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Sammanfattning	

För att öka lönsamheten hos ett tillverkande företag är det viktigt att ha optimala 
tillverkningskvantiteter så att resurserna utnyttjas optimalt. Hur ett tillverkande företag utnyttjar 
produktionen påverkar effektiviteten i produktionssystemet, lagret och hos personalen. Syftet 
med denna studie är att hitta en metod för att optimera tillverkningskvantiteter så att kostnaden 
per produkt blir så låg som möjligt. I denna studie har vi använt oss av företagets distributör i 
Indien som ett exempel för hur en manuell produktion ser ut i dagslägen och jämför hur 
kostnaderna skulle se ut om denna produktion skulle ske maskinellt.	

Arbetet är en fallstudie där tillverkningskvantiteter analyseras. Både kvalitativ och kvantitativ 
forskning har bedrivits för att få en djupare förståelse av problemet. I arbetet ingår bland annat 
teorier som rör lager, partiformning och kostnader som rör tillverkning och orderhantering. Ett 
antal observationer och intervjuer har utförts för att för att få en djupare inblick i tillverkning och 
hantering av produkter hos företag. Empirisk data som nämns är beskrivningar av företagets 
produktionssystem och lager.	

Denna studie resulterar i att ”företag” bör använda partiformningsmetoden "Ekonomisk 
orderkvantitet" för optimering av tillverkningskvantiteter. Metoden går ut på att balansera 
ordersärkostnader och lagerhållningskostnader. Är dessa kostnader likvärdiga uppnås den mest 
kostnadseffektiva tillverkningskvantiteten. Studien har resulterat i en lathund där den mest 
optimala tillverkningskvantiteten presenteras beroende på produktefterfrågan per år. 	

En analys av distributören Indiens order resulterar i att ”företag” bör producera ordrar likt 
Indiens beställningar maskinellt istället för omarbetning manuellt vilket sker i dagsläget. Redan 
vid en tillverkningskvantitet på 120 produkter är maskinell bearbetning mest kostnadseffektivt 
jämfört med en manuell ombearbetning. 	

 
Nyckelord: Tillverkningskvantitet, produktion, orderhantering, kostnadseffektivisering, EOQ-
formel	

 
	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

Abstract	

In order to increase the profitability within a manufacturing company, it is important to have the 
optimal production quantities so that resources are optimally utilized. Moreover, how a 
manufacturing company utilizes its production unit affects the efficiency of the production 
system, the warehouse and the staff. The purpose of this master thesis work is to find a method to 
optimize the production quantities at a manufacturing company in the medical device industry so 
that the cost per product is as low as possible. Major focus of this study has been on analyzing 
and optimizing production quantity for the distrubitor India as in the current situation ordering 
small quantities, which in turn must be reworked to meet India's requirements. The reason why 
India has been studied is that the product must be reworked manually, which is not cost effective.	

The master thesis work is a case study where production quantities are analyzed. Both qualitative 
and quantitative research has been conducted to gain a deeper understanding of the problem. The 
work includes among other theories related stocks, lot sizing, costs related to manufacturing and 
order fulfillment. A number of observations and interviews have been conducted to get a deeper 
insight into the production and handling of products at a company. Empirical data mentioned are 
descriptions of company’s production system and stocks.	

This case study results in a recommendation that the company should use batch forming method 
"Economic order quantity" for the optimization of production quantity. The approach is to 
balance ordering costs and inventory costs. These costs are equivalent achieved the most cost 
effective production quantity. Study resulted in a guide where the optimum production quantity 
presented depending on product demand per year. An analysis of India's orders resulting in 
company should produce India's orders mechanically instead of manually reworking which sees 
in the current situation. Already at a production quantity of 120 products are machining the most 
cost-effective.	

Keywords:	

Order quantity, production order management, warehouse. 	

	 	



	

	

	

Ordlista	

Här nedanför förklaras några begrepp tydligare:	

Kapsel – Den yttre kartongen som produkten bevaras i.  
 
Strippa - Begreppet syftar på att öppna upp kapseln så att den inte är brukbar längre. 
 
Kapitalbindning – Totalvärdet på produkter som ligger i lager eller är under bearbetning. 
 
Kundorderpunkt – Kundorderpunkten beskriver vart i försörjningskedjan produkten befinner sig 
då kunden lägger en order.	

Ordersärkostnad - De kostnader som uppstår på grund av uppstart av en produktion. Till 
exempel maskinomställningar.	

Ställtid - Begreppet syftar på den tid det tar att ställa om en maskin inför en ny produktion. Det 
kan till exempel vara verktygsbyten och etikettbyten.	

Man timmar – Begreppet syftar på hur lång tid och hur många personer som behövs vid en 
speciell process. Till exempel är ställtiden för maskin ett är 1 timme men det är 2 personer som 
arbetar men att ställa om maskinen. Antalet mantimmar för maskinomställningen är då 1 timme 
x 2 personer = 2 mantimmar.	

EOQ- ”Ekonomisk tillverkningskvantitet” 	

MOQ- ”Minimumorderkvantitet”	

	 	



	

Förord	

Det här examensarbetet har varit det sista steget i vår utbildning till högskoleingenjör inom 
industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle. Under arbetets gång har vi fått många nya kunskaper 
som vi sedan har fått implementera inom praktiken. 	

Vi vill börja med att tacka all personal på ”företag” som har varit involverade i detta arbete. 
Framförallt vill vi tacka vår handledare Pernilla för hennes uppmuntran och vägledning genom 
hela projektet. Vi vill även tacka Torbjörn som är chef inom Supply chain som gett oss chansen 
att få utföra arbetet hos ”företag”. 	

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Muhammad Abid från Högskolan i Gävle som 
har gett oss vägledning genom arbetet. Vi vill även tacka vår examinator Robin Von Haartman.	

före	
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 	
Logistik handlar om att leda och kontrollera flöden av material, resurser och information på ett 
sätt för att minska kostnader samtidigt som effektivitet, lönsamhet och kundnytta ökar. En 
optimerad hantering av tillverkningskvantiteter är en del av logistiken som kan påverka ovan 
nämnda flöden positivt och bland annat sänka kostnader genom hela försörjningskedjan från 
inköp, via lager till leverans (Oskarsson et al, 2013).  	

Denna fallstudie fokuserar på att optimera tillverkningskvantiteten och analysera effekten av 
detta. 	

Denna fallstudie har utförts hos ”företag” i Sverige som är ett ledande företag inom medicinsk 
hudvård där de tillverkar och distribuerar så kallade injektionsfillers. Företagets mest kända 
produkt är injektionsfillern ”Produkt” som finns i flera varianter. ”Företag” distribuerar sina 
produkter till cirka 70 olika länder där sedan dotterbolag och distributörer tar över försäljningen 
till slutkund. 	

	

1.2 Problemdiskussion	
Inom ett tillverkande företag är det mycket viktigt att ständigt analysera och utveckla sina 
processer för att uppnå högsta möjliga lönsamhet. Inom tillverkningsprocessen kan beräkningar 
kring den mest fördelaktiga tillverkningskvantiteten vara till hjälp (Zhou et al, 2007). Det finns i 
dagsläget flertalet metoder för beräkning av den mest ekonomiska tillverkningskvantiteten. Den 
populäraste och mest användarvänliga metoden "EOQ-formeln" utvecklades av Ford W. Harris 
år 1913. EOQ- formeln tar hänsyn till ordersärkostnader och lagerhanteringskostnader 
(Lumsden, 2012). 	

En icke optimerad tillverkningskvantitet leder till att kostnaden per framställd produkt ökar. En 
tillverkningskvantitet som ligger lägre än den optimala tillverkningskvantiteten bidrar till fler 
produktionstillfällen. Vid varje produktionsstart tillkommer fasta ordersärkostnader i form av 
maskinomställningar vilket är en stor kostnad inom tillverkningen (Olhager, 2013). 	

Vid en tillverkning större än den mest ekonomiska tillverkningskvantiteten ökar kostnaden per 
produkt eftersom produkten kommer ligga i lager en längre tid och därmed ökar 
lagerhanteringskostnaden per produkt (Olhager, 2013).  Den mest ekonomiska 
tillverkningskvantiteten som tas fram med hjälp av EOQ- formeln uppstår då 
ordersärkostnaderna och lagerhållningskostnaderna är likvärdiga (Olhager, 2013).	
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”Företag” som är ett medicintekniskt producerande företag har många olika krav från olika 
myndigheter i olika länder. Det kan därför vara svårt att anpassa produkten så att alla 
komponenter passar alla myndigheters krav. Vissa länder har speciella krav på hur 
förpackningen eller etiketter ser ut och vissa länder har andra krav på hur medföljande 
bruksanvisning är utformad. När kunder med speciella krav lägger en beställning av Företag 
krävs det därför en separat tillverkning för de produkterna med speciella krav. 	

I dagsläget producerar ”Företag” specialordrar med en lägre kvantitet manuellt. Denna studie ska 
även leda till en rekommendation för ”Företag” vid vilken tillverkningskvantitet produktionen 
ska ske maskinellt istället för manuellt.	

	

1.3 Syfte 	
Syftet med denna fallstudie är att identifiera en metod för att kunna optimera 
tillverkningskvantiteten med avseende på produktefterfrågan. Studien ska även ge förslag på hur 
fallföretaget ”Företag” kan beräkna vid vilken tillverkningskvantitet det är mer lönsamt att 
producera en tillverkningsorder maskinellt istället för manuellt. En icke anpassad 
tillverkningskvantitet kan medföra högre kostnader för företagen i samband med hantering av 
ordern (Stanlet et al, 2015).	

1.3.1 Frågeställning: 	
För att uppnå syftet ska följande frågor besvaras: 	

●  Hur beräknar man vid vilken tillverkningskvantitet det är mer lönsamt att producera en 
order maskinellt istället för manuellt?	

●  Hur kan man beräkna den mest ekonomiska tillverkningskvantiteten med avseende på 
den årliga produktefterfrågan och vad medför en icke optimerad tillverkningskvantitet?	

	

1.4 Disposition	
Rapporten är uppdelad i 7 kapitel (se figur 1). Det första kapitlet "Bakgrund" innehåller en 
beskrivning av studien samt problemet som ska undersökas. I detta kapitel finns även syftet till 
denna studie och de frågeställningar som studien ska ge svar på. I det andra kapitlet "Metod" 
beskrivs de metoder som används och även en motivering till den forskningsmetod vi valt att 
använda. I kapitlet "Teori" presenteras de teorier läsaren behöver ha kunskap om för att kunna ta 
till sig denna rapport och för att förstå det slutliga resultatet. I det fjärde kapitlet presenteras den 
empirin som i analysen ska leda till en slutsats. Det är i detta kapitel resultat av datainsamling, 
intervjuer och observationer sammanställs. Rapporten avslutas med en analys mellan teori och 
empiri som slutligen leder till en slutsats i kapitel 6. Därefter reflekteras det över det genomförda 
arbetet och eventuella förslag till fortsatta studier föreslås i kapitel 7. 	
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Figur 1. beskriver rapportens struktur och innehåll.	

	

1.5 Avgränsning 	
Studien fokuserar endast på de extra kostnader som uppstår vid orderhanteringen då 
tillverkningskvantiteten inte är optimal.	

Vid en icke optimerad tillverkningskvantitet uppstår extra kostnader genom hela 
försörjningskedjan som bygger på kundorder och materialplanering, vilket vi i denna studie inte 
har tagit hänsyn till. Metoder för att identifiera den optimala tillverkningskvantiteten är 
avgränsad för att passa ett tillverkande företag som arbetar med tillverkning och lagerhållning av 
tillverkade produkter. Studien är den avslutande kursen i ekonomiingenjörsprogrammet vid 
högskolan i Gävle. Därför är projektet även avgränsat till tidsperioden 10 veckor.	
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2. Metodik   
Som nämnts i bakgrunden kan ”Företag” öka sin lönsamhet genom att optimera 
tillverkningskvantiteter. Icke optimerade tillverkningskvantiteter kan leda till höga 
orderhanteringskostnader. Målet med denna studie är att ge förslag på en metod för att optimera 
tillverkningskvantiteten. För att få bästa resultat på studierna har flera informationskällor 
använts. Denna studie har präglats till stor del av intervjuer och observationer vilket är 
primärdata, där företagets rutiner inom produktion-, order- och lagerhantering studeras. Metoder 
för fallstudie är föreslagna av Yin (2013).  

	

2.1 Fallstudie	
Fallstudien har utförts på företaget ”Företag” i Sverige, där tillverkningskvantiteter har 
granskats. Enligt Biggam (2015) uppfyller denna studie kriterierna för att räknas som en 
fallstudie. För att en studie ska räknas som fallstudie sker projektet antingen hos ett specifikt 
företag, organisation eller grupp. Det finns två typer av fallstudier, en studie då man endast 
studerar ett företag, organisation eller grupp som kallas för singel fallstudie. Den andra 
fallstudien innefattar fler företag, organisationer eller grupper och kallas då multipel fallstudie 
(Biggam, 2015). Då vår studie sker hos ett enda företag så räknas det som en singel fallstudie. 

 
Yin (2014) påstår att en fallstudie är en empirisk undersökning som undersöker ett fenomen på 
djupet och inom dess verkliga sammanhang. Enligt Voss et al (2002) är en fallstudie den allra 
mest effektiva forskningsmetoden inom verksamhetsstyrning och utveckling av nya teorier. Då 
är det rätt läge att forskaren ska använda sig av en fallstudie när gränsskillnaderna mellan ett 
fenomen och sammanhang inte är uppenbara (Voss et al, 2002).  

 
Att bedriva en fallstudie kräver tid, skickliga intervjuare behövs för att de ska kunna komma 
fram till slutsatser från ett begränsat antal fall och för att säkerställa noggrann forskning. Men 
detta kan leda till ett optimalt resultat för fallstudien (Voss et al, 2002).	

Efter att kommit fram till vad för typ av fallstudie denna studie är så ska gruppen reflektera över 
vilken typ av forskning som fallstudien uppfyller allra bäst beroende på hur syftet ser ut för 
fallstudien. Då finns det tre olika typer som är förklarande, beskrivande och utforskande (Yin, 
2013). I denna fallstudie så används två av dem, nämligen förklarande och beskrivande.  

 
Förklarande fokuserar på att först försöka ta reda på, sedan förklara, varför något händer. Ett 
exempel är att under studiens gång så har både intervjuer och observationer utförts, för att först 
kunna samla information om tillverkningskvantitet samt hanteringskostnader och varför dessa 
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kan förbättras. En beskrivande fallstudie går ut på att ta fram en fullständig beskrivning av 
fenomenet. Det kan vara en specifik händelse i ett sammanhang. Men en beskrivande fallstudie 
går inte ut på att svara på orsak eller verkan frågor, utan syftet är att det ska ge forskaren en 
djupare förståelse kring ett fenomen (Yin, 2013). 	

 
	

2.2 Deduktiv och induktiv metod	
Deduktiv metod går ut på att forskaren först studerar en teori, sedan gör ett antagande genom att 
använda en metod som bevisar den och slutligen kommer slutsatsen av det som forskaren har 
kommit fram till (Gerber et al, 2015). Detta är vanligast i den kvantitativa forskningsmetoden. 
Forskaren vill alltså följa den väg som redan är bevisad genom att dennes ståndpunkt kan stärkas 
genom fokus i forskningen som redan finns i befintlig teori. Ett exempel kan vara att en gata är 
som mest full med människor runt klockan tolv, sedan görs ett antagande om att klockan nu är 
tolv och slutsatsen blir då att gatan är som mest full med människor (Biggam, 2015). 	

Induktiv metod är mer specifik till det allmänna, då forskaren först utgår ifrån verkligheten och 
gör observationer, sedan har den under tiden formulerat en teori utifrån enstaka fall. Hur mycket 
av teori som behövs är svår att förutse och kan därför bli svårt för forskaren att begränsa 
(Biggam, 2015). Under studiens gång skapar forskaren mål och idéer om hur denne vill utforma 
sitt slutmål, alltså hur den nya teorin ska vara. Ett exempel kan vara att forskaren börjar med att 
utföra en observation som går ut på att stå på en busshållplats och kolla efter tre bussar, sedan 
gör den en bedömning om att alla tre bussarna är röda och slutligen när den har studerat och 
samlat teorier kan resultatet av forskningen bli att alla bussar är röda (Biggam, 2015). 	

Det är vanligt att antingen välja en deduktiv eller induktiv ansats inom teorin, men oftast är det 
ovanligt att en forskare endast håller sig till en av dessa eftersom att både deduktiv och induktiva 
processer är effektiva metoder inom studier (Lee och Lo, 2014). Med examensarbetets syfte som 
utgångspunkt kommer ett antal intervjuer och observationer utvecklas med hjälp av teorin och då 
kommer det att användas en deduktiv ansats i första hand. Då studien har börjats med intervjuer 
och observationer för att kunna få en bild av vad som är problemet och kommer vara centralt för 
fallstudien. Efter det så kommer teorier att granskas för att se vad som är relevant för just det 
valda ämnet.  
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2.3 Datainsamlingsmetoder 

2.3.1 Litteraturstudie 	
 
Vid en litteraturstudie sker insamling av information och data som är skriven av andra författare 
och forskare. De litteraturer som presenteras ska vara relevant för studien och göra så att läsaren 
lättare förstår rapporten och kan ta till sig resultatet. Litteraturen sammanfattas och presenteras i 
kapitlet teori. För att veta vem det är som säger vad så är det mycket viktigt att ange källan på de 
teorier som beskrivs (Andersen och Schwenke, 2011). Detta för att läsaren lätt ska kunna hitta 
den text där informationen finns i sitt ursprung, men även för att läsaren inte ska misstolka att det 
är författaren som själv som står till grund för teorin (Fink, 2014). Yin (2014) påstår att 
beskrivningen av en relevant litteraturstudie har två syften, nämligen att forskaren ska visa att 
den har kontroll över ämnet och att den ska använda litteraturen för att stödja vikten av 
frågeställningar samt fallstudie. 	

Enligt Biggam (2015) kännetecknas en bra litteraturstudie av: 	

• Den redovisar andras arbeten på ett intressant, tydligt och progressivt sätt.	

• Forskningen som har utförts av andra är relevanta för ditt syfte/mål.	

• Att du visar att du kan ge en uppfattning och sedan kunna stödja den med hjälp av 
argument/bevis. 	

• Den illustrerar relevanta/nya frågor.	

• Den citerar en mängd källor som är relevanta för området. 	

Vid en litteraturstudie måste författaren vara källkritisk och studera teorierna noga för att inte 
själv skriva teorier som inte är sanningsenliga. Litteraturer som används för forskningsprojekt 
kan vara böcker, vetenskapliga artiklar, webbsidor och rapporter. För att få fram relevanta 
litteraturer är det viktigt att avgränsa söktermen så att de passar det ämne som ska studeras, även 
avgränsning på publicerings tillfälle och hur teorin är publicerad kan ske (Fink, 2014). 	

Artiklarna i denna studie är hämtade från databasen SienceDirekt som är en bibliografisk databas 
för vetenskapliga artiklar. Där finns journaler, artiklar och böcker som är originalpubliceringen 
av den fullständiga studien. Referenser finns tillgängliga på webben och i de tryckta artiklarna. 
Det som forskaren bör ta hänsyn till presenteras nedanför (Andersen och Schwenke, 2011):	

• Är temat på artikeln relevant för denna studie? 	

• När var datum för publicering? Artiklar publicerade mellan 2010 och 2015 är att föredra.	
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• Är strukturen på artikeln uppbyggt på ett korrekt sett med inledning, teori, slutsats och 
referenser? 	

• Svarar artikeln på syftet?	

• Är texten väl strukturerad och språkligt korrekt? 	

• Är artikeln citerad av andra författare? Hur många citeringar har artikeln fått? 	

• Är artikeln granskad innan publicering?	

• I vilken journal är artikeln publicerad?  	

Den övriga litteratur som används i studien är relevanta böcker från tidigare kurser inom logistik, 
kvalitet och teoretiskt skrivande.  

	

2.3.2 Primär och sekundärdata 	
Primärdata som är empirisk data, kommer att samlas in genom en fallstudie. En fallstudie är en 
studie som är av en sektion (Cohen och Manion, 2007), vilket gör en grundforskning på djupet 
(Yin, 2003). Enligt Andersen och Schwenke (2011) kallas egna insamlade data för antingen 
primärmaterial eller primärdata. Primärdata är det som samlas direkt av forskaren och skapas 
under den tiden som studeras. Det kan till exempel ske via ett experiment eller intervjuer 
(Biggam, 2015). Att samla in direkt data själv kan ta väldigt lång tid och bli dyrt. Men data som 
samlas in kan passa in mer på själva forskningsfrågan, än om data skulle hämtas från en annan 
tidigare forskare som kan ha haft helt andra antaganden (Biggam, 2015). 	

Sekundärdata är uppgifter som samlas in och organiseras av någon annan vid ett annat tillfälle. 
Det kan vara insamling av statistiska databaser, tidigare studier eller rapporter som någon annan 
forskare har tidigare gjort (Biggam, 2015). 	

	

2.3.3  Statistisk material	
Enligt Andersen och Schwenke (2011) är det i flesta fall nyttigt att få fram den kvantitativa 
dimensionen när gäller att undersöka ett problem. Detta innebär även att leta rätt på statistiskt 
material som kan belysa ytterligare sidor av själva problemet.  
Genom att analysera kvantitativ data går det att få fram till exempel enkel korstabulering (som 
innebär att analysera enskilda grupper beroende på hur de har svarat) tillsammans med enkla 
grafiska modeller som kan förmedla grundläggande statistiska uppgifter för att beskriva empirisk 
data, använda mer avancerade funktioner såsom statistisk korrelation och regression, 
hypotesprövning och tidsserieanalys (som kan ge bevis att stödja en detaljerad analys) (Biggam, 
2015).  
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2.3.4 Intervjuer	
Intervjuer passar då information från ett fåtal personer ska samlas in (Biggam, 2015). De utförs 
med fördel då det inte finns klara svarsalternativ, utan de intervjuade kan svara på frågorna på 
många olika sätt beroende på sin egen synvinkel. Intervjuer är även bra då svaren kan följas upp 
av ytterligare frågor. Det är viktigt att förbereda sig inför intervjun och vara insatt i ämnet så att 
frågorna blir ställda på ett sätt som i slutändan leder till svar på studiens syfte och frågeställning 
(Andersen och Schwencke, 2011).  
Yin (2003) anser att intervjuer är viktiga källor för information till en fallstudie, då de flesta 
fallstudier är mänskliga angelägenheter och att intervjuer kan ge en inblick av komplexa 
situationer. Denna teknik är tidskrävande, men det ger forskaren möjlighet till att samla in 
kvalitativ data som ger en övergripande ram till forskarens fråga. 	

Strukturen på intervjuerna har formats efter Andersen och Schweneckes (2011) instruktioner:	

1. Studera teorier inför intervjun för att komma in i ämnet. 
2. Formulera först huvudfrågorna och därefter delfrågorna.  
3. Formulera frågorna utefter de frågeställningar som är grund till studien. 
4. Lägg stor vikt på varför-frågor för att få ett djupare resultat. Och ställ frågorna så att den 

intervjuade måste uttrycka sina egna tankar och funderingar. 
5. Skapa förtroende och kontakt med den intervjuade genom att ge en presentation av syftet 

till studien. 
6. Ställ eventuellt uppföljningsfrågor på de svar som känns otydliga. 

Frågorna i denna fallstudie har konstruerats i förhand inför varje intervju och de har formats efter 
den tidigare nämnda problemformuleringen. 
De personer som har intervjuats är chefer över avdelningarna för Supply chain planing, Service 
& logistics och Warehousing för att få en övergripande kunskap om de olika avdelningarnas 
relationer till tillverkningskvantitet och hanteringskostnader.  

	

2.3.5 Observationer	
Att komplettera intervjuer och enkätundersökningar med en observation kan ofta vara att föredra 
då verkligheten inte alltid är detsamma som de intervjuade personerna förmedlar. Fördelen med 
att göra observationer är att man får tillgång till situationen i sin helhet. Under en intervju kan det 
vara lätt för den intervjuande att misstolka den tillfrågade. Vid en observation kan kroppsspråk 
och samspel mellan människor analyseras. För att kunna få ut ett bra resultat av observationen är 
det viktigt att vara förberedd och vara insatt i arbetssituationen (Andersen och Schwencke, 
2011). Yin (2014) anser att observationer ofta är användbara för att det kan ge ytterligare 
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information kring ämnet som ska studeras. En observation av en organisation kan medföra nya 
dimensioner för forskaren som kan lättare förstå sammanhanget eller fenomen som studeras.  	

Det finns två typer av observationer, nämligen deltagande och icke deltagande. En deltagande 
observation innebär att du som observerar även deltar i den observerande situationen. Vid en 
icke deltagande observation står ofta observatören still och utför anteckningar. Observationen 
kan vara både dold och öppen. Vid en öppen observation meddelas de observerade personer om 
att en observation sker (Andersen och Schwencke, 2011).	

Observationerna i denna studie har gjorts både i produktionen och på lagret, för att få en djupare 
inblick i tillverkning och hantering av produkter. Dessa har skett både deltagande och icke 
deltagande, då vid det deltagande tillfället så har gruppen fått arbeta på lagret en halvdag och vid 
de andra tillfällena så har gruppen fått information och antecknat. Alla observationer har skett 
öppet och de har varit ett bra komplement till de tidigare gjorda intervjuerna.  	

2.4 Kvantitativ och kvalitativ studie	
Kvantitativ forskning handlar om kvantiteter och mätningar, såsom antalet personer som röker 
under en given period på en gata i Stockholm, eller andelen framgångsrika studenter vid 
Högskolan i Gävle (Biggam, 2015). Enligt Murray och Hughes (2008) så är kvantitativ forskning 
data som har samlats in och analyserats. Detta innebär att det är en noggrann mätning av ett 
fenomen och ofta en tillämpning av statistisk analys. 	

Kvalitativ forskning är kopplad till djupgående undersökande studier. Det kan till exempel vara 
att en person ska undersöka kvaliteten hos en projektprocess, där det finns möjlighet till att 
komma fram till svaren (Biggam, 2015). Denzin och Lincoln (2011) menar att kvalitativ 
forskning innebär att undersöka "saker i deras naturliga miljöer, försöker göra känsla av, eller 
tolkar fenomen i olika termer". Enligt Murray och Hughes (2008) innebär en kvalitativ metod en 
insamling av information och analys som snarare är en tillämpning av kvantitativa metoder som 
kan vara till exempel insamling av data från intervjuer och observationer.	

Mestadels svarar kvantitativ forskning på "Hur många?" frågorna, medan kvalitativ forskning 
svarar på "Varför?" frågor (Biggam, 2015).	

Denna studie bygger på både kvalitativ och kvantitativ forskning, då studien kommer att bestå av 
intervjuer och observationer som är inom den kvalitativa forskningen och data kommer att 
samlas in via intervjuer. Då syftet är att vi ska få en relativt generell bild av hur ”Företag” arbetar 
idag med deras kunder och distributörer. Enligt Yin (2014) är det en stor fördel att använda sig 
av blandade forskningsmetoder för att kunna besvara på forskningsfrågan, genom att till exempel 
samla in kompletterande uppgifter och genomföra flera analyser. Detta kan hjälpa forskaren att ta 
itu med mera komplicerade frågeställningar och samla in ett starkare utbud av bevis än vad som 
kan åstadkommas genom att forskaren skulle endast använda sig av en metod (Yin, 2014).  
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2.5 Metodkritik 	
Trovärdigheten av denna fallstudie kan sjunka då studien enbart fokuserar på 
tillverkningskvantiteten och de extra kostnader som uppstår hos endast ett företaget. För att öka 
trovärdigheten skulle studien kunna utföras på flera olika företag eller organisationer och göra en 
jämförelse med flera olika länder.	

Denna studie ska helst innehålla tre stycken olika källor under varje rubrik, eftersom författarna 
kan skriva om ett ämne på olika sätt. Nackdelen med att använda sig av litteraturstudier kan vara 
att informationen i de icke vetenskapliga böckerna är vinklade.  

I studien har flera intervjuer och observationer utförts. Beroende på vem och hur man intervjuar 
kan resultatet skilja sig åt. Kön och ålder kan vara två faktorer som avgör hur mycket 
information den intervjuade personen delar med sig av. Även vilken position personen har är 
avgörande för hur personen besvarar frågorna som ställs. 	

En svårighet inom denna studie är att ”Företag” inte har varje kostnadsslag separat. De flesta 
kostnaderna är grupperade och går inte att se varje del kostnad för sig. Många av de kostnader 
som presenterats inom detta arbete har uppskattats med hjälp av en kostnadsansvarig på 
”Företag”. Detta leder till att resultatet inte är exakt utan är mer som en fingervisning.  

	

2.5.1 Validitet	
Enligt Yin (2014) måste validitet och reliabilitet utvärderas på olika sätt i studier med kvantitativ 
inriktning jämfört med kvalitativ inriktning. Därför har de fyra dimensioner som fastställer 
kvaliteten på forskningen av fallstudien, som kallas konstruerad validitet, intern validitet, extern 
validitet och reliabilitet.	

Validitet i en fallstudie omfattar tre tester med olika aspekter. Den första kallas för konstruerad 
validitet som upprättar korrekta operativa åtgärder för de begreppen som ska studeras. Den andra 
kallas för intern validitet kan i vilken utsträckning fastställa ett orsakssamband som innebär vissa 
villkor som visat sig leda till andra villkor, alltså förklarande fallstudie och resultat. Den tredje, 
extern validitet, där studien kan generaliseras av den externa validiteten. Det kan alltså vara 
läsaren som avgör generaliserbarheten (Yin, 2014). 	

Validitet är ett begrepp som står för relevansen av de forskningsmetoder som används i en studie. 
Begreppet grundas i att kunna diskutera samt analysera de fel som kan uppstå i en studie till följd 
av metodval (Biggam, 2015).  

 
För att data som samlas in ska ha validitet så räcker det inte bara med att den har samlats in och 
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behandlats på ett korrekt sett då själva data måste vara relevant för den studie som utförs. Med 
detta menas att forskaren ska studera det som är grund till studien och ingenting annat. Att ha en 
hög validitet är viktigt för att undvika fel i undersökningen (Biggam, 2015). 	

Intervju frågorna i denna studie är utformade så att de i slutändan ska besvara studiens syfte samt 
frågeställningar. För att öka studiens validitet har flera personer med olika kön, ålder och 
position intervjuats. Intervjuerna har skett på flera olika avdelningar för att få en helhets bild av 
problemet. Frågorna till intervjun är utformande enligt Andersen och Schweneckes (2011) 
instruktioner för att undvika risken att ställa vinklade frågor.  

För att ytterligare höja validiteten i denna studie har observationer skett som komplement till 
intervjuerna. Observationer har skett på alla avdelningar som berörs av studien. Vi ser 
observationerna som komplement till intervjuerna då det först är chefen för avdelningen som har 
intervjuats. Därefter har observationer inom avdelningen utförts för att se om chefens 
beskrivning stämmer överens med verkligheten. 

För denna studie har vi valt att använda oss av fallstudie som metod. Fallstudien bygger främst 
på kvalitativ data. Det vill säga data som samlas in under projektet. Det kan vara i form av 
intervjuer, observationer eller enkäter. En kvalitativ forskningsmetod skulle kunna sänka 
validiteten då vi inte använder oss av statistisk data som skulle kunna stödja det resultat vi har 
kommit fram till.  

 	

	

2.5.2 Reliabilitet	
Reliabilitet i en studie grundar sig på att genomföra samma fallstudie ett antal gånger av olika 
forskare som hjälper till att minimera problem (Yin, 2014). Till skillnad från validitet mäter 
reliabiliteten hur god kvaliteten är på datainsamlingen hos en studie. Därför är det ett mått på hur 
trovärdigt resultatet anses vara. För ett trovärdigt resultat ser forskaren bland annat till så att inga 
tillfälliga störningar sker vid datainsamlingen och vid jämförelser så ska det vara samma 
förutsättningar vid båda mätningarna (Biggam, 2015).  
 
När det kommer till reliabilitet i en fallstudie påstår Yin (2003) att ett sätt att kunna ta itu med 
reliabiliteten, är genom att forskaren ska utföra så många steg av undersökningar som möjligt 
själv vilket ökar trovärdigheten. 

För att höja reliabiliteten i denna studie har beprövade metoder så som intervjuer och 
observationer utförts vilket Biggam (2011) anser vara viktigt. Utformningen av intervjuerna och 
observationerna är baserade på Andersen och Schweneckes (2011) instruktioner om hur 
intervjuer och observationer ska gå till. Processen för datainsamlingen är i denna studie 
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beskriven i detalj där information om vart studien sker, hur data samlas in och vilka som deltog. 
Detta ökar reliabiliteten eftersom det är lätt att utföra en liknande studie (Yin, 2014).  

Det är svårare att avgöra reliabiliteten i en kvalitativ studie vilket fallstudie till största del består 
av. Reliabiliteten i en kvantitativ studie bestäms genom hur lätt studien är att upprepa och hur 
lika förutsättningarna vid de tidigare mätningarna har varit (Biggam, 2015). Vid en kvalitativ 
studie får man bedöma reliabiliteten genom att värdera studiens beskrivning om hur data har 
samlats in och bearbetats.  
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3. Teori 
Enligt Biggam (2015) är syftet med litteraturstudier att ta reda på vad för studier som redan är 
tillämpade av andra forskare. Litteraturstudien hjälper forskaren att komma vidare i sin egen 
studie och forskaren slipper då "uppfinna hjulet på nytt". Teorikapitlet tar upp de teorier som är 
relaterade till forskarens studier. Litteraturstudien hjälper forskaren att finna metoder, 
tillvägagångssätt och tekniker som är användbara till forskarens egen studie (Murray och 
Hughes, 2008). 
Då denna studie sker på ett tillverkande företag måste metoder och teorier vara anpassade efter 
företagets inriktning (Yin, 2013). I denna litteraturstudie presenteras teorier kring 
tillverkningsoptimering, partiformning och orderhantering då dessa teorier är relevanta för 
studiens frågeställningar. 	

3.1 Försörjningskedjor och efterfrågekedjor	
Begreppen försörjningskedja (eng. supply chain) och efterfrågekedja (eng. demand chain) 
används ofta inom logistiken. Försörjningskedja bygger kunderorderpunkten, som är oftast 
placerad på materialplanering som baseras på bland annat planer och prognoser. En 
kundorderpunkt är ett steg i produktionsprocessen när ett material i tillverkningsprocessen 
övergår från produktionsstyrd till kundspecifik. Detta skapar sedan en leverantörsorder för 
företaget (Lumsden, 2012). 	

 
Enligt Fawcett (2008) beskriver en försörjningskedja hur en organisation hanterar sina 
processkedjor, såsom informationsbyten, tillverkningsprocessen och slutligen när produkten 
levereras till slutkunden. När ett företag arbetar med detta ser de försörjningskedjan som en enda 
stor process, där alla arbetar mot samma mål. Lyckas företaget med en välutvecklad 
försörjningskedja så kan de till exempel minska bundet kapital i lagervaror, få snabbare 
leveranser och kortare ledtider. 	

Medan försörjningskedja ofta kännetecknas av materialplanering så kännetecknas 
efterfrågekedjan av samarbete. Där kedjan styrs av kundefterfrågan. Enligt Hilletofth och 
Ericsson (2009)  är själva syftet med efterfrågekedjan att skapa en samordning av 
kundefterfrågan och se till att den även ska gå i uppfyllelse för att företaget skall kunna vinna 
konkurrensen genom att inte enbart särskilja på produkterna, utan även lägga en hel del fokus på 
leveransprocessen. Detta för att skapa en så bra kundservice som möjligt åt kunden. Det har även 
andra fördelar för företaget, som att utnyttja samverkan mellan marknadsföring och 
försörjningskedjan.	
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3.2 Lagerstyrning	

3.2.1 Lagerstyrningssystem	
Företag använder sig av lagerstyrningssystem för att kunna reducera lagerkostnader samt öka 
kundnöjdheten. Systemet säkerställer då att rätt artiklar är lagerförda och att rätt kvantitet finns 
tillgängligt på rätt plats vid rätt tidpunkt till minsta möjliga kostnad (Olhager, 2013). 	

Enligt Olhager (2013) ska ett lagerstyrningssystem kunna svara på tre viktiga frågor:	

1. Hur mycket skall beställas och hur ofta (orderkvantitet)? 
2. Hur skall osäkerhet hanteras (säkerhetslager)? 
3. Hur skall beställning initieras (beställningsmekanism)? 

Det är dessa tre komponenter som lagerstyrningssystemet tar hänsyn till och det finns även en 
koppling mellan alla tre komponenterna, men främst mellan orderkvantitet och 
beställningsmekanism. Bägge komponenterna kan ges en fast eller växlande kvantitet respektive 
tid mellan beställningar. 

	

3.2.2 Lagerpåfyllnad	

Det finns flera olika system för lagerpåfyllning. Mattson (2013) beskriver de vanligaste 
metoderna som:	

● Beställningspunktssystem	
● Periodbeställningssystem	
● Täcktidsplanering	
● Materialbehovsplanering	
● Kanban metoder	

	

Även kundorderpunkten är en viktig aspekt i lagerstyrningssystemet. Kundorderpunkten (KOP) 
beskriver var produkten befinner sig i försörjningskedjan då kunden lägger en order. Ju tidigare i 
försörjningskedjan kundorderpunkten ligger desto mer tillverkas produkten på kundorder. Vid 
tillverkning på kundorder har kunden större möjlighet att göra specialbeställningar (se figur 2). 
Ju senare i försörjningskedjan kundorderpunken ligger desto mer måste tillverkningen ske på 
prognos (Lumsden, 2012). 	
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Figur 2. Visar hur tillverkningen sker beroende på beställningspunkt (Olhager, 2013).	

	

3.2.2 Förpackningar	
Förpackningar är en viktig del av hela försörjningskedjan. Förpackningens utformning ska vara 
anpassad så att den fungerar för alla länkar i kedjan. Från produktionsavdelningen, till 
lageravdelning med plockningshantering, till distributionen och slutligen till slutkunden (Stanley 
et al, 2015). Förpackningen som är presenterad för kunden kallas för primärförpackning. Det är 
viktigt att primärförpackningen kan paketeras i större förpackningar för att underlätta hantering, 
minimera hantering- och fraktkostnader men även för att skydda primärförpackningen mot 
skador (Jonsson, 2008).	

Förpackningens design har en stor strategisk betydelse för effektiviteten i försörjningskedjan. 
Har förpackningen en form som inte passar in i alla delar av försörjningskedjan kan detta leda till 
ökade kostnader (Stanley et al, 2015). Jonsson (2008) anser att ju större förpackningen är desto 
lättare är den att hantera. Mer lätthanterliga förpackningar leder då till ökad effektivitet av 
hanteringsprocessen.	

Förpackningsstrukturen är indelad i fyra hierarkiska nivåer (se figur 3):	

1. Produkt 
2. Primärförpackning 
3. Inreförpackning 
4. Yttreförpackning 
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Figur 3. Hierarkiska strukturen på förpackningar (Stanley et. al, 2015).	

För att hitta den rätta storleken på de yttre förpackningarna bör man identifiera rätt antal 
konsumentförpackningar så att dessa följer efterfrågan från kunden. Med rätt dimensioner på de 
yttre förpackningarna kan det enligt Stanley et al (2015) minska:	

● Handläggningstiderna	
● Plocktider	
● Kostnaden för förpackningsmaterial	
● Kostnad för lagerhållning	
● Hanteringen av produkter vid leverans	
● Hantering av produkter vid utskeppning	

Många leverantörer och återförsäljare vill ge en så hög service som möjligt genom att möta 
kundens efterfrågan direkt. Detta leder ofta till att leverantören måste öppna den yttre 
förpackningen då kunden önskar köpa ett specifikt antal inre förpackningar som då inte följer 
storleken på de yttre förpackningarna. Ju fler yttre förpackningar som måste öppnas desto högre 
blir kostnaderna för plockningen då fler innerförpackningar måste hanteras (Stanley et al, 2015).	

Enligt Lumsden (2012) är förpackningens primära funktion att skydda produkten mot skador. 
Beroende på produktens egenskaper behöver den skyddas mot olika sorters skador. Även 
kvaliteten på förpackningen har olika krav beroende på produktens egenskaper. Förpackningen 
är även till för att (Lumsden, 2012):	

● Skydda omgivningen	
● Hanterbarheten	
● Konvertering till standardenhet	
● Information om produkten	
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● Information om användning	
● Kommersiell funktion	
● Stödja retursystem	

	

	

	
3.3 Tillverkningsprocessen	

3.3.1 Tillverkningskvantiteter	
 
Inom tillverkningsindustrin används ofta begreppet tillverkningskvantitet viket betyder hur 
många produkter som ska tillverkas (Lumsden, 2012).	

Att ändra tillverkningskvantiteten av en produkt har länge varit ett verktyg för att maximera 
lönsamheten för företag. Tillverkningskvantiteten påverkar kostnader genom hela 
försörjningskedjan (Christopher, 2011).	

Små tillverkningskvantiteter kan reducera kapitalbindningen på lagret. Men att minska 
tillverkningskvantiteterna är inte bara positivt även om kapitalbindningen på lagret minskar. En 
låg tillverkningskvantitet ökar frekvensen för produktionen. Eftersom det då blir fler 
tillverkningstillfällen per år, ökar kostnaderna för tillverkningsprocessen då fler 
tillverkningspartier ska startas, hanteras och kontrolleras (Mattsson, 2010). 	

Vid stora tillverkningskvantiteter blir effekten tvärtom. Kapitalbindningen på lagret ökar 
samtidigt som ordersärkostnaderna per produkt minskar (Mattsson, 2010). Det finns enligt 
Lumsden (2012) flertalet metoder för att styra produktionen. För att styr en produktion med 
inriktning på optimala tillverkningskvantiteter är metoderna "EOQ- formeln" och "Wagner-
Whitin algoritmen" vanligast.	

3.3.1.1 Minskade tillverkningskvantiteter 	
Enligt Christopher (2011) bör fokus ske på ordersärkostnaderna om en minskning av 
tillverkningskvantiteten är önskvärd och detta resulterar då i en mer flexibel produktion. 
Ordersärkostnaderna är som tidigare nämnt kostnader som uppstår på grund av produktion eller 
hantering av en order (Jonsson, 2008). Figur 6 visar detta tydligt då EOQ blir högre när 
ordersärkostnaden 1 är högre. EOQ minskar när ordersärkostnaden 2 minskar. Detta för att 
lagerhanteringskostnaden är linjär. 	

För att minska ordersärkostnader kan:	
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● MOQ vara utsatt efter förpackningsstorlekar för att minimera hanteringstiden vid 
orderplock (Stanley et al, 2015). 	

● Standardisera och effektivisera omställningsprocessen så att ledtiden reduceras 
(Christopher, 2011)	

	
Figur 4. Reducering av tillverkningskvantiteter med hjälp av minskade ordersärkostnader.	

	

	

3.3.2 EOQ- formeln	
EOQ-formeln är den kändaste och mest använda formeln för optimering av 
tillverkningskvantiteter då formeln är stabil och enkel att använda sig av. EOQ-formeln är en 
statisk metod för optimering av tillverkningskvantiteter vilket leder till att den måste justeras 
med jämna mellanrum. Ford W. Harris presenterade denna formel år 1913 som “the most 
economical quantity to manufacture in putting through an order” (Glock et al, 2014). Jonsson 
(2008) beskriver formeln som en beräkning av förhållandet mellan ordersärkostnader och 
lagerhållningskostnader. 	

Än idag har denna enkla formel en mycket praktisk användning. I formeln beräknas en 
ekonomisk tillverkningskvantitet utifrån en fördelning mellan lagerhållningskostnad och 
ordersärkostnad. Ordersärkostnaden är de kostnader som uppstår vid omställning eller uppstart 
av produktionen och hantering och kontroll för tillverkningen (Glock et al, 2014).	

Enligt Lumsden (2012) har EOQ-formeln följande förutsättningar som utgångspunkt:	

● Produktefterfrågan per tidsenhet (D) är konstant och känd.	
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● Ordersärkostnaden (K) är känd och är oberoende av orderkvantiteten. 	
● Lagerhållningskostnaden per enhet och tidsenhet (H) är konstant och känd. Den består av 

två delar: lagerhållningsräntan (r) multiplicerad med artikelns värde, (V). Alltså är 
Lagerhållningskostnaden (H) = lagerhållningsräntan (r) x Artikelns värde (V). 	

● Inleveransen till lagret sker av hela orderkvantiteter på en gång.	

                                                                                                                                 
(1)	

                                                                                                                                                	

Teckenförklaring:	

D= Produktefterfrågan per tidsenhet	

K= Ordersärkostnaden	

H= Lagerhållningskostnad	

EOQ= Optimal tillverkningskvantitet	

	

Den mest ekonomiska tillverkningskvantiteten då EOQ-formeln används uppstår då 
ordersärkostnaden och lagerhanteringskostnaden är likvärdig. Detta beskrivs i figur 5.	

Enligt Lumsden (2012) är EOQ-formeln den mest stabila metoden för optimering av 
tillverkningskvantiteter. EOQ-formelns stabilitet visas tydligt i figur 5 då "Totalkostandskurvan" 
kring den optimala tillverkningskvantiteten är flack. Därmed är formeln inte speciellt känslig för 
eventuella små felberäkningar av ordersärkostnader och lagerhanteringskostnader (Glock et al, 
2014)	

Den mest ekonomiska tillverkningskvantiteten uppstår då variablerna "ordersärkostnader" och 
"lagerhållningskostnader" korsar varandra och där med är likvärdiga. Detta syns tydligt i figur 5	

Det är viktigt att ta i beaktande att totalkostnaden inte minskar ju högre tillverkningskvantiteten 
är. EOQ-formeln tar hänsyn till produktefterfrågan per tidsenhet och vid en för hög 
tillverkningskvantitet tar lagerhanteringskostnaden övertaget då produkten måste ligga länge i 
lager (Olhager, 2013). Detta syns i figur 5 då variabeln för totalkostnaden ökar efter punkten för 
optimal tillverkningskvantitet.	
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Figur 5. visar en kostnadskurva för Harris modell av ekonomisk tillverkningskvantitet (Glock et. al, 2014).	

 
3.3.3 Wagner & Whitin	
Wagner & Whitin är en metod som används vid bestämning av den optimala 
tillverkningskvantiteten då efterfrågan är känd, men som kan variera mellan olika perioder 
(Oskarsson et al, 2011). Till skillnad från andra partiformningsmetoder som tar hänsyn till en 
efterfrågans prognos så ser Wagner & Whitin bakåt i tiden på tidigare produktionspartier och 
därefter beräknar en optimal kvantitet (Lumsden, 2012). Syftet med denna optimeringsmetod är 
att få en överblick av hur länge det är lönsamt att lagerhålla en produkt gentemot kostnaderna för 
en ny tillverkning. Lagret kan antingen täcka upp behovet eller så läggs en ny tillverkningsorder. 
Alltså produceras det inga större eller mindre kvantiteter än det kommande behovet (Olhager, 
2013). 	

I tabell 1 beskriver Olhager (2013) hur Wagner & Whitins metod används. I exemplet nedan är 
ordersärkostnaden 1000 kr för att starta en ny order och lagerhållningskostnaden är på 10 kr per 
enhet och period. Perioderna har olika behov som är 69, 29, 36, 61, 61, 26, 34, 67. I den första 
kolumnen startar produktionen med 69 artiklar och detta kostar 1000 kr. För att bästa resultat av 
Wagner & Whitin metoden bör en Wagner & Whitin-tablå använad, ett exempel på denna tablå 
presenteras i tabell 1 och lösningsgången förklaras nedanför figuren. 	
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Tabell 1. visar Wagner & Whitin-tablå för beräkning av ackumulerad totalkostnad (Olhager, 2013).	

	

Den första raden i tabellen motsvarar vad som sker i period 1. Det visar hur mycket det kommer 
att kosta för att starta produktion, som startar av 69 artiklar (i första kolumnen) som kostar då 1 
000 kr. Här räknas det inte med någon lagerhållningskostnad. 
I nästa kolumn så beräknas lagerhållningen för att ordern även ska täcka behovet i period 2, för 
de 29 artiklar som är önskad i nästkommande period. Det blir alltså 290 kr, vilket ger totalt 1 290 
kr.  
Vid behovstäckning av period 3 tilläggs ytterligare lagerhållning som i det här fallet blir för 36 
artiklar under två perioder, vilket ger 1 290 + 36 × 2 × 10 = 2 010 kr. Lagerhållningskostnaden 
för att producera behovet i period 4 i den första perioden kostar 3 × 61 × 10 = 1 830 kr. Då 
lagerhållningskostnaden blir större än ordersärkostnaden (1830 > 1000), så kommer inte period 
fyras behov att produceras i den första perioden. Sedan går räkningen vidare på samma sätt i 
period 2. 	

 
Sedan görs jämförelser för varje ny rad för att fastställa det billigaste alternativet för täckning av 
behoven i de tidigare perioderna. Ur tabell 1 börjar allting bakifrån nettobehovet i period 8 som 
kan antingen produceras i period 7 för 5 810 kr eller i period 8 för 5 840 kr. I det här fallet så är 
den lägsta totalkostnaden 5 810 kr, som motsvarar den optimala lösningen. Denna kostnad 
motsvarar att order läggs i period 7 för två perioders behov. För täckning av de tidigare 6 
periodernas behov så jämförs kostnaderna som motsvarar täckning av behovet till och med 
period 6, dvs. 4 140 kr, 4 160 kr, 4 620 kr. Det lägsta är 4 140 kr, vilket betyder att det är 
optimalt att i period 4 beställa för att täcka behoven i period, 4, 5 och 6. Det finns även order i 
period 1 för tre perioders behov som är optimalt och den optimala lösningen ger i tabell 2. 	
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Tabell 2. visar den optimala lösningen till exemplet med hjälp av Wagner & Whitin (Olhager, 2013).	

	

3.3.4 Produktstruktur	
Produktstrukturen beskriver hur en produkt är uppbyggd av råmaterial och inköpta komponenter. 
Produktstrukturen beskriver även kvantiteten på de olika komponenterna (se figur 6). Till 
exempel produktstrukturen på en stol beskriver att det behövs fyra stycken ben till en färdig stol 
(Jonsson, 2008). Produktstrukturen beskriver hur komplex produkten är från ett logistiskt synsätt. 
Ju djupare struktur desto komplexare är produkten (Jonsson, 2008). Produktstrukturen ses alltid 
utifrån den slutliga produkten. Detta medför att produktstrukturen aldrig kan grena sig uppåt 
(Olhager, 2013). 	

	
Figur 6. Produktstruktur för "produkt" som består av komponenterna: A,B,C,D,E,F,G (egen figur).	

	

3.3.5 Värdeskapande processer	
Värdeskapande processer är de moment i kedjan som skapar ett värde för produkten och därmed 
även för kunden. Ju högre upp i produktstrukturen (se kapitel 3.3.4) bearbetningen kommer desto 
mer värde har produkten. Exempel på värdeskapande processer är bland annat montering av 
komponenter och bearbetning av råmaterial. Moment som inte räknas som värdeskapande är 
bland annat transport och lagerhållning av produkten (Olhager, 2013).	
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3.4 Kostnader i samband med tillverkning	
I samband med en tillverkningsprocess tillkommer många kostnader. Kostnaderna kan vara både 
fasta och rörliga. De fasta kostnaderna påverkas inte av tillverkningskvantiteten vilket de rörliga 
kostnaderna gör.	

Kostnad är värdet på resursförbrukning. De kostnader som uppstår för ett tillverkande företag är 
enligt Christopher (2011):	

● Kostnad för sålda varor	
● Provisioner	
● Säljsamtal	
● Handelsbonusar och särskilda rabatter	
● Orderhanteringskostnad	
● Marknadsföringskostnader	
● Varumärkeslicensiering	
● Kostnader för icke standardiserade förpackningar	
● Lagerkostnader	
● Lagerhållningskostnader	
● Dedikerad lageryta	
● Materialhaneringskostnader	
● Transportkostnader	
● Dokumentationskostnader	
● Returkostnader	
● Handelskredits kostnader	

	

Då en kund lägger en order uppstår det flertalet kostnader för återförsäljaren. För att 
återförsäljaren ska gå med maximal lönsamhet kan det enligt Christopher (2011) vara till fördel 
att analysera hur stor del av den totala nettoförsäljningen som vardera kostnad står för. 
Christopher (2011) har sammanställt en tabell över ordersärkostnaderna och angett vila värden 
som anses vara låga, medel eller höga (Se tabell 3).      	

	
Tabell 3. Beskriver kundkostnaden i % för vartdera kostnadsslag (Christopher, 2011).	
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3.4.1 Ordersärkostnader	
Ordersärkostnader är de kostnader som uppstår vid uppstart och hantering av en produktion. De 
kostnader som uppstår vid produktionsstart består bland annat av verktygsbyte i maskinen, in och 
ut hantering från och till lager, framtagning av produktionsföreskrifter och provkörning av 
maskiner (Mattson, 2012). Ordersärkostnaden anses ofta som en kapacitetskostnad per tidsenhet 
som är multiplicerad med ställtiden (Olhager, 2013). 	

Enligt Lumsden (2012) kan ordersärkostnaden i sin tur brytas ner i mindre delar som till exempel 
beställningssärkostnader som uppstår när en ny order är lagd. Beställningskostnaden är konstant 
och är oberoende av orderkvantiteten. Beställningssärkostnaden inkluderar kostnader såsom:	

● Dokumentation	
● Telefonkostnader	
● Datorkostnader 	
● Beställningsadministration	
● Transportkostnad	
● Ankomstkontroll	
● Lagertransporter 	

	

3.4.2 Lagerhållningskostnader	
Lagerhållningskostnader består av kostnaderna för att driva ett lager. Lagerhållningskostnaden är 
beroende av tillverkningskvantiteten. I lagerhållningskostnader ingår alla de kostnader för att äga 
och driva lagerbyggnaden, lagerpersonal, lagrings- och hanteringsutrustning och transporter 
inom anläggningen (Oskarsson et al, 2011).	

Lagerhållningskostnaderna består till stor del av kapitalbindning men inkluderar även kostnader 
för lagerhyra, materialhantering, kassationer, inkurans och företagsförsäkring. 
Lagerhanteringskostnaden bestäms genom att multiplicera lagerhållningsräntan med 
artikelvärdet. Lagerhållningsräntan varierar enligt Olhager (2013) mellan 15 % - 40 %.	

  
Vid beräkning av lagerhållningskostnader bör även värdeminskningskostnaden tas med. 
Värdeminskningskostnaden består av kostnaden som uppstår ifall produkten på lager riskerar att 
bli osäljbar, oanvändbar eller tappar värde. I ett lager med höga kvantiteter är risken större för 
värdeminskning då produkten ligger på lagret under en längre tid (Mattsson, 2012). Enligt 
Christopher (2011) är lagerhållningskostnaderna den största kostnaden inom logistiken. 	
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3.4.3 Orderhanteringens kostnader	
Enligt Jonsson (2008) innefattar orderhanteringskostnaderna alla de kostnader som uppstår då en 
specifik order behandlas. Många av kostnaderna inom orderhantering påverkas av 
tillverkningskvantiteten. Kostnader som påverkas av tillverkningskvantiteten är bland annat 
lönekostnader och materialkostnader. Vid en optimerad tillverkning kan företaget öka 
lönsamheten genom att orderhanteringskostnaden minskar (Jonsson, 2008).	

 
3.4.4 Transport och hanteringskostnader	
Hanteringskostnader är de kostnader som utgörs av godsmottagning, kontroll av inleverans, 
paketering, plockning och utlastning av produkter. Hanteringskostnaderna uppstår vid 
produktion eller när råvaror köps in (Oskarsson et al, 2011).	

De externa transportkostnaderna påverkas av tillverkningskvantiteten. Medan de interna 
transportkostnaderna avser kostnader för förflyttning av material samt kapitalkostnaderna för 
hantering- och transportutrustning (Mattson, 2012). Både de externa- och interna 
transportkostnaderna påverkas av förpackningsutformningen (Jonsson, 2008). Förpackningarna 
bör vara dimensionerade så att de är anpassade efter alla länkar i försörjningskedjan även 
transport och hantering (Stanley et al, 2015).	

 
3.4.5 Brist och förseningskostnader	
Ofta är bristkostnaderna svåra att fastställa då det är kostnaderna för förlorade intäkter som följd 
av att företaget inte kunnat leverera en order till kunden. Är kunden villig att vänta med leverans 
av order till nästa inleverans eller produktionstillfälle är bristkostnaden näst intill försumbar. För 
att skydda sig mot bristkostnader används säkerhetslager som ska minska risken för tomma 
lagerhyllor (Olhager, 2013). Brist- och förseningskostnaderna har direkt koppling till 
kundservice och leveranssäkerhet (Jonsson, 2008). Enligt Mattson (2012) består brist- och 
förseningskostnaderna av inkomstbortfall då en försäljning inte blir av, kostnader för goodwill 
förluster, extra transportkostnader vid en specialleverans och skadeståndskostnader.	

  
Brist-och förseningskostnader kan även uppkomma inom produktionen. Exempel på 
bristkostnader inom produktionen är enligt Mattson (2013) kostnader för produktionsstörningar 
eller produktionsbortfall då det är råvarubrist antingen från det egna lagret eller hos leverantör. 
Brist och förseningskostnaderna är de kostnader som är svårast att uppskatta kostnaden av 
(Jonsson, 2008). 	
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4. Empiri 

4.1 Företagsbeskrivning	
Företag är ett tillverkande företag inom bland annat medicinsk hudvård med mer än 5000 
anställda världen över. Företag har fem produktionsanläggningar som är positionerade i Sverige, 
Frankrike, Kanada, Brasilien och Schweiz. 	

Företag har störst fokus på behandlingar för akne, rosacea, psoriasis, nagelsvamp, 
pigmentrubbningar, hudcancer samt korrigerande lösningar för estetik och åldrande hud. 
Produktionen i Sverige framställer korrigerande lösningar för estetik och åldrande.	

4.2 Produktion	
Den Svenska produktionsanläggningen som studeras är belägen i Sverige. Företagets produktion 
i Sverige har tillverkning på tre linor som tillverkar produkter med olika egenskaper för estetisk 
korrigering. Inom produktionen strävar Företag efter ständiga förbättringar och de anser själva 
att dem arbetar efter Lean filosofin, som handlar om att effektivisera samt optimera 
produktionslinor och processer för att få en ökad lönsamhet (Osono et al, 2008). 	

Tillverkningsprocess för lina 2:	

Denna studie sker för produktionen på lina 2 i Företags fabrik belägen i Sverige. 
Tillverkningsprocessen går igenom fem steg inklusive lagring på halvfabrikatslagret se figur 7.	

	
Figur 7. Beskriver tillverkningsprocessen för lina 2 hos Företag i Sverige.	
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4.2.1 Produktstruktur	
I denna studie har vi valt att studera tillverkningen produkten Produkt 1 ml närmare. Detta för att 
Produkt är en av Företags största produkter.	

Standardprodukten Produkt består av komponenterna (se figur 8):	

1. Gel 
2. Glasspruta 
3. Kolv 
4. Kolvstång 
5. Fingergrepp 
6. Produktens etikett 
7. Blister 
8. Kanyl 
9. Bruksanvisning 
10. Kapsel 

 
Figur 8. Exemplifierar alla komponenter för produkten Produkt 1 ml.	

	

Produktens uppbyggnad beskrivs även i figuren nedan:	
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Figur 11. Produkt 1ml produktstruktur.	

4.2.2 Kunder med egna krav på produkten	
På grund av regulatoriska krav i de olika länderna finns det kunder med speciella krav på 
produkten. Det kan till exempel vara krav på etikettens utformning, informationen i 
bruksanvisningen, extra märkning av blister eller kapsel, utformningen av kapseln eller designen 
på produkten. Några av dessa länder är Mexiko, Indien och Korea. Det landet som kommer att 
granskas närmare i denna studie är Indien och dess krav på produkten Produkt 1 ml.	

Företags mål är att tillfredsställa alla kundernas krav och förväntningar. Med beställningar som 
frångår standardpaketering och design medför extra kostnader för Företag. Detta problem har 
Företag löst genom att ha ett halvfabrikatslager där de fyllda produkterna förvaras innan de 
märks, etiketteras och förpackas. Har kunden då endast krav på kartongens utformning tas rätt 
kvantitet produkter fram. Dessa produkter specialetiketteras och förpackas då ordern från kund 
inkommer. Figur 10 beskriver var i produktstrukturen halvfabrikatslagret ligger. Produkterna i 
halvfabrikatslagret har genomgått de steg som är röd markerade.	

Kundorderpunkten för dessa ordrar är där med vid halvfabrikatslagret. Större artiklar med en 
större års efterfrågan lagerförs hos Företag och på dessa produkter ligger då kundorderpunken 
när produkten är färdigproducerad och ligger lagerförd.	



	 29	

	
Figur 10. Beskriver hur långt i processen produkten har kommit då produkten ligger i halvfabrikatslager.	

Eftersom ställtider och ställkostnader på maskiner är fasta kostnader blir ordersärkostnaden för 
etikettering av 200 produkter den samma som etikettering av 30 000 produkter. Detta ställer då 
krav på tillverkningskvantiteten för att Företag ska gå med maximal lönsamhet. Som det ser ut i 
dagsläget har Företag ingen utsatt minsta tillverkningskvantitet. När Företag får in en beställning 
på en mindre kvantitet och produkten inte finns i lager bearbetas dessa ordrar manuellt istället för 
maskinellt för att då slippa de höga omställningskostnaderna. 	

Ett exempel för manuell bearbetning är då Indien lägger en beställning på en mindre kvantitet 
produkter till exempel 500 produkter. I dagsläget har Indien ingen egen artikel som lagerförs hos 
Företag, detta medför att Indiens krav på märkningen av blister och kapsel omarbetas manuellt.	

	

	

4.2.3 Bearbetning av distributören i Indiens order	
Distributören i Indien är i dagsläget en relativt liten kund hos Företag. Produkter som skickas till 
Indien har speciella krav på utformningen av etiketter både på blister och på kapsel. Detta på 
grund av de regulatoriska kraven som finns i Indien. Eftersom distributören i Indien inte är en så 
stor kund hos Företag finns inte en artikel med Indiens krav som lagerförs hos Företag. Detta 
medför att när en order från distributören i Indien inkommer måste tillverkningsprocessen starta. 
En beställning från distributören i Indien ligger i snitt på 500 produkter vilket medför att Företag 
inte är villig att producera dessa partier av ordrar maskinell på grund av de höga ställkostnaderna 
av maskiner. Istället ombearbetar Företag en färdig produkt ifrån lagret.	

Ombearbetningen sker i följande steg:	

1. Manuell strippning av färdig produkt (dvs. öppning av kapsel) 
2. Den gamla kapseln och bruksanvisningen kasseras 
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3. Manuell etikettering av blister och kapsel 
4. Maskinell slutpaketering 

	

4.3 Lagerhantering	
Företagets lager ligger i Sverige i närhet till produktionen (se figur 9). Den stora lagerbyggnaden 
är uppdelad i två sektioner (12 och 13) där halva byggnaden lagrar råvaror som sedan används i 
produktionen, andra halvan (4) består av ett färdigvarulager där produkterna plockas för att sedan 
sändas till slutkund eller dotterbolag. På grund av platsbrist finns även tre mindre lager som 
förvarar kemiska-, sprit- och kylprodukter.  	

 
Figur 11. visar en karta över området för hela Företag i Sverige.	

All lagerhantering hos Företag sker manuellt. En order plockas manuellt med hjälp av en 
handdator som gen information artikel, antal och lagerplats. Handdatorn ger information om 
antalet artiklar som ska plockas och är därför inte anpassad efter förpackningsstorlek.	

Till exempel om ordern är på 568 stycken produkter Produkt måste lagerarbetaren själv kolla upp 
förpackningsstorleken som i detta fall är på 60 produkter per förpackning. Med hjälp av 
huvudräkning blir detta 9 hela kartonger och 28 stycken lösa produkter.  
 
De lösa produkterna får sedan packas i en egen kartong som är i samma storlek som 
originalkartongen.	

 
Ordrar med ojämna förpackningsstorlekar leder även till ett extra moment då förpackningen först 
måste öppnas, sedan ska rätt antal artiklar plockas och därefter ska förpackningen förslutas igen 
med till exempel tejp.  	

 
För att sedan kontrollera att det är rätt produkt och rätt kvantitet som har plockats ihop sker en 
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kontroll innan frisläpp. Kontrollen sker av en lagerarbetare som inte har plockat ihop ordern och 
arbetet sker då manuellt. 	

	

4.4 Planering och efterfrågan	
Produktionen hos Företag styrs av prognoser. Prognoserna fastställs i programmet TXT där varje 
kund anger hur de tror att försäljningen kommer att se ut två månader framåt i tiden. Företag 
håller på att utveckla nya rutiner för prognostiseringen. Tidigare har kunderna kunnat gå in i 
systemet och ändra den angivna prognostiserade efterfrågan. Detta ställer till problem för 
tillverkningen hos Företag då det är svårt att planera hur mycket och när produkten ska 
produceras. För att undvika planeringsproblem inför den nya rutinen är att ändringar i 
efterfrågans prognosen inte får göras de närmaste två månaderna. Skulle kunden behöva göra 
ändringar i efterfrågan får dem göras först i månad tre. Det nya systemet godkänner endast 
orderkvantiteter som följer förpackningsstorlekarna. Målet är att den nya rutinen ska gälla för 
alla kunder innan årets slut. 	
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5. Analys och Diskussion  
I detta kapitel kommer det att analyseras empirisk data med hjälp av det som tidigare har tagits 
upp i kapitel 3. Därefter kommer det att diskuteras om hur användbara de analyserade teorierna 
är för optimering av tillverkningskvantiteter hos Företag. 	

5.1 Val av Partiformning	
Som det tidigare nämndes i teoridelen kan partiformning ske med hjälp av EOQ-formeln eller 
Wagner & Whitin metoden (Olhager 2013). Nedanför presenteras en jämförelse av dessa två 
metoder för att komma fram till vilket av de som är allra mest relevant för juste denna fallstudie 
(se figur 11).	

	

	
Figur 12. Jämför EOQ-formeln och Wagner & Whitin metoden.	

När det gäller optimering av tillverkningskvantiteter för tillverkande företag med konstant 
efterfrågan kan EOQ- formeln vara att föredra då denna metod ser till att utnyttja resurserna 
optimalt. EOQ- formeln anses enligt Lumsden (2012) vara den mest lättanvända och stabila 
metoden för optimering av tillverkningskvantiteter. Däremot bör Wagner & Whitin metoden 
användas om efterfrågan är varierad.	

EOQ-formeln har de kriterier som är mest lämpliga för fallstudieföretaget Företag. Efterfrågan 
hos Företag anses mera konstant än varierande. Efterfrågan av produkter kan variera beroende på 
planeringsperiod, men efterfrågan kan ändå anses vara tämligen konstant på lång sikt.  EOQ-
formeln är till för bestämning av partistorlekar när efterfrågan är känd och konstant (Lumsden, 
2012). EOQ-formeln är även bra då resurserna ska utnyttjas till fullo. Företag kommer att 
expandera tillverkningen med upp till 500 % inom 10 år och det finns då risk för kapacitetsbrist. 
Vilket till att det är viktigt att resurserna utnyttjas på rätt sett vilket Wagner & Whitin inte tar 
hänsyn till. Därför har vi valt att använda oss av EOQ-formeln i denna studie.	
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5.1.1 EOQ- formeln	
Med hjälp av data från fallstudieföretaget Företag har vi gjort beräkningar för den mest optimala 
tillverkningskvantiteten för Produkt 1 ml beroende på produktens årliga efterfrågan (se tabell 4). 
Denna tabell kan hjälpa Företag att optimera och effektivisera sina tillverkningsprocesser genom 
ett optimalt resursutnyttjande.	

Beräkningarna som står som grund till tabellen är baserade på EOQ-formeln som tar hänsyn till 
lagerhållningskostnad, ordersärkostnad och produktefterfrågan. Resultatet förutsätter att kapsel 
och blister är anpassade efter kundens krav. Fullständiga beräkningar presenteras i bilaga 4.	

	

I tabellen ser man att vid en årlig efterfrågan på 1000 produkter är den optimala 
tillverkningskvantiteten 2652 produkter vilket täcker behovet i över två år. Företag tillverkar och 
distribuerar produkter med en begränsad hållbarhet vilket gör att EOQ- formeln i detta fall inte 
rekommenderas att användas för produktefterfrågan lägre än 25 000 produkter per år. Eftersom 
hållbarheten på Företags produkter är 6 -12 månader måste tillverkningskvantiteten säljas innan 
produktens hållbarhet har gått ut.	

	
Tabell 4. Visar den mest ekonomiska tillverkningskvantiteten beroende på efterfrågan	

Företag med tillverkning av produkter med obegränsad hållbarhet kan använda sig av EOQ- 
formeln vid optimering av tillverkningskvantiteter även vid en lägre årlig efterfrågan. 	

	

5.1.2 Icke optimerade tillverkningskvantiteter	
En produktion med icke optimerade tillverkningskvantiteter kan ha stor betydelse för företagets 
lönsamhet. Vid en optimerad tillverkningskvantitet beräknad med EOQ-formeln balanseras 
ordersärkostnaderna och lagerhållningskostnaderna (Lumsden, 2012). Vid en 
tillverkningskvantitet lägre en den optimala blir ordersärkostnaderna per produkt högre än 
lagerhållningskostnaderna. Vid låga kvantiteter sker tillverkningen mer frekvent och där med 
sker fler uppstarter av produktionen med maskinomställningar och så vidare som har en fast ställ 
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kostnad. Enligt Lumsden (2012) är även beställningssärkostnaderna konstanta och inte beroende 
av tillverkningskvantiteten. 	

Vid en tillverkningskvantitet över den optimala sker tillverkningen mindre frekvent och 
kostnaden för maskinomställning med mera minskar per framställd produkt. När 
tillverkningskvantiteten är högre medför detta att produkten måste ligga längre tid på lager vilket 
binder kapital och är även riskfyllt ifall produkten skulle tappa i värde (Mattsson, 2012).	

Det finns även fler aspekter vid planering av tillverkningskvantiteten. Förpackningarnas storlek 
har även en stor betydelse för orderhanteringskostnaden. Enligt Stanley et al (2015) ökar 
hanteringstiden och även hanteringskostnaden då förpackningarna är små. Det är därför viktigt 
att tillverkningskvantiteten är anpassad utefter ytterförpackningen som med fördel kan vara 
relativt stora.	

	

5.1.3 Bearbetningsmetod	
I dagens läge är maskinell bearbetning inom tillverkningsindustrin vanligast. Maskinell 
bearbetning är ofta effektivare och snabbare än manuellbearbetning. 	

Vid maskinell bearbetning tillkommer ofta höga fasta ordersärkostnader i form av 
maskinomställningar och provkörningar. Dessa ordersärkostnader är fasta och är inte beroende 
av tillverkningskvantiteten.  Manuell bearbetning är generellt långsammare än maskinell 
bearbetning vilket gör att varje produkt kostar mer att tillverka. Även om en manuell bearbetning 
tar längre tid än en maskinell kan det vid en låg tillverkningskvantitet vara till fördel att 
producera produkterna manuellt istället för maskinellt. Det är inte säkert att den låga 
tillverkningskvantiteten kan täcka de höga fasta ställkostnaderna för maskinerna vid maskinell 
bearbetning. 	

För att bestämma vid vilken tillverkningskvantitet en order bör produceras maskinellt istället för 
manuellt bör en kostnadsanalys utföras. I analysen bör omställningskostnader och 
produktionstakt för maskinell bearbetning jämföras med produktionstakten för den manuella 
bearbetningen. 	

När fallstudie företaget Företag får in en liten order så som Indiens ordrar av Produkt 1 ml sker 
en manuell ombearbetning och produkten anpassas efter kundens krav. I Indiens fall medför 
detta att kapseln måste strippas och därefter kasseras både kapseln och bruksanvisning. Allt detta 
sker manuellt, vilket blir en tidskrävande och kostsam process för Företag om den manuella 
ombearbetningen är av högre kvantiteter. När en färdig produkt strippas tillkommer inte bara 
kostanden för tiden av strippning och omarbetning. I beräkningarna bör även produktens värde 
vid produktionsstart tas med. I detta fall tas en färdig produkt från lagret som redan ha ett 
maximalt värde av cirka X kr. Det kan i detta fall vara intressant att undersöka hur stor 
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tillverkningskvantiteten måste vara för att Indiens ordrar ska produceras maskinellt direkt från 
halvfabrikatslagret istället för manuellt med start i färdigvarulagret.	

För att ändra processen så att den sker mer maskinellt i stället för manuellt krävs det att kundens 
tillverkningskvantiteter är så pass stora att de täcker kostanden för omställning av de maskiner 
som berörs.	

	

5.1.4 Process jämförelse	
För att få reda på vid vilken tillverkningskvantitet det blir mer kostnadseffektivt att producera 
ordrar lika kunden Indiens maskinellt istället för manuellt bör en analys över processerna och 
dess kostnader utföras.	

Manuell ombearbetning	

När kunden Indiens beställningar produceras manuellt ser processens steg se ut enligt figur 13:	

	
Figur 13. Beskriver processtegen för manuell bearbetning.	

En vanlig tillverkningskvantitet för kunden Indien är 500 produkter.	

För att beräkna den totala tillverkningskostnaden måste vi kännatill det fasta ställkostnaderna och 
vad varje produkt kostar att producers. Hur vi har kommit fram till dessa siffror presenteras i 
bilaga 1.	

Fasta kostnader	

Etikettering = X kr 
Maskinpaketering= X kr	

Rörliga kostnader	

Strippning=X kr/ produkt 
Etikettering= X kr/ produkt 
Maskinpaketering==X kr/ produkt	
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För att få uträkningen korrekt måste även produktens startvärde tas med. Vid en manuell 
ombearbetning är produktens värde uppskattat till X kr.	

För att räkna ut totalkostnaden för en tillverkning av 500 produkter används följande formel:	

Totalkostnad för produktionen= Fast kostnad etikettering + Fast kostnad maskinpaketering + 
((Kostnad för strippning per produkt + kostnad för etikettering per produkt + kostnad för 
maskinpaketering per produkt + produktens startvärde) * tillverkningskvantitet)	

Totalkostnaden för produktionen av 500=produkter=X+X+((X+X+X+X)*500)=X kr	

 Kostnaden för att manuellt omarbeta och sedan maskinpaketera 500 produkter är X kr.	

Maskinellbearbetning	

Om kunden Indiens beställningar skulle produceras direkt från halvfabrikatslagret skulle 
processens steg se ut enligt figur 14:	

	
Figur 14. Beskriver processtegen vid maskinell bearbetning.	

För att beräkna den totala tillverkningskostnaden måste vi känna till det fasta ställkostnaderna 
och vad varje produkt kostar att produceras. Hur vi har kommit fram till dessa siffror presenteras 
i bilaga 1.	

Fasta kostnader	

Montering F2 =X kr 
Blistring F2=X kr 
Blistring=X kr 
Maskinpaketering=X kr	

	

Rörliga kostnader	

Montering=X kr/ produkt 
blistring F2=X kr/ produkt 
Blistring =X kr/ produkt 
Maskinpaketering=X kr/ produkt	
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För att få uträkningen korrekt måste även produktens startvärde tas med. Vid en maskinell 
bearbetning är produktens värde uppskattat till X kr.	

För att räkna ut totalkostnaden för en tillverkning av 500 produkter används följande formel:	

Totalkostnad för produktionen= Fast kostnad montering + Fast kostnad blistring F2 + Fast 
kostnad för blistring + Fast kostnad för maskinpaketering + ((Kostnad för montering per produkt 
+ kostnad för blistring F2 per produkt + kostnad för blistring per produkt + kostnad för 
maskinpaketering per produkt + produktens startvärde) * tillverkningskvantitet)	

totalkostnad för tillverkninga av 500 produkter=X+X+X+X+((X+X+X+X+X)*500)=X kr	

	

	

Kostnaden för att producera 500 produkter maskinellt med start från halvfabrikatslagret blir X kr. 	

Efter denna analys av processkostnaderna ser man att producera 500 produkter med Indiens krav 
manuellt så som det sker i dagsläget kostar X kr medans vid en maskinell produktion kostar det 
bara X kr. Skulle Företag producera ordrar likt Indiens order maskinellt skulle Företag minska 
tillverkningskostnaden med näst intill X kr vilket är cirka 17 %. 	

	

Vid vilken kvantitet som det blir mer lönsamt med maskinell bearbetning av ordrar med krav på 
blister- och kapsel etikett presenteras i figur 15. Resultatet visar att det blir mer lönsamt att 
producera ordern maskinellt från halvfabrikatslagret då tillverkningskvantiteten överskrider cirka 
120 produkter. 	
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Figur 15. Att omarbeta en färdig produkt visar sig vara väldigt kostsamt då en manuell bearbetning oftast är 
långsammare än en maskinell bearbetning (egen bild).	
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6. Slutsats 

6.1 Kostnadseffektivisering av ombearbetningar	
Resultatet av denna fallstudie visar att det blir mer kostnadseffektivt för Företag att producera 
ordrar maskinellt istället för manuellt vid en relativt låg tillverkningskvantitet. 	

Anledningen till att det blir mer kostnadseffektivt att producera en relativt liten order maskinellt 
istället för manuellt består främst av två faktorer.	

1. Vid en manuell ombearbetning tas en redan färdigproducerad produkt från lagret. Den 
färdiga produkten har redan då gått genom flera tillverkningssteg och detta medför att 
produkten har ett högre ingångsvärde vid bearbetningsstart än vad en icke 
färdigproducerad produkt har. Vid en Maskinell bearbetning tas en ofärdig produkt från 
halvfabrikatslagret och därmed har den icke färdigproducerade produkten ett lägre 
ingångsvärde. 
 

2. Vid den maskinella bearbetningens start tillkommer höga fasta ordersärkostnader i form 
av maskinomställningar vilket gör det lätt att tro att en manuell bearbetning blir mer 
kostnadseffektiv då man slipper de fasta omställningskostnaderna. Det som bidrar till att 
det vid en relativt låg tillverkningskvantitet ändå blir mer kostnadseffektivt att producera 
produkterna maskinell är att den manuella bearbetningen tar mycket längre tid än vad en 
maskinell bearbetning tar. Inom ett tillverkande företag beräknad tid som pengar vilket 
leder till att kostanden vid manuell bearbetning fort blir hög. 
 

Vid vilken tillverkningskvantitet det blir mer kostnadseffektivt att producera produkterna 
maskinellt beror på hur mycket produkten måste omarbetas. Produkter som måste omarbetas 
mycket som till exempel Indiens produkter som måste etiketteras på både blister och kapsel blir 
mer kostnadseffektiva att producera maskinellt vid en lägra tillverkningskvantitet än produkter 
med mindre omarbetning till exempel kunder som endast vill ha en speciell etikett på kapseln. 	

Rekommendationen till Företag blir därför att sätta en gräns för vid vilken kvantitet maskinell 
bearbetning sker istället för manuell ombearbetning beroende på hur stora ombearbetningarna är.	

Utifrån de beräkningar som är presenterade är vår rekommendation att ordrar över 120 produkter 
som behöver bearbetas om på både kapsel och blister sker maskinellt. Vid ordrar som endast 
behöver ombearbetning av kapseln är vår rekommendation att dessa sker maskinellt vid en 
kvantitet som överstiger 200 produkter.	
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6.2 Optimala tillverkningskvantiteter	
Denna studie har resulterat i en framtagen lathund för vilken tillverkningskvantitet som är mest 
optimal beroende på produktens årliga efterfrågan. Resultatet presenteras i kapitel 5.11 tabell 4.	

Vår rekommendation till Företag är att ha denna lathund som grund vid planering av tillverkning 
då kostnaden per produkt minskar om tillverkningskvantiteten är optimal. Resultatet är framtaget 
med hjälp av EOQ formeln som tar hänsyn till ordersärkostnader och lagerhållningskostnader 
men formeln tar inte hänsyn till produktens hållbarhetstid. Företags produkter har en relativt kort 
hållbarhet och därför bör denna lathund användas för produkter mer års efterfrågan på över 
25,000 produkter för att inte riskera att produkten ligger i lager längre än att den är 
försäljningsbar. 	

Detta bidrar till att Företag får bättre syn över vad som är mest lönsamast för företaget att 
tillverka per år. 	

6.3 EOQ formeln	
Det man ser i denna studie är att EOQ formeln inte passar alla typer av produkter. Om de 
producerade produkterna har ett kort hållbarhetsdatum finns risken att produkten “går ut” innan 
produkten är såld då man planerar produktionen med hjälp av EOQ formeln. 	

EOQ formeln är en bra formel för optimering av tillverkningskvantiteter då produkten har en 
lång hållbarhetstid. Om det tillverkande företaget har en hög ordersärkostnad men en låg 
lagerhållningskostnad medför detta att resultatet av EOQ formeln blir stora 
tillverkningskvantiteter. Detta påverkar inte produkter utan hållbarhetsdatum men det påverkar 
de produkter med ett kort hållbarhetsdatum då risken finns att produkten är obrukbar innan den 
har blivit såld, och där med måste kasseras. Det är här man kan se bristen med metoden. För 
fallstudieföretaget Företag passar EOQ formeln inte för optimering av tillverkningskvantiteter 
vid en låg årlig produktefterfrågan. Andra produkter där risken för användandet EOQ formeln 
skulle kunna vara i branscher där marknaden förändras fort till exempel inom elektronik 
brunchen. 	
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7. Förslag till fortsatt forskning 
Företag kommer under en 10 års period att utöka produktionen med upp till 500 %. Detta kan 
leda till en större variation i produktefterfrågan. Därför bör Företag ha i åtanke att uppdatera 
beräkningarna för den optimala tillverkningskvantiteten. I samband med detta även överväga att 
använda Wagner & Whitins metoden för optimala tillverkningskvantiteter.	

Ännu en kostnadsaspekt som påverkas av order- och tillverkningskvantiteter är transporter. 
Företag kan med fördel även bygga på denna studie och analysera hur tillverkningskvantiteten 
påverkar dessa kostnader. 	

I denna studie har ingen hänsyn tagits till antal lager platser som finns att tillgå hos Företag. 
Resultatet av denna studie visar att den mest optimala tillverkningskvantiteten är ganska hög 
vilket gör att produkterna behöver stort lagerutrymme. I dagsläget så är lagret hos Företag 
relativt litet och det bör då ses över hur man kan lösa detta på bästa möjliga sett. 	

Enligt Osono et. al (2008) är det viktigt att sträva efter ständiga förbättringar. Därför anser vi att 
det är bra att ha koll på alla värden för alla kostnader för en produkt. Det leder till att företaget 
kan ha en bättre översikt över det hela och på så sätt kan då se vad som är värdeskapande samt 
icke värdeskapande för företaget. Då kan man använda resurserna på rätt sätt och eliminera 
slöseri.	

Det som Företag kan tänka på i framtiden är att använda sig av andra partiformningsmetoder för 
optimering av tillverkningskvantitet, då EOQ-formeln är mest optimal vid höga kvantiteter. Det 
kan vara att istället använda Wagner & Whitin metoden, om efterfrågan är känd och kan variera. 
Detta kan dem tillämpa om dem har koll på alla värden för alla kostnader för en produkt. 	
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