

Genomloppstidernan, alltså tiden från starten på första operationen till dess att produkterna 
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läggs i färdigvarulager1 för TE-boxarna är ca 3 - 4 månader. Genomloppstiderna är ett resultat 

av att fabriken i Kina beställer råvara först när orden är lagd och påbörjar produktion 3 - 4 

veckor senare. Därefter är ledtiden för locken att transporteras från Kina till fabrikerna i 

Europa ca 6 veckor. De långa genomloppstiderna har medfört stort bundet kapital, svårigheter 

att hantera fluktuationer i efterfrågan och därmed förloras affärer. Ett annat problem är att 

antalet produktvarianter av TE-boxar, 33 typer, medför onödigt hög komplexitet i 

produktionen. På grund höga direkta kostnader, hög komplexitet och låg flexibilitet anses 

nuvarande Försörjningskedja inte vara optimal.  

 

1.3 Frågeställning 

 

I studien vill man besvara följande frågor:  

 

Hur ser material-, penning- och informationsflöde ut i dagsläget och vilka förbättringsåtgärder 

kan vidtas? Var bör produktion placeras? 

 
1.4 Mål och syfte 
 
 
Målsättningen och syftet med att analysera Supply Chain är följande 
 

• Identifiera direkta kostnader för nuvarande försörjningsupplägg  

• Sammanställ och analysera nuläge  

• Minska ledtider  

• Rekommendera en optimal materialflödeslösning med avseende på kostnad och 

kapitalbindning genom att undersöka var produktionen bör placeras  

 

För att minska ledtider och kostnader läggs högst fokus på att analysera Supply Chain ur ett 

verksamhetslednings- och optimeringsperspektiv och på så vis identifiera problem.  

 

Därefter skall nuvarande försörjningskedja jämföras med diverse alternativa upplägg för att 

hitta den mest realistiska, tids- och kostnadseffektiva lösningen.  Syftet är att fastslå värdet av 

                                                 
1 Industriell ekonomi s 55 
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eventuella förbättringsåtgärder, resultatet skall alltså användas som beslutsunderlag för valet 

av strategi för att kvalitetssäkra logistikflödet. En kvalitetssäkring av logistikflödet innebär 

effektivare materialhantering, minskade ledtider och reducerade kostnader.  

 

Syftet med att reducera antalet produktvarianter är att minska komplexiteten. För att motivera 

varför antalet produktvarianter bör reduceras skall olika teorier från verksamhetsledning 

diskuteras. Vilka produktvarianter som skall kvarstå och framtida rekommendationer skall 

också avgöras ur ett verksamhetsledningsperspektiv.  

 

2. Material 
 

2.1 Data 

 

Dataunderlaget är tillhandahållit av Dometic och får av sekretesskäl inte publiceras i 

uppsatsen. Dataunderlaget består av: 

• Nuvarande kostnad för:  produktion, montering, palletering, paketering, transport och 

lagring 

• Kostnadserbjudanden från andra underleverantörer för ovanstående punkter 

• Historisk försäljningsdata 

• Nuvarande ledtider samt ledtider för olika transportalternativ 

• Kostnadserbjudanden från andra leverantörer 

 

2.2 Begränsningar i data 

 
Det finns begränsningar gällande datainsamling och mån av tid. Se nedan:  

 

• Dometic är en stor global organisation och underleverantörer inblandade. Därmed finns 

många olika informationskällor som måste komplettera varandra.  

 

• Av sekretesskäl kan dataunderlaget inte publiceras i uppsatsen utan endast vissa siffror och 

konkreta resultat.  
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• Vi blir begränsade till att undersöka de faktorer där data är tillgänglig 

 

• Avrundningar, genomsnittliga beräkningar, skattningar ger fingervisningar snarare än exakta 

resultat 

 

• För att avgöra hur kostnaderna skall förhålla sig till varandra används viktningar, kostnad av 

ledtid beräknas till exempel genom att dividera faktiskt ledtid med önskad ledtid. Hur man 

skall vikta kostnaderna har bestämts med handledare på KTH, Fei Wang och handledare på 

Dometic Niklas Blomgren.  

 

2.3 Andra avgränsningar 

 

Eftersom det inte finns någon möjlighet att undersöka produktionsfasen hos 

underleverantörerna utan att vara på plats i fabrikerna görs det en avgränsning i logistikflödet. 

Problemområdet begränsas alltså till att analysera operationer och utesluter omvandlingen 

från råmaterial till lock respektive kropp. Till uppgiften hör alltså inte att effektivisera 

produktionen genom att till exempel undersöka ställtider. Dock skall standardisering av 

produkterna övervägas men då genom reduktion av produktvarianter. 

 

2.4 Informationsgrund  
 
Metodvalet för att skapa en förståelse kring operationerna blev möten med intressepersoner, 

främst Head of Supply Chain Niklas Blomgrean, Global Product Manager Henrik Linder, och 

Sabrina Poschmann -Category Manager Traded Products EMEA Central Purchasing.  För att 

skapa en djupare förståelse kring hur problematiken i Supply Chain kan analyseras data och 

mötesanteckningar och diskussioner som ägde rum. Man undersökte nuläget ur ett 

verksamhetsinledningsperspektiv där boken ”Industriell ekonomi: verksamhetsledning” av 

Magnus Aniande, Henrik Blomgren och Mats E var främsta källan. För att sedan analysera 

problemet ur ett optimeringsperspektiv användes böckerna ”Optimization” av Amol Sasane 

och Krister Svanberg samt ”Introduction to Operations Reasearch” samt ”Introduction to 

Operations Reasearch” av Frederick S. Hiller och Gerald J. Liebermann. För att förstå hur 

olika flöden kan visualiseras användes boken ”Learning how to see” av Mike Rother. Andra 

liknande studier har även analyserats för att undersöka tillvägagångssätt när man analyserar 

Supply Chain. Även andra vetenskapliga rapporter har undersökts, främst ”Optimering av 
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logistikflöde – av Benny Kvist – ämne: Supply Chain Management”.  

 
 

2.5 Verktyg  
 
Nätverkflödesproblemet har beräknats och modellerats med hjälp av Matlab, kartläggingar 
och grafer har ritats i draw.io och excel.  
 

 

3. Teori 
 

I detta avsnitt specificeras och förklaras metodval och teorier som används i arbetet. 

Tillvägagångssättet är en deduktiv metod där befintliga studier, teori och modeller ligger till 

grund för problemlösningen. 

 

3.1 Verksamhetsledning 

 

Verksamhetsledning handlar om hur företag kan uppnå konkurrensmässiga och långsiktiga 

fördelar. Till verksamhetsledning hör olika teorier om verksamhetsstrategier och styrning av 

företags utbud och förädlingsprocesser. Produktions och verksamhetsstrategier från 

verksamhetsledning ger en fingervisning om vilka områden som är intressanta att studera för 

att effektivisera Supply Chain. Nedan följer definitioner och teorier från verksamhetsledning 

som anses ha hög relevans i detta arbete och ligger till grund till analysen.  

 

3.1.1 Ledtider 

 

Ledtiden definieras på olika sätt, den generella definitionen är ”Tiden mellan att ett behov 

identifierats till dess att behovet är uppfyllt”2. Oftast benämns ledtid dock som ”den tid som 

förflyter från det att kunden gör sin beställning till leverans”3. I arbetet används den senare 

definitionen och vid undantag specificeras vad som menas med ledtid. Det finns ett tydligt 

                                                 
2 Föreläsning 2 Verksamhetsledning KTH, PowerPoint, Henrik Blomgren  
3 Industriell ekonomi s.55 
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samband mellan ledtid, flöde i produktionen och bundet kapital4. För att rationalisera 

verksamheten är det alltså av intresse att reducera långa ledtider5.  

 

3.1.2 Logistik 

 

Logistik handlar om att styra materialtransporterna i produktionsprocessen, dvs material som 

flyttas mellan olika operationer. Fokusering på att analys av ledtider leder oftast till att 

leveranstider minskar och att leveranssercive ökar6 . Materialet kan transporteras på järnväg, 

med lastbil, flyg eller båt. För att avgöra bästa transportmetod måste både ekonomiska och 

tidsmässiga aspekter vägas in. Därför kommer val av transportmetod undersökas under 

Dynamisk programmering. Flödet av material mellan leverantörer, tillverkare och kunder 

tillhör logistiken. Även materialflöde inom fabrikerna tillhör logistiken, dock avgränsas detta 

från studien. De kostnader som är intressanta att analysera när man undersöker logistikflödet 

är; frakt, lager, lastning, omlastning, lossning, säkerhetslager, ankomstkontroll, 

inköpshantering, skador och svinn, inkurans och försäkringar7. I studien skall främst 

kostnader för frakt analyseras, de vägs in i som en kostnad i Nätverkflödesproblem.  

 

 

3.1.3 Produktionens styrning 

 

Med produktion menas här operationer gällande logistik och lagring och monteringsprocessen 

då kropp och lock sammanställs till en produkt. Själva omvandlingen från råmaterial till 

kropp respektive lock är alltså inte inkluderad. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan 

operationer och processer. Process är då en produkt omvandlas från råmaterial till färdig 

produkt och operationer är de arbetssteg som passerar på vägen8. Det ställs oftast många krav 

på produktionen9, de som är relevanta i studien anges nedan.  

 

• Korta genomloppstider 

• Litet bundet kapital 

                                                 
4 Industriell ekonomi s.55  
5 Industriell ekonomi s.56 
4 Industriell ekonomi s. 58 
7 Industriell Ekonomi s.58 
8 Industriell ekonomi s.46 
9 Industriell ekonomi s. 45  
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• Låga transportkostnader 

• Hög flexibilitet 

 

Faktorerna ovan skall alyseras under Metod, Nulägesanalys. 

 

3.1.4 Nulägesanalys metod 

 

Nulägesanalysen utgå ifrån att undersöka nuvarande prestanda samt hur bra produkten är i 

dagsläget. Med en bra produkt menas här att den är funktionell, ekonomisk att framställa, 

distribuera och sälja samt att den är formgiven på ett bra sätt.10 För att mäta verksamhetens 

prestanda brukar man utgå ifrån faktorerna kostnad, hastighet, kvalitet, flexibilitet och 

pålitlighet. Nulägesanalysen utgår ifrån ovannämnd definition av en bra produkt samt måttet 

för verksamhetens prestanda. Nulägesanalysen skall användas för att identifiera problem. 

 

 

3.3 Optimeringslära och systemteknik för effektivisering av penning och materialflöde 
 

3.3.1 Linjärprogrammering  
 

Man är intresserad av att undersöka alternativa upplägg för Supply Chain. Man vill undersöka 

om kostnad för frakt, produktion och ledtider kan minimeras genom att byta strategi. 

Eftersom produktionskostnaden ökar då ledtiden och kostnaden för frakt minskar skall båda 

aspekterna vägas in i den totala kostnaden. 

 

För att hitta den optimala strategin för Supply Chain kan alla möjliga scenario ritas in i ett 

nätverk. Därefter applicerar man ett matematiskt verktyg som heter Linjär programmering på 

nätverket för att hitta det optimala flödet. Linjär programmering (LP) kan beskrivas enligt 

följande:  

 

 ”Planering av aktiviteter för att uppnå optimala resultat med hjälp av linjära samband” 11 

 

                                                 
10 Industriell ekonomi – verksamhetsledning av Aniander, Blomgren, Engwall, Gessler, Gramenius, Karlsson, 
Lagergren, Storm, Westin s. 29 
11 Introduction to operations reasearch s.25 rad 26 
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LP kan användas för att lösa många problem som jordbruksplanering, val av fraktmönster och 

allokering av produktionsanläggningar som i detta fall. Huvudsyftet med verktyget är att 

allokera begränsade resurser mellan aktiviteter.12 Här står aktiviteter för olika platser att 

placera produktion av lock och kropp samt montering på, i Kina eller i Europa. 

Kombinationen av aktiviteter avgör hur stor andel av resursen som förbrukas vid varje 

destination. Linjär i begreppet syftar till att alla matematiska funktioner i problemet måste 

vara linjära, programmering används som ett synonym till planering. Resultatet som uppnås 

då man applicerat LP på problemet skall visa den bästa möjliga kombination av positioner för 

att uppnå målet, nämligen att minimera kostnaden.  

 

LP problemet ser ut enligt följande i standardform:  

 

 

(𝑃): {
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒: 𝑐𝑇𝑥

      𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜: 𝐴𝑥 = 𝑏
𝑥  0

 

 
 

där x= ∈ ℝ𝑛 är variabeln och A∈ ℝ𝑚 x 𝑛   b ∈ ℝ𝑚   och c ∈ ℝ𝑛  är givna. 
 

Lösningsmängden utgörs av alla möjliga lösningar som uppfyller likheten Ax=b. Dock 

återstår att undersöka vilken av de möjliga lösningarna som är optimal.  Lösningsmängden 

utgörs av alla lösningar som uppfyller begränsningarna. Simplexalgoritmen avser att finna 

lösningen, som minimerar värdet av den objektiva målfunktionen. Uttryckligen, 

 

𝑓:𝐹 → ℝ , definieras som 𝒸⊺𝑥, där 𝑥 = [𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑛]𝑇 är den icke-negativa variabeln och 

𝒸 = [𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑛]𝑇 är konstanten. 𝐹 utgör mängden olika möjliga lösningar under 

begränsningen: 𝐴𝑥 =  𝑏 

 

𝐴 är en känd matris av koefficienter, alltså: 𝐴 = [
𝑎11  … 𝑎1𝑛...
𝑎𝑚1  … 𝑎𝑚𝑛

]  ∈ 𝑚 × 𝑛 och 𝑏 =

[𝑏1, 𝑏2,… , 𝑏𝑛]𝑇 är också en vektor av kända koefficienter. 

 

                                                 
12 Introduction to operations reasearch s.25 
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Sammanfattningsvis, med LP minimeras/maximeras 𝑓, genom att hitta punkten �̂� ∈  𝐹 så att 

𝑓(𝑥) ≤ 𝑓(𝑥) för varje och alla 𝑥 ∈  𝐹. 

 

3.3.4. Transport- och Minsta kostnads Nätverksflödesproblem M.NP 

 

Det typiska transportproblemet har är utformat enligt följande:  

 

Olika kvantiteter   S1 …… . . Sn av en produkt skall transporteras från l platser (källor) och 

mottagna i olika mängder d1 ………dk respektive, vid k destinationer. Det finns en kostnad 

för att transportera produkten från källa i till destination j som betecknas Cij. Man vill avgöra 

mängden xij som skall transporteras mellan varje källa, destinationspar (i,j) så att 

transportkraven är godkända och transportkostnaden är minimerad13. 

 

För att hitta det mest lönsamma materialflödet är det lämpligt att bygga ett nätverk av noder 

och bågar som är anslutna och minimera kostnaden.  

 

Mellan två noder kan det finnas två, olikriktade bågar.  

Den generella teorin Linjär programmering kan tillämpas speciellt på M.NP för att lösa 

transportproblemet. Den troligtvis viktigaste tillämpningen av M.NP är då ett företag planerar 

operationer och distributionsnätverk.14 Då analyseras flödet genom ett nätverk med 

begränsade resurser för att hitta den optimala vägen, den då kostnaden minimeras.  

 

Kärnan av konceptet hämtas ur grafteori. 15Ett nätverk är ett par (Ν,Ε), där Ν 

står för en finit mängd of noder och Ε är riktade kanter mellan noderna. Noderna i mängden, 

är numrerade från 1 till m, där m är totalt antal noder. Se Figur 1. 

 

           
Figur 1. Ett nätverk med m=5 riktade kanter 

                                                 
13 Optimization s.20 
14 Introduction to operations reaseatch s. 395, sista stycket 
15 Optimization s 72 
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En riktad kant som går från nod i till nod j, betecknas av vektorn (i, j). Den representeras 

grafiskt som en riktad pil från nod i till nod j. Se Figur 2. 

   

   
  Figur 2. Riktad kant (i, j) mellan noderna i och j 

 

Då kanten är riktad ska (i, j) och (j, i) betraktas som två olika.  

x(i,j) betecknar flödet i kanten (i, j) ∈ Ε och flödeskostnaderna för respektive kant definieras 

som 𝑐(i,j).16 

Då, ska en nod vidareförklaras utifrån ovanstående definitioner. En nod kallas för: 

 

(1) källa (source) om nätverksflödet matas in härifrån, från utanför nätverket. 

(2) sjunkande (sink) om nätverksflödet absorberas härifrån och skickas ut ur 

nätverket. 

(3) mellanliggande om den varken är källa eller sjunkande.  

 

Flödet i varje nod är i balans. Uttryckligen, inflöde=utflöde. Inflödet till noden utgör summan 

av samtliga flöden från alla riktade kanter i den. Utflödet till den är summan av samtliga 

flöden mot alla kanter utanför noden.  

I detta sammanhang, anges 𝑏𝑖 som flödesmängden försedd till nätverket från utanför 

nätverket. För source är 𝑏𝑖 > 0, sink har 𝑏𝑖 < 0 och medan mellanliggande har 𝑏𝑖 = 0.  

Antagandet för samtliga  ∑ 𝑏𝑖 = 0𝑚
𝑖=1 .17 

 

 

3.3.3 Simplex 

 

Formuleras problemet linjärt kan det sedan lösas med hjälp av simplex. Simplexalgoritmen 

används för att optimera linjära multivariabla funktioner. Den hittar lösningar till linjära 

                                                 
16 Optimization s 72 
17 Optimization s 72 
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problem genom att ta reda på och undersöka lösningar som finns på randen till de möjliga 

lösningarna.18 

 

Algoritmen genererar och testar de möjliga lösningarna. Den anpassar sig efter det lokala 

området och närmar sig stegvis mot den slutliga minimipunkten19. Vid varje iteration pekas 

nämligen en variabel ut vilken inverkar mest mot den slutliga optimala lösningen. Sedan 

ersätter variabeln en annan sådan som mest begränsar den. Begränsningen avser processen att 

finna minimi eller maximipunkten. Därvid skiftas proceduren till en annan preliminär 

lösningsmängd och till slut mot den optimala lösningen vid samma eller kommande 

iterationer. Simplex algoritmen utgör ett standardiserat och väl testat sätt att lösa linjära 

programmeringsproblem. Den har bevisats vara effektiv och beräkningsbart kompakt20. 

 

Härvid förklaras algoritmen matematiskt under kontexten av minimeringsproblem. Processen 

börjar nämligen utifrån en möjlig lösning. Efter att dess optima undersökts och upptäckts, 

avbryts algoritmen. Annars, fortsätts det till nästa möjliga lösning. Värdet av 𝑓 minskar 

kontinuerligt, tills ett minimum har uppnåtts. Simplex förutsätter ekvationssystemets 

kanoniska form, ty 𝐴𝑥 = 𝑏. 

 

Algoritmen beskrivs först grafiskt. Se Figur 1.Varje steg vidareförklaras sedan matematiskt. 

 

 

                                                 
18 Gerbaulet André,Gnem Emil ”Optimering av schemaläggning vid callcenters med simplexmetoden och 
heuristiska metoder” 
19  J. A. Nelder  R. Mead, A Simplex Method for Function Minimization 
 
20 J. A. Nelder  R. Mead, A Simplex Method for Function Minimization  
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  Figur 1. Simplexalgoritm 

 

Först introducerar vi nya variabler samt deras beteckningar och innebörd. 

 

I. Intital lösning 

Först antas basvektorer 𝛽  och sedan beräknas en preliminär möjlig lösning, 𝑏 ̃ med 

𝐴𝛽𝑏 ̃ = 𝑏. 𝐴𝛽 är en submatris till ursprungliga 𝐴. Submatrisens index 𝛽, betecknar det 

motsvarande index till den utvalda initiala möjliga lösningen. Därefter, bestäms 

vektorn 𝑦 utifrån ekvationen 𝐴𝛽
𝑇𝑦 = 𝑐𝛽. Vektor 𝑦 = [𝑦1,𝑦2,… , 𝑦𝑚] kallas för 

simplexmultiplikator. Simplex multiplikatorn är förknippad med den initiala samt 

övriga BFS. Den utgör skuggpriset, associerat till en BFS. Dessa priser uppstår då 

ursprungliga ekvationssystemet omvandlas till en annan vid någon iteration i 

algoritmen. Under samtliga iterationer bevaras den kanoniska formen av 

ekvationssystemet. Som en följd, objektiva funktionens koefficienter av den initiala 

BFS är lika med noll [5]. Avslutningsvis, beräknas den reducerade kostnaden 𝑟𝑣 =

[𝑟𝑣1, 𝑟𝑣2, 𝑟𝑣𝑙] utifrån ekvationen  𝑟𝑣 = 𝑐𝑣 − 𝐴𝑣
𝑇 𝑦. Index 𝑣 står för det motsvarande 

index till den icke initiala möjliga lösningen. Den introduceras samt bestäms för att 

den nya variabeln ska ingå i den uppdaterade BFS. 

 

II. Är lösningen optimal? 

Optima avgörs med hjälp av 𝑟𝑣. Om 𝑟𝑣 ≥ 0, har optima uppnåtts och 𝑥𝛽= 𝑏 ̃. När ¬ [𝑟𝑣 
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≥ 0], fortgår algoritmen enligt följande:   

𝑞 väljs så att 𝑟𝑣𝑞 = min
𝑖

 {𝑟𝑣𝑖 : 𝑖 = 1,… , 𝑙}. Den mest negativa komponenten av 𝑟𝑣 väljs 

således ut. Sedan, vektor �̃�𝑣𝑞beräknas utifrån  𝐴𝛽�̃�𝑣𝑞 = 𝑎𝑣𝑞  . Om �̃�𝑣𝑞 ≤ 0, existerar 

ingen lösning. Annars, övergår algoritmen till IV)   

 

III. Algoritmen avbryts 

Optimal lösning funnen och bestämd: 𝑥𝛽=𝑏 ̃. 

 

IV. Övergång till nästa möjliga lösning  

Om ¬ [�̃�𝑣𝑞 ≤ 0], kalkyleras 𝑡𝑚𝑎𝑥 och en 𝑝 bestäms så att 𝑡𝑚𝑎𝑥 = min{  𝑏 ̃𝑝
�̃�𝑝,𝑣𝑞

} där 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = min {  𝑏 ̃𝑖
�̃�𝑖,𝑣𝑞

: �̃�𝑖,𝑣𝑞} > 0. Slutligen, byter 𝑣𝑞  och 𝛽𝑝 plats. Algoritmen upprepas 

från steg II. 

 

 

3.3.5 Dynamisk programmering 
 
För att undersöka om det kan vara lönsamt att producera kroppen i Kina trots att det innebär 

höga transportkostnader skall ett DP problem formuleras. Efter diskussion med handledare på 

KTH kom man fram till att en viktning kan användas för att få med både positiva och 

negativa aspekter av produktion av kropp i Kina.  Kostnaden som skall minimeras är en 

summa av viktade produktionskostnader, transportkostnader och transporttid.  

 

Dynamisk programmering är en metod för att lösa problem tidseffektivt. Det innebär att det 

implicit framtas alla möjliga lösningar. Beaktandet av kostnader som är knutna till varje 

lösning, leder vägen till optima. I förhållande till noder, undersöks nämligen kostnaden som är 

kopplad till föregående nod. Problemet brukar definieras enligt följande:  

Låt fn(sn) beteckna den optimala kvarstående kostnaden om man vid stadie n befinner sig vid 

sn och tar optimala beslut. 

Låt fn(sn, xn) beteckna den optimala kvarstående kostnaden om destinationen är xn vid stadie 

n, först ta beslut xn  och därefter tar optimala beslut gällande destination. 
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Rekursionen 

fn(sn) = min fn(sn, sn+1) where sn+1 = xn ∈ Fn+1 

                         xn 

gäller där,   

 

fn(sn, xn) = min Csn.xn + fn+1(xn). 

                          xn ∈Fn+1 

 

 

En explicit förklaring på tillvägagångssättet följer nedan: 

 

I. Problemet delas upp i tidsnivåer. Varje nivå anger starten på en tidsperiod. 

 

II. Vid nivåer skall bästa vägen till ett tillstånd bestämmas. Varje nod representerar ett så 

kallat tillstånd. Med bästa väg avses det optimala variabelvärdet och kostnad. 

 

III. Övergång till nästa nivå 

 

IV. Kartläggning av den otimala vägen när sista nivån uppnåtts. 

 

En grundläggande förutsättning för dynamiska programmeringens genomförande är att 

problemet i fråga ska kunna delas upp i små delproblem. Dessutom ska värdena enkelt kunna 

uppräknas genom en rekursionsekvation. 

 

3.3.6 Beräkning av kostnader  

 

Efter diskussion med handledare på KTH kom man fram till att en viktning kan användas för 

att få med både positiva och negativa aspekter med att placera produktion på olika ställen. 

Kostnaden kommer därför formuleras enligt följande:  
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4. Metod 

 

I detta avsnitt presenteras tankar, konkreta lösningar, tillvägagångssätt och beräkningar.  

 

 

4.1 Förstudie 

 

Förstudien inleddes med möten och diskussioner med intressepersoner och fältstudier. Syftet 

var att identifiera behov och logistiska problem i verksamheten om som sedan blev grunden 

till problemformuleringen. Därefter skissades modeller upp som utvecklades kontinuerligt 

under arbetet för att förbättra precisionen. Utvecklingen skedde genom att tillägga ytterligare 

data och tala med ytterligare intressepersioner. 

 

4.2 Nulägesanalys och problemidentifiering 

𝐶𝑖𝑗 =  
𝐿𝑖𝑗

𝐿𝑚𝑎𝑥
+  

𝑇𝑖𝑗

𝑇𝑚𝑎𝑥 
+

𝑃𝑖

𝑃𝑚𝑎𝑥
+

𝑀𝑖

𝑀𝑚𝑎𝑥
 

 
 𝐿𝑖𝑗 = 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑗 
𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 
 
𝑇𝑖𝑗 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑗 
𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 
 
𝑃𝑖 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑜𝑐ℎ 𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝 + 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑖 
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑜𝑐ℎ 𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝  
 
𝑀𝑗 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑖  
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 
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Först analyseras hur bra produkt är samt dess prestanda. Se definitioner av begreppen under 

Metod och Teori – Nulägesanalys tillvägagångssätt.  

 

4.2.1 Formgivning 
 
 
Bjorn Flemsater, R&D anser att formgivningen har hög relevans i förhållande till 

funktionaliteten. Han menar att eftersom kylboxarna säljs till kampanjpris vid stora varuhus 

sker många impulsköp och att en tilltalande formgivning kan bli avgörande för inköpet. Här 

anser han att det finns stor utvecklingspotential. I dagsläget finns till exempel en risk att 

färgen på locket och kroppen är olika eftersom de produceras separat av olika enheter. Det 

förekommer även att underdelen och isoleringen lossnar och inte är korrekt monterade, detta 

arbetar man dock med att förbättra.  

 

 

4.2.2 Kostnad, Ekonomisk framställning 
 

 
En anledning till att produktionen av lock är placerad i Kina är givetvis att 

produktionskostnaderna är lägre än exempelvis i Europa. Med detta resonemang borde all 

produktion placeras i Kina men så är inte fallet. Detta eftersom produktionen i Kina medför 

höga transportkostnader då en stor andel kunder befinner sig i Europa. Betalningsmodellen 

för transporten är att betala för vikten som transporteras, men om godsen har låg vikt men hög 

volym använder man en DIM-faktor för att beräkna en teoretisk vikt. Kropparna är formade 

som stora lådor som rymmer 25-30l, därmed skulle produktion i Kina innebära att man betalar 

för att transportera tomrum. Idag har man därför valt att ha lägre transportkostnader med 

produktion av kropp i Europa men höga kostnader för produktion- och lagring. All produktion 

i kina skulle medföra högre transportkostnader men lägre kostnader för produktions- och 

lagring. Kan detta alternativ vara lönsamt? Någon sådan avvägning har inte gjorts. Det låga 

priset medför att marginalerna på försäljningen är små eftersom produkten inte är ekonomisk 

att framställa.  

 

Den låga flexibiliteten medför att det är nödvändigt att hålla reservlager, här finns svårigheter 

gällande dimensionering. Nuvarande modell för att dimensionera säkerhetslagar är baserad på 
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täcktid vilket inte tar hänsyn till variation i efterfrågan per SKU. Därför finns stor risk för 

både alldeles för höga respektive låga lagersaldon. 

 

Man arbetar aktivt för att minska kostnaderna. Största fokus ligger på att minska kostnader för 

transport, produktion, montering och lagring. Andra möjligheter inom design, byggteknik och 

modularisering undersöks även. Just nu ritas locket om, i syfte att minska antalet skruvar och 

förenkla uppbyggnaden.  

 
4.2.3 Kvalitét, funktionalitet 
 
Komplexiteten i utbudet är en bidragande faktor till de långa ledtiderna och därför vill man 

utvärdera uteslutandet av vissa modeller. Det är intressant att undersöka funktionaliteten 

eftersom den avgör hur man kan minska komplexiteten i produktionen. En identifiering av 

överflödiga- respektive viktiga funktioner kan användas som underlag till hur man kan 

standardisera och modularisera. Funktioner som medför konkurrensfördelar bör behållas och 

överflöde bör tas bort.  

 

Generellt är TE-boxarna exakta gällande den volym som står uppgiven på förpackningen 

kontra den verkliga. Testning visar att vissa konkurrenter uppger felaktiga volymer ~20 % 

eller mer i vissa fall. Ett problem med några konkurrenter är att locket inte kan stå öppet, 

antigen faller det ner, eller så får hela boxen får överbalans och faller omkull. Detta problem 

har ingen av boxarna från Dometic. Gällande ljud ligger Dometic dåligt till i förhållande till 

konkurrenterna. Boxarna låter mera än dom flesta andra. Detta beror delvis på att man har 

haft för högt fokus på kylprestanda vilket resulterar i hårt arbetande fläktsystem. 

Konkurrenternas produkter har generellt sämre på kyl-prestanda men låter mindre.  I 

framtiden bör man satsa på en lägre ljudnivå och eventuellt reducera kylprestandan eftersom 

ljudnivån innebär en stor konkurrensnackdel enligt Bjorn Flemsater, R&D. 

 

 

4.2.4 Flexibilitet, Hastighet, Distribution 

 

Det finns en tvådelad flexibilitet för TE-boxarnas produktion. Lockets flexibilitet styrs av 

ledtiden från Kina medan det finns en högre flexibilitetet i Europa. För Europaproduktionen 
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är ledtiderna kortare då man generellt är närmare slutkund. Färg, branding och andra 

kundspecifika parametrar kan därför endast ändras för Europa produktionen (kroppen) då man 

annars fördröjer att locken skickas direkt från Kina, därmed får mindre rörelsefrihet vid 

tillfället för slutmontage.  

Det finns svårigheter att hantera hastiga fluktuationer i efterfrågan eftersom 

genomloppstiderna är 3 - 4 månader långa. Detta skapar en konkurrensnackdel för Dometic 

gentemot andra producenter, de som producerar hela produkten i Kina och har en högre 

flexibilitet än vad Dometic kan erbjuda enligt Patrik Lindqvist, HoR. De långa ledtiderna 

medför att affärer går förlorade vid fluktuationer i efterfrågan. Att minska ledtiderna ökar 

flexibilitet och hastighet och minskar bundet kapital. 

Man arbetar även för att utforma locken och kroppen så att det kan paketeras mer kompakt 

när de fraktas. 
 

4.2.5 Pålitlighet 

 

Med pålitlighet menar man här service och förmågan att leverera vad som lovats vid 

överenskommen tidpunkt och till förväntad kvalitét.  I dagsläget finns problem kring att hålla 

utlovade leveranstider. Den bakomliggande orsaken är inte helt tydlig men begränsad 

produktionkapacitet, ett trångt produktionsschema och långa genomloppstider är bidragande 

faktorer enligt Patrik Lindqvist, HoR. När stora kunder som tex Aldi och Lidl driver 

kampanjer för att sälja kylboxarna är det av stor vikt att leverans sker i tid. Dock finns 

osäkerheter kring förmågan att leverera i tid och ibland sker förseningar. Något som påverkar 

möjligheten till högre prissättning negativt. Av de ordrar som inkommer med förfrågan om 

leverans under fyra månader accepterar man endast den andel som finns i lager. De affärer 

som måste avböjas kan ha negativ inverkan på pålitligheten.   Visualisering av 

nulägesanalysen nedan: 
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4.2.6 Kartläggning av nuläge – material, information och penningsflöde 

 

Vi undersöker material, information och penningflöde (endast direkta kostnader) från 

produktionsstart i Kina till dess att produkten är färdig att transporteras till kund. Tunna pilar 

symboliserar informationsflöde och breda material och penningflöde. 

 

 

 
 

 

Egen lagerhantering hos underleverantörerna kommer dock att antas då man beräknar börläge, 

och detta kommer inkluderas i kostnaden. 

När producenten av lock i Kina mottar en produktionsorder tar det fyra veckor innan de kan 
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leverera. De har inget råvarulager och måste beställa och invänta råvara från den stund orden 

inkommer. Sedan transporteras locken till Europa med båt och transporttiden är 6 veckor.  

 

Producenten av kropp BHT har liten lagerkapacitet, därför lagras locken i Dometics lager i 

Emsdetten innan de skickas till producenten för montering, och sedan tillbaka till Emsdetten.  

Dometic är under förhandling med underleverantören angående att de skall ansvara för 

lagring i fortsättningen. Producenten av kropp Sirsa har lagerkapacitet för att ta emot locken 

direkt från Kina. Då locken anlänt till producenterna av kropp i Europa tar det ca 4 veckor för 

de färdiga producenterna att levereras till lagret i Emsdetten.  

 

I dagsläget finns ingen tydlig struktur för hur informationen skall flöda i organisationen. En 

blandning av push och pull tillämpas där en andel ordrar produceras efter prognos och en 

andel ordar produceras efter direkta beställningar. För att klara de direkta beställningarna har 

man ett säkerhetslagar av lock eftersom de tar lång tid att producera och transportera. Det 

finns inget tydligt system som anger exakt efter vilken princip man skall producera eller hur 

orderinformationen skall flöda. Kartläggningen visar hur processen brukar se ut, personer 

inom organisationen ringer varandra angående ordar. För att tidsoptimera bör man 

implementera ett datasystem över ordar som alla inblandade har tillgång till, till exempel 

VMI. VMI handlar om att integrera leverantörer och kunder med varandra för att på så sätt 

uppnå ett ömsesidigt värdeskapande i försörjningskedjan samt effektivisera logistik och 

informationsflöde.21 

 

För att förenkla beräkningarna har en funktionell skiss22 antagits där tillverkar kropp, 

tillverkare av lock, montering och lagring beaktas som respektive en enhet och kostnaderna 

justeras därefter. Material och penningflödet skissas enligt nedan i beräkningarna för att hitta 

ett optimalt alternativ  

 

                                                 
21 https://www.datalliance.com/what-is-vmi 
 
22 Industriell ekonomi s.51 

https://www.datalliance.com/what-is-vmi
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4.4 Matematisk analys 

 

4.4.1 Dynamisk programmering 

Som man kan läsa i nulägesanalysen vill man inte producera kroppen i Kina trots lägre 

produktionskostnader eftersom det skulle resultera i höga transportkostnader på grund av 

tomrummet i kylboxen. Här undersöks olika transportalternativ och placeringar av produktion 

för att se om det kan vara lönsamt att placera produktionen i Kina eller byta transportmetod. 

Kostnaden beräknas med avseende på transport, ledtid och produktionskostnad för att väga in 

både positiva och negativa aspekter med olika transport och produktionsalternativ. Den enda 

relevanta transportmetoden inom Europa respektive Kina är lastbil och här antas montering 

sker i fabriken som producerar kroppen.  

Nuläge i rött, andra alternativ i grönt: 

 
 

 

 

Låt n beteckna stadiet i processen. Låt sn beteckna Kina respektive Europa. Låt A beteckna 

platsen för produktion av lock, B beteckna platsen för produktion av kropp och C beteckna 

platsen för slutlagring. 



Madeleine de Sá Gustafsson 1991-04-26-3224 George Delifotis 1995-06-04-9577 
 
 

 26 

Vi vet att sA = Kina = K, sc = Europa = E. 

Låt beslutet vid stadie n ange nästa destination dvs sn+1 = xn.  

Kostnaden att ta beslut xn beror på nuvarande stadie, dvs sn+1 = xn  

 

𝐶𝑖𝑗 =  
𝐿𝑖𝑗

𝐿𝑚𝑎𝑥
+ 

𝑇𝑖𝑗

𝑇𝑚𝑎𝑥 
+

𝑃𝑖

𝑃𝑚𝑎𝑥
+

𝑀𝑖

𝑀𝑚𝑎𝑥
 

 

CKK(lastbil-lock)=4,9 , CKE(båt-lock)=8,1, CKE(tåg-lock)=8,5, CKE(tåg-TE)= 7.14, CKE(båt-TE)= 8,56 , CEE(lastbil-TE)=5,5   

 

Låt fn(sn) beteckna den optimala kvarstående kostnaden om man vid stadie n befinner sig vid 

sn och tar optimala beslut. 

Låt fn(sn, xn) beteckna den optimala kvarstående kostnaden om destinationen är xn vid stadie 

n, först ta beslut xn  och därefter tar optimala beslut gällande destination. 

Rekursionen 

fn(sn) = min fn(sn, sn+1) where sn+1 = xn ∈ Fn+1 

                        xn 

gäller där,  fn(sn, xn) = min Csn.xn + fn+1(xn). 

                     xn ∈Fn+1 

Stadie C 

 

fC ( E) = 0 eftersom detta är slutdestination.  

Stadie B 
 
fB(K)=min (CKE(båt-TE) + 0, CKE(tåg-TE) + 0)  =min ( 8.56 ,7.14) = 7.14 
 
fB(E)= CEE(lastbil) = 5,5 

Stadie A 
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fA(K)=min (CKE(båt-lock) +fB(E), CKE(tåg-lock) +fB(E),  CKK(lastbil-lock)+fB(K)) = min(8.1+5.5, 8.5+5.5, 
4.9+7.14) = min(13.6, 14, 12.04) = 13.6 

Resultat: 

 

 
 
 

4.4.2 Nätverkflödesproblem 
 
Man resonerar kring var man skall placera produktionen. För att hitta det optimala alternativet 

formulerades ett Linjärt programmeringsproblem som modellerades som ett 

Nätverkflödesproblem där alla möjliga alternativ mellan Kina och Europa studeras. För att 

hitta den optimala vägen tillämpades Simplex. Problemet är formulerat enligt följande:  
 

(𝑃): {
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒: 𝑐𝑇𝑥

      𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜: 𝐴𝑥 = 𝑏
𝑥  0

 

 

Där c, x, b och A ser ut enligt följande: 

 

A = flödesmatris, matris som skapar grafen 

 

b = in ut flöde, Förhållande in/ut: in med ½ vid respektive source, ut med 1. Måste titta på 

data för att se exakt hur många produkter vi skall räkna med i flödet samt vilka modeller vi 

skall undersöka 

 

X = materialflöde 

 

𝐶𝑖𝑗 = 𝐿𝑖𝑗

𝐿𝑚𝑎𝑥
+  𝑇𝑖𝑗

𝑇𝑚𝑎𝑥 
+ 𝑃𝑖

𝑃𝑚𝑎𝑥
+ 𝑀𝑖

𝑀𝑚𝑎𝑥
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Målet är att minimera kostnader för produktion och montering samt ledtid och kostnad för 

transport. De olika faktorerna är motstridiga, då produktionskostnaden minskar, ökar 

ledtiderna och tvärt om. För att väga in både de positiva och negativa effekterna av var 

produktion, montering och lock placeras beräknas därför C enligt ovan.  

 

 

 
Nätverket som analyseras visar alla möjliga kombinationer av var produktionen kan placeras. 

I nätverket står rött för de vägar som är mest realistiska att implementera i verkligheten och 

gult de vägar som är svårare att applicera på ett verkligt scenario. Se nätverket och 

beskrivning av noderna nedan: 

 

 
 

 
 
Problemet löstes med Simplex där, 
 
𝑑𝑇= [1

2
, 0,0,0,0, 1

2
, 0,0,0,0,−1] 

 𝑬𝑻 = [ (1,2) , (1,3), (2,4), (2,8), (2,9), (2,10), (3,4), (3,8), (3,9), (3,10), (4,11), (5,4), (5,8), (5,9), (5,10),
(6,5), (6,7), (7,4), (7,8), (7,9), (7,10), (8,11), (9,11), (10,11)] 
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𝑵𝑻 = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  𝑪 =       

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

5,38
10,3
4,99
8,3
10

5,55
8,08
4,98
2,47
4,65
11,05
3,43
0
0

9,63
3,65
9,62
3,65
9,63
2,00 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

A  =          

:          

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
−1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 −1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0 1 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 1 1 1 0 0 0
   0 0 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 1 0 0
   0 0 0 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 1 0
   0 0 0 0 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 1
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 −1 −1]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Resultatet visar att all produktion skall placeras i Kina och montering bör ske i den fabrik som 

producerar kroppen. 

 
 x= [ 0.5 , 0 , 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]  
 
Det optimala målfunktionsvärdet = 6.28, alltså den optimala viktade kostnaden. Man har 

räknat med ½ kylbox i inflöde för källnoderna 6 och 1 samt 1 kylbox utflöde vid sänknod 11 

för att få balans i materialflödet.  

 

 
 



Madeleine de Sá Gustafsson 1991-04-26-3224 George Delifotis 1995-06-04-9577 
 
 

 30 

 

5. Resultat 
 
5.1 Nulägesanalysen  

 

Det finns förbättringsmöjligheter gällande formgivning, färg och av att lock och kropp inte 

alltid passar ihop.  

Ingen avvägning har gjorts angående om det kan vara lönsamt att placera produktionen av 

kropp på annat håll, man har endast noterat höga transportkostnader. 

Ingen noggrann beräkning för lagerdimensionering görs i dagsläget, man går efter erfarenhet. 

Man vill standardisera och modularisera för att minska kostnader och komplexitet samt 

omdesigna locken så att de kan paketeras mer effektivt  

TE-boxarna har hög kylprestanda som medför hög ljudvolym. Det kan vara fördelaktigt att 

minska prestandan och därmed ljudnivån.  

Långa ledtider och låg flexibilitet påverkar pålitlighet, det finns svårigheter kring att leverera 

vad som utlovats i tid. 

 

5.2 Kartläggning av material, information och penningflöde 
 

Kartläggningen av informationsflödet visar att det inte finns någon tydlig strategi för hur 

information skall flöda i organisationen. Det finns ingen tydlig produktionsstrategi, en 

blandning av push och pull.  

Produktionsenheten BHT har inte kapacitet att lagra själv, detta resulterar i mer bundet kapital 

samt längre ledtider. Man skall omförhandla så att lagring sker hos producenten men innan 

dess undrar man hur lagret skall dimensioneras. 

Ingen av underleverantörerna håller råvarulager och beställer material först när order 

inkommer, detta resulterar i långa ledtider.  

 

5.3 Matematisk del 
 
Dynamisk programmering undersöker den optimala platsen att producera kroppen på då 

produktion av lock sker i Kina och slutlagring i Europa. Då är det mest lönsamt att producera 

kropp i Europa. Nackdelarna med en ökad transportkostnad väger tyngre än fördelarna med 
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en minskad produktionskostnad. Det är lönsammare att transportera locket med båt mellan 

Kina och Europa än med tåg.   

 

Nätverkflödesproblemet undersöker den optimala produktionsrutten om slutlagring är i 

Europa. Det visar att, med de viktningar som har gjorts är den optimala produktionsrutten 

kropp i Europa, lock i Europa och lagring i Europa. Den vägen ger minst kostnad överlag då 

kostnaden beräknas som en viktad kostnad av ledtid för produktion och planering, 

transportledtid, produktions- och monteringskostnad.   

6. Diskussion 
 

Fokus har legat på att minska både produktion- och transportkostnader och ledtider. Första 

steget för att minska ledtiderna är att ställa högre krav på underleverantörerna. I dagsläget tar 

Dometic all risk, man bör ställa krav på underleverantörerna att hålla råvarulager och börja 

producera direkt när order inkommer. Man bör även påskynda diskussionerna med BHT 

angående kraven egen lagerhållning.   

 

Faktorerna som man vill minimera är motstridiga, produktionskostnaden tenterar att minska 

då transportkostnaden och ledtiden ökar. Den matematiska analysen och viktningarna kan 

fungera som en metod för att förbättra SC över lag och studera olika alternativ där både 

fördelar och nackdelar av olika aspekter vägs in. Resultatet ger en fingervisning till hur man 

kan resonera för att optimera Supply Chain. För att använda metoderna som beslutsunderlag 

bör en noggrann avvägning göras angående hur man skall vikta kostnaderna. I dagsläget har 

viktningen tagits fram i samarbete med hadnledare på Dometic, head of SC. För en verklig 

implementation bör fler intressepersoner vara med och besluta hur och mot vad kostnaderna 

skall viktas.  

Det påverkar påverka pålitligheten negativt att inte kunna leverera i tid. I fortsättningen bör 

man använda sig av matematiska modeller när man dimensionerar lager som till exempel 

EOQ. Man bör även följa en tydligare produktionsstrategi. 

För att minska öka flexibiliteten bör man minska komplexiteten och reducera antalet 

produktvarianter, standardisera och modularisera. Man bör även överväga att utforma 

produkterna så att de kan transporteras på ett effektivare sätt. Om kropparna kan staplas i 

varandra kan det löna sig att producera i Kina. För att öka genomloppstiden och effektivisera 
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informationsflödet kan det vara användbart att implementera ett system som till exempel 

VMI. Nuvarande modell för att förmedla information saknar struktur och är tidsineffektiv. 

Detta påverkar flexibiliteten negativt.  

 

6.1 Modeller –kritiskt granskande  

 

Det kan vara svårt att besluta hur man skall vikta kostnaderna och eftersom resultaten är 

beroende av viktningen och detta kan påverka modellernas tillförlitlighet. I analysen har man 

sett ledtid som en kostnad. För ett tydligare resultat bör ledtid översättas till en faktisk kostnad 

genom att undersöka bundet kapital eller göra en regressionsanalys över hur ledtid påverkar 

försäljning. 

 

För att göra beräkningarna krävs ett stort dataunderlag och det är tidskrävande att modellera 

och förstå problematiken. Insamling av data kräver lång tid eftersom Dometic är en stor 

organisation där många informationskällor måste komplettera varandra. Detta kan vara ett 

hinder för att använda verktygen för att effektivisera Försörjningskedja i verkligheten. 

Dataunderlaget baseras på genomsnittliga siffror, till exempel när man utvärderar olika 

transportalternativ eftersom det är svårt att ha exakta siffror innan man fått konkreta 

erbjudanden.  

 

En implementering av VMI system kan innebära en lång inlärningskurva och motstånd av 

personal som har andra vanor. För att öka flexibilitet och hastighet bör man ändå strukturera 

informationsflödet i den stora organisationen. I dagsläget utnyttjas personliga relationer och 

telefonsamtal för att planera produktion, detta är inte hållbart i längden när personal byts ut.  

 

7. Slutsats och rekommendation 
  
För att öka flexibiliteten bör man standardisera och minska antalet modellvarianter. Eftersom 

uppbyggnaden av TE-boxen är relativt simpel bör man undersöka möjligheten att 

modularisera. Man bör även använda matematiska modeller för att dimensionera lager som 

EOQ. 

För att minska ledtiderna bör man ställa krav på underleverantörerna om att hålla råvarulager. 

För att effektivisera flexibilitet och hastighet bör man implementera ett system för 
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informationsflödet, till exempel VMI och skapa en genomtänkt produktionsstrategi. Enligt 

resultatet bör all produktion ske i Europa. Detta ger en fingervisning till att andra möjligheter 

kan vara intressanta om man väger in flera olika aspekter. Om NFP- och DP- modellerna skall 

andvänas som beslutsunderlag till en verklig implementation bör dock viktningen av 

kostnaderna diskuteras och bestämmas av flera intressepersoner. Det rekommenderas även att 

översätta ledtid till en faktisk kostnad genom att undersöka bundet kapital eller utföra en 

regressionsanalys över hur försäljning beror på ledtid. Om till exempel högsta fokus är att 

minska ledtiden med en liten kostnadsökning för produktion bör man vikta mot en lägre 

accepterad ledtid och vikta kostnaderna mot ett högre värde.  

 

8. Referenser 
Nedan anges komplett information angående de källor de genomlöpande fotnoterna refererar 

till:  

  

1. Fotnot ”Industriell ekonomi” syftar på boken ”Industriell ekonomi – 

verksamhetsledning” av Magnus Aniander, Henrik Blomgren, Mats Engwall, Fredrik 

Gessler, Jakob Gramenius, Bo Karlsson, Fredrik Lagergren, Per Storm och Paul 

Westin 

2. Fotnot ”Introduction to operations reasearch” syftar på boken ”Introduction to 

Operations Reasearch, tenth edition” av Frederick S. Hiller och Gerald J. Lieberman. 

3. Fotnot ”Optimization” syftar på ”Optimization aav Amol Sasane and Krister 

Svanberg, Department of Mathematics, Royal Institute of Technology, Stockholm” 

4. Fotnot ”Learning how to see” syftar på boken ”Learning how to see” av Mike Rother 

5. Datunderlaget i arbetet är tillhandahållet av Dometic 

6. I Appendix hittar man koden som användes för att lösa Nätverkflödesproblemet 

7. ”Optimering av logistikflöde” – av Benny Kvist – ämne: Supply Chain Management. 
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Appendix 
 
i) Incidensmatrisen i R 
 
library(tidyverse) 
library(igraph) 
library(magrittr) 
 
# skapar kantlista 
edgelist <- data.frame(from = c(1,1,2,2,2,2,3,3,3,3,4,5,5,5,5,6,6,7,7,7,7,8,9,10),  
                       to = c(2,3,4,8,9,10,4,8,9,10,11,4,8,9,10,5,7,4,8,9,10,11,11,11), 
                       id = seq(1, 24, 1), 
                       capacity = c(1,1,1,1,0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1, 1), 
                       cost = 
c(0,0,5.37692307692308,10.3,4.99230769230769,8.37692307692308,10,5.55384615384615,8.07692307692308
,4.97692307692308,2.47401541318922,4.65357142857143,11.0535714285714,3.42857142857143,11.0535714
285714,0,0,9.625,3.65,9.625,2,8.5518248421859,2.07302509915543,6.56494215965104)) 
 
# omvandlar kantlistan till ett grafobjekt 
g <- graph_from_edgelist(as.matrix(edgelist[,c('from','to')])) 
 
# Egenskaper läggs till 
E(g)$capacity <- edgelist$capacity 
E(g)$cost <- edgelist$cost 
 
plot(g, edge.label = E(g)$capacity) 
plot(g, edge.label = E(g)$cost) 
createConstraintsMatrix <- function(edges, total_flow) { 
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  # ID på kanter betecknade som namn 
  names_edges <- edges$id 
  # Antal kanter 
  numberof_edges <- length(names_edges) 
   
  # Nod ID som används som namn 
  names_nodes <- c(edges$from, edges$to) %>% unique 
  # Antal noder 
  numberof_nodes <- length(names_nodes) 
   
  # Matrisen byggs 
  constraints <- list( 
    lhs = NA, 
    dir = NA, 
    rhs = NA) 
   
  #Kapacitetsbegränsningar  
  # Flödet genom varje kant mindre än kapaciteten med undantag 
 
  # Flöde genom individuella kanter 
  constraints$lhs <- edges$id %>% 
    length %>% 
    diag %>% 
    set_colnames(edges$id) %>% 
    set_rownames(edges$id) 
  # bör vara mindre eller lika med  
  constraints$dir <- rep('<=', times = nrow(edges)) 
  # kapacitet 
  constraints$rhs <- edges$capacity 
   
   
#Nodflödesbegränsingar 
# För varje nod, finnes samtliga kanter som ska in i noden 
#och alla kanter utifrån noden. Summan inflöde och utflöde lika med noll 
#Så inflödeskoefficienter lika med 1 och utflödeskoefficienter lika med 1  
 
  nodeflow <- matrix(0, 
                     nrow = numberof_nodes, 
                     ncol = numberof_edges, 
                     dimnames = list(names_nodes, names_edges)) 
   
  for (i in names_nodes) { 
     
    # input  
    edges_in <- edges %>% 
      filter(to == i) %>% 
      select(id) %>% 
      unlist 
    # output  
    edges_out <- edges %>% 
      filter(from == i) %>% 
      select(id) %>% 
      unlist 
     
    # input koefficienter lika med 1 
    nodeflow[ 
      rownames(nodeflow) == i, 
      colnames(nodeflow) %in% edges_in] <- -1 
     
    #output koefficienter lika med -1 
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    nodeflow[ 
      rownames(nodeflow) == i, 
      colnames(nodeflow) %in% edges_out] <- 1 
  } 
   
   
   
  # Källnod  har minsta id-nummer 
  # Sjunkande nod har största id-nummer 
  sourcenode_id <- min(edges$from) 
  targetnode_id <- max(edges$to) 
  # Sparas till senare uppmappning av optimala vägen 
  nodeflow_source <- nodeflow[rownames(nodeflow) == sourcenode_id,] 
  nodeflow_target <- nodeflow[rownames(nodeflow) == targetnode_id,] 
  # Här exkludera käll- och sjunkande nod 
  nodeflow <- nodeflow[!rownames(nodeflow) %in% c(sourcenode_id, targetnode_id),] 
   
  # Flöde läggs till I listan med koefficienterna 
  constraints$lhs <- rbind(constraints$lhs, nodeflow) 
  constraints$dir <- c(constraints$dir, rep('==', times = nrow(nodeflow))) 
  constraints$rhs <- c(constraints$rhs, rep(0, times = nrow(nodeflow))) 
   
   
  # Initiala begränsningar 
  # För käll- och sjunkande nod, alla ingående och utgående noder ska resp. vara 
  # lika med flödessumman genom nätverket 
   
   
  # Läggs till 
  constraints$lhs <- rbind(constraints$lhs, 
                           source = nodeflow_source, 
                           target = nodeflow_target) 
  constraints$dir <- c(constraints$dir, rep('==', times = 2)) 
  # Flow should be negative for source, and positive for target 
  constraints$rhs <- c(constraints$rhs, total_flow * -1 , total_flow) 
   
  return(constraints) 
} 
#Sparas 
constraintsMatrix <- createConstraintsMatrix(edgelist, 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) Simplex i Matlab 
  
%Kostnadsvektor 
cvec=[0,0,5.37692307692308,10.3,4.99230769230769,8.37692307692308,10,5.55384615384615,8.0769230769
2308,4.97692307692308,2.47401541318922,4.65357142857143,11.0535714285714,3.42857142857143,11.053
5714285714,0,0,9.625,3.65,9.625,2,8.5518248421859,2.07302509915543,6.56494215965104]'; 
%Grundl?ggande variabler 
bvec=[0.5,0,0,0,0,0.5,0,0,0,0,-1]'; 
%Incidentmatris 
Amat = [1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 
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       -1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 
        0,-1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 
        0,0,-1,0,0,0,-1,0,0,0,1,-1,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0; 
        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0; 
        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0; 
        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,1,1,1,1,0,0,0; 
        0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,-1,0,0,1,0,0; 
        0,0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,-1,0,0,1,0; 
        0,0,0,0,0,-1,0,0,0,-1,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,-1,0,0,1; 
        0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1]; 
 %?vre/Undre gr?ns, startpunkt,definering och visning av algoritmmetod och iterationer 
    lb=zeros(24,1); 
    ub=ones(24,1)*100; 
    x0=zeros(24,1); 
    options = optimoptions('linprog','Algorithm','dual-simplex','Display','iter'); 
 %Resultat:optimala x-v?rdet och objektiva funktionens    
   x = linprog(cvec,[],[],Amat,bvec,lb,ub,x0,options) 
    
   f=cvec'*x 
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