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1 Sammanfattning 
Denna studies fokus har varit att minska mängden material i arbete genom att byta från ett 
tryckande produktionssystem till ett dragande system. För att undersöka hur detta skulle påverka 
viktiga nyckeltal, som lagertillgängligheten, simulerades olika typer av dragande system för att 
säkerställa att det är möjligt att uppnå kraven på lagertillgänglighet med en minskad mängd material 
i arbete. Arbetet startade med en omfattande littelär studie gällande forskning på de olika typerna av 
dragande system, deras fördelar samt nackdelar. Sedan analyserades vilka hur stort lager som bör 
hållas enligt mer traditionella metoder, genom en statistisk analys. Den statistiska analysen föreslog 
ett medellager på 55 ton skulle motsvara 99,8 % lagertillgänglighet. Slutligen simulerades 
Orderpunktssystem, Kanbansystem, Just in time system, JIT,  samt ConWIP. Studien visade att de 
mest optimala resultaten kom i samband med en kombination av ConWIP och JIT, där JIT endast 
gällde order som översteg 3000 kg. Detta för att undvika att produktionen jobbar med att möta upp 
en stor order samtidigt som ett flertal små order går missade. Dessa simuleringar visade att den 
statistiska undersökningen är bristfällig gällande stora varianser i orderstrukturen och därför 
uppnådes en lagertillgänglighet på ca 86 %. Dessa resultat applicerades sedan i simuleringarna som 
en grund för hur stort lager som behövde hållas för varje produkt och sedan optimerades 
lagerstorleken utefter vilka produkter som missade flest respektive minst order för att nå en optimal 
storlek på totallagret med 98 % lagertillgänglighet. Resultatet vart ett medellager på 51,5 ton med 
lagertillgänglighet på 97 %, med stort rum för ytterligare optimering.  

  



2 Inledning 
Dagens industri har förändrats under det senaste decenniet med ett markant inflytande av Lean 
produktion. Några av de problem som Lean handskas med är olika former av slöserier. Där metodens 
huvudsakliga mål är reducering och i mån av möjlighet eliminering av de definierade slöserierna. För 
att uppnå de önskade resultaten har ett flertal verktyg utvecklats för att bemöta de olika formerna av 
slöseri. Inom Lean finns i dagsläget åtta olika slöserier identifierade men denna rapport fokuserar 
framförallt på en av dessa slöserier, nämligen lager. Lagerhållning är direkt kopplat mot flera av 
produktionsindustrins nyckeltal, exempelvis material i arbete, MIA. För att bemöta problemen med 
lagerhållning har de inom Lean tillämpat ett verktyg vid namn Just-In-Time, JIT. Principen bakom JIT 
är att tillverkning ska ske mot order för att minska MIA genom minskad risk för osålda slutlager samt 
stora buffertlager. 

Examensarbetet utförs vid Sandvik Coromants produktionsanläggning i Gimo, även kallat 
Gimoverken. Vid årsskiftet 2011/2012 kom pulverfabriken, GHR, som tidigare varit en ensamstående 
anläggning att organisatoriskt falla under Gimo Hårdmetallskär, GH även kallat Industriområde 2.  

För att undvika produktionsstopp för kunderna till GHR, vilka är en del av samma koncern, hålls i 
dagsläget ett stort pulverlager för att säkerställa pulvertillgängligheten. Detta medför dock stora 
kostnader i form av lagerutrymme samt omarbete då dessa pulver i snitt har en livslängd på ca 3 
månader innan de måste bearbetas på nytt. Ett annat problem är de enorma resurser som bindes 
upp, vilka skulle kunna utnyttjas på annat sätt.  

2.1 Företagsbeskrivning 
Företaget som ligger till fokus för detta examensarbete är Sandvik Coromant AB. De är världsledande 
leverantörer av produkter och tjänster för metallbearbetningsindustrin. Genom att erbjuda 
kostnadseffektiva bearbetningslösningar i form av unika verktygslösningar samt den expertis de 
innehar kan de behålla en ledande position på marknaden, utan att konkurrera med lägsta priser. 

Sandvik Coromant är en del av Sandvik AB och hamnar under Sandvik Machining Solutions, SMS, som 
är en av fem familjer inom koncernen. Företaget har idag ca 8000 anställda globalt varav 1600 
arbetar i Gimoverken som är företagets huvudanläggning.  

Gimoverken är uppdelade i två produktionsenheter vilka är hårdmetallskärtillverkning, GH, samt 
verktygstillverkning, GV. Inom GH finns även pulvertillverkningen som står för försörjningen av 
hårdmetallpulver för samtliga produktionsenheter världen över i samarbete med systeranläggningen 
i Westminister, USA.  

2.2 Syfte 
Detta arbete avser att i huvudsak behandla rutinerna vid lagerhållning genom att undersöka 
förhållandet mellan mängden lagrat pulver och den uppnådda lagertillgängligheten. Med detta som 
grund skall förslag för framtida utveckling av arbetsrutiner framställas. 

2.3 Problemformulering 
I dagsläget lagerförs ett stort antal olika pulversorter och den önskade lagertillgänglighetsnivån är på 
98 %. Den dokumentering som förts av avdelningen visar ingen direkt sammankoppling mellan 
lagerstorlek och lagertillgängligheten. Trots veckor med väldigt stora lagermängder uppnår de inte 
målen, trots att de vid veckor med betydligt mindre i lager lyckats uppnå 100 % lagertillgänglighet. 



Därför önskas nu en studie som undersöker hur stort lager som behöver hållas för att uppnå målet på 
98 % lagertillgänglighet. 

2.4 Frågeställning 
Huvudfrågor: 

• Hur stort lager krävs för att uppnå en lagertillgänglighet på 98 %? 
• Vad finns det för möjligheter att minska lagernivåerna utan att påverka den önskade 

lagertillgängligheten? 
 
För att kunna besvara huvudfrågorna har ett antal delfrågor upprättats: 

1. Vilken lagernivå bör hållas för att kunna bistå samtliga kunder med pulver med en 
lagertillgänglighet på 98 %? 

2. Hur mäts lagertillgängligheten i dagsläget? 
3. Vilka metoder finns för mätning av lagertillgänglighet? 
4. Hur har lagertillgängligheten och lagernivåerna sett ut de senaste 24 månaderna? 
5. Hur kan de interna rutinerna förändras för att förmå den önskade lagertillgängligheten? 
6. Hur skulle lagernivån påverkas vid förändringar av de ingående variablerna ledtid, 

lagertillgänglighet, batchstorlek samt beställningspunkt? 

2.5 Avgränsning 
- Arbetet tar endast hänsyn till historisk data, där perioder av både perioder med hög- 

respektive lågkonjunktur finns representerade 
- Leveranser mot Sandvik Mining and Construction, SMC, ingår i simuleringen men är ej av stor 

vikt vid analyserna gällande lagertillgänglighet. Detta på grund av att de har färdiga 
leveransscheman och därmed behöver inget lagerföras då de tillverkas mot order. Dessa 
leveranser finns med i simuleringen för att skapa en realistisk situation där även dessa stör 
produktionen i form av upptagen maskintid 

- Det finns ett antal pulversorter som inte ingår i analyserna, då dessa pulver är testsorter som 
levereras mot order och därmed ej påverkar lagertillgänglighet eller lagernivåer 

2.6 Sekretess 
Som följd av gällande sekretessavtal med Sandvik AB är samtliga siffror i denna rapport förvanskade. 
Dessutom kan en detaljerad beskrivning av produktionen och metoder inte redovisas. 
  



3 Metod 
En omfattande litteraturstudie gällande olika optimeringsmetoder för lager har utförts. Vid samtal 
med handledaren på Sandvik Coromant föreslogs ett antal metoder och begrepp som bör undersökas 
närmare. Några av dessa är 

• Lagerhållning 
• Olika metoder för mätning av lagertillgänglighet 
• Lean produktion 
• Just-in-time, JIT 
• Orderpunktssystem 
• Flödessimulering 

 
För att undersöka dessa begrepp har olika vetenskapliga metoder tillämpats. Detta projekt är av 
deduktiv karaktär då de hypoteser som bildas är baserade på redan befintliga teorier. Efter att 
hypoteserna bildats samlas data under den empiriska studien för att undersöka dess ytterligare.  

3.1 Undersökningsdesign 
Detta projekt har utförts med stöd av en fallstudie på Sandvik Coromant AB. Då studien är kopplad 
till en specifik avdelning inom företaget och är en djupgående analys under en begränsad tidsperiod 
kan den anses som en enfallsdesign. Trots att studien avser att undersöka flera olika scenarion så 
gäller samtliga fall för GHR, vilket innebär att studien kan anses vara av enfallsdesign. 

3.2 Datainsamling 
Denna studie är av kvantitativ karaktär då inga tolkningar skett på subjektivt sätt. De data som 
använts under studien har framförallt samlats in med kvantitativa metoder med några inslag av 
kvalitativa metoder. Det har exempelvis funnits brister inom den interna loggföringen av historiska 
beställningar vilket krävt en uppdatering av beställningshistoriken där opålitlig data eliminerats. 
Dessa data har samlats in i form av data från Sandviks interna affärssystem, POOST, samt ett antal 
intervjuer och observationer. De data som samlats in består till största del av sekundärdata, där 
exempelvis historisk data för avdelningen analyserats. Sekundärdata tillämpades även under den 
teoretiska referensramen för att framföra de beräkningsmodeller som används under projektet. Då 
dessa modeller är presenterade i tidigare litterära verk kan de anses som sekundärdata. En hel del 
primärdata har även tagits fram utifrån delar av de historiska utdragen samt utförda intervjuer.  

3.3 Intervjuer 
Intervjuerna som har utförts kan delas in i två kategorier, strukturerade och ostrukturerade. Under 
de initiala faserna av projektet var intervjuerna formade efter den sistnämnda metoden. Detta för att 
möjliggöra öppna frågor och låta respondenten utveckla dess svar. Dessa intervjuer gällde framförallt 
genomgång av produktionen samt arbetsmetoder och processer. Senare intervjuer under projektets 
datainsamlings fas var av strukturerad karaktär då frågorna ofta gällde hur och vart data kunde 
hittas. Intervjuer klassificeras ofta som en kvalitativ metod, men då dessa intervjuers syfte framförallt 
varit att framställa kvantitativ data valdes intervjuerna att i denna studie anses som kvantitativ 
datainsamling. 



4 Litteraturstudie 
Detta kapitel avser att undersöka de områden som examensarbetet kommer beröra ur ett teoretiskt 
perspektiv. Där litteratur avhandlats med avseende att vidga vyer och finna lämplig grund för 
fallstudien som sedan utförs på Sandvik Coromant AB. 

I ett första steg undersöktes olika lagerhållningssystem för att skapa en god grund för de olika 
metoder som existerar idag. Därefter studerades olika metoder för mätning av nyckeltal med fokus 
på lagertillgänglighet, eftersom det är ett mått Sandvik valt att applicera i det dagliga arbetet. Detta 
utfördes för att senare kunna verifiera om företagets metod var den mest lämpliga att tillämpa i 
detta fall. 

4.1 Lagerhållning 
Lagerhållning kan huvudsakligen delas in i tre delar (Ballard, 1996) 

1. Råmaterial och komponenter, vilka köps in från leverantörer 
2. Material i arbete, MIA. MIA avser det material som är under behandling samt de som står i 

alla buffertlager mellan stationerna i produktionen 
3. Färdigvarulagret vilket är det material som är färdigbearbetat och finns befintligt för 

försäljning 
 
Färdigvarulagret kan i sin tur delas upp i två beståndsdelar; ett säkerhetslager och ett 
omsättningslager. Säkerhetslager används för att bemöta fluktuationer i beställningsmönster hos 
kunder och produktionsstopp. Denna del av färdigvarulagret brukar generellt betraktas som 
konstant, men i de fall där efterfrågan varierar kraftigt kan den behöva justeringar. 
Omsättningslagret däremot är direkt kopplad till efterfrågan då den är ämnad att bemöta den volym 
av produkter som behövs över en ordercykel (Järvelid, Linderborg, Troedsson, Gill, 2011). 

Omsättningslagret är ofta den problematiska för företag. Problemen uppstår då 
hemtagningskvantiteterna är större än den aktuella efterfrågan. Detta problem härstammar från att 
batchstorleken i många fall bestäms utifrån ett ekonomiskt perspektiv som ej tar hänsyn till 
fluktuationer på efterfrågan.  

4.2 Lean produktion 
Då företaget som ligger i fokus för denna studie i dagsläget arbetar med införandet av Lean 
produktion kommer denna metod och dess principer att ligga som grund för stora delar av 
litteraturstudien. I detta avsnitt har Lean produktion behandlats i avseende att finna lämpliga 
modeller att implementera vid Sandvik Coromant för att lättare behandla problem vid lagerhållning.  

Lean utvecklades av Toyota efter besök vid amerikanska biltillverkare. Där fann grundarna av Toyota 
Production System, TPS, att dåtidens produktionssystem var bristfälliga. Bristerna som fanns rörde 
sig framförallt om filosofin bakom produktionen. Här menade de att produktionssystemen de 
observerat innehaft stora brister gällande effektivitet. Taiichi Ohno menade att företagen bör 
förespråka effektivitet framför produktivitet. Med denna metod menade Ohno att det bör fokuseras 
på kostnaden av tillverkningen snarare än antalet produkter som lämnar verkstaden. 
Observationerna kopplades snart till vad Toyota kom att introducera som de ”sju slöserierna”, dessa 
kommer att analyseras närmare i kommande avsnitt.  



4.2.1 7+1 Slöserierna 
De slöserier som definierades av besökarna från Toyota var samtliga arbete som kopplades till 
kostnader som ej var värdeskapande för kunden. De första sju slöserierna som identifierades 
illustreras i figur 1 nedan. 

 
Figur 1, illustrerar de sju slöserierna som först definierades av Lean 

 
Med väntan menades att all den tid då produkter inte förädlas är ett slöseri då väntan kommer med 
en kostnad som kunden inte är villig att betala för. Väntan är starkt kopplad till ett annat slöseri, 
nämligen lager. Lager är en av de slöserier som Lean kontinuerligt arbetar med. Ett flertal verktyg har 
utvecklats för att analysera både väntan och lager för att försöka reducera eller eliminera dessa, 
bland annat skapandet av flöden och värdeflödesanalyser. Syftet med att skapa kontinuerliga flöden 
är att visualisera brister och problem i produktionen, ofta i form av flaskhalsar. En flaskhals definieras 
som ett område, ofta en station, som arbetar i långsammare takt än den övriga produktionen och 
därmed minskar produktionstakten för produktionen i helhet. Både väntan och lager medför en 
förhöjning av MIA och kommer därmed kosta företaget i form av kapitalbindning och andra 
lagerhållningskostnader. Värdeflödesanalyser är även kopplade till transporter och rörelse, då dessa 
tar hänsyn till tid spenderad på dessa slöserier. Genom att minska avstånd mellan maskiner och 
arbetsstationer kan den tid som förbrukas på transporter och rörelser reduceras och i bästa fall 
elimineras och därmed frigöra tid till annat arbete och minska ledtiderna.  

Genom att införa kvalitetskontroller baserade på statistik ansåg grundarna av Lean att företag kunde 
minska antalet kassationer och omarbete. Med omarbete menades defekta produkter som kräver 
antingen ytterligare bearbetning eller att produkten behöver skrotas och skapas på nytt. Detta 
medför självfallet stora kostnader då företagets rörliga produktkostnader i det sistnämnda fallet ökar 
med en faktor två medan intäkterna står fast för en produkt.  

Överarbete syftar till överdesignade produkter eller produkter med funktioner som ej önskas av 
kunden. Här menades att alla kundsegment är olika och därför måste produkterna anpassas för att 
bemöta de olika segmenten. Genom att införa modulbaserade produkter kunde kunderna istället 
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köpa en standardversion av produkterna och sedan själva välja vilka ytterligare funktioner produkten 
skall inneha. Ett annat exempel på överarbete är att alla komponenter inte alltid behöver den 
snävaste möjliga toleransen och ett tillämpande av snävare toleranser än vad som behövs innebär en 
ökad tillverkningskostnad utan att märkbart påverka kvalitén av produkten.  

Överproduktion är direkt kopplat till gamla produktionsprinciper där företag tillverkade efter 
produktionseffektivitet där nyckeltalen var produkter per tidsperiod. Inom Lean strävas det istället 
efter att reducera eller eliminera överproduktion för att effektivisera produktionen ur ett ekonomiskt 
perspektiv där målet är att uppnå hög lageromsättning med så låg kapitalbindning som möjligt.  

Under ett senare skede tillfördes ännu ett slöseri, nämligen outnyttjad kompetens. Detta slöseri 
innebar att anställda inom företaget besitter högre kompetens än det som nyttjas av företaget. 

4.3 Metoder för lagerreducering 
Det finns i litteraturen två huvudtyper av produktionssystem, vilka är dragande respektive tryckande 
system. Dessa har i sin tur stor inverkan på lagerhållningen. En av huvudprinciperna inom Lean 
produktion är att tillämpa dragande system istället för klassiska tryckande system. Detta för att 
synliggöra flaskhalsar och minska lagerhållningsnivåerna (Liker, 2004).  

Genom att tillämpa dragande system menas det att buffertar mellan stationer minskar då inget går 
vidare till nästkommande station föränn denna behöver material för tillverkning. Denna princip 
uppkommer i olika former där vissa metoder avser att titta på produktionen som helhet, exempelvis 
orderpunktssystem, medan andra applicerar principen vid varje station, exempelvis kanban system. I 
orderpunktsystem begränsas slutlagrets storlek genom att inga beställningar går in i produktion 
föränn lagersaldot för varje specifik produkt nått orderpunkten. Därmed minskar inte buffertar lika 
mycket som vid kanbansystem som principiellt liknar orderpunktssystem. I kanbansystemen införs 
istället orderpunkter för varje station och när denna nivå är nådd skickas en signal, i form av 
kanbankort, till föregående station som i sin tur får lov att börja tillverkning av nästa produkt.  

JIT är en annan lagerhållningsprincip som tillämpas i japansk fordonsindustri. Modellen avser 
huvudsakligen att behandla problem vid färdigvarulagret. Genom att tillverka direkt mot efterfrågan 
kan stora reduktioner av färdigvarulagret uppnås. Detta påverkar dock leveranstiden då inget eller 
lite material står färdigt sedan tidigare. Genom en implementering av JIT kan färdigvarulagret 
reduceras drastiskt och även minska MIA då inget överflödigt material finns i produktionen. Detta 
leder dock till ett stort behov av råmaterial och komponenter för att snabbt kunna starta 
produktionen av beställda produkter när dessa order kommer in.  

Enligt författaren av The Toyota Way föreslås dragande produktionssystem för att synliggöra 
problem vid buffertlagren. Genom att applicera dragande system synliggörs produktionens 
flaskhalsar. Detta ger då en reliabel vy över produktionens kapacitet och med denna grund kan 
produktionen planeras så att inga avdelningar eller processer överbelastas. Detta minskar därmed 
MIA då mindre material hamnar i de buffertlager som finns innan flaskhalsarna. 

För att sedan minska råvarulagret behövs goda förbindelser med leverantörerna. Här föreslås ett 
flertal leverantörer för att reducera risken av långa leveranstider, ifall någon av leverantörerna stöter 
på produktionsproblem. För att handskas med dessa problem har flera företag startat goda 
partnerskap med deras leverantörer och i vissa fall även förlitat leverantörerna med tillgång till 



företagets interna datasystem. Detta för att leverantörerna snabbt och enkelt skall få en god insyn 
över den kommande tidens order och därmed hjälpa leverantörerna med prognostisering av den 
närmaste tidens efterfrågan från kunderna.  

4.4 Olika typer av produktionssystem 
Det finns inom litteraturen väldigt många produktionssystem som alla önskar att optimera 
produktionen på olika sätt. Dessa metoder är generellt fördelande inom två huvudgrupper tryckande 
system och dragande system. Skillnaden mellan dessa två är huvudsakligen att tryckande system 
ligger orderpunkten uppströms i fabriken medan dem i de dragande systemen försöker placera 
denna punkt så långt nedströms som möjligt. För att förtydliga skillnaden mellan dragande respektive 
tryckande ytterligare beskriver skillnaden mellan dessa principer som 

• Ett materialflöde är av dragande typ om produktion och materialförflyttning endast sker på 
initiativ av den förbrukande kunden eller avdelningen 

• Ett materialflöde är av tryckande typ om produktion och materialförflyttning auktoriseras via 
centralt fattade managementbeslut i form av planer eller order 

(Mattson, 2010) 

Den allmänna uppfattningen inom industrin och forskning är att tryckande system är optimalt med 
hänsyn till hög utnyttjandegrad av maskiner. Med detta menas att tryckande system är mer 
produktiv, vilket innebär att dessa system producerar fler varor och tjänster än dragande system 
under en konstant tidsperiod. Tryckande system leder till optimerad maskinanvändning eftersom 
orderpunkten ligger uppströms i fabriken och därmed släpps alla de order som finns tillgängliga in till 
produktionen. Detta resulterar till att det alltid finns så mycket material som möjligt tillgängligt för 
varje station och maskinerna kan börja arbeta istället för att vara stillastående.  Ur 
produktionsekonomiskt perspektiv är tryckande system, över kort sikt, mer kostnadseffektiva då de 
ofta arbetar med större produktionskvantiteter och kan därmed dra ned på antalet ställ och således 
spara in på kostsam tid. Dessutom erbjuder dessa system besparing i administrativa kostnader då de 
fasta kostnaderna för ordergenerering minimeras. 

Nackdelarna med sådana system är dock att dessa skapar ett komplext och ojämnt materialflöde där 
det är svårt att hålla buffertar och ledtider låga. Ledtiden är av speciell betydelse då denna ofta är 
svår att kontrollera, minska, gällande bearbetnings- och ställtider medan det är betydligt enklare att 
kontrollera, minska, bufferttider. Genom införandet av dragande system minskar bufferttider 
automatiskt och därmed uppnås lägre ledtider. Med längre ledtider blir det dessutom svårare att 
förmå att tillhandhålla kunderna med det de önskar då de önskar det och därför avråder de allra 
flesta från att tillämpa tryckande system i de fall där företag har ett stort varierande produktflora och 
önskar att hålla låga lagermängder. 

Dragande system arbetar istället med att placera orderpunkter långt nedströms och på så sätt skapa 
en intern efterfrågan i fabriken. När en station nedströms är ledig och en order väntar så skickas en 
begäran på material från föreliggande stationer. Med detta system minskar buffertar då inget är i 
produktion utan att ett behov finns. Då detta projekt önskar att minska lager och buffertar fokuserar 
den teoretiska undersökningen huvudsakligen på olika former av dragande system. 



4.5 Dragande system, pull system 
Sedan dragande system infördes har ett flertal definitioner upprättats, många av dem är motstridiga. 
Det finns dock gemensamma karakteristiska egenskaper i de allra flesta av dessa. Ett av dessa är att 
till skillnad från tryckande system där tillverkaren bestämmer produktionsvolymen så arbetar de 
dragande metoderna med att konsumenten styr tillverkningsvolymen. Ett dragande system utmärker 
sig från klassisk tryckande system då de dragande systemen arbetar utifrån efterfrågan istället för att 
trycka ut produkter på marknaden. (Liker, 2004) 

Gemensamt för många dragande system är att dessa analyserar hur efterfrågan ser ut med stöd av 
ett flertal metoder och system, exempelvis färdigvarulagrets saldo. Implementerandet av 
lagerstyrning minskar riskerna kopplade till några av de slöserier som Lean utvecklats för att 
reducera, exempelvis överproduktion. Genom att tillverka mot efterfrågan undviker företaget risken 
att producera mer varor än det som efterfrågas under perioden. I det klassiska 
massproduktionsscenariot arbetas det utifrån den mängd som kan produceras och därefter tryckes 
dessa produkter ut i marknaden, i hopp om försäljning. Detta leder dock ofta till osålda lager vilket är 
ytterligare en av de slöserier som Lean handskas med. Genom att istället undersöka efterfrågan 
konstant och systematiskt styra lagerstorlekar kan dessa system istället arbeta med minimal 
kapitalbindning utan att påverka lagertillgängligheten markant. Då dragande system eliminerar 
slöserier anses dessa i dagsläget som effektivast ur ett totalkostnadsperspektiv eftersom det medför 
minskade lagerkostnader, överarbete och därmed minskad kapitalbindning. 

Ett dragande system kommer dock inte utan problem. För att dessa system skall fungera effektivt 
krävs korta ställtider. Detta på grund av att produktionen sker mot efterfrågan. Då fler och fler 
företag inför principer som JIT kommer kraven öka på minskade batchstorlekar eftersom kunderna 
beställer mindre kvantiteter med större varians mellan produkterna. Ett införande av minskade 
batchstorlekar kommer i sin tur ställa ökade krav på responstiden vid de olika arbetsstationerna. 
Med detta menas att de måste snabbt ställa om från en produktvariant till en annan. Minskade 
batchstorlekar kommer inte utan kostnader. Minskar batchstorlekarna leder detta onekligen till allt 
fler order och dessa order kommer med stora kostnader. Fler order leder till fler beställningar från 
leverantörer vilket i sin tur innebär fler leveranser, fler kvalitet- och kvantitetkontroller och allt fler 
leveranser mot kund (Mattson, 2010). 

4.5.1 Just-In-Time, JIT 
När Lean utvecklades strävades det efter en produktionsprincip som skulle kunna tillämpa en så 
kallad ”one piece flow”. Genom att uppnå detta menade dem att det gick att uppnå sann produktion 
mot efterfrågan, där inget tillverkades förrän kunden beställt produkten. Detta har dock inom de 
flesta industrier visat sig vara svårt att tillämpa då order kommer med fasta kostnader och därmed är 
det billigare att tillverka flera liknande produkter samtidigt för att spara in på dessa kostnader. 
Principen bakom JIT är som nämnt ovan att produktionen skall styras av efterfrågan och därmed skall 
inget som inte är beställt av kunderna tillverkas. För att klara av att möta efterfrågan och framförallt 
fluktuationer i denna har JIT utvecklats och anpassats till olika marknader. I de allra flesta industrier 
skulle JIT innebära en för lång väntan för kunden då ledtiderna är långa. Detta har gjort att många 
företag som arbetar med principen tillämpat någon form av buffert eller säkerhetslager för att klara 
marknadens fluktuationer. Syftet med säkerhetslagret är att möjliggöra större batchstorlekar, detta 
möjliggörs då företaget kan leverera från lager och tillverka när skillnaden mellan önskat lager och 
lagersaldo är tillräckligt stort för att tillåta tillverkandet av en batch av ekonomisk fördelaktig volym.  



4.5.2 Kanban 
Kanban är en metod utvecklad för att möjliggöra JIT utan att förlora alltför mycket produktivitet. Vid 
införande av JIT skapas en större problematik, då metoden i grund önskar ett ”one piece flow”, där 
den aktiva bearbetningstiden minskar i förhållande till ställtider. Dessutom skapar ett ”one piece 
flow” luckor i produktionen då material inte alltid finns vid varje station för att bearbetas och detta 
medför väntan. För att behandla det sistnämnda problemet utvecklades kanban. Tanken var att 
istället för att satsa på minimalt med MIA skulle fokus ligga vid att begränsa flödet av produkter 
mellan stationerna utefter deras behov. Detta skulle som allt annat inom Lean utföras standardiserat 
och med tydliga visuella signaler. Resultatet av detta arbete vart kanbankort, där antalet kort 
bestämmer antalet order eller produkter som får släppas iväg från föreliggande station. Dessa kort 
följer med en order eller produkt tills dess att produkten är bearbetat och därefter skickas kortet 
tillbaka till föreliggande station och därmed kan en ny order eller produkt släppas in för bearbetning.  

 

 

Figur 2, illustrerar kanban metoden där de blå pilarna representerar flödet av material och de gröna 
pilarna representerar flödet av information, i form av kanban kort 

Det är allmänt känt att kanban system kan vara problematiska att tillämpa för företag med en stor 
produktflora och små batchstorlekar. Då det finns stor variation av produkter behövs allt fler 
kanbankort och därmed ökar MIA. Nedan listas några begränsningar kanban medför: 

• Det är i de flesta fall svårt att finna delad teknologi för att kunna skapa produktfamiljer 
• Det krävs ofta hybrid lösningar där man exempelvis skapar en produktfamilj och tillämpar en 

funktionell verkstad för de produkter som överblir. Därmed begränsas fördelarna med 
införandet av en flödesorienterad produktion till de produkter som innefattas inom de 
skapade produktfamiljerna. Dessutom krävs fortfarande komplexa planeringsverktyg för den 
funktionella verkstaden 

• De skapade cellerna kan ofta inte utföra komplett produktion av produkterna och därför 
krävs det ofta att vissa produkter inom familjerna skickas fram och tillbaka mellan cellen och 
den funktionella verkstaden. Större variation inom produktfamiljen medför ökad risk och 
omfattning för detta fenomen 

• Införandet av dessa celler begränsar produktionens flexibilitet. Detta gäller både 
flexibiliteten gällande vad som kan tillverkas inom cellen och vilka vägar varje produkt kan ta 
genom produktionen. Dessutom så begränsas flexibiliteten då det sätts volymkrav på dessa 
celler och därmed blir det svår att möta variationer i efterfrågan 

• För att dessa celler skall fungera krävs även kartläggning av alla produkter för att kunna skilja 
mellan de inom cellen. Processen för att kartlägga och skapa unika numeriska koder för varje 
komponent är tidskrävande, kostsam och leder ofta till fördröjningar för införandet av 
systemet 

(Stockton och Lindley, 1995) 
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4.5.3 CONWIP 
CONWIP, CONstant Work In Process, är system som kombinerar dragande och tryckande system. 
Tanken är densamma som med kanban men dessa system omfattar fler stationer. Systemet fungerar 
i överlag så att avdelningen mäter ingående och utgående material inom ett givet område i 
produktionen. Genom att mäta dessa kan mängden material inom detta område hållas konstant 
genom att strypa inflödet av material då den önskade mängden material är uppnått. Detta skapar det 
dragande systemet då inget kommer in i detta område utan att det finns kapacitet för att bearbeta 
materialet. Mängden material beräknas utifrån den takt som råder inom produktionen och sedan 
anpassas den efter den önskade mängden material. Intern råder dock ett tryckande system där det 
strävas efter att hålla maskinerna igång och allt som finns tillgängligt bearbetas utan hänsyn till 
nästkommande stationers status.  

 

 

Figur 3, illustrerar material- och informationsflöden för CONWIP system, där blå pilar representerar 
materialflöden och gröna pilar representerar informationsflödet 

4.5.4 Beställningspunktssystem 
En av de dragande metoderna som används för allmän lagerreducering är beställningspunktssystem. 
Dessa beställningspunkter beräknas utifrån det dagliga material behovet. Det finns ett flertal sådana 
system där samtliga utgår från att en beställningspunkt införs i lagersystemet, vilket i sin tur medför 
att om lagersaldot understiger denna punkt så sker en påfyllnad. Det som skiljer de olika systemen är 
storleken på påfyllnaden, där vissa system har konstant påfyllnadskvantitet medan andra mer 
komplexa system tar hänsyn till andra faktorer, exempelvis lagersaldot vid beställningstillfället för att 
kompensera för den volymbrist som finns i lagret (Mattson, 2010). Fördelarna med dessa system är 
att de styr lagret mot den lagernivå som önskas. Detta medför dock att det ofta hålls större lager än 
vid JIT systemen då efterfrågan fluktuerar. Vid en lågsäsong tar dessa system ingen hänsyn till 
minskad efterfrågan om justeringar inte implementerats i systemet. 

4.6 Nyckeltal 
Nyckeltal är sådana värden som kalkyleras fram av företag utifrån företagets prestationer. Dessa 
finns i stor variation för alla möjliga mått som kan beräknas utifrån ett produktionsperspektiv. 
Nyckeltalen används sedan av beslutsfattare för att snabbt få en övergripande förståelse för hur 
företaget presterar och vilka områden som behöver ytterligare utveckling för att optimera företagets 
resultat. 

Eftersom lagertillgänglighet är ett nyckeltal som är av stor fokus för Sandvik och kommer därför att 
undersökas närmare för att skapa en djupare förståelse för lagerhållningssystemets effekt på denna. 
Sandvik har även andra nyckeltal vid lagerhållning, exempelvis lageromsättningsgrad, men dessa 
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kommer inte att analyseras närmare på begäran av handledare vid företaget då dessa är godtagbara i 
dagsläget och genom att minska lager kommer denna endast att förbättras och är därför inte något 
kritiskt nyckeltal. 

4.6.1 Lagertillgänglighet 
Som alla nyckeltal ger lagertillgänglighet beslutsfattarna nödvändig information för att optimera det 
dagliga arbetet. Lagertillgänglighet är av stor betydelse för samtliga producerande företag då det är 
en bra metod för att undersöka hur väl företaget producerar gentemot efterfrågan. Genom att mäta 
lagertillgängligheten kan företagen eller avdelningen: 

1. Få kontinuerlig feedback om hur bra prognoser och produktionsplaneringssystem fungerar 
2. Upplyser beslutsfattare om möjliga problem, om den uppnådda lagertillgängligheten avviker 

från den naturliga variansen eller de mål som beräknats fram 
3. Stora skillnader mellan produkter eller produktgrupper kan upplysa om att 

planeringssystemet inte är anpassat för att hantera olika typer av produktgrupper, 
exempelvis hög- och lågfrekventa produkter 

4. Ett av målen med att undersöka lagertillgängligheten är att bistå med information för att 
finna orsaken till tomma lager 

(Hill, 1991) 

Med lagertillgänglighet menas generellt den andel av efterfrågan som har kunnat bemötas direkt 
från lager. När denna definition tillämpas för att mäta lagertillgängligheten av en produktgrupp är 
det lämpligt att beräkna andelen som har sålts jämfört med den mängd som skulle sålts om inga 
bristtillfällen uppstått. Detta är dock väldigt svårt att beräkna i de flesta fall då det är svårt att veta 
hur stor del av efterfrågan som missats av att kunden vänt sig till en annan leverantör.  Det finns 
däremot tre mått som anses applicerbara i de flesta fall  

1. Antalet bristtillfällen under en given period. Detta mått ger dock ingen information gällande 
hur omfattande bristen varit eftersom den inte tar hänsyn till mängden som missats vid varje 
tillfälle 

2. Andelen av tiden en produkt är slut i lagret över en specifik period, exempelvis 1 av 52 veckor 
var produkten slut i lagret 

3. Det mest användbara måttet är dock andelen av efterfrågan som missats, detta mått är 
lämpligare än de två ovan nämnda är att denna metod är direkt kopplat till den faktiska 
efterfrågan. Punkt två tar exempelvis ingen hänsyn till om denna tidsperiod som missats varit 
under en hög- eller lågsäsong 

(Hill, 1991) 

4.7 Flödessimulering 
Slutligen undersöktes möjligheten för skapandet av en simulering för avdelningens processer i syfte 
att testa olika typer av scenarion samt deras inverkan på lagertillgängligheten. Då projektets syfte 
varit att undersöka effekten på lagerstorleken vid olika lagertillgänglighetsmått ansågs en simulering 
lämplig då denna kan sätta en grund för vidare studier gällande olika former av beställningsscheman 
från kunderna. Simuleringen kan även enkelt anpassas efter framtida förändringar i produktionen 
och dess processer och kan därmed användas som mall vid framtida studier. 

4.8 Intervjuer 
Sedan utfördes intervjuer med ansvariga inom respektive område för att öka förståelsen av 
produktionen, dess planering och skapa en tydligare bild av problemen. 



4.8.1 Per Negga 
Intervjuades angående lagertillgängligheten, hur den mäts och var det brustit tidigare. Som ansvarig 
för loggföring av lagertillgängligheten har han unik insikt angående de metoder som tidigare 
tillämpats och dess resultat.   

4.8.2 Kenneth Backman 
Intervjuades gällande arbetssätt och processer i flödet. Kenneth är huvudansvarig för planering av 
produktionen och har därmed en viktig roll gällande kunskap om beställningsmönster från kunderna. 

  



5 Fallstudie, Sandvik Coromant 
Då detta projekt avser att behandla skillnaden mellan teoretiska verktyg och simuleringar vid 
hantering och analys av lager har en fallstudie utförts vid pulverfabriken hos Sandvik Coromant, 
Gimo. Här har de dagliga operationerna behandlats för att skapa förståelse för hur företaget arbetar 
med lager i dagsläget. Detta innefattar bland annat: 

• Hur de interna flödena av material och information hanteras 
• Vilken skiftform som finns vid varje station 
• Antal maskiner vid varje station 
• Samtliga process- och cykeltider 

 

Dessutom har punkter som planering och kontroll av färdigvarulagren hanterats. För att ytterligare 
utöka förståelsen av fabriken har historisk data insamlats och analyserats för att skapa statistik 
information för att möjliggöra en så realistisk simulering som möjligt.  

5.1 Nuläge 

5.1.1 Datainsamling 
Utöver litteraturstudien utfördes en empirisk studie på det aktuella lagret vid pulverfabriken i 
Gimoverken, denna undersökning gällde framförallt gällande historisk data. Dessa data har hämtats 
från Sandviks interna databas, POOST.  

Från POOST har data insamlats gällande kalenderåren 2011 och 2012 för att utföra en statistisk 
undersökning av kundernas beställningsmönster. Denna statistik behövs för att undersöka 
variationen bland kundernas beställningsmönster. Insamlingen av denna statistik var ämnad att 
tillämpas vid bestämning av statistiska beräkningar för lagerbehov som sedan agerat som indata för 
den flödessimulering som sammanställts. Mer om den statistiska analysen kommer i nästkommande 
kapitel. 

För att möjliggöra en simulering krävs även process- och cykeltider för alla de processer som finns 
representerade i fabriken. Därför samlades data gällande dessa tider in och sammanställdes i en 
Excel fil för att sedan möjliggöra för simuleringsprogrammet att automatiskt sända och hämta data 
från denna fil, se bilaga 1. 

Lagertillgängligheten beräknas i dagsläget genom att undersöka den fraktion av produktfloran som 
upplever bristtillfällen under varje given vecka. Ett bristtillfälle definieras av företaget som ett tillfälle 
där en order finns från kunderna som inte kan levereras direkt från lager. Fördelen med denna 
metod är att denna tar viss hänsyn till efterfrågan eftersom inga bristtillfällen uppstår då inga order 
på produkttypen finns tillgänglig. Däremot tar denna inte hänsyn till hur stor del av den totala 
efterfrågan som missas under varje bristtillfälle. Då de allra flesta kunderna är dotterbolag finns dock 
god kommunikation etablerad och därmed arbetar dem exempelvis med att fördela produkterna så 
att så många kunder som möjligt får delleveranser för att undvika produktionsstopp. Denna metod 
hjälper dock att dölja problemen då de osynliggör missade order, eftersom en delleverans räknas 
som en godkänd order. 



5.1.2 Orderstruktur 
I dagsläget finns inga bestämmelser för hur en beställning ska ske. Dessutom finns inga regler som 
begränsar kundernas beställningskvantiteter eller ofta beställningar får ske. Detta medför stora lager 
för att kunna bemöta de krav som ställs gällande lagertillgängligheten. För kalenderåret 2012 och 
2013 var dessa krav på 98 % lagertillgänglighet. Genom att mäta lagertillgängligheten på det sätt som 
nämnts ovan och samtidigt undvika beställningsregler för kunderna är det svårt att uppnå en stabil 
lagertillgänglighet. Detta styrks av de historiska data som företaget samlat, där det finns tydliga 
exempel på situationer med högt lagersaldo men alltför låg lagertillgänglighet samt situationer med 
det motsatta där företaget med väldigt låga lagersaldon lyckats nå lagertillgänglighetskraven. 

5.1.3 Produktionsplanering 
Produktionsplaneringen sker med hjälp av prognoser, med vissa undantag. Dessa undantag beror 
ofta på att planeraren försöker minimera ställtiden mellan körningar av olika pulvertyper. Detta 
påverkar dock lagernivåerna negativt gällande lagertillgängligheten eftersom pulvertyperna tillverkas 
i en annan ordning än det som rekommenderas av orderpunktssystemet. Andra gånger handlar 
undantagen om brist på ett pulver och då läggs en order in, detta är dock starkt kopplat till brister 
med de prognoser som skapas. Trots att prognoser är baserade på kvalificerade antaganden brister 
de vid fluktuationer och plötsliga trend förändringar. Därför testas nya planeringsmodeller som 
orderpunktssystem och Just-In-Time. Med införande av sådana så kallade dragande system förväntas 
en minskning av MIA utan större inverkan på lagertillgängligheten.  

5.1.4 Produktion 
Produktionen består huvudsakligen av fem huvudsteg. Där ett recept först framkallas och blandas, 
denna är för detta projekt kallad pulverblandning. När pulvermixen sedan är färdigställd skall denna 
malas ned för att få önskad kornstorlek. Malningen är det steg som generellt tar mest tid. I 
nuvarande maskinpark finns ett tjugotal kvarnar som körs dygnet runt under vardagar och vid behov 
körs dessa även utan personal under helger, detta gäller framförallt när det är speciella pulversorter 
som kräver långa maltider. När malningen sedan är färdig skickas ett ”pulpprov” för testning för att 
se att pulvret har fått de rätta egenskaperna, då detta endast gäller ett fåtal pulversorter finns denna 
process inte med i simuleringen. När pulvret är färdigmalt och godkänt skickas det på spraytorkning 
vilket går relativt snabbt. Fabriken har dock en flaskhals vid spraytorkningen, detta på grund av att de 
tidigare arbetat med ett annorlunda kundbehov och därför är produktionen ännu inte optimal för att 
möta dagens efterfrågan. Emellan olika pulvertyper måste båda kvarnar och spraytorkar tvättas ur 
ordentligt för att undvika kontaminering mellan pulversorterna. Detta problem är olika känsligt 
beroende på vilka pulvertyper det gäller och därför ställer detta stora krav på planeraren för att 
minimera ställtiden mellan körningarna. Detta försvårar därmed metoden att utnyttja 
beställningspunktsplanering. I de simuleringar som skapats tillämpas alltid maximal ställtid för att 
kunna tillämpa dragande system som inte tar hänsyn till minimering av ställtider. Detta garanterar 
att resultaten från simuleringarna ej påverkas av den slumpmässiga ordningen av order som skapas 
och därmed kan resultaten antas gälla på samtliga fall för att säkerställa att det mest kritiska läget 
undersöks. När pulvret är färdigställt återstår endast paketering vilket sker direkt efter torkningen, 
där pulvret fördelas i tunnor med ca 100 kg per tunna för att sedan skickas till lagret. Slutgiltiga 
märkningen sker inte till dess att pulvret är beställt på grund av olika lagar i de länder som kunderna 
befinner sig i. 



5.2 Statistisk analys av insamlad data 
Som tidigare nämnt i denna rapport började datainsamlingen med att ta ner alla leveranser som 
utförts från fabriken under kalenderåren 2011 och 2012. Dessa data filtrerades sedan för att rensa 
bort felaktig data. I POOST finns ett flertal order som kommit från kunder vilka egentligen endast är 
prognoser över vad som kommer behövas närmsta tiden. För att minska administrativa kostnader 
skickas en order som sedan kan betas av. Det är dessa order som rensats bort då de enligt de regler 
som satts inte möter upp kraven för en godkänd leverans. Reglerna för en godkänd leverans är att 
minst 90 % av ordern skall vara uppfylld. Detta på grund av att vikten i burkarna varierar med ca 10 % 
från önskat värde då de paketeras. Denna regel har satts i samråd med ansvariga på avdelningen. 
Sedan krävdes rensning av rader som är irrelevanta vad gäller statistisk analys, men behövs för andra 
ändamål. Dessa rader i databasen gäller vilka batcher som det utskickade pulvret tillverkats i, detta 
används som ett verktyg för att säkerställa kvalitén. Men för statistisk analys försvårar det endast 
analysen och fördröjer processen då mer beräkningar krävs av datorerna. Slutligen sammanställdes 
samtliga order från två kalenderårs och en analys kunde påbörjas. Första steget i denna analys är att 
bestämma hur ofta en order kommer. Här valdes det att titta veckovis då detta är simplast för den 
kommande simuleringen. För detta användes medelvärde respektive standardavvikelse, formlerna 
som används kan ses nedan. 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=1
𝑛

 

𝜎 = �∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Där �̅� är medelvärdet, 𝑥𝑖 är det aktuella värdet vid varje tillfälle, n är antalet tillfällen som uppmätts 
och 𝜎 är standardavvikelsen. 

Dessa formler kommer att appliceras vid flera tillfällen vid denna analys. När antalet order per vecka 
är bestämt är nästa steg att undersöka hur fördelningen sett ut för de olika kunderna för att därefter 
bestämma hur fördelningen ser ut per pulversort för varje kund. Sedan undersöks vilka kvantiteter 
varje kund beställt tidigare och hur ofta varje kvantitet beställts, detta för att kunna simulera ett så 
realistiskt fall som möjligt då varje kund vid dagsläget har olika orderstruktur och kvantitetsbehov. 
Resultaten från denna analys kan ses i bilaga 2. 

Nästa steg vid denna datainsamling var att bestämma orderpunkterna för samtliga pulversorter. För 
att utföra detta undersöktes först hur mycket som beställts av varje pulver veckovis under dessa två 
år. sedan undersöktes medelvärden och standardavvikelse för varje pulver för att slutligen tillämpa 6 
sigma från normalfördelning för att säkerställa ett minimum av 98 % lagertillgänglighet, givet att 
ledtiden inom produktionen är mindre än en vecka. Resultaten från denna analys kan ses i tabell 1 
under kapitlet Resultat samt analys av simuleringar. 

  



6 ExtendSim 
Detta kapitel behandlar skapandet av en flödessimulering i ExtendSim som tillämpats för att studera 
den påverkan som de olika planeringssystemen har på avdelningens resultat. 

6.1 Simuleringsmodellen 
ExtendSim är ett flödessimuleringsprogram utvecklad av ImagineThat. Den version av programmet 
som används för denna simulering är ExtendSim version 8. Denna är av typen Discrete Event 
Simulation, DES, vilket till skillnad från andra typer av flödessimuleringsprogram inte följer en 
kontinuerlig tidslinje. Generellt sker simuleringar där tiden är kontinuerlig och händelserna följer 
denna tidslinje, men DES verktyg fokuserar istället på de händelser som utförs och är därmed 
betydligt effektivare metod. Detta eftersom programmet då hoppar mellan olika händelser och 
därmed inte simulerar tid då inga förändringar sker, varje händelse har istället en bestämd tid och 
programmet följer de block som finns i en förprogrammerad ordning, ofta från vänster till höger 
bland de block som finns inlagda.  

Extend är framförallt utvecklad för att upptäcka produktionsbesvär som flaskhalsar och uppnå bättre 
utjämnad produktion. Då detta projekt avser att behandla lagerbesvär som lagertillgänglighet och 
minimera lager kräver detta en viss anpassning av de block som programmen innefattar och därför 
har egna beslutblock sammanställts. Framförallt gäller detta system för införande av 
planeringsstrukturer, så som orderpunktssystem och Just-In-Time.  

I verkligheten har en fabrik vid varje given tidpunkt ett visst lagersaldo. Då simuleringar generellt 
börjar vid en nollpunkt står lager och produktion tomma. För att kringgå detta problem brukar 
simuleringar generellt bortse från en viss ”starttid”. Då detta är tidskrävande och leder till ytterligare 
steg vid analys av de data som samlats har problemet för detta projekt hanterats på ett annat sätt. 
För att undvika detta problem har en startpunkt skapats där programmet genererar produkter för 
färdigvarulagren för att kunna bemöta de allra första orderna som kommer. I denna simulering har 
denna startpunkt satts som orderpunkterna för varje pulvertyp.  

Simuleringen startar med ett ”create” block som skapar en order varje vecka. Denna order delas 
sedan upp i antalet orders som kommer veckovis, mängden order veckovis baseras på historisk data 
med ett medelvärde och standardavvikelse. I figur 4 nedan visas ett exempel på hur detta kan 
simuleras i ExtendSim. 

 

Figur 4, skapande av order 



När orderna sedan är skapade skickas de vidare till ett ”Data” block där pulvertypen bestäms, även 
denna beroende av den fördelning som gällt under kalenderåren 2011 och 2012. Nästa steg i 
datablocket är införandet av kvantitet för varje order, för dessa har fördelningen beräknats för varje 
kund och pulvertyp. när all data från statistiken är införd börjar datablocket hantera process- och 
cykeltider. Dessa hämtas från en lathund som sammanställt i samråd med orderplaneraren från 
pulveravdelningen, som tidigare nämnts. Det finns i programmet ett antal metoder att införa 
statistisk slumpad data. I denna modell har huvudsakligen två utvalda metoder applicerats.  

Den metod som används för statistik gällande fördelningar mellan kunder och pulvertyp är 
införandet av ett ”Random Number” block där en tabell av värden och dess probabilitet att 
uppkomma kan införas för att sedan slumpa värden till de order som passerar. Den andra metoden 
som tillämpats för beräkning av orderpunkter använder statistisk analys från Excel. Denna metod 
använder ”Write” och ”Read” block som kommunicerar med en Excel fil. Den sistnämnda metoden 
använder slumpad data från den första metoden som sedan skickas till Excel för att hämta data 
gällande process- och cykeltider. I figur 5 visualiseras detta med ExtendSim. 

 

Figur 5, olika metoder för att införa statistik i ExtendSim 

Sedan har en metod utvecklats för att simulera orderpunkter. Teorin bakom denna metod är att 
ständigt hålla koll på hur många kilon som finns i färdigvarulagret samt produktionen. Detta utförs 
genom att räkna antalet kilon in och ut ur produktionen och sedan addera mängden produkter i 
färdigvarulagret. Dessa värden jämförs kontinuerligt med de orderpunkter som beräknats fram för 
varje pulvertyp. Om det aktuella värdet underskrider orderpunkten öppnas sedan en port som 
släpper in ytterligare en batch och undersöker sedan om orderpunkten är uppfylld, om den är det 
stängs porten till nästa tillfälle då lagersaldot understiger orderpunkten. Med denna metod undviks 
överproduktion då inget släpps in i produktion om orderpunkten ej överskridits. Figur 6 nedan visar 
hur detta har utförts för detta projekt. 



Figur 6, illustration av hur orderpunktssystemen simulerats i ExtendSim 

Då de första resultaten påvisat brister gällande lagertillgängligheten infördes även ett Just-In-Time 
system. Då problemen var starkt kopplade till order av större kvantiteter var det tydligt att den låga 
lagertillgängligheten beror på att dessa order tömmer lagret och sedan missas ett flertal mindre 
order. JIT systemet avser att dela upp de order som överstiger 3000 kg för att skapa en ”backorder” 
för den mängd som överskrider detta belopp. Dessa tillverkas sedan som separata order som 
levereras direkt mot beställning. Detta medför att en leveranstid behöver undersökas för dessa 
order. Genom att undersöka ledtiden i produktionen för dessa order kan en leveranstid utlovas och 
därmed öka leveranssäkerheten gentemot kund. I figur 7 nedan visas ett exempel på hur JIT modeller 
kan skapas i ExtendSim. 

 

Figur 7, JIT modell 

6.2 Resultat samt analys av simuleringar 
Detta kapitel avser att behandla resultaten från den statistiska undersökningen och 
flödessimuleringen. Dessutom behandlas de analyser som skett parallellt med simuleringarna för att 
optimera produktionen. 

Som tidigare nämnts under kapitlet statistisk analys har en normalfördelning tillämpats. Efter vidare 
analys av de data som samlats in finns tydliga tecken på att en normalfördelning inte är lämplig för 
de beställningsmönster som finns representerade i bokföringen. Då den statistiska analysen endast 
stod till grund för ett utgångsläge för simuleringen anses den ändå lämplig att användas eftersom 
orderpunkterna som beräknats fram sedan anpassas beroende på resultaten från flödessimuleringen 
för att klara av de krav som ställts på avdelningen. I tabell 1 visas en förenklad version av resultaten 
från den statistiska analysen som visar att ur ett statistiskt perspektiv behövs ett totallager på ca 
101,7 ton pulver för att uppnå en lagertillgänglighet på 99,8 %, fördelningen per produkt enligt 
denna analys visas i tabell 1 nedan. 



Produkt Medelvärde 
 

Standardavvikelse Övre toleransgräns 
(Rekommenderad orderpunkt),  

1 204 643 2134 
3 191 177 721 
4 8601 7472 31027 
5 13470 10457 44849 
6 167 277 997 
9 3516 6142 21940 

Total 26149 25168 101668 
Tabell 1, rekommenderade orderpunkter från den statistiska analysen, samtliga värden i Kg 

När dessa värden tillämpats vid nulägesversionen av flödessimuleringen, utan JIT, visar den utdata 
som insamlats ett resultat på ca 55 ton i medellager och en lagertillgänglighet på ca 86 %. 
Avvikelserna från de teoretiska resultaten, den statistiska undersökningen, beror på att kundernas 
beställningsmönster inte riktigt kan representeras av en normalfördelning. Då den önskade 
lagertillgängligheten ligger på 98 % utfördes några tester med tillägg på orderpunkterna för de 
pulvertyper som missats oftast. Dessa tester uppnådde dock inte önskade resultat och vidare analys 
visade att tillgänglighetsproblemen grundar i den stora variationen av efterfrågan. När ett JIT system 
infördes återställdes orderpunkterna till de som rekommenderats från den statistiska analysen och 
med en gräns på tre ton för att en order ska klassas som JIT beställning uppnåddes en 
lagertillgänglighet på 97 %. Detta resultat är väldigt nära de krav som avdelningen har gällande 
lagerföring och förenklar även planeringen för avdelningen. Dessutom leder detta till enklare 
planering för företagets kunder då ett standardiserat arbetssätt införts där alla parter kan lite på att 
leveranser sker då de utlovats och inte längre efter bästa förmåga. Resultaten från den allra senaste 
simuleringen, med JIT och orderpunkter enligt statistiska analysen, visar att ett medellager på 51,5 
ton är tillräcklig för att uppnå en lagertillgänglighet över 97 %. Under körningar med och utan JIT 
minskade medellagret till ca 51,5 ton. Analys av de senaste resultaten visar att det största problemet 
gällande lagertillgänglighet är produkt 5 och specifikt en av kundernas beställningsmönster för 
denna. Kunden har stor variation vid beställningar och då större order på denna pulvertyp kommer 
missas ett flertal små order till andra kunder och därmed påverkas resultaten negativt. Genom 
ytterligare tester av olika punkter för JIT beställningar tros lagertillgängligheten öka ytterligare och en 
minskning av medellagret väntas följa. Resultaten från den sista simuleringen kan ses i tabell 2 
nedan.  

Produkt Orderpunkt, [Kg] Medellager, [Kg] Andel missade order, [%] 
1 1067 1805 0,0000% 
3 360,5 507 0,0262% 
4 15516,5 17694,5 0,7524% 
5 22431 26434,5 1,8450% 
6 499,5 927,5 0,0262% 
9 10971,5 4144 0,1603% 

Total 50846 51512,5 2,8100% 
Tabell 2, förenklad version av resultat från senaste simuleringen 

  



7 Slutsats 
Resultaten från denna studie visar tydliga indikationer på att dragande system är att föredra för 
denna produktionsenhet. Detta då de utförda simuleringarna visar på minskad mängd material i 
arbete utan att påverka lagertillgängligheten. Genom att implementera en kombination av JIT och 
orderpunkter kan slutlagret elimineras då de order som överstiger den naturliga variansen kommer 
hamna i JIT systemet och därmed behövs inga säkerhetslager för att bemöta dessa fluktuationer. 

Ett flertal versioner av dragande system har simulerats, allt från så kallade beställningspunktsystem, 
som i grunden är en lagerstyrningsmetod, till Kanbansystem. Kanbansystemen testades först för att 
testa viabiliteten av denna metod för produktionen, då flera tidigare studier påvisat stora problem 
för kanbansystem då produktfloran är stor. Problemen uppstår eftersom det krävs en hel del 
material vid kanbansystem då det behöver lagerhållas ett antal produkter av varje produkttyp. Då 
detta skall tillämpas på en produktion med stor produktvariation skapar det onödigt buffertar. Vissa 
menar att genom att bilda produktfamiljer kan dessa problem reduceras. Flera experter inom 
området har dock påvisat att det i de flesta fall är svårt, ibland omöjligt, att bilda produktfamiljer på 
grund av brist av delad teknologi. 

 Istället föredras ett CONWIP system som fokuserar på mängden material oavsett produkttyp. Denna 
metod riskerar att medföra stora problem då det finns stor variation i efterfrågan mellan de olika 
produkterna. Dessa problem gäller framförallt de produkttyper där orderkvantiteterna är små och 
orderfrekvensen stor. Simuleringar som utförts har visat att då en stororder kommer in arbetar 
avdelningen för att fylla denna order, under denna tid missas ett större antal små order. Detta 
påverkar lagertillgängligheten negativt eftersom denna baseras på andelen godkända order. 

Resultatet ledde till en kombination av ett orderpunktssystem för att hålla koll på hur mycket som 
behöver produceras för att möta upp den normala efterfrågan och ett JIT system för att bemöta de 
större orderna som kommer med ojämna mellanrum. Ett införande av JIT system för de större 
orderna är av stor betydelse för att undvika missar av flera småorder då en stororder finns tillgänglig 
att bemötas. De simuleringar som utförts väljer att klassificera alla order som överstiger 3000 kg som 
JIT order, denna siffra behöver undersökas ytterligare, för att undvika låg lagertillgänglighet med ett 
dragande system. En förhoppning med införandet av ett sådant system är att kunderna i sin tur skall 
anpassa sig därefter och i fortsättningen beställa med mindre kvantiteter och med jämnare 
mellanrum. Detta skulle i sin tur förenkla arbetet vid avdelningen avsevärt och möjliggöra ytterligare 
förminskning av MIA och ökning av lagertillgängligheten, då problemen med den stora variationen i 
orderfrekvens och kvantiteter minskar.  

  



8 Vidare studier 
Som ett resultat från denna studie uppstod nya områden som behöver ytterligare forskning. Detta 
kapitel avser att behandla de vidare studier som anses lämpliga att fokusera på i framtiden. 

8.1 Införandet av nya regler för kunderna 
Redan när den statistiska analysen av kundernas beställningsmönster var färdigställt uppkom stora 
problem gällande fluktuationer. Detta är troligtvis kopplat till bristande regelverk gentemot kunderna 
vid beställning. Då företaget i nuläget har väldigt olika beställningsstruktur med de olika kunderna 
medför detta negativa effekter även internt. Problemet visas tydlig vid analys av den pulversort som 
har störst problem gällande lagertillgänglighet, produkt 5. Vid analys av denna pulversort är det 
tydligt att orsaken till den låga lagertillgängligheten är denna kunds varierande beställningsmönster. 
Med införandet av fasta leveranstider och JIT produktion vid större beställningar kan Sandvik förmå 
samtliga kunder att beställa mindre kvantiteter mer regelbundet vilket gynnar både Sandvik och 
kunderna då båda minskar medellagren. Det största hinder som Sandvik står inför är att övertala 
kunderna att införandet av mindre beställningar mer regelbundet är gynnsamt för bägge parter, då 
dessa kunder troligtvis kalkylerat beställningskvantiteterna utefter en ekonomisk kalkyl. Dessa 
kalkyler tar dock ofta ej lika stor hänsyn till lagerförningskostnader.  

8.2 Ytterligare simulering 
Resultaten från detta projekt indikerade att ytterligare optimering är möjligt. Därför har ett antal 
punkter som bör testas ytterligare listats nedan. 

8.2.1 Test för fler scenarion 
Då detta projekt endast använt data från POOST gällande kalenderåren 2011 och 2012 anses denna 
undersökning vara begränsat till den efterfrågan som gällt på marknaden under perioden. Denna 
period har enligt uppgift från handledare på företaget varit under en lågkonjunktur och därför önskas 
fler tester. Flödessimuleringen som skapats är fullt kapabel till att enkelt förändra efterfrågan efter 
behov. Även andra aspekter gällande orderstrukturen bör undersökas, exempelvis vad som händer 
om fördelningen mellan de olika pulvertyperna förändras och dess påverkan på medellagret och 
lagertillgängligheten. Då de olika pulversorterna har väldigt skilda bearbetningstider på de olika 
stationerna kan detta innebära stora förändringar för ledtider och därmed påverka 
lagertillgängligheten negativt.  

8.2.2 Optimering av orderpunkter 
Som det har nämnts tidigare i rapporten var tidsgränsen för detta projekt väldigt snävt, då sådana 
simuleringar tar avsevärd tid att köras. Nuvarande simuleringsmodell som simulerar fyra års 
produktion kräver ca 8 h att köra. Därför är de orderpunkter som finns rekommenderade i denna 
rapport ej optimerade. Då det fortfarande finns pulversorter som har 100 % lagertillgänglighet tros 
det finnas rum för ytterligare åtstramning på dessa pulversorter medan andra pulversorter skulle 
gynnas av en ökad orderpunkt för att uppnå bättre resultat, exempelvis produkt 5. 

8.2.3 Optimering av gräns för JIT 
För detta projekt har gränsen för JIT beställningar ingen vetenskaplig grund. Denna har satts till 3000 
kg och antogs endast för att undersöka om ett sådant system skulle innebära en positiv inverkan på 
lagertillgängligheten och medellagret. Då de initiala testerna visat väldigt lovande resultat önskas 



ytterligare tester för att uppnå en optimal punkt för JIT beställningar som balanserar kundernas 
behov av direkta leveranser och de krav som finns gällande lagertillgänglighet vid pulverfabriken. 

8.2.4 Undersökning av ledtider 
Då produktionen får utökad JIT produktion blir ledtiden för fabriken av större vikt. 
Simuleringsverktyget som skapats samlar i nuläget in information gällande ledtiden för samtliga 
produkter men denna har inte analyserats närmare då ledtid inte vart ett nyckeltal som efterfrågats 
av Sandvik. En undersökning av denna skulle resultera i enklare planering både för avdelningen men 
även för samtliga kunder då en leveranstid skulle kunna utlovas för dessa beställningar.  

8.2.5 Längre körningar 
Då samtliga simuleringar som står till grund för resultaten i detta projekt endast gäller körningar med 
fyra års simuleringstid är resultaten från varje testkörning smått varierande. Detta innebär att 
körningarna är för korta, genom att utöka simuleringstiden ytterligare kan mer tillförlitliga resultat 
uppnås då variansen av resultaten minskar mellan körningar.  
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10 Bilagor 
De bilagor som finns i denna rapport faller under sekretessavtalet med Sandvik AB och därför är de 
endast tillgängliga för internt bruk. Därav kommer inga bilagor att finnas med i den offentliga 
rapporten. 

10.1 Bilaga 1 
Denna bilaga behandlar processtider för samtliga produkter, som maltider och torktider. Bilagan är 
endast för internt bruk. 

  



10.2 Bilaga 2 
Denna bilaga visar resultaten från den statistiska analysen gällande beställningsstrukturoch 
rekommenderande orderpunkter för vardera produkt. Bilagan är endast för internt bruk. 

  



10.3 Bilaga 3 
Denna bilaga behandlar resultaten från de senaste simuleringarna där slutliga orderpunkter, 
medellager och lagertillgänglighet finns. Bilagan är endast för internt bruk. 
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