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Sammanfattning 

Titel: Dimensionering av lager  Handledare: Rose- Marie Löf  

Författare: Camilla Söderlind   Examinator: Stefan Eriksson  

Idag är det viktigt för företag att möta kundkrav på grund av hård konkurrens i dagens globala 

marknad som tvingar företag att förbättra sitt utbud och bli bättre på att hantera deras 

distributionskedja (Shen et al., 2006). Långa ledtider kan minskas med hjälp av olika metoder och 

strategier visar olika studier. Ledtider förekommer i planering, produktion, lager samt hantering av 

produkter (Treville et al., 2003).  

Syftet med studien är att utveckla en metod för att analysera vilka faktorer som påverkar interna 

leveranstiders längd i tillverkande företag. I metoden omfattas även förbättringsförslag för att 

reducera leveransledtiden till interna kunder.  

De faktorerna som påverkade längden av leveransledtider har sammanfattas för att sedan kunna göra 

ett urval bland de faktorer som kan ha störst betydande påverkan. De utvalda faktorerna kommer 

användas för att analysera hur dessa områden påverkar längden på interna leveransledtider. 

Studien visar att orsakerna till de långa leveransledtiderna var placeringen av kundorderpunkten, 

osäkra prognoser, lång material- och produktionsplaneringstid samt långa väntetider i produktion och 

lager.  

Leveransledtiden kan enligt rapportens förbättringsförslag reduceras genom att centralisera KOP i 

flödet och göra säkrare prognoser. Detta skulle leda till förbättrad planering av kapacitet. Även 

reglering mellan företag och sina interna kunder kan leda till reducerade leveransledtider. 

Nyckelord: KOP, prognoser och lagerstyrning.   
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Abstract 

Title: Dimensioning of inventory  Supervisor: Rose- Marie Löf 

Author: Camilla Söderlind    Examiner: Stefan Eriksson 

It is becoming increasingly important for companies to meet customer demands due to intense 

competition in today's global market, that forcing companies to improve their offerings and become 

better at managing their supply chain (Shen et al., 2006).  Long lead times can be reduced by using 

different methods and strategies shows various researches. Lead times occur in the planning, 

production, inventories and handling of products (Treville et al., 2003). 

 

The aim of the study is to develop a method to analyze the factors that affect the length of internal 

delivery lead time in manufacturing companies. The method also included suggestions for reducing 

delivery lead-time to internal customers. 

 

The main factors that influenced the length of the on delivery lead times has summarized to make a 

selection among the factors that can have the most significant impact. The selected elements will be 

used as a method to analyze how these areas affect a company’s length on internal delivery lead 

times. 

 

The study shows that the causes of the long delivery lead times was the location of the customer order 

point, uncertain forecasts, long material and production planning time, and long waits in the 

production and storage. 

 

The delivery lead time, according to this report’s suggested improvements reduced by centralizing 

CODP and makes more reliable forecasts. This would lead to improved planning capabilities. 

Although, to create regulation between companies and their internal customers may lead to reduce 

delivery lead times.  
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1 Inledning 

Studien är inriktad på hur man kan möta kundkrav då det förekommer långa leveransledtider då 

kunder har krav på korta leveransledtider och på god leveransservice. Soman et al. (2006) visar att 

företag kan möta kundkrav genom att besluta om de ska tillverka mot lager eller tillverka mot order. 

De diskuterar hur företag bör besluta om tillverkningen ska ske mot order eller lager. Fastställandet av 

detta beslut tas beroende på anläggningen, kapacitet, begränsade hållbarhetstider, produkter och 

ställtider. Kapacitetsplaneringen och schemaläggningen kan även visa att en kombination av tillverka 

mot order eller att tillverka mot lager kan leda till reducerade leveransledtider till kunder (Soman et al, 

2006).  

Det blir allt mer viktigt för företag att möta kundkrav på grund av hård konkurrens i dagens globala 

marknad som tvingar företag att förbättra sitt utbud och bli bättre på att hantera deras 

distributionskedja (Shen et al, 2006). Tidigare forskning beskriver hur långa leveransledtider till kund 

kan reduceras. Dock framgår de inte vilka specifika faktorer företag i samarbete med sina interna 

kunder kan arbeta med för att reducera leveransledtider. Soman et al. (2006) visar även de hur 

leveransledtider kan reduceras till extern kund. 

Långa leveransledtider kan reduceras till interna kunder, dock visar tidigare forskning bara hur 

leveransledtider kortast ner till kund, det nämns inte om det är externa eller interna. Ett nytt 

forskningsområde kan vara att företag kan ta hjälp av interna kunder för att tillsammans skapa ett 

samarbete för att reducera långa leveransledtider.  

Denna studie är inriktad på logistik, delar av lagerstyrning, kundorderpunktens placering och 

prognostisering för att i samverkan mellan dessa områden hitta lösningar för att minska 

leveransledtiderna till interna kunder. Enligt Jorion et al. (1999) kan företag med hjälp av 

prognostisering förutspå hur stora lagernivåer som kommer krävas. Denna studie kommer även se 

över vilken betydelse prognoser har vid planering och lagerstyrning. Studien utgår ifrån en teoretisk 

referensram för att utveckla förbättringsförslag.  

Som fallstudie används Erasteel Kloster AB i Söderfors, ett stålindustriföretag som har långa 

leveransledtider till interna kunder. Erasteel Kloster levererar pulverbaserade snabbstålsprodukter 

ASP till kunder. Erasteel i Söderfors har en produktionsanläggning för tillverkning av stål, 

tillverkning av pulvermetallurgi samt kompaktering. Även koncernens utvecklingslaboratorium finns i 

Söderfors 
1
. Då efterfrågan är hög och tillverkningen ligger nära sin absoluta maxkapacitet har 

                                                      
1
 Erasteel.  

 http://www.erasteel.com/content/our-sites [Access: 20120905] 
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ledtiderna blivit så långa att det påverkar företagets förmåga att leverera slutprodukter till marknaden 

med rimliga ledtider.  

1.1 Syfte 

Utveckla en metod för att analysera vilka faktorer som påverkar interna leveranstiders längd i 

tillverkande företag. I studien omfattas även förbättringsförslag för att reducera leveransledtiden till 

interna kunder.  

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka faktorer påverkar leveransledtiders längd? 

2. Vilken specifik problematik finns som påverkar interna leveransledtiders längd? 

3. Hur kan interna leveransledtiders längd reduceras till interna kunder? 

1.3 Avgränsningar  

Utifrån den framställda metoden analysera de faktorer som påverkar leveransledtidernas längd hos 

fallstudieföretaget samt ge förslag på tillvägagångssätt på hur företag kan reducera leveransledtider 

till interna kunder. 

1.4 Disposition 

Nedan beskriver rapportens disposition:  

Kapitel 1 Studiens syfte och problemformulering.  

Kapitel 2 Olika val av metoder och studiens vetenskaplighet beskrivs. Slutligen beskrivs 

tillvägagångssättet för studien.  

Kapitel 3 Teoretiska referensramen för studien. I slutet av denna referensram presenteras metod för 

analysen.  

Kapitel 4 Nulägesbeskrivningen. 

Kapitel 5. Analys av de faktorer som påverkar leveransledtid till intern kund. 

Kapitel 6 Förbättringsförslag presenteras. 

Kapitel 7. Diskussion om reducering av interna leveransledtider  

Kapitel 8 Slutsatser. Här presenteras även generella implikationer, praktiska implikationer som 

framställts med stöd av slutsatserna, återkoppling och svar på frågeställningarna samt förslag till 

vidare studier.  



12 

 

2 Metod 

Metodiken fastställer en studies kvalitet. Metodiken i denna studie har utformats utifrån begreppen 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Dessa begrepp visar hur genomförandet har fortskridit 

samt visar studiens slutliga kvalitet. 

Ett företag med långa leveransledtider till externa och interna kunder har används som fallstudie för 

att kunna besvara arbetets frågeställningar. Steg ett i studien var att skapa en helhetssyn på företagets 

verksamhet och detta för att sedan samla in information, data och empirisk kunskap för att med hjälp 

av denna information få fram ett resultat. Valet av metod för informationsinsamling har framtagits 

genom att kritisk granska informationen för att ge vetenskaplighet och trovärdighet. För att kunna 

identifiera de faktorer som påverkar leveransledtidernas längd behövs informationsinsamling. Denna 

informationsinsamling kommer vara grunden för att sedan kunna analysera, identifiera problem samt 

för att kunna ge ett förslag på tillvägagångssätt att reducera leveransledtider.   

Examensarbetet påbörjades efter samtal med handledare och examinator. Erasteel i Söderfors 

kontaktades och företaget formulerade en problemskrivning inom området logistik inriktat på 

lagerstyrning. Nästa steg var att söka litteratur och vetenskapliga artiklar inom området 

logistik/lagerstyrning som kontinuerligt fortsatts under rapportskrivningen gång för att skapa en 

relevant teoretisk referensram. De är grundläggande faktorer för att skapa kunskap inom området 

logistik, lagerstyrning samt prognoser.  Detta arbetssätt är grunden för att uppnå syftet på ett 

vetenskapligt sätt.  

2.1 Val av metod  

Information kan tolkas genom kvalitativa eller kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder används när 

varje fenomen består av en unik kombination av egenskaper därför att dessa inte är mätbara 

(Andersen, 1990). Den kvantitativa metoden är användbar då informationen är mätbar och då 

undersökningsresultaten ska framföras numeriskt. Den metod som använts i denna studie är kvalitativ 

då denna metod lämpar sig för förberedande studier enligt Andersen (1990) och metoden har använts 

för att behandla empirisk data och för att kunna bilda en grund för resultatet. Den kvantitativa 

metoden har används för analysera och få en inblick på historisk data. 

2.2 Val av informationsinsamling  

Litteraturstudier, observationer och frågemetoder är områden av olika typer av informationsinsamling. 

Informationsinsamlingsmetod bör väljas utifrån problemformuleringen, undersökningens syfte samt 

efter tillgänglig tid och resurser (Andersen, 1990).  

De informationsinsamlingsmetoder som använts i denna rapport är litteraturstudier, inom logistik som 

lagerstyrning och prognostisering. Detta har sedan använts för analys av primärdata som framtagits 
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genom observationer och sekundärdata som erhållits av personer på företaget som har beskrivit 

verksamheten. Primär- och sekundärdata har använts för att nå studiens syfte på ett vetenskapligt sätt.  

2.2.1Datainsamling  

De nyckelpersoner som bidragit med informationsinsamlingen har roller som logistikchef, 

orderplanerare, produktionsplanerare, kapacitetsplanerare och övriga logistiker inom företaget. Dessa 

nyckelpersoner har använts för att skapa en helhetssyn och för att sedan använda denna information 

till hjälp för att kartlägga nuläget på företaget och få en bild av hur företaget fungerar. 

Datainsamlingen som tillhandahållits från företaget var data på försäljning, inköp, kunder, prognoser 

och deras olika flöden i produktion och planering. Datainsamling är information som behövs för att 

undersöka och identifiera orsakerna till långa interna leveransledtider och har haft stor betydelse för 

att kunna angripa frågeställningarna och syftet med studien. Det har använts för att identifiera 

problemområden på fallföretaget och för att ta fram ett tillvägagångssätt som resulterar i reducerade 

leveransledtider.   

2.2.2 Observationer  

Observationer har använts för att skapa en egen bild av verksamheten. Enligt Remenyi et al. (1998) 

används observationer för att få direkt information för att undvika felaktig fakta.  I denna studie har 

olika flöden och ledtider observerats. Intryck från observationerna har antecknats och kompletteras 

med reflektioner från de anställda i verksamheten. Den information som framkommit under 

observationer har använts som en del av skapandet av helhetssynen av verksamheten och använts för 

att väga samman denna information med datainsamlingen från företaget. Detta ökar den objektiva 

synen på företaget.  

2.2.3Litteraturstudier 

För att samla in relevant material som publicerats inom ämnet logistik inriktat på lagerstyrning, 

planering, KOP och prognoser, har vetenskapliga artiklar och annan litteratur studerats. 

Litteraturstudier genomfördes för att skapa den teoretiska referensramen, och denna litteraturstudie 

ska fortskrida under studiens gång enligt Walliman (2005).  

Utifrån examensarbetes syfte har relevanta litteraturkällor använts. Därför har vetenskapliga artiklar, 

facklitteratur, kurslitteratur samt internetkälla använts i denna studie för att kunna styrkas på ett 

vetenskapligt sätt och för att visa vad tidigare forskning säger. Internetkällan som använts i denna 

studie är www.erasteel.com och denna har använts vid företagsbeskrivningen.  

De vetenskapliga artiklarna har sökts i databaser med sökord som till exempel leveransledtider (eng. 

delivery leadtimes) lagerstyrning (eng. inventory control), prognoser (eng. forecasts), kundorderpunkt 

(eng. customer order decoupling point) och kapacitetsplanering (capacity planning). Den teoretiska 

http://www.erasteel.com/
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referensramen används för att visa vad tidigare forskning har kommit fram till angående långa 

leveransledtider. Även tryckta böcker har använts.   

Litteraturstudien påvisade områden som kan påverka längden av leveransledtider. De faktorer som 

påverkar längden av leveransledtider sammanfattas i slutet av den teoretiska referensramen. 

Faktorerna kommer användas som en metod för att analysera hur dessa områden påverkar företagets 

leveransledtider. Analysen i denna studie är inriktat på hur företaget arbetar med områden som kan 

påverka leveransledtider. Efter analysen av betydande faktorerna som påverkar leveransledtider 

kommer ett kapitel på förbättringsförslag på hur leveransledtider kan reduceras genom dessa faktorer. 

Litteraturstudien är viktig för att kunna utveckla en metod för att analyser faktorer som påverkar 

intern leveransledtider.  

2.3Studiens vetenskaplighet   

För att påvisa studiens vetenskaplighet och trovärdighet kan olika kvalitetskriterier användas enligt 

Remenyi et al. (1998) och dessa är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Dessa ska beskriva hur 

tillförlitlighet skapas för studiens vetenskaplighet utifrån vald metod.  

2.3.1 Validitet  

Validiteten ska beskriva hur forskaren tolkat och hur denne har använts sig av insamlad information 

samt att undersökningen verkligen behandlar det som avses och ingenting annat. God validitet ska 

spegla verkligheten och detta ska beskrivas i den teoretiska referensram som finns samt den i 

empiriska underlaget uppger Remenyi et al. (1998).  

 

Informationsinsamlingen har sammanställts och detta underlag har kontrollerats av de som uppgett 

informationen för att kunna skapa reflektioner och diskussioner kring informationsunderlaget. Den 

teoretiska referensramen ligger till grund för den analysmetod som framtagits.  

2.3.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten ska beskriva hur tillförlitlig studien är och kunna visa hur olika mätningar är 

framställda. Reliabiliteten ökar då informationsinsamlingen och resultat beskrivs tydligt för läsaren. 

När de metoder som används för att få fram resultat kan genomföras och mätas av andra anses 

reliabiliteten vara hög det vill säga, det ökar tillförlitligheten på studien menar Remenyi et al. (1998). 

Den analysmetod som framtagits i denna studie är utformad utifrån vad tidigare forskning påvisar 

påverkar längden på leveransledtider. Analysmetoden är uppbyggd för att den ska kunna tillämpas på 

andra företag och inte bara i denna fallstudie.   
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2.3.3 Generaliserbarhet 

Enligt Thurén (2006) används generaliserbarhet för att ge grund till att resultaten forskaren skapat ska 

vara till nytta för ett flertal läsare, inte bara vara intressant för det berörda företaget. Resultatet ska 

kunna gälla i flera fall för att det ska vara generaliserbart. Resultaten från denna studie kan tillämpas 

av andra företag då metoden för analys baseras på tidigare forskning. Litteraturen är insamlad från 

olika källor, både studentlitteratur och vetenskapliga artiklar. De förbättringsförslag som framställts i 

denna studie om hur långa leveransledtider kan reduceras kan därför vara av intresse för ett flertal 

företag.  

2.4 Disposition av metoden ”metod för att analysera interna leveransledtider”  

Syftet med denna studie är att utveckla en metod enligt följande:  

(A) Analysera de faktorer som påverkar leveransledtidernas längd, (B) Analysera problematiken som 

påverkar interna leveransledtiders längd samt skapa förbättringsförslag hur interna leveransledtider 

kan reduceras samt (C) Visa hur tillverkande företag kan reducera interna leveransledtider enligt vad 

tidigare forskning säger och efter fallstudien resultat. Analysen kommer att ske i denna följd: (A), (B) 

och (C).  

Metoden för att analysera leveransledtider kommer utgå från den teoretiska referensramen och den 

kommer att beskrivas i slutet av den teoretiska referensramen. Efter att metoden av analysen är 

utvecklad kommer metoden testas i fallstudien. Metoden kommer grunda sig i att analysera hur de 

utvalda områdena påverkar längden av interna leveransledtider. Del (A) i analysen testas i en 

fallstudie. Fallstudien kommer beskriva hur de utvalda områdena påverkar intern leveransledtid. 

Utifrån resultaten ur del (A) kommer analysen fortsätta med att analysera problematiken som påverkar 

interna leveransledtiders längd samt skapa förbättringsförslag hur interna leveransledtider kan 

reduceras, detta kommer vara i del (B) av analysen. Del (A) och (B) kommer vara grunden för att 

kunna visa efter fallstudiens resultat komma från till hur interna leveransledtider kan reduceras i del 

(C).  

2.5 Kritisk granskning av metod 

För att minska risken med fel val av informationskällor som inte ger en tillräcklig vetenskaplig studie, 

så har därför informationsinsamling grundat sig i datainsamling, observationer, intern dokumentation 

samt internetkälla för att skapa en tydlig bild av verksamheten och dess situation.  Informationen har 

insamlats från minst tre olika källor för att styrka innehållet. Detta är triangulering enligt Remenyi et 

al. (1998) och detta ökar trovärdigheten.  

 

Svårigheter i denna studie kan vara att objektivit och kritisk granska informationen som företaget 

bidrar med och hur denna information ska sedan sammankopplas med den teoretiska referensramen. 
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Därför har datainsamlingen kritiskt granskats objektivt med hjälp av observationer och detta har 

kompletterats av författarens egna åsikter och efterfarenheter för att skapa en egen bild av situationen.  

Informationsinsamlingen har sammanställts och detta underlag har kontrollerats av de som bidragit 

med informationen för att kunna skapa reflektioner och diskussioner kring informationsunderlaget för 

att minska felaktig och misstolkad information.  

 

Den teoretiska litteraturinsamlingen består av vetenskapliga artiklar från tidigare forskning. Studien 

har använts sig av flera olika källor inom de mest relevanta huvudområden. I huvudområdena 

lagerstyrning, prognoser och kundorderpunkt har författaren använt flera källor från vetenskapliga 

artiklar för att minska missvisande eller vinklad information. Det har funnits svårigheter att hitta 

forskning om specifikt interna leveransledtider, i många fall stod det inte om leveransledtiden var till 

extern eller intern kund, utan om generella leveransledtider till kunder. Analysmetoden är framtagen 

genom de största faktorerna som påverkar leveransledtider samt kopplade till vilken problematik som 

påverkar längden på intern leveransledtider.  
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3 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen baserar sig på vetenskapliga artiklar och annan litteratur. Den har 

anpassats till studiens syfte och behandlar området logistik inriktat mot leveransledtider, 

lagerstyrning, prognostisering och KOP. 

3.1 Leveransservice  

En del av konceptet logistik handlar om att tillfredsställa kundernas krav på leveransservice 

(Oskarsson et al, 2006). Leveransservice kan avse före leverans, vid leverans och efter leverans. Före 

leverans är det viktigt att förmedla vilken leveransservice kunderna kan förvänta sig. Vid leverans är 

det viktigt att hålla den utlovande leveranstiden och att rätt antal levereras till rätt destinationer. Om 

avvikelser sker bör företaget meddela kunden tidigt om till exempel förseningar. Efter leverans 

handlar det om att hantera reklamationer, garantier och reparationer eller returnerade varor på ett bra 

sätt. Leveransservice kan delas upp i ett antal leveransserviceelement enligt Oskarsson et al. (2006):  

- Ledtid (leveransledtid): tid från order till leverans 

- Leveranspålitlighet: tillförlitligheten i ledtiden 

- Leveranssäkerheten: rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet 

- Information: informationsutbytet mellan kunderna och företaget 

- Flexibilitet/kundanpassning: anpassa sig efter kundernas behov    

- Lagertillgänglighet: servicenivå 

Dessa leveransserviceelement kan mäta saker i olika delar av flödet. Dock är det slutligen kundens 

upplevda leveransservice som är det avgörande måttet på leveransservice. Leveransservicen är lika 

betydelsefullt för de externa kunderna som de interna kunderna för företaget. För att lyckas ge kunden 

den leveransservicen den vill ha är det viktigt att ta reda på kundernas verkliga behov istället för att 

anta dess behov enligt Oskarsson et al. (2006) 

Christopher (2010) menar att god leveransservice även bidrar till logistiska kostnader för företaget, 

tillexempel kostnader för bland annat lagerhållning, lagerföring, transporter och administration. Brist 

på leveransservice leder till missnöjda kunder och detta i sin tur kan leda till utebliven försäljning. Det 

är viktigt att företaget hittar en balans i servicenivån som fungerar både för kunden och för sig själva. 

Medvetenheten om att hög leveransservice kan bli olönsam och att det bidrar med stora kostnader ska 

finnas. Hur hög leveransservicenivån ska vara bör bestämmas mellan företag och kund och 
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kostnaderna för företaget får inte bli högre än vad kunden är beredd att betala för enligt Christopher 

(2010).   

3.2 Leveransledtider  

Leveransledtiden är ledtiden från mottagen order att till leverans. Leveransledtiden påverkas av 

interna genomloppstider. Interna genomloppstider kan vara processer som till exempel: 

ordermottagning, konstruktion, planering, lagring, tillverkning, och packning (Aronsson et al., 2003).  

Genomloppstider fastställs genom att mäta tiden från processens startar till att den avslutas.  Summan 

av genomloppstiderna är längden på leveransledtiden (Aronsson et al., 2003).  

Interna ledtider i verksamheter påverkar leveransledtider till kunder, även till interna kunder. Enligt 

Aronsson et al. (2003) kan en analys av informationsflöden eller materialflöden göras för få en 

överblick på interna ledtider, både aktiva och passiva processer.  Analyseringen visar hur lång tid 

varje enskild process i flödet tar och syftet med denna analys är att minska den totala ledtiden i flödet 

samt att hitta alternativa lösningar (Aronsson et al., 2003) 

3.3 Lager  

Ledstjärnan i logistik är att uppnå hög leveransservice till låga kostnader. Detta innebär flera taktiska 

beslut för ett företag. Ett taktiskt beslut kan vara att införa ett lager i försörjningskedjan, och om ett 

lager införs kan det väga upp osäkerheterna i prognoserna Olhager (2000). Att ha produkter i lager 

som kunden ännu inte betalt för är en kostnad för företaget och därmed påverkas kapitalbindningen 

enligt Oskarsson et al (2006).  

Företag kan förutspå framtiden genom att prognostisera kundernas efterfrågan på olika produkter. 

Planeringssystem kan utformas på flera olika sätt och detta påverkar styrning och planering av 

materialflöden och materialförsörjning. Planering av logistikkanaler handlar främst om. 

leveransservice, ledtidsbeslut, lagerbeslut och transportbeslut menar Ballou (1992). Leveransservicen 

ska bestämma hur snabbt företaget ska kunna leverera till kund, vilket har stor betydelse hur 

logistikplaneringen ska utformas och var företaget ska placera kundorderpunkten. Förekommer långa 

ledtider kan oftast lager centraliseras för att kunna reducera de långa ledtiderna. Vid införandet av ett 

lager ska företaget taktiskt besluta var lagret ska finnas och vilken typ av lager det ska vara, till 

exempel säkerhets-, buffert-, halvfabrikat- eller omsättningslager (Olhager, 2000).  

Någon form av lager i en verksamhet kan användas för att gardera upp sig mot osäkerheter och det 

oftast i form av säkerhetslager uppger Shen et al. (2006). Lagret kan fungera som ett säkerhetslager 

fast benämningen på dessa lager kan skilja sig åt. Lagerstyrning syftar idag allt mer till att sträva efter 

JIT- leveranser, att minska stora lager. JIT- leveranser kan reducera ledtid i lagerhantering och 

fokuserar på att förbättra olika flöden i tillverkning och planering (Treville et al., 2003).  
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3.3.1 Lagerstyrning  

Lagerstyrning är väldigt central vid produktion mot lager men även vid produktion mot kundorder, 

antingen lager i form av råmaterial, halvfabrikat eller färdigvarulager. Lagerstyrningen styrs antingen 

genom tillverkning till lager, eller tillverkning från lager enligt Zäpfel (1997). Det är lagerstyrningen 

som ger information om hur stora kvantiteter som ska produceras och/eller köpas in varje gång ett 

behov uppstår. Denna kvantitet kallas antingen orderkvantitet, partistorlek, satsstorlek eller 

batchstorlek. Partiformning bestämmer hur stora dessa kvantiteter ska vara och syftet med 

partiformning är att avväga kostnader för lagerhållning och ordersärkostnader. Det finns 

partiformningsmodeller och verktyg som används för att beräkna kvantiteter samt kostnader (Olhager 

2000).   

3.3.2 Lagertyper 

Vid införandet av ett lager bör verksamheten noga överväga vilken typ av lager det ska vara, vad 

målet med lagret är, vilka artiklar som ska lagras och hur lagret ska styras. De grundläggande 

formerna är förråd, produkter i arbete och färdigvarulager. Skälen till olika lager kommer beskrivas 

nedan enligt Olhager (2000). 

• Omloppslager – bestäms av partiformningen (resultat av avvägning mellan lagerhållningskostnad 

och ordersärkostnad).  

• Säkerhetslager – kompenserar osäkerhet, innebär gardering mot brister och bestäms efter önskad 

servicenivå. 

• Säsongslager – används i beläggningsutjämnande syfte.  

• Halvfabrikatlager – kan användas för att centralisera kundorderpunkten i flödet, då produktion mot 

lager sker till halvfabrikatlager, och från halvfabrikatlagret sker produktion mot kundorder.  

• Processlager – bestäms efter produktionstekniska skäl. Buffertar kan ta upp variationer och det kan 

finnas krav vid tillverkningen som leder till lagerhållning (produkter i arbete).  

• Koordinationslager – uppstår vid samköpsrabatter och vid synkronisering av ingående komponenter.  

 

• Spekulationslager – kan utnyttjas vid till exempel prishöjningar.  

 

• Marknadslager – används vid ökad tillgänglighet behövs, till exempel vid produktlanseringar.  

• Lagersystem avvägs mellan lagerhållningskostnader, ordersärkostnader, bristkostnader och vilken 

servicenivå man är ute efter. Även platsen för lagret bör strategiskt bestämmas av företaget. 
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3.4 Prognostisering  

Syftet med prognostisering är att öka kunskapen om efterfrågan och försäljning. För att kunna 

förutspå kundernas förväntande beteenden i framtiden och hur stor efterfrågan kunderna kommer att 

ha på vissa produkter. Här skapas då ett behov av information. Prognostisering hjälper företag att 

kunna förutspå framtiden samt att kunna ha produkter på rätt plats vid rätt tillfälle. Med hjälp av 

prognostisering kan företag förutspå hur stora lagernivåer som kommer krävas, lokalisering och 

utbyggnad av kapacitet (Jorion et al., 1999). Dessa prognoser tas oftast fram genom matematiska 

formler och beräkningar, som bygger på metoder baserade på orsakssamband, bedömningar av 

experter, historiska och databaserade metoder (Robeson, 1994). Då experter gör prognostiseringen ska 

de ha god insikt och kännedom om de produkter som ska prognostiseras. En metod som oftast 

används för att gör prognoser är att använda sig av historiska data där tidigare utfall analyseras för att 

sedan kunna förutspå framtiden. Analysen kan visa olika efterfrågemönster. Exempel på sådana kan 

vara jämn, cyklisk, nivå, trend eller en slumpmässig efterfrågan. När beräkningar på prognoser görs 

bör dessa kombineras med ovanstående metoder för att kunna få fram en bra prognos. Prognoser 

medför osäkerhet hur det verkliga utfallet blir i slutändan. Prognoser är inte fullt tillförlitliga men kan 

användas som en riktlinje om hur framtiden kan bli och planeringssystemet måste kunna hantera 

prognosfel uppger Olhager (2000).  

En viktig sak att tänka på är att en prognos inte ska ersätta känd information för företaget. Långsiktiga 

leveransavtal och stora kunder ger viktig information om efterfrågan som spelar in i skapandet av 

prognoser. För att kontrollera hur väl prognoserna stämmer in med verkligheten bör prognoserna 

regelbundet följas upp. Görs prognoser mot lager bör lagernivåerna ses över innan näst kommande 

prognosperiods styrparametrar fastställs. Därför bör prognoserna uppdateras i varje period (Syntetos 

et al, 2005). Författarna menar även att det blir extra viktigt när efterfrågan är oregelbunden. 

Uppföljning, i detta fall av lagernivåer, kan leda till att prognoserna behöver kompletteras eller ändras 

helt om de inte stämmer överens med utfallet. När prognoserna avviker från verkligt utfall kan företag 

få stora överlager eller bli tvungna att skapa restorder. Dessa avvikelser vill de flesta företag undvika 

(Syntetos et al., 2005).  

3.4.1 Underlag och beslut som behövs för en prognos 

För att kunna skapa prognoser behövs information om de artiklar som ska prognostiseras samt andra 

riktlinjer som behöver beslutas. Några viktiga beslut enligt Olhager (2000) är: 

• Tidshorisont: besluta om hur långt i framtiden prognosen ska sträcka sig, en prognoshorisont. 

Det är lämpligt att bestämma prognostiden efter hur lång ledtid det är på tillverkningen av 

aktuell produkt. Prognostiden ska då vara minst lika lång som ledtiden.  
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• Detaljeringsgrad: vilken prognosperiod ska användas – timme, dag, vecka, månad, kvartal 

eller år. Företaget ska även besluta vid vilken frekvens prognosen ska tas fram: ska den 

uppdateras varje dag, vecka eller månad?  

• Prognosobjekt: vilka produkter ska vara prognosobjekt.  

• Planering kontra styrning: ha ett tydligt syfte med prognosen. Det ska beskrivas vilket beslut 

som ska fattas av prognosen, samt vilken/vilka processer som ingår i prognosen. 

• Stabilitet: beroende på hur stabila mönster efterfrågan visar upp avgör företag om det finns 

behov av att göra kompletterande bedömningar eller ej.  

• Befintliga affärsprocesser: vem ska använda prognosen, hur den ska hanteras och presenteras. 

Diskutera hur trovärdig prognosen är, vilka data som behövs samt se över vilka data som 

finns tillgängliga. 

Andersen et al. (1996) antyder liknande riktlinjer som Olhager (2000). Enligt Andersen et al. (1996)  

forskning handlar det främst om frekvensen på prognoser, enligt författarna bör uppdateringar av 

prognoserna anpassas efter detajeringsgrad. Olhager (2000) föreslår att prognoshorisonten bör vara 

minst 12 månader. Andersen et al. (1996)  menar att prognoshorisonten ska skifta beroende på hur och 

vad prognosen ska användas till och utifrån det kan beslut tas om prognoshorisont samt hur frekvent 

uppdatering ska vara. Författarna påpekar även att värdet av hur stora datamängder som ska bearbetas 

i prognoser kan påverka hur frekventa uppdateringarna bör vara.  
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3.4.2 Prognostisering som process  

Prognoser kan delas in i olika prognostyper, två av dessa är kvalitativa och kvantitativa. Figur 1 nedan 

visar hur dessa typer framtas vid skapandet av prognostisering. Denna metod skapar en grund för bra 

prognoser med passande resurser.  

 

Kvantitativa, analytiska data  Faktisk 

efterfrågan 

 

Kvalitativa,  Processprognos prognos Analys av prognosfel 

subjektiva data      

 

  Återkoppling  

Figur 1. Grundläggande prognos process enligt Olhager (2000)  

De huvudsakliga områdena när prognosmetod blir vald är: tid, kostnad, tillförlitlighet, förmåga att 

identifiera systematiska ändringar och känslighet mot tillfälliga växlingar.  

3.4.3Risker  

Prognostisering kan innebära risker för företag då verkligt utfall kan avvika från det prognostiserade 

värdet menar Berkowitz (2001). Risker som finns är höga lagernivåer av råmaterial, stora mellanlager 

eller för stora färdigvarulager. Andra utfall kan leda till uteblivna order och restorder. Stora 

prognosfel kan leda till dålig leveransservice och stora kostnader för företag. Att producera mot 

prognos innebär därför en risk för företag om det inte finns avtal eller regler mellan leverantör, 

tillverkande företag och kund skriver Berkowitz (2001). Även Kahneman et al. (1993) påpekar att 

missvisande prognoser kan medföra problem som måste undersökas och följas upp.  

En viktig del är även att vara medveten om vilken risk prognosen medför, och vem det är som tar 

risken. Stora avvikelser på prognoser kan medföra risker på flera olika sätt för det tillverkande 

förtaget och för kunden. Prognoserna kan även skapa problem om de stämmer in med verkligt utfall 

då något oväntat inträffar uppger Chopra och Sodgi (2004). Det som ska finns med i beräkningarna 

med prognoser är yttre och inre omständigheter som konflikter mellan aktörer, systemhaverier, 

kapacitetsbrist, brist på material och konkurser som kan ställa till problem i flödet. Företag ska veta 
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hur de klarar av olika omständigheter och vem som har ansvaret för vad, samt bestämma vem som har 

ansvaret i vilka delar av flöden enligt Chopra och Sodgi (2004).   

3.5 Kundorderpunkt 

Kundorder är order och leveransprocessen som binder samman företaget med kunden. 

Kundorderpunkten (KOP) är den punkt där kunden ger företaget sin order på produkter som skapar 

processer hos företaget. En fördel för företag skulle vara att inte lägga ner arbete på en produkt förrän 

en order från kund kommer in. Detta är inte idealet för kunden då det ger långa ledtider när produkten 

går igenom råvaruinköp, lager och olika processer innan den är klar för leverans. Därför är det viktigt 

att kundordern placeras på rätt plats i företaget för att korta ner ledtiden efter att en order kommit in 

(Oskarsson et al. 2006). Hedenstierna et al. (2011) menar att frekvensen på behoven i volym och antal 

order ska bestämma var KOP ska placeras. De framhåller att vid hög efterfrågan är det lämpligt att 

placera KOP i senare delen av flödet. Vid lågfrekvent efterfrågan visar det sig att det är lämpligt att 

KOP placeras tidigt i flödet. I Hedenstierna et al. (2011) betonade att betydande fördelar kan uppnås 

genom att strategiskt placera ut KOP beroende på vilken frekvens det är på efterfrågan. Författarna 

påpekar även att behovet av säkerhetslager ökar ju längre bak i flödet KOP befinner sig.  

Zäpfel (1997) forskning angående kundorderdriven produktion beskriver vikten av att kända 

produktionskvantiteter, tillräcklig kapacitet och en flexibel produktion ska finnas vid KOP för att 

företag ska kunna ha konkurrensfördelar på marknaden. Författaren påpekar även att produktionen ska 

vara kundorderdriven och sträva efter JIT- leveranser. Då det förekommer långa genomloppstider att 

leta efter en optimal KOP för att korta ner leveranstid till kunder (Zäpfel, 1997). 

Anledning till att företag börjar med orderprocessen innan orderna kommer in är för att kunden oftast 

inte är beredd att vänta under hela processen som krävs innan kunden får leveransen. Här kan en 

möjlighet vara att flytta fram kundorderpunkten. Då skapas ett behov av prognoser för att kunna 

förutse kommande behov och för att kunna korta ner processerna efter kundorden inkommit enligt 

Oskarsson et al. (2006). Behovet av prognoser finns även för att företagen ska kunna planera 

verksamhetens kapacitet oavsett var kundorderpunkten befinner sig.  
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Kundorderpunkten ligger mellan styrning mot prognos och kundorder. Nedanstående tabell visar hur 

valt prognosobjekt kopplas till kundorderpunkten enligt Olhager (2000): 

Tabell 1. Kundorderpunkt kopplat till prognosobjekt enligt Olhager (2000).  

Kundorderpunkt Prognosobjekt  

Produktion mot lager Slutprodukt 

Montering mot kundorder Modul, halvfabrikat 

Produktion mot kundorder Råmaterial, köpkomponenter 

Konstruktion mot kundorder Råmaterial, köpkomponenter  

Hedenstierna et al. (2011) menar att placeringen av KOP är att buffertar eller lagerhållning bör 

placeras vid KOP för att balansera upp osäkerhet. Det är även vid KOP efterfrågan delar upp flöden i 

tillverkning mot order eller tillverkning mot lager. Soman et al. (2006) menar att företag ska besluta 

vilka produkter som ska tillverkas mot lager och vilka som ska tillverkas efter kundorder. Dessa 

författare påpekar att företag kan skapa fördelar av frikopplande koncept genom placeringen av KOP 

delar upp flödet. Soman et al. (2006) antyder att placeringen av KOP bör strategiskt beslutas av 

företag och detta kan vara en allmän tillämpning för att skapa fördelar för företag.  

3.6 Planering 

Huvudplanen är överenskommelsen mellan marknad och produktion där bådas aspekter tar hänsyn till 

vad som bör produceras och hur mycket som kan produceras. Utifrån prognoser skapar huvudplanen 

ett produktionsprogram och detta kan anpassas med hänsyn till den faktiska orderingången. Beroende 

på vilken period det gäller ska kvantiteterna bli färdigställda och vara tillgängliga för efterfrågan i 

denna period Olhager (.2000). Huvudplaneringen ska även se över kapacitetsbegränsningar som till 

exempel flaskhalsar samt andra svagheter och styrkor för att planeringen ska kunna anpassas efter 

dessa Gelders et al. (2002) 

Efter den färdigställda huvudplanen bryts behoven ner för att få fram verkliga behov på olika material 

och produktionskapacitet. Här bör tas hänsyn till ingående lagersaldon för perioden, uteliggande 

order, ledtider, partiformningsregler samt nettobehov. I nettobehovsplaneringen ingår följande 

områden (Olhager, 2000): 

- Bruttobehovsräkning 

- Beräkning av nettobehov genom avstämning på lagernivå och uteliggandeorder 

- Partiformning 

- Starttidssättning av planerade order genom ledtidsförskjutning  

- Nedbrytning till nästa produktstrukturnivå  
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3.6.1 Materialstyrning 

Materialförsörjning syftar till att försörja produktionen med de råvaror och komponenter som behövs 

för tillverkning. Målet med materialförsörjning är att följa produktionens krav samtidigt som 

leverantörernas avtal ska följas för att ge en kostnadseffektiv leveransservice. Även här gäller det att 

ha rätt material vid rätt tid och i rätt mängd för att hålla så låga kostnader som möjligt. Det 

traditionella sättet är att leveransen sker till råvarulager eller direkt till produktion. Försörjningen till 

lager och produktion sker antingen från leverantör eller internt. Detta bestäms genom 

materialbehovsplaneringen (Olhager, 2000). Enligt Treville et al.(2003) bör lager och lagring 

reduceras genom JIT-leveranser.  

3.6.1.1 Materialbehovsplanering (MRP) 

Materialplaneringen startar då en order inkommer som en prognosorder eller kundorder. 

Materialplanering används för att säkerställa materialförsörjning till produktion och till kund och det 

används då någon form av materialplaneringsmetod för att klara av försörjningen (Olhager, 2000). 

Material måste planeras oavsett om produktion sker mot kundorder eller mot lager för att 

leveranstider ska hållas och för att produktionen ska vara effektiv. Material- och produktionsplanering 

bör även definiera osäkerheter enligt forskning av Mula et al. (2005). Även beroende på vilken 

strukturnivå produkterna ligger på skapas olika behov vid de olika processerna i flödet. Behovet kan 

vara flera olika material innan slutprodukt är färdigställd och behov kan finnas på till exempel 

råmaterial, komponenter och halvfabrikat. 

Efter att en planering gjorts på materialbehov kan man översätta materialbehovet till kapacitetsbehov. 

Kapacitetsbehov beskriver vilka resurser som krävs och hur behovet framkommer i flödet. Beroende 

på hur marknadens efterfrågan ser ut används olika metoder av kapacitetsplanering (Olhager, 2000). 

Materialbehovsplanering (eng. material requirement planning, MRP) är en metod som används för att 

planera en flerstegsproduktion. När behov på slutprodukter från prognosorder eller kundorder 

inkommer kan vidare planering vara vilka material- och kapacitetsbehov som krävs för att tillverka 

dessa produkter. Målet med MRP är att producera rätt artikel i rätt kvantitet vid rätt tid enligt Olhager 

(2000) och MRP bygger på logiska regler för planering av artiklar med kända behov. Då 

materialbehovsplanen inte anses genomförbar med hänsyn till kapacitet räcker det normalt sett inte 

med att enbart ändra ledtider eller partiformningen. Då blir nästa steg att revidera huvudplanen.  

3.6.2 Partiformning  

Det finns olika metoder av partformning som används för att bestämma partistorlekar. Några av dessa 

är Wagner & Whitin, Silver & Meal, cyklisk planering, EOQ- modellen och LFL. Dessa olika 

metoder används i olika sammanhang beroende på frekvens och kvantitet (Lumsden, 2006).  
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När behoven är fasta i tid men skiftar i kvantitet och när tillverkningen sker i varje period (dag, vecka 

eller månad) underskrider lagersaldot aldrig nollnivån. Detta kallas Lot for lot (LFL). Vid LFL skapas 

en order i varje period då det finns föreliggande behov och orderkvantiteten blir periodens behov 

(Lumsden 2006). 

När behoven är fasta i tid och kvantitet kan en fast planeringsperiod användas och detta kan ge 

stabilitet åt produktionen i slutet av produktionsflödet. Då tillverkningen inte sker i varje period ges 

leveranslöfte mot den ordern i nästkommande produktionsplanering (Lumsden, 2006). 

3.6.2.1 Beställningspunktsystem  

Beställningspunkten nås när lagernivån sjunker till en viss uträknad nivå. När lagernivån sjunkit till 

den lägsta tillåtna görs en beställning på material för att återfylla lagret till rätt nivå. Storleken på 

dessa beställningar har oftast en fast orderkvantitet enligt till exempel EOQ- formeln och 

beställningspunkten beräknas genom att ta säkerhetslagret adderat med summan av efterfrågan per 

period multiplicerat med ledtiden i antal perioder (Olhager, 2000).  

3.6.2.2 Periodbeställningssystem 

Enligt denna metod görs beställningar vid bestämda tidpunkter (dag-, vecko-, eller månadsvis) och 

storleken på dessa beställningar anpassas efter hur stora kvantiteter som förbrukats under den 

föregående perioden (Olhager, 2000).    

3.6.3 Leverantörsstyrda lager/ Vendor managed inventory (VMI) 

Vendor managed inventory, VMI  är en metod att styra lager som syftar till att minska ett företags 

lager och minska kostnader genom att låta leverantörerna styra produktion och försäljning (Ortega et 

al., 2004) . VMI är en efterfrågestyrd påfyllningsmodell där lager hålls hos leverantören (Waller et al., 

1999). Disney et al. (2003) menar även att VMI kan vara en lösning på problem som förlorad 

försäljning om detta är en följd av brister eller dålig leveransservice från en leverantör, alltså 

försenade leveranser. Ett problem VMI kan lösa är överskott i lager och föråldrande lager enligt 

Ortega et al. (2004). Leverantören ökar tillgången till mer direkta och snabbare efterfrågesignaler. 

VMI är ett partnerskap mellan olika delar i försörjningskedjan, där leverantören tillåts styra över 

påfyllnaden i lagret, samt bestämma lagernivåer. Detta innebär att säljaren övervakar köparens 

lagernivåer och följer upp dessa regelbundet för att se över behovet och om det behövs återleveranser 

på orderkvantiteter. Transaktioner som vanligen påbörjas av köparen i form av en inköpsorder ska 

startas av leverantören. Inköpsordern blir en bekräftelse från leverantören att en transaktion sker 

(Waller et al., 1999).  

Leverantörsstyrda lager integrerar leverantörer och kunder för att uppnå ökat värde i försörjnings-

kedjan. För att leverantörsstyrda lager ska fungera måste tydliga och gemensamma lager- och 
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servicenivåmål skapas mellan kund och leverantör. Regelverk bör införas för eventuella avvikelser. 

Det bör även finnas en beskrivning av beräkningsgrunderna för hur påfyllnaden av lagret fungerar. 

Denna metod kräver att leverantören får tillgång till uppdaterad information av kunden vad gäller 

lagernivåer, förbrukningsstatistik, inkomna order och även kundens prognoser om sådan finns. 

Genom denna information kan leverantören styra sina lager på ett bra sätt (Lee et al., 1992). För att 

underlätta detta nödvändiga informationsutbyte är det vanligt att använda sig av en internetbaserad 

lösning. När leverantören snabbt får tillgång till den här sortens information kan de anpassa sig till 

upp- och nedgångar i efterfrågan och därmed underlättas deras material- och lagerplanering. 

Leverantörsstyrda lager gynnar båda parter då kunden tar fram rätt information och ger kommande 

behov på ett snabb och smidigt sätt för att leverantören ska kunna planera sina egna materialbehov 

och lagernivåer och detta minskar ledtiderna (Oskarsson et al., 2006). Sådan här typ av lagerstyrning 

är en del av supply chain management, där flöden förenklas i hela processen (Disney et al., 2003).  

3.6.4 Säkerhetsmekanismer  

För att gardera sig för osäkerheter i efterfrågan, ledtider och prognoser kan det införas någon form av 

säkerhetsmekanism som säkerhetslager, säkerhetsledtid eller medräknat prognosfel. Detta ska bära 

upp olika osäkerheter i produktionskapacitet och/eller stora svängningar i efterfrågan (även kallat 

bullwhip- effekten). Osäkerheten kan mätas och beräknas i antingen tid eller kvantitet. Bullwhip- 

effekten kan motverkas med kortare ledtider, säkrare ledtider, snabbare informationsspridning och att 

rätt information används. Säkerhetsledtiden förlänger ledtiden från den verkliga ledtiden för att 

gardera sig mot att olika hinder i produktionen ger förseningar till lager eller till leverans (Olhager, 

2000). Shen et al. (2006) visar att vid oregelbunden efterfrågan behövs säkerhetslager för att uppnå en 

viss säkerhetsnivå som kunderna kräver. Säkerhetslagret behövs även om målet är att minimera 

kostnader av lagerhållning. Hedenstierna et al. (2011) menar att ett mindre säkerhetslager behövs och 

att detta ska finnas vid KOP för att kunna hantera osäkerheter.  

3.6.4.1 Säkerhetsmekanism: Prognosfel  

När företag arbetar med att följa de gjorda prognoserna är det viktigt att se över prognosmetodens 

precision uppger Rogers et al. (2011) . Ett sätt att mäta prognoser är genom att beräkna uppkomna 

prognosfel. Prognosfel kan räknas ut genom flera metoder, till exempel genom att beräkna STADV 

(Standardavvikelsen). Standardavvikelsen tas fram genom att ta kvadratroten ur summan av 

kvadratfelet under ett antal månader dividerat med lika antal månader enligt Persson (2003). 

Det är lämpligt att genom prognosuppdatering och prognosuppföljningar se över huruvida 

prognoserna stämmer in på det verkliga utfallet, och därefter försöka hitta orsaken till eventuella 

avvikelser. Uppföljning av prognoser kan leda till att en annan prognosmetod lämpar sig bättre för att 
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kunna minska kommande avvikelser. Uträkningar av prognosfel har stor betydelse för lagerstyrning 

och hur stora lagernivåer som är lämpliga (Olhager, 2000).   

3.7 Informationssystem 

Naylor et al. (1999) påvisar behovet av korrekt information och även att information sprids snabbt för 

att inte planeringen ska påverkas negativt av ledtider. Informationsspridning är en viktig del i 

planering. Information kan vara mellan kunder och tillverkare, mellan olika processer i tillverkningen 

samt mellan lager och produktion. Information kan beskriva partistorlekar, hur mycket som ska 

produceras och när det ska vara klart för att hålla leveranstiden. Därför är information till och inom 

olika försörjningskedjor viktigt. Följande informationsflöden kan underlätta informationsspridningen 

enligt Oskarsson et al. (2006):  

Kanbansystem är ett kort eller ett visuellt bevis som skapar beordringar av behov i material eller 

produktion. Kanbansystem ska förse stationer med information om partistorlek och operationsdata. 

Detta system ska skapa små buffertar istället för stora lager, enligt japansk filosofi. Kanbansystem 

lämpar sig inte vid långa ställtider och långa produktionsledtider.  

Visuell signal beskriver när påfyllning behövs till exempel produktionspersonal meddelar truckförare 

behov av påfyllning.  

2- bingesystem är en metod som har två produktionsbuffertar (lådor). När den ena är slut fylls denna 

på, då finns alltid en tillgänglig låda med material.  

Periodisk inspektion: här sker en regelbunden inspektion om hur lagernivåerna ser ut.  

Materialsatser (kitting) Materialförsörjningen sker efter exakta behovet för produktionstillfället. För 

att denna metod ska fungera krävs ett MRP- system som tydligt visar de enskilda behoven.  

JIT leveranser strävar efter leveranser av material i samma stund som den ska använda för att ha 

försörjning utan lagring.  

EDI (electronic data interchange) är elektronisk dataöverföring mellan olika parter i kedjan.  

Utbyte av information blir allt viktigare då tidskraven ökar. För leverantörer är det viktigt att tidigt få 

in kundernas efterfrågan för att bättre kunna ha bättre framförhållning i planering. Då kunden ger tidig 

information kan leverantören erbjuda bättre leveransservice uppger Naylor et al. (1999) 

3.8 Supply chain management (SCM) 

SCM arbetar med begrepp som inköp och relationer mellan företag. SCM arbetar med att förbättra 

kvaliteten av informationsflöden samt reducera tid och kostnader i affärstransaktioner och övriga 

rutiner. Ledstjärnan i SCM är att företag ska skapa relationer med kunder och konkurrenter. 
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Relationer ska även byggas internt (Christopher, 2010). Fördelar med SCM kan vara formella 

spårningssystem, bättre informationsflöden, gemensam planering och IT. I och med dessa fördelar kan 

företag även öka leveransservicen menar Fawcett et al. (2008). SCM hjälper företag med att förbättra 

informationsutbyten och kommunikationen mellan företag genom IT, öppen kommunikation och med 

hjälp av nära relationer enligt Stock et al. (2010)  

3.9 Styrning 

Vid pushstyrning utförs tillverkningen utifrån hur företaget har prognostiserat på order på en produkt. 

Pushstyrning är en centraliserad styrning där utnyttjandegraden på produktionen blir hög, dock 

förekommer långa genomloppstider. Pullstyrning startar tillverkningen då en order från kund skapats. 

Produkter tillverkas då det finns en slutkund eller en intern kund som skapar ett behov, 

kundorderstyrd styrning. Detta är decentraliserad styrning som har hög störningskänslighet då hela 

flöden kan bli stillastående, men den ger korta genomloppstider enligt Oskarsson et al. (2006). 

Hodgson et al. (1991) menar att en kombination av pullstyrning (Jit-leveranser) och pushstyrning kan 

lämpa sig i integrerad järn- och stålindustri. Push- och pullstyrning avgör var i flödet 

kundorderpunkten befinner sig. Även Oskarsson et al. (2006) påpekar att båda dessa styrningar kan 

förekomma i olika delar av logistikflödet, en kombination av push- och pullstyrning. Generellt styrs 

flödet fram till kundorderpunkten med pushstyrning och pullstyrningen används från 

kundorderpunkten och framåt. Detta kan dock se olika ut beroende på vilken detaljnivå som avses 

menar Oskarsson et al. (2006).  

Pushstyrningens nackdelar kan reduceras genom att begränsa antalet orderutsläpp inom 

prognosperioder uppger Lumsden (2006). Antalet begränsade orderutsläpp i flödet leder till att 

efterfrågan skapas i de tidigare leden av flödet och då dras (pull) efterfrågan genom resterande flödet. 

Avvägs antalet tillåtna order i systemet rätt uppstår ett sug tidigare i flödet och det skapar ett tryck 

genom den kvarvarande tiden i flödet. Vänte- och kötider kan reduceras genom att minska det 

maximala antalet tillåtna partier i flödet, samtidigt som dessa anpassas med ett begränsat orderutsläpp. 

Antalet order i perioden och de maximalt tillåtna partierna i flödet ska ligga i linje med produktionens 

kapacitetsnivå menar Lumsden (2006). 

 

3.10 Sammanfattning om vad tidigare forskning säger om långa leveransledtider 

Denna teoretiska referensram har behandlat områden inom logistik som lagerstyrning, 

prognostisering, KOP och planering.  

Längden på leveransledtider kan bero på flera faktorer, och det gör inte större skillnader på 

leveransledtider till extern- eller intern kund i tillverkande företag. Reduceringen av leveransledtider 
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till kund kan göras genom strategiska förändringar i en verksamhet samt förbättra processer i olika 

flöden. Genom att mäta alla genomloppsledtider i flödet från mottagen kundorder till leverans får man 

en överblick på aktiva och passiva processer enligt Aronsson et al. (2003).  

Införandet av ett lager kan hjälpa företag att väga upp osäkerheter i efterfrågan och prognoser. 

Centralisering av ett lager kan leda till reducerade leveransledtider. Lagerstyrningen kan även hjälpa 

företag att förbättra olika flöden i planeringsprocesser som till exempel lagerhantering, 

tillverkningsplanering, material- och kapacitetsplanering. Leveransledtiders längd beror bland annat 

på hur företag strategiskt beslutar var lager ska placeras och dess nivåer men även hur företag arbetar 

med planeringsprocesser. Förbättrade planeringsprocesser kan därför reducera leveransledtider till 

kund (Treville et al., 2003). Problematiken företag kan stöta på är strategiska beslut som kan vara 

avgörande för att förbättra leveransservice, ledtider samt lagerbeslut. Strategiska beslut bör noga 

överväga placeringen av lager, målsättningen med lagerstyrningen, vad som ska lagras och hur lagret 

ska styras (Olhager, 2000) 

Leveransledtiders längd påverkas även av hur tillförlitliga företagets prognoser är, hur prognoserna 

framställs och hur ofta dessa uppdateras. Prognosernas syfte är att kunna förutspå framtiden för att 

kunna ha produkter på rätt plats, på rätt ställe, i rätt tid. Finns brister i prognostiseringsprocesser kan 

syftet med prognoser förlora sitt syfte, och därmed påverka längden på leveransledtider negativt 

(Jorion et al., 1999). Svårigheter med prognoser är dess osäkerhet då verkligt utfall kan avvika från 

det prognostiserade värdet (Berkowitz, 2001). Prognoserna bör därför regleras, beskriva riskerna med 

prognoser samt ta med i beräkningarna yttre och inre omständigheter som kan uppstå (Chopra & 

Sodgi, 2004) 

Var kundorderpunkten är placerad bestämmer den upplevda leveransledtiden för kund. 

Leveransledtiden för kund börjar där kunden upplever att ordern startas. KOP placering är mellan 

styrning mot prognos och kundorder, det vill säga placeringen av KOP bestämmer hur flödet styrs 

(Soman et al., 2006). Då KOP centraliseras frikopplas flödet och kunden upplever då en reducera 

leveransledtid. Placering av KOP bör möta kundernas krav på leveransledtider (Hedenstierna et al., 

2011). 

Planering av material- och kapacitetsbehov beror på vilken information som planerarna har 

tillgänglig. Ett frikopplande flödet som uppstår vid centraliseringen av KOP skapar två flöden som 

ska styras på skilda sätt. Frikopplingen skapar då ett flöde som planeras efter prognos, och ett flöde 

som planeras efter kundorder (Olhager, 2000).  Planeringsprocesser är beroende av information från 

prognoser, lagerstyrning samt den faktiska orderingången. Planeringsprocesser har betydelse för 

leveransledtider, god planering av material- kapacitet betyder att ha rätt material, på rätt plats och i 
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rätt tid, fungerar inte detta ökar leveransledtider. Information och god planering kan reducera 

hantering i tid lager och förbättra planeringen i produktion (Treville et al., 2003). 

Det finns flera faktorer som skulle kunna reducera leveransledtider till extern- och internkund. 

Problematik som kan uppstå vid reduceringen av leveransledtider till interna kunder är hur samarbetet 

mellan dessa parter ska fungera. Naylor et al. (1999) påvisar behovet av informationsspridning för att 

inte påverka planeringsprocesser. Ett beslut som bör tas är vem som stå för riskerna till exempel vid 

prognoser (Berkowitz, 2001) och även hur beslut om hur olika avtal mellan parterna ska regleras för 

att gynna båda parter. Interna relationer, förbättrade informationsflöden, gemensam planering och god 

kommunikation är en grund för att skapa goda relationer enligt Christopher (2010).  

I nästa kapitel kommer en metod framställas för att kunna analysera olika orsaker till långa 

leveransledtider, samt hur de kan reduceras till internkund.  
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3.11 Metod för att analysera och reducera leveransledtider till internkund 

Här nedan visas (se figur 2) metoden för analys och reducering av ledtider. Metoden baseras på den 

teoretiska referensram som presenterats. Arbetssättet består av tre steg som benämns med A, B och C 

nedan och så även i tillämplig i efterföljande kapitel.  

(A) Visa hur faktorer påverkar leveransledtidernas längd, (B) Analysera problematiken som påverkar 

interna leveransledtiders längd samt skapa förbättringsförslag hur interna leveransledtider kan 

reduceras samt (C) Analysera hur tillverkande företag kan reducera interna leveransledtider enligt vad 

tidigare forskning säger och efter fallstudien resultat. Metod för analys sker i denna följd: (A), (B) och 

(C) och (A) kommer tillämpas i kapitel 5, (B) tillämpas i kapitel 6 samt (C) tillämpas i kapitel 7.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 2. Metod för analys. 

Metoden för att analysera faktorer som påverkar leveransledtiders längd kan göras enligt Aronsson et 

al, (2003) teori där man mäter olika genomloppstider från mottagen order till leverans för att skapa en 

överblick över aktiva och passiva processer.  Aronsson et al. (2003) betonar vikten av reducera den 

totala ledtiden i flödet. Reduceringen av den totala leveransledtiden skulle då även påverka 

leveransledtiden till intern kund. Analysen kommer grunda sig i denna teori, att sammanställa olika 

genomloppstider i flödet. Därefter kommer analyseringen kompletteras med andra faktorer som kan 

påverka interna leveransledtider. Soman et al. (2006) teori tyder på att placeringen av KOP kan 

påverka leveransledtider, detta kommer att analyseras med metoden.  

Zäpfel (1997) och Olhager (2000) visar att lagerstyrning är väldigt central i planeringsprocesser och 

Treville et al. (2003) menar att god planering kan reducera tiden av hantering i lager och förbättra 

planeringen i produktion. Enligt Jorion et al. (1999) kan prognostisering underlätta 

 

(A) Visa hur och vilka faktorer påverkar 

leveransledtidernas längd (kapitel 5).  

 

 

B) Analysera problematiken som påverkar interna 

leveransledtiders längd samt skapa förbättringsförslag hur 

interna leveransledtider kan reduceras (kapitel 6). 

 

 

(C) Analysera hur tillverkande företag kan reducera interna 

leveransledtider (kapitel 7). 
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planeringsprocesser och lagerstyrning är även de faktorer som kan påverka längden av 

leveransledtider.  

Då placeringen av KOP, lagerstyrning, prognoser och planering kan påverka leveransledtiders längd i 

tillverkande företag kommer dessa områden användas som en utgångspunkt i metoden för att 

analysera leveransledtider. Metoden tas fram för att analysera dessa områden. Analysen kommer visa 

genomloppstider och hur interna leveransledtider påverkas och därefter visa hur man med hjälp av 

dessa områden kan förbättra olika styrningar och processer och därmed reducera leveransledtider till 

intern kund.  

Innan analysen kommer en nulägesbeskrivning göras som kommer kartlägga olika genomloppstider 

och beskriva dessa olika processer som påverkar leveransledtider. Nulägesbeskrivningens resultat 

kommer sedan användas för att analysera de faktorer som påverkar leveransledtider.   

Metoden bygger på att analysera hur de områdena påverkar längden av interna leveransledtider. 

Analyseringen testas i en fallstudie. Fallstudien kommer beskriva hur nedanstående områden (1-4) 

påverkar intern leveransledtid.  

(A) Analysen i fallstudien kommer inrikta sig på att se över dessa områden: 

1. Placeringen av kundorderpunkten 

2. Prognoser 

3. Planeringsprocesser  

4. Lagerstyrning 

 (B) Förbättringsförslag hur interna leveransledtider kan reduceras   

I förbättringsförslagen kommer visas hur leveransledtider kan reduceras i samarbete med interna 

kunder och redogöras om det finns specifik problematik som är orsaken långa leveransledtider till 

intern kund. Nästa steg i metoden är (C) och där beskrivs generellt hur tillverkande företag kan 

reducera sina leveransledtider enligt vad tidigare studier säger och efter fallstudien resultat. 
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4. Nulägesbeskrivning: Fallstudie på Erasteel Kloster Söderfors 

Företaget som använts som fallstudieobjekt i denna studie är Erasteel Kloster AB i Söderfors (ett 

stålindustri företag). Företaget har problem med långa leveransledtider till internkund. I detta kapitel 

kommer en kartläggning av genomloppstider samt beskriva de olika processer som kan påverka 

leveransledtider. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Erasteel Kloster AB i Sverige ägs av koncernen Eramet, som är ett franskt bolag som har sammanlagt 

14 537 anställda år 2010. Erasteel Kloster AB har tre produktionsanläggningar i Sverige och det är i 

orterna Söderfors (200 anställda), Långshyttan (150 anställda) och Vikmanshyttan (50 anställda). 

Sedan har Erasteel ytterligare produktionsanläggningar i Frankrike (Commentry och Champagnole), 

USA (Boonton) och i England (Warrington) (www.erasteel.com).  

Erasteel tillverkar snabbstål dels på konventionellt sätt (från smälta till göt), dels via pulver. Snabbstål 

är höglegerat specialstål och användningsområden är bland annat skärande verktyg för 

metallbearbetning, sågar för metall, knivar, mekaniska komponenter, verktyg för plastprocesser och 

verktyg för kallbearbetning
2
.   

4.2 Företagets interna kunder  

Erasteel Söderfors interna kunder är Långshyttan i Dalarna samt Commentry och Champagnole i 

Frankrike. Erasteel Söderfors levererar också produkter till externa kunder. Dessa skeppas med 

transporter som lastbil, flyg eller båt till kunder.  Tillverkningen till kunder sker idag mot faktisk 

orderstock. 4.2.1 Interna kunder och flödet på stålprodukter  

Commentry och Champagnole skickar kundorder och behov på ämnen till Söderfors där 

tillverkningen av ämnen görs. Kundorderna på tråd skickas däremot till Långshyttan där produktionen 

av tråd sker (de gör tråd av ämnena från Söderfors). När behovet av tråd skapas i Långshyttan så 

skapas också ett behov av ämnen från Söderfors. Produktionen av kapslar, ämnen och tråd ser i helhet 

ut så här:  

 

Söderfors  Söderfors  Söderfors  Långshyttan 

Råmaterial                      ASP-Kapsel                      ASP-Ämnen  Tråd/Råband 

Figur 3. Flödet från råmaterial till produkt.  

                                                      
2
 Erasteel.  http://www.erasteel.com/content/technology [Access: 20120905] 

http://www.erasteel.com/content/technology
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Behovet av tråd och ämnen ger behovet av kapslar, behovet av kapslar ger i sin tur behovet av 

råmaterial (i alla produktionsled skapas även flera olika kapacitetsbehov).  

4.2.2 Övriga kunder  

Förutom de interna kunderna på ASP-ämnen så finns det även flera externa kunder på ASP-produkter 

och dessa generar också behov av kapslar. Långshyttan har även externa kunder på tråd, vilket innebär 

ytterligare behov av kapseltillverkning.  

4.2.3 Processflödesschema 

Denna tabell visar ASP produkternas processflöde i nuläget. Processflödesschemat visar i antal veckor 

hur lång tid varje process tar från mottagen order till leverans.  

○: operation    : transport  ©: kontroll 

∆: lagring  ◙: hantering  <1: mindre än en vecka (=enstaka timmar) 

Tabell 2. Processflödesschema 

Steg Beskrivning ○  © ∆ ◙ Tid (v) KOP Produkt 
1 Material inkommer  ×    <1 KOP  
2 Råvarulager    ×  <1   
3 Material till Ugn 5  ×    <1  Göt  
4 Smältning Ugn 5 ×     <1  Pulver  
5 Labb/ kontroll    ×   <1   
6 Kapselberedning ×     1 

 

 Kapslar 
7 Montera lyft öron ×     <1   
8 Kapslar till lager  ×    <1   
9 Kapslar i lager    ×  4   
10 Kapslar till Bodycote  ×    <1   
11 Bodycote ×     1   
12 Kapslar till lager  ×    <1   
13 Kapslar i lager    ×  4   
14 Analys    ×   <1   
15 Tillgängligtlager    ×  1   
16 Kapslar till ämneslinjen  ×    <1   
17 Ämneslinjen ×     2  Ämnen 
18 Halvfabrikat packning -     × 1   
 och lastning         
19 Transport till kund  ×    <1   
          
 Summa(steg 1-18):  5 7 2 4 1    
 S:a leveransledtid       Ca 20   

 

Detta processflödesschema (se tabell 2) visar företagets alla processer för en ASP-produkt. 

Leveransledtiden på en produkt ligger idag på ca 20 veckor. Ett flertal av processerna tar i tid mindre 

än en vecka (<1), lagerhållningstider utmärker längden sig med 4veckor/st.  
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4.3 Planeringsprocesser: hur behov uppstår 

Kundorder skapar olika behov och när en kundorder inkommer görs en planering för att se om 

kundordern kan tillverkas. Orderplaneraren och produktionsplaneraren bestämmer om de har kapacitet 

för tillverkning av ordern. De ser över materialbehov och kapacitetsbehov samt om de kan möta 

kundens leveransservicenivå. Behov från Commentry och Champagnole skapar ett behov i 

Långshyttan, som i sin tur skapar behov i Söderfors. Då Söderfors får behov från Långshyttan 

planeras order in, tillgänglighetskontroll på material görs samt utfärdas det ett tillverkningsprogram, 

sedan skapas en produktionsorder.  

4.4 Kundorderpunkt och kundorderprocessen 

Kundorder på ämnen från Commentry och Champagnole skickas till Söderfors. Kundorder på tråd 

kommer in till Långshyttan från externa kunder. I Långshyttan görs MRP på tråd och där skapas 

produktionsorder på tråd.  För att Långshyttan ska kunna tillverka och leverera kundens order behöver 

de ämnen från Söderfors. Långshyttan ser över om ämnen finns tillgängligt på lager i Långshyttan, om 

inte måste Söderfors tillverka dessa ämnen. Innan de tillverkas behövs kapacitet- och 

produktionsplanering göras i Söderfors. Söderfors måste ha material tillgängligt på råvarulager innan 

produktionen av ämnen kan startas i Söderfors, antingen i form av göt från Commentry eller i form av 

råpulver till kapsel. Orderprocessen från att kundorder kommer in till Långshyttan till att orden 

verkligen levereras till slutkund är idag ca 20 veckor. Detta på grund att av en order från de interna 

kunderna i Frankrike skapas genom olika produktioner på orterna Söderfors och Långshyttan. Order 

ska planeras in i båda fabrikerna då både kapacitet och material ska finns tillgängligt för att fabrikerna 

ska kunna tillverka den faktiska ordern. Orderhanteringen sker i Erasteels affärssystem SAP och 

huvudplanering och kapacitetsplanering sker i huvudsak manuellt. 
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4.5 Företagets materialbehovsplanering för ASP-produkter 

Figur 4 visar flödet på hur företagets materialbehovsplanering går till på företaget, främst på ASP 

produkterna. Flödet följer numreringen 1-5.  

1.                                     2.          3.                                                   5. 

 

Säljorder      

    

 

Planerade  

behov       

      

   

       

       

      

 

  4.                     

 

 

Figur 4. MRP flödet för ASP-produkter 

4.6 Leverans- och planeringstider  

Leveranstiderna på kundorder på ämnen är idag ca 20 veckor till Champagnole och Commentry. 

Dessa ledtider är inte rimliga enligt Erasteel, så de vill nå en bättre leveransservice. Den långa 

leveranstiden bidrar till kostnader genom att leveransledtiden är ca 20 veckor. Det långa flödet beror 

på att kundorderpunkten är starten på hela processflödet och det i sin tur grundar sig till de långa 

ledtiderna. Erasteel Söderfors vill kunna erbjuda sina interna kunder fasta och rimliga ledtider.  

4.7 Prognoser 

Idag görs det prognoser (budget) till årsslutet för att kunna ge en fingervisning (indikation) på vilka 

volymer av behov av ASP som kommer finnas för respektive månad. Dessa prognoser uppdateras 

varje månad. Orsaken till att Erasteel gör dessa prognoser är för att koncernen ska kunna budgetera till 

Bruttobehov 

Verkliga behov: 

– kundorder 

– produktionsorder 

 

Planerade behov: 

– oberoende   

– tidigare order 

förslag från MRP 
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- Planerad order 

nettobehov 
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tidplanering 

 

 Inköp 

 

 

 Produktion 

 

 

 

Input till 
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årsslutet och för att kunna köpa in råmaterial. Prognoserna används inte för att reservera tillverknings- 

eller produktionskapacitet. Planeringen av produktionskapacitet görs efter verklig kundorder.  

4.8 Sammanställda genomloppstider  

I tabellen nedan visas cykeltiderna hos enskild process för ASP-produkter. Tabellen påvisar att den 

största delen av leveransledtid är tiden för att invänta material- och produktionskapacitet och lagring. 

Där ledtiden är <1 är denna tid mindre än en vecka (enstaka timmar).  

Tabell 3. Sammanställda ledtider för ASP- produkter 

Process Genomloppstider i 

antal veckor 
Kundorder inkommer/ Kundsäljsorder skapas <1 

Produktionsorder skapas   <1 

Huvudplanering/MRP  <1 

Invänta material- och produktionskapacitet  8  

Order släpps till produktion  <1 

Produktion 1 (kapselberedning) 1  

Lagring  4  

Produktion 2 (Bodycote) 1  

Lagring 4  

Produktion 3 (ämneslinjen)  2  

Leveransledtid till Långshyttan, Commentry eller Champagnole Ca 20 veckor 

semesterstängning) 
4.9 Erasteel Söderfors mål 

Hela ledtiden för flödet från kundorder till slutprodukt ligger på ca 20 veckor, det vill säga 5 månader. 

Företaget anser att det inte är en rimlig nivå för leverans till deras interna kunder. Erasteel Söderfors 

mål är att erbjuda sina interna kunder en leveransledtid på max 8 veckor. Idag jobbar Erasteel 

Söderfors med kapslarna efter ”target”. Det är ett måltal där tanken är att uppnå dessa måltal i varje 

period. Måltalet är satt för att det ska visa att det behövs tillgängliga kapslar för att möta efterfrågan. 

Lagersaldot visar idag i princip vilka kvoter (hur stor andel) som finns i lager för vidare processer. 

Trots dessa måltal på lagersaldon ligger leveranstiderna på 23-25 veckor.   

4.10  Tillverkningskampanjer  

Frekvens på tillverkningen av stålsorterna är ASP2023 och ASP2030 var 20:e dag och ASP2052 var 

30:e dag. Behov och produktionsorder skapas enligt denna frekvens.  
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5. Analys av faktorer som påverkar längden av leveransledtider - Erasteel 

Kloster AB Söderfors 

I detta är kapitel tillämpas del (A) av analysen som beskrivs i kapitel 3.11 Analysmetoden är 

framtagen utifrån den teoretiska referensramen där tidigare forskning påvisade att områden som 

påverkar leveransledtider var; placeringen av KOP, prognoser, planeringsprocesser och lagerstyrning 

Huvudområden i analysen är att se över hur de nedanstående faktorerna påverkar leveransledtidernas 

längd: 

1. Placeringen av kundorderpunkten 

2. Prognoser 

3. Planeringsprocesser  

4. Lagerstyrning 

5.1 Placeringen av kundorderpunkten 

Orderprocessen från att kundorder kommer in till Långshyttan till att den verkligen levereras till 

slutkund är idag väldigt lång, ca 20 veckor. Detta på grund av att order från de interna kunderna i 

Frankrike skapas genom olika produktioner på orterna Söderfors och Långshyttan. Det ökar vikten av 

god planering då order ska planeras in i båda fabrikerna då både kapacitet och material ska finns 

tillgängligt för att fabrikerna ska kunna tillverka den faktiska ordern. Placeringen av KOP påverkar 

leveransledtiden. Ledtiden från mottagen order till leverans är 20 veckor och denna leveransledtid 

skulle reduceras genom en centralisering av KOP. Detta stödjer även Oskarsson et al. (2006) 

forskning att genom att strategiskt flytta KOP kan reducera ledtiden efter mottagen order.  

5.2 Prognoser 

Det finns inga prognoser på behov från interna kunder som skulle kunna påvisa kommande behov. 

Det som finns är koncernens årliga budget för förväntad förbrukning. Dessa visar stora avvikelser mot 

verkligt utfall (se tabell3). Bristen på prognoser kan skapa väntetider på grund av brist på material då 

oväntade stora orderingångar inkommer. Denna väntetid kan leda till ökad leveransledtid för kunden 

då Erasteel först blir tvingad att beställa mer råvarumaterial innan orderna kan släppas iväg. Skulle 

orderingången bli mindre än väntat för företaget kan stora råvarulager uppstår. Här skiljer sig utfallet 

på den verkliga kundorderstorleken rejält från prognos. I vissa fall ligger prognosen i linje med 

verkligt utfall, men i andra fall kan skillnaden mellan prognos och verklig utfall visa stora avvikelser, 

upp till 20 ton över orderstock. Företaget producerar alltså inga produkter efter prognoser. De används 
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bara som en fingervisning på hur stora råvarumaterial inköp som behövs.  Prognostiseringen, i det här 

fallet, påverkar planeringsprocesserna och detta påverkar längden av leveransledtiden. 

5.2.1 Prognos - verkliga orderutfall 

Tabellen nedan visar hur väl prognosen stämmer in på den verkliga orderstocken. Detta är uträknat 

genom att subtrahera prognosen (eng. forecast) med verklig orderstock (eng. backlog). Stora 

avvikelser från prognos är färgmarkerade. Här är de olika ASP- produkterna per kund uträknat.  

Tabell 4. Sammanställning av prognos- orderstock i ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är främst Commentrys orderrader som visar stora avvikelser, främst då det gäller behovet av 

ämnen (billets).  

5.3 Planeringsprocesser  

Planeringen är ett problem för att det är en följd av placeringen av KOP och hur man väljer att följa 

prognoserna. I detta fall används prognoserna som fingervisning för material och kapacitet, därför kan 

inte planeringen säkerställas förrän kundorder inkommer. Planering av råvarumateriallager och 

produktionsplaneringen blir alltså lidande då Erasteel Söderfors inte kan planera produktion utan 

kundorder då produktionen är beroende av orderingången, detta är en bidragande del i 

leveransledtiden.  

5.4 Lagerstyrningen 

Företaget har funderingar på hur de ska utveckla lagret på ett bra sätt. Företaget tänker att de ska ha 

”target”-nivåer som lagernivå och denna nivå är alltid densamma i varje period. Dock har företaget 

stött på problem med att hur de ska kunna styra lagret och även vilka lagernivåer som är de rätta, 

Forecast - backlog

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Champagnole 

Bi2023 0,1 -2,15 2 5,1 1,3 0,9 1,7 1,3 -0,3

Commentry

Bi2023 -8,5 -2,1 13,3 1,9 2,7 -13,3 11,6 8,5 3,5

wr2023 -10,5 -1,7 -1,4 0,9 -0,8 0,1 1,9 1,6

Champagnole 

Bi2030 -4 1,6 2 2,8 3,2 2 1,75 1,9

Commentry

Bi2030 0,7 -1,1 -3,1 4,3 6,5 -34 24,5 -8,1 13,5 21,8 24,6

Wr2030 -3,5 -0,5 3,1 2,9 3,2 -1,7 1,4 2,95 -1,75 6

Champagnole

Bi2052 0 -1,4 0,3 0 0,6 0,25

Commentry

Bi2052 15,4 15,1 -17,1 -29,8 14,9 -33,5 14,8 3,4 7,9 15,8

Wr2052 1,6 0,1 -1,9 1,2 1,3 -0,8 0,38 0,6
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därför uppnås inte syftet med lagret som är att möta efterfrågan. Lagerstyrningen är inte fullt ut 

utvecklad och ses därför som en bidragande orsak till långa leveransledtider.    

5.4.1 Långa väntetider 

Erasteel Söderfors produktion är känslig för produktionsfel och stillestånd, då efterfrågan är hög och 

tillverkning ligger nära sin absoluta maxkapacitet. På grund av ovanstående problem finns även 

svårigheter att planera produktionskapaciteten. Oväntat stora orderingångar kan innebära väntetid för 

order innan den kan produceras och mindre order än väntat eller utebliven order kan även den påverka 

produktionsplaneringen. Det förekommer även långa väntetider mellan olika delar i processflödet 

samt deras hantering och lagring av material i lager, fram och tillbaka från lagret. Detta bidrar till 

utökade ledtider.   

5.5 Övriga identifierade orsaker som påverkar längden av interna leveransledtider  

Utöver de fyra faktorerna som ingick analysen framgick det ytterligare identifierade orsaker som 

påverkade interna leveransledtider längd i denna fallstudie. De identifierade orsaker var: 

- Bristande samarbete med interna kunder 

- Produktionskapacitet (tillverkning ligger nära maxkapacitet) 

- Informationssystem 

- Ojämna orderingångar (i tid och storlek) 
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6. Förbättringsförslag: Hur interna leveransledtider kan reduceras 

I detta är kapitel behandlas del (B) av den analysmetoden, genom att analysera vilka problem som 

påverkar interna leveransledtiders längd samt skapa förbättringsförslag hur interna leveransledtider 

kan reduceras.  

Då företaget har problem med sina långa leveranstider på ca 20 veckor till deras interna kunder och 

vill hitta en lösning till att skapa säkra - och rimliga leveranstider till intern kund kommer detta kapitel 

ge förslag på förbättringar. Förbättringsförslagen är för tillverkningsföretag och förbättringsförslagen i 

denna fallstudie är kopplade till företaget Erasteel Söderfors och styrks vetenskapligt av tidigare 

forskning, samt av hur studiens författare kompletterat dessa med synpunkter och praktiskt 

tillvägagångssätt till företaget.  

1. Placeringen av kundorderpunkten 

2. Prognoser 

3. Planeringsprocesser   

4. Lagerstyrning  

6.1 Placeringen av KOP 

Ledtiden på hela flödet i sig har inte så stora möjligheter att kortas ner på grund av att de olika 

processerna för tillverkningen ligger på maxkapacitet. Företaget kan alltså inte korta ner leveranstiden 

till kund genom att enbart korta ner ledtider på olika processer. Genom att flytta kundorderpunkten 

kan ledtiden reduceras efter en order inkommit. Genom att tillämpa detta kan företaget reducera 

leveranstiden radikalt. 
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Istället för att KOP är först i flödet och då ledtiden ingår alla delar som planering, inköp av material 

och produktion till lager, kan KOP flyttas till halvfabrikatlagret. Processerna för halvfabrikatet kan 

istället ske efter prognoser, detta visas i nedanstående tabell: 

Tabell 5. Prognos och KOP. 

Produktflödet Prognosobjekt eller KOP 

Planering Prognos  

Inköp av råmaterial Prognos  

Produktion Prognos  

Till halvfabrikatlagret Prognos  

Från halvfabrikatlagret 

lager 

KOP 

Produktion  

Leverans  

  

Denna ändring skulle innebära att leveranstiden från halvfabrikatlagret till kund ska kunna reduceras 

från dagens leveransledtid på 23-25 veckor. Förflyttningen av KOP bestäms enligt Hedenstierna et al. 

(2011) utifrån behoven är för enskilda produkter. Vid frekvent efterfrågan kan det vara lämpligt att ha 

KOP i senare delen av flödet. Denna teori skulle stämma in på denna förflyttning av KOP på företaget 

då efterfrågan är hög. Soman et al. (2006) visar att företag ska besluta vilka produkter som ska 

tillverkas mot lager och vilka produkter som ska tillverkas mot kundorder. I detta fall är det för 3 

ASP-produkter till företagets interna kunder som kommer påverkas av centraliseringen av KOP i 

flödet.  

Förslaget innebär att flödet kommer att frikopplas, ifrån ett flöde, till två flöden. Vid ena flödet sker 

tillverkningen till lager (tillverkning efter prognos), och det andra flödet sker efter order. Att dela upp 

flödet är enligt Zäpfel (1997) ett sätt att finna en optimal placering av KOP för att reducera 

leveransledtid till kunder. Flödet som sker mot order är enligt Zäpfel (1997) ett sätt att bedriva 

kundorderdriven produktion som skapar förutsättningar för konkurrensfördelar på marknaden.  

6.2 Förbättra prognostiseringen 

Då KOP centraliseras i flödet och flyttas till halvfabrikatlagret skapas det ett behov av bättre 

prognoser. Eftersom prognoserna inte används mot produktion kan inte företaget flytta KOP och 

starta tillverkningen mot prognos. Prognoserna har idag stora avvikelser till verklig kundorder. 

Erasteel Söderfors tanke med att fylla en ”target”-nivå i halvfabrikatlagret för att kunna korta ner 

leveranstiden, innebära stora risker för Erasteel Söderfors, då det kanske är felaktiga lagernivåer som 

hålls. Stora lagernivåer är en risk enligt Berkowitz (2001) Dock kan kunderna få ökad leveransservice 

genom denna metod. Kunderna riskerar i nuläget ingenting. I dagsläget uppfyller inte Erasteel 
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Söderfors sin utsatta ”target”-nivå och ger därför inte ökad leveransservice. Riskerna Erasteel 

Söderfors kan stå inför med att arbeta med ”target”-nivåer är att de kan sätta sig i riskfyllda situationer 

då kunden inte har krav att uppfylla. De interna kunderna kan därför skicka kundorder på olika 

storlekar på kvoter utan några regleringar på nivåer och dessa behov måste Erasteel Söderfors 

tillfredsställa. Erasteel Söderfors riskerar därför dels uteblivna order och svårigheter att planera 

kapaciteten, dels att fylla lagret till orimliga nivåer som kan bli kostsamma.  

För att minska riskerna för företagets halvfabrikatlager bör det regleras hur lagret kan styras med hjälp 

av interna kunder. Leveransledtiderna kan reduceras med hjälp av interna kunder, genom bättre 

prognoser. Detta kan regleras genom ett avtal enligt Berkowitz (2001) . Därför bör ett avtal göras 

inom Erasteel där Erasteel Söderfors kräver prognoser på Commentrys och Champagnoles 

kapselbehov. Prognoshorisonten bör vara 12 månader framåt enligt Olhager (2000). Enligt Andersen 

et al.(1996) kan prognoshorisonten skifta beroende på hur och vad prognosen ska användas till. 

Besluten bör bestämma prognoshorisonten och frekvensen på uppdateringar ska vara, så anpassat till 

detta företag kan denna prognostid vara kortare (minst 6 månader) på grund av frekvensen på 

kundorder enligt studiens förefattare. Dessa prognoser behöver uppdateras och enligt Syntetos et al. 

(2005) bör prognoser uppdateras i varje period. För att företaget ska ha koll på oregelbunden 

efterfrågan bör de därför uppdatera prognoser i varje period, denna period bör vara veckovis eller 

månadsvis.  

Med avtalet i det här fallet mellan företaget och deras interna kunder kan regleringar på prognoser och 

verklig förbrukning inrättas. Detta skulle innebära att företaget producerar den mängd som kunden 

vill ha enligt prognos, och kunden får minskad leveransledtid från kundorderpunkten till leverans. 

Kahneman et al. (1993) påpekar vikten av att inrätta ett avtal som beskriv vem som har risken för vad. 

Ett avtal beskriver risker med prognostisering och lagernivåer samt beskriver vem som står för dessa 

risker. Detta kan minska prognosfel. Detta regleras genom att prognoserna blir till verklig kundorder 

vid halvfabrikatlagret. Genom att samarbeta med att ta fram prognoser och skapa regelverk mellan 

parterna kan leveransledtiden reduceras. För att lyckas krävs det att regelverket följs av alla parter.  

Detta skulle innebära att företaget ansvarar för inköp av råmaterial, planering, produktion, uppföljning 

enligt ställd prognos från kund. De interna kunderna bestämmer i princip lagernivån i 

halvfabrikatlagret, d.v.s. de bestämmer hur stora kvoter av kapslar som ska finnas tillgängliga. 

Erasteel Söderfors ska ansvara för att deras behov ska finnas tillgängligt i halvfabrikatlagret för den 

perioden. Prognostiseringen hjälper i det här fallet företaget att förutspå lagernivåer, detta argument 

stöds av Jorion et al. (1999). 
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6.2.1Utvecklandet av prognoser  

Prognoserna bör i detta fall utvecklas med hjälp av Erasteel Söderfors interna kunder för att de sedan 

övergå till ett reglerande arbetssätt. För att Erasteel ska kunna se om oregelbundna efterfrågemönster 

förekommer bör dessa därefter beräknas efter prognosmetoder. Detta för att kunna hantera 

svängningar i efterfrågan enligt Syntetos et al. (2005). Nedan beskrivs vilken information Erasteel 

behöver för att skapa prognoser av framtida behov enligt Olhager (2000) 

6.2.1.1 Tidhorisont  

För att kunna flytta fram KOP behöver Erasteel Söderfors, Långshyttan, Champagnole och 

Commentry skapa prognoser av framtida behov för att kvoterna ska produceras till halvfabrikatlagret i 

Söderfors. Då det tar 2-3 månader för Erasteel i Söderfors att planera, invänta kapacitet och producera 

till halvfabrikatlagret bör kvoterna anpassas efter verkliga kundorder. Enligt Olhager (2000) ska 

kvoten täcka minst denna ledtid till halvfabrikatlagret.  

Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa prognosmetoder ökar helhetssynen på processen 

och därefter kan prognosmetod väljas beroende på tid och kostnader menar Olhager (2000). För en 

prognos där flödet hos produkterna ligger på flera månader lämpar det sig att ha prognostiden 12 

månader framåt och dessa bör skapas av de interna kunderna i samarbete med Erasteel Söderfors. 

Skapandet av dessa prognoser kan utvecklas enligt Robeson (1994) metod, där prognoserna bygger på 

orsakssamband, bedömningar av experter samt på historiska och databaserade beslut.  

6.2.1.2 Detaljeringsgrad  

Kvoterna i prognoserna ska uppdateras vecko- eller månadsvis beroende på kund och skulle kunna 

förbättras och uppdateras ofta om dessa parter kommunicerar och delar med sig av rätt information i 

tid (Olhager, 2000).  

6.2.1.3 Prognosobjekt  

Objekten för prognostisering är tre stålsorter (ASP2023, ASP2030 och ASP2052) till Erasteel 

Söderfors interna kunder. I framtiden kan dessa utökas med fler kunder och produkter.  

6.2.1.4 Planering kontra styrning 

Syftet med att utveckla prognoserna i detta fall är för att minska Erasteel Söderfors risktagande med 

osäkra produktions- och lagernivåer samt att reducera leveransledtider till internkund. Prognoserna 

gäller för huvudplanering och produktion mot halvfabrikatlagret.  

6.2.1.5 Stabilitet och befintliga arbetsprocesser 

I det här fallet sker produktion till kapsellager efter införandet av förbättrade prognoserna. De interna 

kunderna är tvungna att ta ut en viss kvot av det prognostiserade behovet av kapslar. Erasteel i 

Söderfors kan inte bygga upp för stora lager eller producera för små kvoter då prognosen kopplas 
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samman med KOP och kundorder. Därmed kan deras leveransledtid kortast ner radikalt. Prognoserna 

involverar de interna kunderna för Erasteel Söderfors produktion och lagernivåer. I det här fallet kan 

inte stora lager skapas och därför blir lagret en mindre risk visar även Berkowitz (2001).  

6.2.2 Push- och pull- styrning   

Då KOP flyttas förändras push- och pullstyrningen. Företaget kommer gå från att hela flödet är 

pushstyrning till att det prognostiserade flödet blir pushstyrt och pullstyrningen sker fortfarande vid 

KOP. Denna kombination av push- och pull- styrning menar Hodgson et al. (1991) är lämpligt att 

integreras i en stålindustri. Därför blir utnyttjandegraden högre och väntetider kan reduceras. 

6.2.3 Regelverk för prognos 

Dagens prognoser för företaget beskrivs som ASP-behov av Söderfors. Dessa prognoser borde istället 

uppdateras genom Commentry och Långshyttan, då prognoserna kommer bli deras kommande 

kundorder i halvfabrikatlagret och ett förslag är att de måste ta ut sin prognostiserade kvot.  

Prognoserna i period 1 tillverkas till halvfabrikatlagret, där kund måste förbruka sin andel. När 

prognosen uppdateras kan nedanstående regler gälla för att Erasteel Söderfors ska kunna planera in 

kommande behov på kapslar på längre sikt. Även riktlinjer för prognoserna i period 2 och 3 kan 

upprättas. Commentrys prognosperioder delas även upp i veckoprognoser.  

Dessa prognoser kan regleras enligt följande tabell:  

Tabell 6. Förslag till regelverk för prognoser till intern kund. 

KOP Kapsellager 3 månader Verkliga kundorder 

    Period 1 Produktion 3 månader Backlog får avvika -/+ 15 % vid uppdatering 

Period 2 Planering 3 månader Värdet inte avvika mer än -/+25% vid uppdatering 

Period 3 Översikt 3 månader  Får ändras utan regleringar 

  

I det här fallet ska Commentry och Långshyttan uppdateras sina prognoser månadsvis enligt 

ovanstående bestämmelser. Det är väldigt viktigt att få rimliga prognoser då dessa övergår till 

kundorder (produktionsorder).  

6.3 Planeringsprocesser 

Då företaget vill reducera leveransledtid till kund kan en lösning vara att införa någon form av lager, 

detta har även företaget haft funderingar om. Ett lager skulle kunna frikoppla olika funktioner i flödet, 

och dessa flöden skulle kunna styras på olika sätt enligt Soman et al. (2006). Med ett halvfabrikatlager 

kan produktionen korta leveransledtiderna till kund. Om Erasteel Söderfors istället skulle ha ett 
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färdigvarulager på ämnen ökar samtidigt kraven på prognoser samt att det är innebär riskerna ökar och 

större osäkerheter att hela flödet produceras efter prognos, då prognoser kan avvika från det 

prognostiserade värdet (Berkowitz, 2001). Ett halvfabrikatlager skulle i det här fallet frikoppla 

flödena till två delar och dessa kan styras på två olika sätt. Innan halvfabrikatlagret styrs 

tillverkningen efter prognos och efter halvfabrikatlagret styrs det via kundorder. På så sätt blir 

leveranstiden reducerad efter KOP för kunden. Efter att KOP flyttats, och denna lagerstyrning 

implementeras samt att systemet fungerar, kan nästa förslag vara att flytta fram KOP ytterligare ett 

steg i flödet. Detta kan man göra om prognostiseringen är god enligt Hedenstierna et al. (2011).    

De olika ASP-produkterna delas upp per kund. För att Erasteel Söderfors ska kunna starta produktion 

vid halvfabrikatlagret ska den månadens behov på kapslar förslagsvis finnas tillgängligt på lager. 

Detta är möjligt då behovet på kapslar har prognostiseras och huvudplanering, MRP och tillverkning 

sker efter prognoser. Då en kundorder skickas in ska kapslarna finnas tillgängliga i halvfabrikatlagret 

för den perioden och produktion till ämnen kan ske omgående. Det innebär att lagernivåerna per 

period är satta efter prognos för den perioden och att den aktuella lagernivån ska täcka inkommande 

kundorder i perioden. Det är även då prognoserna övergår till kundorder. Lagernivån för perioden har 

kunden gjort genom prognos och lagernivåerna kan då inte bli i fel kvoter. Påfyllnaden av 

halvfabrikatlagret kommer fungera som ett periodbeställningssystem för materialförsörjningen. Vid 

varje tillverkningsperiod anpassas kvantiteterna enligt prognos och vad som finns i ingående 

lagersaldo för att få de rätta kvoterna i halvfabrikatlagret.  

6.4 Lagerstyrningen  

Företaget kan korta ner leveransledtiden till intern kund genom att flytta KOP och begära prognoser 

från intern kund. Dessa åtgärder leder till att företaget kan dimensionera ett halvfabrikatlager och 

Erasteel Söderfors kan även planera material- och kapacitetsbehov genom säkrare prognoser. Då 

tillverkningen sker enligt prognos från intern kund som är sammankopplad till deras kundorder, kan 

hanterings- lagrings- och väntetider i Söderfors reduceras. Materialet som ska vara tillgängligt när 

kundorder inkommer finns till hands i produktionen som produkter i arbete. Detta är möjligt då 

företaget inte kan bygga upp stora lager för att de tillverkar den mängd som kommer förbrukas av 

intern kund senare i flödet vid KOP. Med hjälp av prognoserna kan produktions- och 

materialkapacitet planeras på ett bättre sätt och prognoserna kan även reservera kapacitet i planerade 

perioder. Hanteringen och lagringen i SS1 kan på sikt reduceras, vilket också påvisas i Treville et al. 

(2003) forskning om att företag ska sträva efter JIT- leveranser, att inte ha onödig lagerhållning. Om 

överskott i någon period framkommer, bör dessa lagras i SS1. Denna hanterings- och lagringstid 

påverkar dock inte leveransledtiden eftersom dessa processer ligger innan KOP (då KOP har 

centraliseras).  
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6.4.1 Halvfabrikatlagret  

Halvfabrikatlagret kommer i huvudsak byggas upp av de interna kunderna, eftersom deras prognoser 

blir grunden till hur stora kvoter som tillverkas i varje period. Denna kvot blir sedan kvoten på 

tillgänga kapslar som i sin tur blir de interna kundernas kundorder. Halvfabrikatlagret ses i viss 

utsträckning som ett VMI- styrt lager ur de interna kundernas perspektiv. Företagets interna kunder 

håller lager i produktion. Dock är den exakta partiformningen bildad genom intern kund och genom 

Erasteel Söderfors huvudplanering med säkerhetsfaktorer 
3
 och lager saldo. Lee at al. (1992) påpekar 

även vikten av att en uppdaterad information och för att informationsspridning ska fungera väl mellan 

parterna i fråga för att lagret ska styras på ett bra sätt. Lee et al. (1992) tycker att detta arbetsätt bör 

regleras mellan de berörda parterna och en lösning på detta kan vara genom att integrera en 

internetbaserad metod, detta argument styrks av Oskarsson et al. (2006) 

6.4.1.1 Reglera förbrukning och påfyllnad av lagret 

Regelverket för förbrukning, påfyllnad och prognostiseringen ska beskriva vem som är ansvarig för 

vad, och beskriva vilka risker som finns, detta har Kahneman (1993) påvisat. Förbrukning i det här 

fallet beskriver hur ofta kunden får göra kundorder och hur frekvent deras förbrukning från 

halvfabrikatlagret är. Påfyllnaden till lagret beskriver hur ofta företaget kan tillverka och för att hålla 

rätt lagernivåer. Förtaget behöver reglera vem/vilka som ska göra prognoserna, hur ofta de ska 

uppdateras samt reglera avvikelser mellan de olika prognosperioderna.  

6.4.2 Förbrukning 

Kundernas förbrukning från lagret är deras egna prognostiserade nivå för den perioden. 

Förbrukningen får avvika x % (-/+) av den prognostiserade nivån, regleringen kan även bestämmas 

efter avvikelse i ton (-/+).  Det innebär att det inte kan bli för stora lager för företaget, samt att kunden 

alltid kan ta ut sin bestämda nivå. Detta innebär även att förtaget behöver bestämma en 

säkerhetsmekanism som ska täcka om kunden tar ut över sin prognostiserade nivå i varje period samt 

övriga risker.  

                                                      
3 ” säkerhetslager beräknas som en säkerhetsfaktor  

 gånger standardavvikelsen under ledtid” 
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Tabell 7 visar vilka skillnader det kan bli i ton beroende på hur många procent som får avvika mellan 

prognosperiod och verklig kundorder. Avvikelserna för förbrukning per kund/period i % skulle kunna 

regleras på följande sett:  

Tabell 7. Avvikelser i procent respektive i ton.  

Prognos/Period 

Ton 

Lager Avvikelse % + - Avvikelse Ton 

20 20 15 % 23 17 3 

20 20 20 % 24 16 4 

10 10 15 % 11,5 8,5 1,5 

10 10 20 % 12 8 2 

5 5 30 % 6,5 3,5 1,5 

5 5 40 % 7 3 2 

1 1 20 % 1,2 0,8 0,2 

 

Då företaget producerar enligt kundens ställda prognos till halvfabrikatlagret bör avvikelsenivån 

bestämmas beroende på storleken på kvoten. Denna nivå bör diskuteras fram av de parter som är 

inblandade. Nivåerna kan även skilja från kund till kund. Det betyder att kunden får förbruka kapslar 

över och under den bestämda prognoskvoten. För att avvikelsen ska anpassas till Erasteel Söderfors 

får avvikelsen då vara högst -/+ 1 kapsel (1,7 ton) oberoende av hur lång prognosperioden är. Skulle 

man tillåta avvikelse på till exempel 20 % (-/+) på en prognos på 20 ton, skulle differensen mellan 

lägsta och högsta förbrukning skifta på 8 ton, vilket är för stor skillnad för att hantera planering av 

överskott av kapslar. Om prognosbehovet i en period är mindre än 5 ton bör dessa regleras med 

förbrukning mellan 80-120 % av kvoten (20 %). Skillnaden blir i det är fallet inte mer än 1 ton. 

Förbrukningen kan inte bli 0, då intern kund i det här fallet måste förbruka sin del av prognosen.  

6.4.3 Intern kund  

Commentry ska upprätta prognoser per vecka på grund av att deras orderingångar per månad är för 

stora för att kunna planeras månadsvis. Commentry får därigenom även förbruka kapslar mer frekvent 

(veckovis), något som kan korta ner deras leverans tid till 2-4 veckor istället för 8 veckor från 

halvfabrikatlagret. Champagnoles prognoser kan ske månadsvis för kvoterna är inte lika höga. Även 

förbrukningen sker då månadsvis. Commentrys behov av tråd från Långshyttan skapar behov av 

kapslar i Söderfors. Denna förbrukning för Långshyttan följer Commentrys ovanstående reglerande 

förbrukning beroende på intern slutkund.  Prognoserna bör anpassas efter frekvens enligt Andersen et 

al. (1996), denna forskningsstudie visade dock inte vilka anpassningar som lämpar sig till interna 

kunder.  
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6.4.4 Påfyllnad 

Påfyllnaden av halvfabrikatlagret kan ske efter tillverkningsfrekvensen som ASP2023 var 20:de dag 

ASP2030 var 20:de dag och ASP2052 var 30:de dag. Det betyder att kvoten av tillverkningens period 

är motsvarande den period de ska vara tillgängliga i halvfabrikatlagret. Det förekommer även 

tillverkningskampanjer som ska vara med i beräkningarna för tillverkning och påfyllnad. Kvoten 

(partistorleken) visar volymen av påfyllnaden bestäms av en kombination av periodbeställningssystem 

(ingående lagersaldo för period), det prognostiserade behovet samt en säkerhetsfaktor för att rätt 

mängd ska kunna bli tillgängligt för kommande period (Olhager, 2000). På detta sätt bestäms alltså 

partiformningen.  

6.5 Risker och säkerhetsfaktorer  

Lagret bör även ha någon sorts säkerhetsfaktor i tid eller behov för oväntade yttre och inre 

omständigheter uppger Chopra och Sodgi (2004). Säkerhetslager kan användas i det här fallet för att 

kompensera för osäkerheter och oregelbunden efterfrågan enligt Shen et al. (2006) och för att gardera 

sig för brister i olika processer i flödet. Rogers et al. (2011) menar även att säkerhetslagret ska täcka 

prognosfel. Enligt Mula et al. (2005)  bör även material- och produktionsplanering definiera 

osäkerheter. Så säkerhetsnivån bör definieras för att kunna skyddas sig mot eventuella osäkerheter i 

prognoser, produktion och yttre omständigheter. Säkerhetsfaktorn ska täcka osäkerheter, brister eller 

risker till halvfabrikatlagret.   

6.6 Hantering av utfall på halvfabrikatlagret  

För att företaget ska kunna planera hur stora kvoter som ska tillverkas till vilken kund i vilken period 

bör de ha ett system som hanterar halvfabrikatsplaneringen. Systemet bör användas enligt Naylor et 

al. (1999), för att behovet av korrekt information är viktigt och även för att information sprids snabbt. 

Systemet bör visa hur stora kvoter som är tillgängliga på lagret, hur stor del av kvoterna som kommer 

gå åt till kundorder, hur stora kvoter som kommer bli kvar efter kundorder och hur stora kvoter som 

kommer att inkomma. Beroende på denna information kan företaget planera vilken mängd de behöver 

tillverka för kommande perioder, adderat med säkerhetsfaktor.  

Tillverkningen ska ligga en period i förväg för att periodens kundorderbehov av kapslar ska finnas 

tillgängliga i lagret. Tillverkningen sker då enligt prognos och lagernivåerna ska ligga vid kvoten av 

verklig kundorder.  

Vid planering och tillverkning av kommande prognosperiod bestäms partiformningen beroende på hur 

stort ingående lagersaldot vid den perioden väntas vara. Då företaget tillverkar med en säkerhetsnivå 

för varje period (som ska täcka kundens möjlighet att ta ut den godkända delen av förbrukning samt 

säkerhetsnivån) kan det inte uppstå brist på halvfabrikat vid kundordern. Dock kan den täcka delen av 

förbrukning och säkerhetsnivån bli ingående saldo till kommande tillverkningsperiod enligt prognos. 
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Just denna information bör styras på ett fungerande sätt för att kunna tillverka rätt kvoter. Den bör 

utformas enligt bilaga 1 (se bilagor). Rollbeskrivning av befattningen för kapselplanering och 

hanteringen av utfall på lagret skulle kunna utformas enligt bilaga 2. Planeringen av behov, prognoser 

och utfall på lagret bör lämpligen implementeras i företagets affärssystem för att minska den manuella 

hanteringen. Lagernivåerna bör ses över via fysisk inventering för att sedan rapportera in de rätta 

lagernivåerna.  

6.7 Informationssystem  

Informationsspridningen behövs i hela flödet för att underlätta planeringen. Produkter i arbete och 

periodbeställningssystem bör kombineras med periodisk inspektion och kitting som i det här fallet bör 

dokumenteras elektronisk (EDI). SCM är också ett användbart för att förbättra formella 

spårningssystem, bättre informationsflöden, gemensam planering och IT-utveckling enligt Fawcett et 

al (2008). Stock et al (2010) menar också att SCM skulle kunna hjälpa företag att förbättra 

informationsutbyten och kommunikation genom IT. Erasteels affärssystem, SAP skulle kunna 

användas för att underlätta informationsflöden. Enligt Gelders et al. (2002) bör huvplaneringen även 

anpassas efter kapacitetsbegränsningar som till exempel flaskhalsar eller andra svagheter och styrkor 

för att planeringen. Bättre informationssystem kan leda till bättre planering av material- och 

produktionskapacitet, detta i sin tur kan reducera onödiga väntetider i flödet.  
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6.8 Erasteel Söderfors ”target-lager” vs studiens resultat på lagernivåer 

”Target” följt av stålsorten visar Erasteels Söderfors ”target” nivåer (grå rader).  Studiens resultat på 

lagernivåer per stålsort visas under varje ”target” (vita rader). 

Tabell 8. Lagernivåer.  

 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4  Medel 

Target ASP 123 30 30 30 30 30 

Studiens Resultat 123  0 7,8 26,45 30,3 16,14 

Target ASP 130 60 60 60 60 60 

Studiens Resultat 130 29 44 36,097 11 30 

Target 152 30 30 30 30 30 

Studiens Resultat 152 16 13 31,2 12 18,05 

 

Då lagernivåerna i studiens resultat anpassas efter de interna kunderna verkliga kundorder (i framtiden 

prognoser) skapas aktuella lagernivåer för varje period. Lagernivåerna i studiens resultat är kundens 

behov inklusive en säkerhetsfaktor. Lagernivån täcker även om kunden skulle förbruka 1 kapsel över 

prognos. Studiens resultat och förslag är att partiformningen beräknas per period istället för Erasteel 

Söderfors egna ”target” nivåer. Som tabellen visar skiljer sig varje period åt, och studiens resultat på 

lagernivåer per stålsort blir verklig kundorder (inom 1,7 ton eller 1 kapsel) från lagret, och kapslar 

som blir ”över” räknas in i kommande MRP för att rätta partiformningen för den nya perioden ska 

skapas.  
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6.9 Processflödesschema 

Denna tabell visar hur kapslarnas och ämnenas processflöde skulle kunna utformas då 

förbättringsförslagen anpassas. Förändringarna som skett är att flödet är delat i två, ett prognostiserat 

flöde och ett kundorderstyrt flöde. Genom säkrare prognoser kan Erasteel Söderfors göra bättre 

huvudplanering av material- och produktionskapacitet och därmed reducera hantering, lagring och 

väntetider i produktion samt i all övrig lagring. 

○: operation    : transport  ©: kontroll 

∆: lagring  ◙: hantering  <1: mindre än en vecka (=enstaka timmar) 

Tabell 9. Processflödesschema. 

Steg Beskrivning ○  ©



© 

∆ ◙ Tid (v) Produkt Prognos/KOP 
1 Material inkommer  ×      Prognos 

P 

 

2 Råvarulager    ×  1  Prognos 
3 Material till Ugn 5  ×     Göt  Prognos 
4 Smältning Ugn 5 ×     <1 Pulver  Prognos  
5 Labb/ kontroll    ×     Prognos 
6 Kapselbearbetning  ×     <1 Kapslar Prognos 
7 Montera lyft öron ×       Prognos 
8 Kapslar till lager  ×      Prognos 
9 Kapslar i lager    ×    Prognos  
10 Kapslar till Bodycote  ×    <1  Prognos  
11 Bodycote ×       Prognos  
12 Kapslar till lager  ×      Prognos  
13 Kapslar i lager    ×    Prognos 
14 Analys AR   ×     Prognos  
15 Tillgängligtlager    ×  1  Prognos /KOP 
16 Kapslar till ämneslinjen  ×      Kundorder 
17 Ämneslinjen ×     2 Ämnen Kundorder 
18 Halvfabrikat packning -     × <1  Kundorder  
 och lastning        Kundorder 
19 Transport till intern kund  ×       
          
 Summa(steg 1-18):  5 7 2 2 1    
 S:a leveransledtid efter KOP      2-4 v.    

 

Leveransledtiden till kund blir i det här fallet från steg 16 till steg 19, och det resulterar sig i en 

leveransledtid på 2-4 veckor. I hela processflödesschemat reduceras lagringstider rejält då de planeras 

efter prognoserna.  

6.10 Interna kunder 

Säkrare prognoser krävs och bättre kommunikation mellan parterna för att kunna styra lagret med rätt 

nivåer. Det krävs ett samarbete för att kunna korta ner leveranstiderna. Detta förbättringsförslag skulle 

reducera leveranstiderna för intern kund från 23-25 veckor ner till 2-4 veckor, vilket borde motivera 

de interna kunderna att använda sig av prognoser. Dock innebär alltid prognostisering en risk, och 
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detta innebär att de interna kunderna bör följa upp och analysera utfall av verkliga kundorder jämfört 

med prognosen. Om dessa punkter brister kan det skapa problematik om parterna inte kommer 

överens, då samarbetet är otillräckligt, kommunikationen brister eller då de inte håller sin del av 

avtalet och därmed kan påverka leveransledtidernas längd.   
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7. Diskussion: Analysera hur tillverkande företag kan reducera interna 

leveransledtider 

Genom att mäta genomloppstider enligt Aronsson et al. (2003) får man en tydlig bild av hur 

leveransledtiden är fördelad i flödet. Genomloppstiderna visar aktiva och passiva processer och detta 

kan vara bra att få en överblick på för att kartlägga vilka interna ledtider som kräver längst tid. Vid de 

passiva processerna kan leveransledtider reduceras genom att hitta alternativa lösningar och hitta 

förbättringsområden (Aronsson et al., 2003). De passiva processer som bestod av den större delen av 

den totala leveransledtiden i fallstudien var dessa väntetider och lagringstider.  

Den teoretiska referensramen och fallstudien visar vikten av god planering. Naylor et al. (1999) 

betonar vikten av att korrekt information och att information sprids snabbt, även information som man 

får ifrån prognoser hjälper planeringsprocesser, till exempel material- och kapacitetsplanering. Det 

som framgick i fallstudien var, bristen på prognoser och det skapar svårigheter vid 

planeringsprocesser som i sin tur medför passiva processer som väntetider och lagringstider. För att 

reducera interna leveransledtider visar denna studie att följande ändringar skulle kunna hjälpa företag 

med detta: 

1. Flytta KOP 

2. Förbättra prognostiseringen  

3. Underlätta planeringsprocesser  

4. Utveckla lagerstyrningen   
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8 Slutsats 

Syftet med denna studie var att identifiera och analysera de faktorer som påverkar långa 

leveransledtider för att ge förbättringsförslag som resulterar i reducerade leveransledtider till interna 

kunder. I denna studie har det framkommit flera förslag på lösningar som skulle kunna tillämpas inom 

företag och leda till reducerade leveransledtider och leveransledtider till interna kunder. 

Förbättringsförslagen har framtagits genom att sammankoppla resultat av studier på företaget med vad 

tidigare studier visar. Metoden för att analysera leveransledtider kan användas i företag med långa 

leveransledtider. 

8.1 Generella implikationer  

Flytta och centralisera KOP i flödet: En slutsats som kan dras i denna studie är att en åtgärd som 

företag kan göra för att korta ner interna leveransledtiderna är att flytta kundorderpunkten centralt i 

flödet samt utveckla lagerstyrningen.  

Införa bättre prognostisering: För att företag ska kunna flytta sin KOP och minska risken med arbetet 

att fylla lager efter riskfyllda lagernivåer bör man enligt den teoretiska referensramen införa avtal där 

de interna kunderna måste skapa säkrare prognoser samt att påfyllnaden och förbrukningen av kapslar 

regleras, för att företaget inte ska riskera att bygga upp för stora lager.  

De interna kunderna bör skapa prognoser för de produkter som ingår i avtalet och dessa prognoser kan 

regleras genom bestämmelser om att kundordern måste bli vara den prognostiserade nivån. Detta 

reglerar därför förbrukning och påfyllning av lagret och prognostiseringen gör även att 

huvudplaneringen går att säkerställa inför varje kommande period. Genom bättre planering och säkra 

partiformningar skulle hantering, väntetider och lagring kunna reduceras. I och med detta reduceras 

ledtiden på varje produkt.  
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8.2 Praktiska implikationer  

De regelverk som framställts i förbättringsförslagen är av studiens författare då tidigare forskning inte 

specifikt påvisade hur dessa skulle kunna regleras mellan företag och deras interna kunder. Tidigare 

forskning framställde att avtal och regleringar bör bestämmas, dock inte hur dessa skulle kunna styras 

mellan företag och deras interna kunder. Bidraget i denna studie är regelverken som framställts på hur 

företag kan reducera leveransledtider till deras interna kunder genom att låta de interna kunderna styra 

lagernivåer genom prognoser till lager och från lagret styr företaget KOP och vidare produktion. Detta 

skulle leda till reducerade leveransledtider för interna kunder då KOP centraliseras. Prognoserna 

bidrar även till att planeringsprocesserna underlättas. De regelverk som framställs i studien, där 

företag kan reglera prognostiseringen samt att utveckla lagerstyrningen är delar i företag skulle kunna 

användas i tillverkande företag.  

8.3 Sammanfattade svar till frågeställningen  

Återkopplingen till frågeställningen i kapitel 1, besvaras nedan.  

8.3.1 Vilka faktorer påverkar leveransledtiders längd?  

Förutom faktorerna som ingick i metoden (placeringen av KOP, prognostiseringen, 

planeringsprocesser och lagerstyrning), fanns det ytterligare faktorer som påverkade leveransledtiden i 

fallstudien och dessa var: bristande samarbete med interna kunder, produktionskapacitet (tillverkning 

ligger nära maxkapacitet) informationssystem, ojämna orderingångar (i tid och storlek). 

8.3.2 Vilken specifik problematik finns som påverkar interna leveransledtiders längd?  

- Osäkra prognoser 

- Bristande kommunikation 

- Inga avtal eller regleringar 

- Otillräckligt samarbete  

8.3.3 Hur kan interna leveransledtiders längd reduceras till interna kunder? 

- Reducera interna leveranstider med hjälp av interna kunder 

- Kräva prognoser av intern kund, som uppdateras varje period 

- Avvikelsen från prognos till kundorder för period ska regleras. Interna kunder ansvarar för 

prognoserna.  

- Interna kunderna styr lagernivåer genom deras prognostiserade behov. Prognostisering 

innebär alltid en risk.  
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- Utforma ett IT- baserat verktyg som kan hantera och följa upp lagerstyrningen. 

8.4 Övriga förslag 

Förbättra kommunikation och informationsspridning genom metoder som formella spårningssystem, 

bättre informationsflöden, gemensam planering och IT utveckling för att underlätta att planera flödet 

med rätt information. Hanteringen av planering och kapacitetsreservationer samt prognostiseringen 

kan implementeras i företagets affärssystem. Detta skulle standardisera arbetsprocessen för företags 

planering med prognoser och material- och kapacitetsreservationer.    

8. 5 Vidare studier   

Under denna studie upptäcktes brist på tidigare studier om reglerande avtal och förordningar internt 

inom en koncern, hur interna företag ska inrätta regelverk samt hur det ska styras.  

En intressant fortsatt studie skulle kunna vara utvecklingen av samma princip som VMI 

(leverantörsstyrda lager): hur kundstyrda lager skulle kunna utvecklas, då ett företag låter sina kunder 

styra företagets lagernivåer för att korta ner leveransledtider.  VMI kan vara en lösning på problem 

som förlorad försäljning om detta är en följd av brister eller dålig leveransservice från en leverantör, 

alltså försenade leveranser. Tidigare forskning beskriver inte skillnaden mellan leverantörsstyrda lager 

och kundstyrda lager, detta skulle kunna vara ett förslag på vidare studier.  Skulle då kundstyrda lager 

istället för leverantörsstyrda lager vara en lösning på bättre leveransservice till kund (interna kunder)?  
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Erasteel Söderfors: 

Karin Logistik, Master Data 

Göran: Logistik Chef 

Jan: Logistik  

Kenneth: Kapacitetsplanerare  
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Bilaga 1  

Huvudplanering  
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 Bilaga 2  

Rollbeskrivning av kapselplanering 

Rutin 
X-xx xxxx-x: Rollbeskrivning – Kapselplanering  

Innehåll 
Roll: Kapselplanering  

Avdelning: Logistik  

Organisatorisk inplacering:   

      VD 

    

Logistik 

  

Ordermottagning  Planering                       Skeppning   

Kundservice  Uppföljning                       Fakturering 

 

Rollens syfte: 

Planering av material- och produktionskapacitet för kapslar och ämnen efter de interna kundernas 

prognoser och kundorder på ASP 2023, ASP 2030 och ASP 2052, för att minska lagrings-, hanterings- 

och väntetider. Att hålla kontakt med interna kunder om prognoser och kundorder.  

Mål:  

- Erbjuda rimliga och fasta leveransledtider till intern kund 

Ansvar:  

- Planera produktion i samarbete med produktionsplaneraren och produktionssamordnaren  

- Styrning av kapselflödet  

- Hantering av prognoser och kundorder ifrån intern kund 

- Övervaka utfall på lagernivåer vid förbrukning och påfyllnad 

- Huvudplanering av material- och produktionskapacitet 

- Kontrollera att rätt lagernivåer i halvfabrikatlagret hålls för att hålla rimlig leveransledtid till 

intern kund  

- Bestämma hur stora kvoter som ska produceras i varje period  

Befogenheter: 

- Fastställa prognoser/order till produktionsorder   
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