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Aim: The purpose of this study is to present and test an algorithm that gives acceptable
solutions in the optimization of a dedicated production line consisting of several machines, with
regards of inventory holding cost and available capacity. The aim is also to suggest possible
improvements in the practical case that has been used to test the model, which have been made
in cooperation with Sandvik Materials Technology and it’s product unit Rock Drill Steel,
located in Sandviken, Sweden.
Method: An algorithm has been elaborated from articles and science reports and has then been
tested with data from the practical case. The result has then been evaluated through an analysis
where the algorithm’s ability to acceptable solutions and show potential savings with regards to
capital tied up in stock of finished products, safety stock and products in work in process.
Results and conclusions: The study shows that the algorithm has the ability to create
acceptable solutions when given a specific demand rate, cycle time and capacity. The study also
shows potential savings when using a shorter production cycle, given that the unit works in a
structured way in order to shorten the production cycle.
Suggestions for future research: The algorithm tested in this study needs more evaluations
regarding its limits and possible benefits through practical and theoretical case studies.
Contributions: The algorithm the possibility to combine principles and models aimed at
solving the ELSP (Economic Lot Schedule Problem) and the principles of Schedule Leveling,
which is a common term in lean production to a model that optimize inventory holding costs.
These theories have similar approaches to cyclic production, but have different aims.
Key words: cyclic scheduling, ELSP, economic lot size problem, schedule leveling, heijunka,
lean production

Sammanfattning
Titel: Optimering och balansering av cyklisk produktion - en studie på Sandvik Materials
Technology PU Borrstål
Nivå: C-uppsats i ämnet Industriell Ekonomi
Författare: Tommy Hedlund, Daniel Kvarnlöf
Handledare: Mohammad Abid
Datum: 2016 - Mars
Syfte: Studiens syfte är att presentera och testa en algoritm som ger godkända resultat vid
optimering av en dedikerad produktionslina bestående av flera produktionsresurser, med
avseende på lagerhållningskostnad i omsättningslager samt tillgänglig kapacitet, samt att
presentera möjliga förbättringsförslag utifrån de resultat som ges i det praktiska fall som
simuleringsmodellen utvärderas genom. Det praktiska fallet i denna studie är Sandvik Materials
Technology och dess produktenhet Borrstål.
Metod: Studien har genomförts genom att en algoritm har tagits fram utifrån artiklar och
forskningsrapporter på området, som sedan har prövats mot studiens praktiska fall. Resultatet
har sedan utvärderats genom en analys av algoritmens förmåga att ge godkända lösningar, samt
möjlig besparingspotential i det aktuella fallet utifrån kapitalbindning i omsättningslager,
säkerhetslager och produkter i arbete.
Resultat & slutsats: Studien visar att algoritmen har en god förmåga att skapa godkända
resultat utifrån en specifik efterfrågan, cykeltid och kapacitet. Studien visar även på stora
potentiella besparingar i kapitalbindning till följd av kortare cykeltid i såväl omsättningslager,
säkerhetslager och produkter i arbete, givet att produktenheten arbetar strukturerat med att söka
minska cykeltiden.
Förslag till fortsatt forskning: Algoritmen behöver ytterligare forskning kring dess
begränsningar genom att utvärderas utifrån fler praktiska och teoretiska fall.
Uppsatsens bidrag: Algoritmen visar på en möjlighet att kombinera ELSP (economic lot
scheduling problem) och dess modeller med de principer som återfinns inom Schedule
Leveling, som är ett vanligt begrepp inom lean production. Dessa teorier liknar varandra men
har till viss del skilda syften, vilka kan kombineras till en modell som optimerar produktionen
med avseende på lagerhållningskostnaderna.
Nyckelord: cyklisk produktion, cyclic scheduling, ELSP, economic lot size problem,
produktionsstyrning, schedule leveling, heijunka, lean production
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1 Bakgrund
Produktions- och lagerstyrning handlar om att skapa lönsamhet för företaget genom att balansera ett
antal motstridiga mål utifrån företagets förutsättningar, mål och strategier. Genom en balansering av
resursutnyttjande, kapital- och lagerinvesteringar och leveransservice kan en hög lönsamhet skapas.
Dessa mål kan i många fall vara motstridiga, men även samverka beroende på marknadens och
företagets förutsättningar. Till exempel kan ett fokus på högt resursutnyttjande i produktionen leda till
långa ledtider vilket i sin tur leder till lägre leveransservice mot kunderna (Segerstedt 1999, Brander
2005).
Ett lagerstyrningssystem ska i huvudsak kunna bestämma hur mycket som ska beställas
(partiformning), hur beställning ska initieras (beställningsmekanism) och hur osäkerhet ska hanteras
(säkerhetslagret uppbyggnad) på kort-, medel- och lång sikt. (Olhager 2013). Partiformning innebär att
lagerstyrningen ska ge information om vilka kvantiteter som skall produceras varje gång ett behov
uppstår. Syftet med partiformning är att skapa en avvägning mellan ordersärkostnad (engångskostnad
för att initiera produktion, t ex omställning eller administrativa kostnader vid inköp) och
lagerhållningskostnad (kostnader för kapitalbindning och hantering av material i lager). Traditionella
lagersstyrningsmodeller som EOQ (Economic Order Quantity) och EPL (Economic Production Lot)
finns i många utvecklade modeller. Osäkerhet i form av interna ledtider och variation i kunders
efterfrågan möts i regel genom uppbyggnaden av säkerhetslager (Olhager 2013, Holmbom och
Segerstedt 2014).
Ett av problemen med dessa modeller är dock att de inte tar hänsyn till begränsningar i
produktionskapaciteten (Brander 2005). Problemet med att ta fram ett ekonomiskt effektivt
produktionsschema som tar hänsyn till såväl lagerhållningskostnader, ställkostnader och kapacitet
brukar benämnas ELSP (Economic Lot Scheduling Problem). De flesta lösningar utmynnar i någon
form av cyklisk produktion där tillverkning sker i ett återkommande mönster med ett definierat
intervall mellan tillverkning av varje artikel, ofta i dagar eller veckor (Holmbom och Segerstedt 2014).
Denna typ av problematik med begränsad kapacitet, med maskiner som har höga fasta kostnader som
ofta har långa och sekvensberoende ställtider är vanligt inom stålindustrin (Holweg, Bicheno och
Niessmann 2001). Stålindustrin är en viktig industri i Sverige. Exempelvis så uppgick värdet av
stålindustrins export till hela 50,1 miljarder år 2014 (HA22SM 2015). Med anledning av detta och
med tanke på att det finns flera starka aktörer inom denna bransch i vår region så anser vi att ELSPproblemet är intressant att angripa ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.
I verkligheten är det också ofta svårt att påverka vissa av parametrarna i ELSP-problemet. Exempelvis
är efterfrågan, cykeltider och produktionskapaciteter beroende av ett flertal faktorer utanför
planeringens kontroll. Det finns även faktorer som ändras oförutsett, exempelvis kan haverier inträffa
och plötsliga förändringar i orderingång ske. Därför finns också behov av planeringsmodeller inom
cyklisk produktion som är konkreta och användbara i en praktisk verklighet, där syftet är att optimera
frekvenser och partistorlekar utifrån givna ramar på kort och medellång sikt. Målet med denna studie
är att ta fram en lösningsmodell på ELSP-problemet som kombinerar principer och som fyller den
kunskapsmässiga luckan och ändå är praktiskt användbar i en skarp produktionsmiljö.
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2 Inledning
I detta kapitel presenteras syfte och frågeställningar för studien. Även avgränsningar som har gjorts
inom ramen för studien samt förtydligande av vissa nyckelbegrepp diskuteras.

2.1 Introduktion och problemformulering
Det är ofta ekonomiskt lönsamt att investera i en flexibel produktionsresurs med förmågan att
producera flera olika artiklar än att köpa och investera i ett flertal maskiner med dedikerad utrustning
för ett fåtal artiklar. Problemet med att kalkylera ekonomiska orderkvantiteter och ta fram ett
produktionsschema som tar hänsyn till maskinens kapacitet benämns inom litteraturen för Economic
Lot Scheduling Problem, eller ELSP. ELSP-problemet uppkommer vid produktion av en mängd olika
produkter i såväl processindustrin - med mer eller mindre kontinuerlig tillverkning - som i
flödesverkstäder med diskret produktion. ELSP brukar på svenska benämnas cyklisk produktion
(Holmbom och Segerstedt 2014).
Lösningen av ELSP-problemet görs vanligtvis genom att beräkna en optimal cykeltid genom en
avvägning av ställkostnader, lagerhållningskostnader och kapacitet, varifrån tillverkningsskvantiteter
för samtliga artiklar kan beräknas. Det vanliga är att utifrån detta skapa ett cykliskt schema som
repeteras med ett återkommande intervall. Planeringen utgår från produktionens kritiska resurs, oftast
produktionsflödets flaskhals (Brander 2005).
Forskningsfältet är relativt moget och ett flertal lösningar på ELSP-problemet har presenterats genom
åren. Den förste att i en artikel presentera ett konkret problem med en fungerande lösning var E.
Bomberger som gjorde detta redan 1966. Olika modellers förmåga att lösa Bombergers problem har
allt sedan dess använts för att utvärdera effektiviteten hos modellerna (Segerstedt 2004).
ELSP-problemet är i regel fokuserad på en multiflexibel maskin, där produktionsflödet och lagren före
och efter denna maskin inte tas med i beräkningarna. Silver med flera (1998) definerar så kallade
”congestion stocks” (sv: överbelastningslager), som uppkommer när flera produkter eller artiklar delar
samma produktionsutrustning - speciellt när denna maskin har ställtider som upptar en betydande del
av den totala kapaciteten. Kring dessa maskiner byggs lager upp i väntan på att maskinen ska bli
tillgänglig på grund av begränsad kapacitet, vilket gör att den totala lagerhållningskostnaden i
produktionssystemet kan bli hög trots en optimering av den multiflexibla maskinen.
Inom litteraturen kring Lean Production och Toyota Production System är utjämning av produktion,
ofta benämnt ”Heijunka” eller Schedule Levellng, en viktig del för att balansera produktvolym och
produktmix mot efterfrågan, i syfte att minimera variation som blir följden av toppar och dalar i
efterfrågan. På detta sätt kan företag minska slöseriet i sin tillverkning genom att minska tillfällig
överbelastning på operatörer och utrustning och skapa en balans i såväl tillverkningsprocesserna som i
de logistiska processerna.
En annan viktig del inom Shedule Leveling är att söka minimera produktionskvantiteterna, vilket kan
göras genom att förkorta cykeltiden. Det första skälet till detta är att lagerhållningskostnader tenderar
att underskattas till följd av att kostnader för kvalitetsproblem, transporter, fysisk lagerhållningsyta
och att onödigt hög ledtid döljs av lagerbildningen. Det andra skälet till detta är att man inom Lean
Production har ett stort fokus på att reducera omställningstider och standardisera operationer, vilket i
sig minskar variationen i produktionsprocessen (Holweg, Bicheno och Niessmann 2001).
Antalet lösningar med flera av varandra beroende produktionsresurser i en produktionslinje är få inom
forskningen kring ELSP. Ännu färre lösningar finns där den kritiska resursen tillåts variera vid
optimeringen för att ta hänsyn till flera produktionsresurser i en dedikerad produktionslina. Det finns
ett uppenbart behov av att föreslå en sådan lösning, och om möjligt testa den.
Sammantaget anser vi att det finns ett antal punkter som studien har som syfte att fördjupa sig i:
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Det finns ett gap i forskningen kring ELSP och Shedule Leveling att skapa lösningar som
istället för att ge en optimal cykeltid istället ger en optimal lagerhållningskostnad givet en
praktiskt användbar cykeltid.



Det finns en möjlighet att kombinera principer från ELSP och Shedule Leveling för att skapa
lösningar som kan optimera och balansera såväl resursutnyttjande som kapitalbindningen i
hela produktionssystemet och inte enbart en produktionsresurs.

2.2 Syfte
Denna studie har ett teoretiskt och ett praktiskt syfte.


Det teoretiska syftet är att utvärdera en algoritm som vid test i en simuleringsmodell ger
godkända resultat vid optimering av en dedikerad produktionslina bestående av flera
produktionsresurser, med avseende på lagerhållningskostnad i omsättningslager samt
tillgänglig kapacitet. Modellen utgår ifrån produktion i en cyklisk tillverkningsföljd. Målet är
att modellen ska kunna ge förslag på lämplig frekvens samt kvantitet för varje artikel, som
minimerar den totala lagerhållningskostnaden i omsättningslagret vid en given praktiskt
användbar cykeltid, kapacitet och efterfrågan.



Det praktiska syftet är att presentera möjliga förbättringsförslag utifrån de resultat som ges i
det praktiska fall som algoritmen testas genom. Det praktiska fallet i denna studie är Sandvik
Materials Technology och dess produktenhet Borrstål. Målet är att ge förslag på hur
produktionsföljden kan optimeras för att minska kapitalbindningen i omsättningslager,
säkerhetslager och produkter i arbete vid given efterfrågan och kapacitet.

2.3 Frågeställningar
1. Hur kan en algoritm utformas som tar hänsyn till både kapacitet, lagerhållningskostnad och
balansering mellan flera produktionsresurser?
2. Vilka möjligheter finns det att kombinera principer från ELSP och Schedule Levelling i
ovanstående algoritm?
3. Hur kan kapitalbindningen minskas genom förändringar av den cykliska produktionsföljden
och cykeltiden?

2.4 Avgränsningar
Med lagerhållningskostnader menas genomsnittliga kostnader i omsättningslagret för slutprodukter
eller för halvfabrikat som ska färdigställas utifrån kundorder.
Med dedikerad produktionslina menas ett produktionssystem bestående av flera produktionsresurser
som är speciellt anapassade för en viss typ av produkter.
Med produktionsresurs menas en bearbetning av produkten som tillför en värdeökning och krävs för
färdigställande av slutprodukten.
Med cyklisk tillverkningsföljd menas en repetitiv och återkommande tillverkningsföljd av artiklar, t ex
att produktion sker av artiklarna A, B och C för att därefter börja om på A.
Med cykeltid menas den tid mellan produktionen av en artikel, vilket vanligen beskrivs i dagar eller
veckor.
Med balansering menas att algoritmen tar hänsyn till den resurs som har lägst överkapacitet och
optimerar cykeltid och lagerhållningskostnader utifrån denna.
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3 Metod
Detta kapitel presenterar det tillvägagångssätt som använts i denna studie samt de kriterier och
eventuella svårigheter som finns för att avgöra studiens kvalitet.

3.1 Tillvägagångssätt för studiens genomförande
Studien har genomförts genom att med utgångspunkt i kända teorier ta fram en ny algoritm för
optimering och balansering av cyklisk produktion. Därefter har en simuleringsmodell konstruerats.
Simuleringen har sedan genomförts med produktionsdata från Sandvik Materials Technology PU
Borrstål. Resultaten av simuleringen har sedan analyserats utifrån den teoretiska referensramen och de
behov som finns hos beställaren. Därefter har en beskrivning av studien och en presentation av
resultatet och slutsatserna sammanställts. En schematisk modell över genomförandet av studien kan
ses i figur 3-1 och förklaras närmare i följande delar.

Konstruktion
av algoritm
och modell

Figur 3-1 Principskiss av studiens genomförande
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3.1.1 Teoriurval
Teoridelen kan sägas bestå av två delar. Den första delen presenterar, definierar, och tydliggör vad vi
åsyftar med de logistiska, ekonomiska och produktionstekniska begrepp som är av vikt för att kunna
förstå eller bedöma studien. Källor till denna del av teorin utgörs i huvudsak av kurslitteratur, med
visst stöd i artiklar och rapporter. Urvalet har baserats i huvudsak på våra egna erfarenheter kopplat till
vår utbildning inom industriell ekonomi. Att utöka urvalet ytterligare har inte setts som relevant i den
här studien, då de flesta begreppen är väl etablerade och kända inom det vetenskapliga fältet.
Den andra teoridelen är den del som klargör forskningsläget inom det fält där studien genomförs, samt
beskriver de modeller i vilken studiens modell har sin utgångspunkt. I denna del utgörs källorna i
princip uteslutande av artiklar och forskningsrapporter. Sökningarna för att hitta materialet har gjorts i
databaser som innehåller forskningsartiklar och rapporter inom industriell ekonomi. Urvalsprocessen
har utgått ifrån de mest citerade källorna för att sedan begränsas. I huvudsak har två kriterier använts i
den begränsningen.


Beskriver rapporten eller artikeln förhållanden som kan appliceras, eller påminner om
förutsättningarna hos uppdragsgivaren?



Är rapporten eller artikeln aktuell i förhållande till det rådande forskningsläget, så att man kan
anta att man bygger vidare och tillför relevant kunskap istället för att uppfinna hjulet på nytt?

De artiklar som valts har alla ansetts relevanta och tillräckligt nya för att uppfylla sitt syfte. Givetvis
har ett mycket större stoff än de citerade källorna lästs och beaktats. Då detta är ett snabbt växande
forskningsfält så kan man alltid argumentera för att fler och/eller andra källor borde ha valts.

3.1.2 Datainsamling
på parametrar kritiska för modellen är produktionstakter, omställningstider, ledtider,
lagerhållningskostnader, lager och kapaciteter i maskiner. Till detta har adderats data avseende
prognoser och produktionshistorik för att kunna simulera olika nivåer på efterfrågan.
De kvantitativa datakällor som använts är följande:


Loggar från MLS – Ett system som elektroniskt och automatiskt loggar aktiviteten i de
maskiner som är berörda av studien. Data är mycket tillförlitliga men ger bara en begränsad
bild av verkligheten då de exempelvis inte tar hänsyn till orsaker till stopp eller hanteringen
kring maskinen.



Loggar från MES – Produktionsstyrningssystem för köhantering och avrapportering av
arbetsorder. Ger en bättre helhetsbild då det loggar orsaker till stopp och mäter tider för hela
genomförandet av en arbetsorder, inte bara den faktiska maskinbearbetningen. Det finns dock
en stor osäkerhetsfaktor i och med att det är operatörerna själva som avrapporterar och anger
orsaker till stopp och liknande.



Körningar från PIP (production information portal)- En OLAP-kub som hämtar sina data
delvis från MLS och MES, men i huvudsak från Sandvik Materials Technologys
stordatorsystem SVISS. En OLAP-kub är ett slags databas som kan betraktas som ett
flerdimensionellt kalkylblad. Kuben presenterar i huvudsak produktionsutfall och störningar
utifrån dimensionerna tid, produkt och maskin.



Statistik från PU Borrståls sälj- och kapacitetsplanering.
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Data som har samlats in har sedan bearbetats och sammanställts. Bearbetningen har skett med det
huvudsakliga syftet att förstå anledningen till produktionsbortfall avseende om det är av typen som ska
belasta maskinens tillgänglighet eller om det är av sådan art att man kan bortse ifrån det. Exempel på
bortfall att bortse ifrån har varit semester och materialbrist. Detta har gjorts för att finna rimliga värden
på maskiners kapacitet, vilkas värden senare har validerats av flödeschefer inom produktionen.
Produktionstakter för samtliga maskiner består av historiska genomsnitt för det senaste året. Den
huvudsakliga källan till att förstå störningarna har varit MES, men i tveksamma fall har man fått
undersöka MLS. Data från sälj- och kapacitetsplaneringen har använts för att förstå hur stor belastning
produktionssystemet, och därigenom planeringsmodellen, kommer att behöva hantera utifrån en viss
nivå på efterfrågan.
De data som presenteras inom ramen för denna studie har till viss del anonymiserats. Dels har
maskiner (kallat operationer) inte uppgetts vid sina verkliga namn och deras funktion beskrivs endast i
allmänna termer. Materialkostnader och lagerhållningsränta, som är grunden till bestämningen av
lagerhållningskostnader, har bakats in till en variabel som gör det svårt att separera de två. Likaså
gäller det efterfrågenivån, som presenteras som behovet av de halvfabrikat som används i
produktionen istället för de kundvolymer och antal som efterfrågas av kund. På samma sätt ges inga
namn på artiklar utan dessa har endast ett nummer för att inte röja affärsdata utifrån detta.
Utöver kvantitativa data har önskemål om vad Sandvik Materials Technology skulle vilja ha för
egenskaper i en ny planeringsmodell använts som indata både när vi beslutat vilken typ av modell vi
vill skapa och undersöka och när vi letat lämpliga kriterier för att utvärdera modellen.

3.1.3 Konstruktion av simuleringsmodell
En simuleringsmodell är en extern och explicit representation av en del av verkligheten som den
uppfattas av dem som önskar använda modellen för att förstå, förändra, styra eller kontrollera den
delen av verkligheten (Pidd 2004) .
Skälet till att använda simuleringar är enligt Rooks (1997) att det är ett kraftfullt verktyg för att
modellera designen av produktionssystem, som sedan kan analyseras, optimeras och verifieras utan att
exempelvis köpa in ny utrustning.
Den simuleringsmodell vi byggt är i huvudsak summan av produktionsresursernas ordning,
begränsningar och kapaciteter. Syftet är att utröna hur produktionssystemet klarar att hantera de planer
som genereras av vår optimeringsalgoritm. Skälet till att välja simulering istället för ett skarpt försök
samanfaller med Rooks teori, samt med det faktum att företaget har svårt att ställa om den faktiska
produktionen under en så kort tid med kort varsel.
För att göra simuleringar i modellen med den algoritm som tagits fram inom ramen för denna studie,
har ett verktyg konstruerats i ”Visual Basic for applications” kopplat till MS Office Excel. Skälet till
att VBA och Excel använts istället för dedikerade simuleringsverktyg är i huvudsak tre:


Möjligheten att interagera med Sandvik Materials Technologys PU Borrståls
planeringsprocess



Flexibilitet och enkelhet



Kunskaper och förförståelse
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Sandviks produktions styrs i grund och botten av ett stordatorsystem. Det systemet är svårt att förändra
och påverka i takt med att processer och krav ändras. Därför arbetar Sandvik Materials Technologys
planeringsfunktion i mångt och mycket med små applikationer skapade i Excel för att lösa de
uppgifter som det inte finns stöd för i stordatorsystemet. Excel har även stöd för att importera data från
den databas som extraherar data från SVISS. Det är därför lämpligt att även vårt simuleringsverktyg är
skapat i Excel för en enklare integration.
Modellen, algoritmen och verktyget har i viss mån utvecklats parallellt. Verktygets funktion är sådan
att det utifrån kapaciteter och andra produktionsdata, samt en efterfrågenivå (historisk eller
prognosticerad) kan upprätta ett produktionsschema utifrån en fast cykeltid. Detta gör att verktyget
med mycket liten ansträngning har förutsättningar för att bli ett skarpt användbart planeringsverktyg
för uppdragsgivaren.

3.1.4 Konstruktion av algoritm
Den algoritm som används i studien har tagits fram genom en syntes av tidigare kända, och genom
teoridelen väl belysta optimeringsalgoritmer. Ett första utkast till algoritm konstruerades initialt utifrån
teorin. Vidareutveckling av algoritmen har sedan gjorts parallellt med att simuleringar genomförts i
modellen. Modellen, algoritmen och de parametrar som påverkar har sedan kontinuerligt förbättrats
och optimerats för att få ett så bra resultat som möjligt. Processen illustreras av figur 3-2.

Simulera

Korrigera
simuleringsmodell

Utvärdera

Korrigera
parametrar

Korrigera
algoritm

Figur 3-2 Beskrivning av process för att ta fram algoritm och modell

3.1.5 Simulering utifrån produktionsdata i ett verkligt fall
Efter konstruktionen av verktyget har simuleringar genomförts där algoritmen har testats i samarbete
med uppdragsgivaren, med hjälp av de produktionstekniska data som har samlats in. Skälet till detta
är, utöver att det var uppdragsgivarens önskan, att det är ett stort stöd i att undersöka huruvida
algoritmen ger några giltiga lösningar på studiens problemformulering.
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Vi syftar i vår studie inte till att driva någon särskild tes, utan vill snarare bara få ett svar på ifall vår
algoritm genererar giltiga lösningar på beställarens planeringsproblem. Det blir därför av vikt att
noggrant välja de kriterier som ska användas för att utvärdera lösningarna.
De kriterier vi valt för att avgöra huruvida lösningarna är godkända är:


Algoritmen ska generera ett produktionsschema för den kritiska resursen där avvikelsen från
den valda cykeltiden inte är större än ±2,5 %.



Algoritmen skall inte generera någon överbeläggning i någon produktionsresurs.



Algoritmen skall fungera vid olika nivåer på efterfrågan.

För att ytterligare kunna analysera resultatet och se ifall det kan vara möjligt att dra några generella
slutsatser som går att applicera på andra fall så är det viktigt att säkerställa att:


Modellen skall fungera även med andra ingångsvärden, produktionsresurser och parametrar än
de som är fallet här.

Det är en stor fördel att kunna testa algoritmen med verkliga data från en skarp produktionsmiljö, då
man då ser hur den påverkas av exempelvis oförutsedda och oregelbundna störningar. Den stora
nackdelen är att det kan påverka den externa validiteten att modellen bara testas i ett enda fall. Det är
enkelt görbart att testa den mot andra fall också, förutsatt att man får tillgäng till korrekta
produktionsdata.

3.2 Kvalitet i studien
Att vara medveten om och öppen med de eventuella brister som finns i en studie skapar trovärdighet
och en möjlighet att använda studien i ett vidare perspektiv. Det är viktigt när man uttalar sig om
kvaliteten och resultatet att skilja på huruvida man uttalar sig om algoritmen som testas, eller om
studien som sådan. En del uttalanden framförallt gällande den externa validiteten blir väldigt olika
beroende på vilken infallsvinkel man har.

3.2.1 Intern validitet – trovärdighet
Mäter eller undersöker den här studien det den säger sig göra? Intentionen är givetvis det, men det
finns alltid aspekter att ta hänsyn till och att vara medveten om innan man kan uttala sig om det.
Det finns vissa problem i datainsamlingen och bearbetningen av data. Som beskrivs ovan så loggas en
stor del av data manuellt av operatörer. Det finns otaliga exempel på när detta blivit fel på grund av
slarv eller okunskap om avrapporteringssystemet från operatörens sida. Konsekvensen av detta blir att
data måste manipuleras för att fungera i modellen. Data har alltså vissa brister och luckor redan från
början. Dessa förvärras när den i grunden kvantitativa data ska filtreras genom ett kvalitativt raster, där
vi som utför studien har att bedöma vilka data som skall räknas med och vilka som skall räknas bort.
Det som räddar studien i detta fall kan vara det faktum att dessa tvättade data i huvudsak bara används
till att sätta parametrar och begränsningar och därför inte påverkar huruvida simuleringsmodellen kan
skapa godkända lösningar.
Det har också skett vissa val av artiklar för att bygga teori och liknande. Detta ses dock ha marginell
betydelse då validitets begrepp blir relevant först när man undersöker modellens verkningar. Modellen
i sig är svår att pröva utifrån de premisserna.
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3.2.2 Reliabilitet – pålitlighet
Det finns alltid, även vid en mycket välkonstruerade studier frågetecken kring reliabiliteten. En metod
för att mäta reliabiliteten är att göra om studien, eller att bedöma möjligheten att göra om studien. En
matematisk algoritm, som den vi presenterat kommer att ge samma resultat, givet samma indata vid
varje givet tillfälle. Därvid är den väldigt reliabel. När det kommer till studien, alltså simuleringen som
visar huruvida algoritmen genererar hållbara lösningar i det specifika fallet så kan studiens metod och
verktyg alltid användas. Om lösningen som genereras blir valid eller inte är beroende på indata, men
testningen som sådan är att anse som reliabel. Det är också så att mycket av de data vi använt i just
detta försök är att betrakta som affärshemligheter och kan inte publiceras. Det är därför svårt att låta
någon annan testa modellen med samma indata för att verifiera samma utfall givet detta.

3.2.3 Extern validitet – generaliserbarhet
Studien i sig besvarar egentligen bara frågan om huruvida den framtagna algoritmen ger valida
lösningar för det fall som utvärderats samt under de givna förutsättningarna under den period som
undersöktes. Den säger egentligen ingenting om algoritmens tillförlitlighet för andra
planeringsproblem eller ens för det specifika fallet under en annan planeringsperiod.
Är man väl medveten om detta så kan man argumentera för att även om studien inte är lätt att
generalisera, så är algoritmen och verktyget enkla att använda i andra sammanhang. Det är utifrån
algoritmen enkelt att lägga en plan, eller konstruera ett verktyg som lägger en plan. Det blir då lätt att
testa eller faktiskt använda algoritmen i andra sammanhang.

3.2.4 Objektivitet
Bägge skribenterna har under hela eller delar av studien, samt innan studien varit anställda av Sandvik
Materials Technology AB. Det ger stora fördelar i form av en grundläggande förförståelse för
produktionssystemet och de data och informationssystem som varit relevanta för studien. Det kan
också i den akademiska diskursen, åtminstone i teoretisk mening, vara en belastning för trovärdigheten
då skribenterna lätt kan anses ha problem med objektiviteten. I praktiken torde detta dock inte ha
någon större betydelse då studiens syfte inte har varit att välja en metod framför en annan utan snarare
att ta fram en modell och se ifall den ger giltiga lösningar för uppdragsgivaren. Förhoppningen är att
argument och påståenden ändå är objektiva och sakliga och att modellen ändå ska visa sig användbar
under andra förutsättningar och för vidare studier.
En annan viktig aspekt som gränsar till reliabilitet är huruvida data är fria från bias från personen som
utför studien. I grund och botten är data det i den här studien, men vi har också gjort aktiva val
avseende exempelvis vilka störningar (värden) som skall väljas bort. Det finns alltså en viss personlig
bias, men den borde inte nämnvärt inskränka trovärdigheten då varje beslut är väl underbyggt av
alternativa data

3.2.5 Kriteriernas relevans
De kriterier vi valt för att avgöra om modellen är fungerande skiljer sig till viss del ifrån andra studier.
Segerstedt (2004) och Brander (2005) försöker exempelvis skapa optimala modeller. Vi försöker
istället i enlighet med vad Chan med flera (2013) anser vara lämpligt skapa en godkänd lösning som
tar hänsyn till faktiska omständigheter i produktionen. Ett exempel på detta är att vi istället för att hitta
en optimal tid för en planeringscykel istället väljer en tid om ett diskret antal tidsperioder som ligger
nära den optimala tiden och sedan optimerar produktionen under den tiden. Vi anser att våra kriterier
väl motsvarar vår strävan att hitta godkända lösningar som går att tillämpa i reell produktion.
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3.2.6 Problem med simuleringar
Det stora problemet med simuleringar och simuleringsmodeller är de data som används för
konstruktionen, bland annat i form av tillgänglighet och tolkning (Randell 2002) Vi har haft
fullständig tillgång till data och problemen med tolkning har vi redan adresserat. Modellen vi
konstruerat är relativt okomplex, och det ökar också tillförlitligheten i utfallen.
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4 Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för framtagandet och
utvärderingen av optimeringsalgoritmen som arbetats fram inom ramen för studien. Först diskuteras
begreppen leveransservice och genomloppstid. Därefter görs en genomgång av lager och
lagerstyrning innan en längre diskussion kring ELSP (Economic Lot Schedule Problem) och Schedule
Levelling presenteras. Sist i kapitlet beskrivs och diskuteras två vanliga ELSP-modeller, samt
exemplifieras genom ett numeriskt exempel.

4.1 Leveransservice och genomloppstid
I denna del beskrivs två olika begrepp som ligger till grund för kopplingen mellan leverantör och kund
och som påverkar den konkurrensförmåga som en leverantör kan uppnå.

4.1.1 Leveransservice
Leveransservice är ett övergripande begrepp som handlar om ett företags prestation mot sina kunder
och är därför grunden i den intäktsskapande delen av logistiken. Målet för ett producerande företag är
att på ett effektivt sätt tillfredsställa kundens önskemål, vilket preciseras i begreppet leveransservice.
Vad en bra leveransservice är beror på marknadens förutsättningar, kundernas krav och ska alltid
förhållas till konkurrenters leveransservice. Vilken nivå det enskilda företagets leveransservice ska ha
bör utgå ifrån kundernas krav men även konkurrenters prestation. Det kan även vara värt att
differentiera leveransservicen gentemot olika kunder när det är möjligt, för att totalt sett erhålla en
högre leveransservice (Lumsden 2012).
Leveransservicen kan brytas ner i ett antal serviceelement (Lumsden 2012):
 Ledtid: Den tid som förlöper från det att behovet av en aktivitet uppstår tills aktiviteten är
utförd. Ledtid kan med andra ord ses som en tidssättning av olika processer som sker i en
verksamhet, såväl inom konstruktion (från idé till marknadsintroducerad produkt) som inom
produktion (från uttag ur förråd till färdig produkt). Kopplat till leveransservice definieras
ledtid i regel som tiden från beställning till leverans, leveransledtiden. Kort ledtid kan
uppnås genom korta tillverkningsserier eller genom att leverera direkt från ett
färdigvarulager.
 Leveranspålitlighet: Företagets tillförlitlighet i leveransen, det vill säga att kunna leverera
exakt när man lovat kunden. Detta kan mätas i såväl dagar som veckor beroende på
kundernas krav. Ett annat begrepp som används är leveransprecision.
 Leveranssäkerhet: Förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet, det vill säga
att leveranser levereras utan kvalitetsfel, i rätt mängd och av rätt produkt.
 Servicegrad: Förmågan att leverera direkt från lager, ofta benämnt lagertillgänglighet och
uttrycks som den procentuella sannolikheten att kunna leverera direkt från lager. Detta
serviceelement är primärt vid leveranser från ett färdigvarulager. Det finns en direkt
koppling mellan servicegrad och säkerhetslager, vilket kommer beskrivas längre fram.
 Flexibilitet: Förmågan att anpassa leveranser till kundernas önskemål utifrån orderstorlekar,
emballage, leveransadresser, frekvenser och att kunna hantera störningar så att leveranserna
ändå blir tillförlitliga.
 Information: Förmågan att kommunicera med kunden om vad den kan erbjudas, vad den
vill ha och vad kunden kommer få och att kunna informera om avvikelser av olika slag.
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De olika serviceelementen måste definieras antingen av leverantör eller av kund för att klargöra vilka
åtaganden som respektive företag har. Leverantörens kan själv främst påverka lagertillgängligheten,
men prestationen gentemot kund utvärderas även utifrån leveranspålitlighet och leveranssäkerhet.

4.1.2 Genomloppstid
Genomloppstiden kan ses som den totala tiden kopplad till produktion av en produkt från beställning
av råvaror eller komponenter till leverans ut till kund. Tiden delas i regel upp i tre komponenter:
förråds- eller inköpsledtid, produktionsledtid, samt lagerledtid (denna är 0 vid direktleverans till
kund). Produktionsledtiden kan i sin tur delas upp i ett antal produktionssteg med sina individuella
ledtider. Den ackumulerade produktionsledtiden behöver dock inte vara samma som summan av alla
individuella produktionsstegs ledtider, då vissa aktiviteter kan genomföras samtidigt eller parallellt
(Olhager 2013).
Genomloppstiden är tätt knuten till storleken på olika buffertar och lager som ryms inom
produktionsledtiden. Ofta uppgår väntetiderna för produkter i arbete till mellan 95-99,5% av den totala
produktionsledtiden, främst påverkat av en obalans mellan bearbetningstid, transporttid och väntetid.
En minskning av buffertar och lager ger i sin tur en påtaglig ökning av genomloppshastigheten och
vice versa (Lumsden 2012).
Att ständigt sträva efter att samtliga maskiner i ett tillverkningsflöde har full kapacitet, det vill säga att
maskinerna alltid är försörjda med material, medför ur en köteoretisk synvinkel att köerna ökar
exponentiellt i takt med att beläggningsgraden ökar. En minskning av genomloppstiden kan uppnås
genom att använda olika typer av planeringsmodeller såsom cyklisk produktion eller flaskhalsstyrning
med styrda orderutsläpp, genom att minska beläggningsgraden (överkapacitet), minskade batchstorlekar, kortare omställningstider och genom ökad flödesorientering (Lumsden 2012).

4.2 Lager och lagerstyrning
I denna del beskrivs lagrets grundläggande funktion, olika typer av lager i en produktions- och
distributionskedja samt lagerstyrningens grundläggande funktion, lagerstyrning utifrån olika
planeringsnivåer samt säkerhetslagret funktion och beräkning.

4.2.1 Lagrets funktion
Enligt Olhager (2013) är den grundläggande funktionen för lager att frikoppla efterfrågan och
leveranser, såväl internt mellan olika processteg och externt mellan produktion och kund. Detta ger
möjlighet att optimera enskilda steg utifrån sina egna förutsättningar med bibehållen leveransservice
mot nästa interna och/eller externa kund. Enligt Lumsden (2012) kan lager ses som en balansering och
skydd mot risker. Ur detta perspektiv blir lager en typ av försäkring som hanterar dessa risker. Denna
försäkring kostar dock i form av extra kapitalbindning och risken för inkuranta artiklar, som ska ställas
mot risken för förlorad försäljning på grund av de uppkomna osäkerheterna
Olhager (2013) gör följande kategorisering av lager utifrån dess funktion:


Omsättningslager (omloppslager, förbrukningslager): lager skapade utifrån valet
av partiformning (orderkvantiteter), som i sin tur är en avvägning mellan
lagerhållningskostnad och ordersärkostnad.



Säkerhetslager: lager som används för att kompensera för osäkerhet i efterfrågan och
ledtid för att undvika brister och upprätthålla en hög leveransservice.



Utjämningslager (säsongslager): lager som används för att jämna ut produktion när
efterfrågan är väsentligt högre vissa delar av året.
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Processlager: lager som uppstår på grund av de produktionstekniska
förutsättningarna. Då olika produktionssteg har olika kapaciteter behövs buffertar som
tar upp variationerna. Detta kan även bero på att vissa minimikvantiteter måste
produceras varje gång tillverkning sker.

Dessutom definierar Silver med flera (1998) ”congestion stocks” (sv: överbelastningslager), som
uppkommer när flera produkter eller artiklar delar samma produktionsutrustning - speciellt när denna
maskin har ställtider som upptar en betydande del av den totala kapaciteten. Kring dessa maskiner
byggs lager upp i väntan på att maskinen ska bli tillgänglig på grund av begränsad kapacitet. De
definierar även ”decoupling stocks” (sv: frikopplingslager), där lagret används för att koppla isär
produktion och efterfrågan i långa försörjningskedjor.
Olhager (2013) och Silver med flera (1998) beskriver lagrens funktion som att på olika sätt frikoppla
produktionsbeslut från verklig efterfrågan. Mattson och Jonsson (2003) pratar om lager som ett skydd
och en utjämning mot ojämn och oförutsägbar efterfrågan, medan Lumsden (2012) beskriver lagrens
funktion som en försäkring mot risker (produktionsavbrott, materialbrist, förändringar i efterfrågan
etcetera). Genom denna frikoppling kan enskilda produktionssteg optimeras utifrån sina egna
förutsättningar och genom lager före och efter produktionssteg kan dessa göras oberoende av varandra.
Det är dock rimligt att anta att ju högre fokus som läggs på att optimera enskilda produktionssteg,
desto högre blir den kapitalbindning och den risk för inkuranta artiklar som Lumsden (2012)
beskriver. Enligt Karlsson och Åhlström (1996) kan en hög kapitalbindning i lager vara ett symptom
på att processerna inte är tillräckligt stabila, då lagren används för att störningar i en operation inte ska
leda till störningar i nästa produktionssteg. Förutom detta leder fokus på optimering av enskilda
produktionssteg för att uppnå skalfördelar även till ökade kostnader för materialhantering, ökat behov
av materialplanering, lägre flexibilitet och överproduktion (Liker 2004).

4.2.2 Lagerstyrningens funktion i ett produktionssystem
Att styra produktion och lager handlar om att skapa lönsamhet för företaget genom att balansera ett
antal motstridiga mål utifrån företagets förutsättningar, mål och strategier i stort. Ett företag kan skapa
en god lönsamhet genom en balansering av resursutnyttjande (högt), kapital- och lagerinvesteringar
(låga) och leveransservice (högt). Målen kan vara motstridiga, men även samverka beroende på
marknadens och företagets förutsättningar. Till exempel kan ett fokus på högt resursutnyttjande i
produktionen leda till långa ledtider vilket i sin tur leder till lägre leveransservice mot kunderna
(Segerstedt 1999, Brander 2005).
Enligt Lumsden (2012) finns det ett tydligt samband mellan begreppen leveransservice,
resursutnyttjande (företagets tillverkningskostnad) samt genomloppstiden (företagets kapitalbindning).
Genom att styra lagren utifrån kundernas önskemål och krav å ena sidan och produktionens
resursutnyttjande och genomloppstid å andra sidan, kan en optimal avvägning ske där produktionen
tillåts ha ett högt resursutnyttjande, med relativt låg kapitalbindning och en hög leveransservice. Detta
är enligt Axsäter (2000) ingen enkel ekvation, men lagerstyrningen ska ligga till grund för att
balansera dessa mål i praktiken.
Enligt Olhager (2013) ska ett lagerstyrningssystem kunna svara på tre frågor:
 Hur mycket ska beställas (orderkvantitet, bestäms av partiformning)


Hur ska beställning initieras (beställningsmekanism)



Hur ska osäkerhet hanteras (säkerhetslagrets uppbyggnad)
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Partiformning innebär att lagerstyrningen ska ge information om vilka kvantiteter som skall
produceras varje gång ett behov uppstår. Syftet med partiformning är att skapa en avvägning mellan
ordersärkostnad (engångskostnad för att initiera produktion, t ex omställning eller administrativa
kostnader vid inköp) och lagerhållningskostnad (kostnader för kapitalbindning och hantering av
material i lager). Lagerstyrningssystemet måste utformas på ett sätt att såväl orderkvantitet
(partiformning) och beställningsmekanism samverkar på något sätt. I praktiken brukar någon av dessa
vara fast, det vill säga att antingen låter man orderkvantiteten vara fast och punkten när beställningen
läggs vara flytande, eller så är beställningspunkten fast i tid men orderkvantiteten tillåts variera.
Vanligast är att lagernivån studeras och att en beställning läggs när lagret sjunkit till en viss nivå, en
s.k. beställningspunkt. Säkerhetslagret används sedan för att parera osäkerheten i efterfrågan under
ledtiden, dvs. från beställning till inleverans. (Brander 2005, Olhager 2013).

4.2.3 Säkerhetslagrets funktion och användning
Syftet med att använda ett säkerhetslager är att kunna gardera sig mot brister i lagret under
påfyllningsledtiden (från beställning till leverans in i lagret) vid långa ledtider för inleveranser, långa
och osäkra transporttider samt långa leveranstider till kunden. Variationerna i efterfrågan skapas av
kunderna och om det finns höga krav att tillfredsställa kunden, det vill säga en hög servicenivå måste
det i sin tur finnas ett stort säkerhetslager. Nivån på säkerhetslagret räknas ut utifrån kravet på
servicenivå (Z), efterfrågans standardavvikelse eller prognosfel under en period samt den
genomsnittliga efterfrågan (D) under ledtiden från beställning till inleverans i lager. Om ledtiden för
inleveranser innehåller stora variationer kan även denna standardavvikelse tas med i beräkningen
(Lumsden 2012).
Formeln för säkerhetslagret är som följer:
SL=Z*σD *√LT
Där:

Z = Säkerhetsfaktor
𝜎𝐷 = Efterfrågans spridning under ledtiden
LT = Ledtiden för inleverans

Säkerhetslagret baseras på statistiska metoder där efterfrågan antas vara normalfördelad, vilket gör
metoden effektiv för produkter med stabila och frekventa uttag ur lager. Produkter med väldigt stora
variationer i efterfrågan (både vad gäller hur mycket och hur ofta kunderna köper) kan dock vara svåra
att hantera utifrån ett säkerhetslagertänkande.
Hur effektivt säkerhetslagret är baseras mycket på de indata som finns tillgängliga. Då efterfrågan ofta
måste prognosticeras och säkerhetslagret hanterar prognosfelet, leder stora variationer mellan
prognosticerad och verklig efterfrågan till stora lager. En hög servicenivå leder även det till väsentligt
större säkerhetslager, då ett progressivt större säkerhetslager krävs för att nå en högre servicenivå. En
ökning av servicenivån från 95% till 98% leder t ex till en säkerhetslagerökning på 25% (Lumsden
2012).
Partiformningen är även den av stor vikt, då kortare och mer punktliga ledtider från beställning till
inleverans effektivt leder till ett minskat behov av säkerhetslager. En minskning av spridning av
leveranstiden och minskade partier ger möjlighet att effektivare styra lagret och gör att säkerhetslager
endast behöver ta upp variationer i efterfrågan (Lumsden 2012).
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4.3 Cyklisk produktion – samtidig partiformning och
beställningsmekanism
I denna del beskrivs cyklisk produktionsstyrning. Inledningsvis introduceras begreppet Economic Lot
Scheduling Problem (ELSP) och dess grundläggande antaganden och begränsningar. Därefter
introduceras det som inom Lean Production benämns Schedule Levelling, som använder liknande
principer som ELSP. Skillnader och likheter mellan ELSP och Schedule Levelling diskuteras, innan
delen avslutas med att beskriva två vanliga ELSP-modeller.

4.3.1 Introduktion till Economic Lot Scheduling Problem - ELSP
Två klassiska modeller för att bestämma orderkvantiter (partiformning) och för att sätta
påfyllningsintervaller (beställningsmekanism) för enskilda produkter är EOQ (Economic Order
Quantity) och EPL (Economic Production Lot). En mångfald av olika applikationer har utformats
utifrån dessa modeller på grund av deras enkelhet och dess förmåga att enkelt minimera den totala
kostnaden. Det stora problemet med dessa modeller är dock att varken EOQ eller EPL tar hänsyn till
kapaciteten i de produktionsresurser som finns att tillgå, utan förutsätter obegränsad kapacitet, samt
konstant efterfrågan och ordersärkostnader (Holweg, Bicheno och Niessmann 2001) (Holmbom och
Segerstedt 2014).
Det är ofta ekonomiskt lönsamt att investera i en flexibel produktionsresurs med förmågan att
producera flera olika artiklar än att köpa och investera i ett flertal maskiner med dedikerad utrustning
för ett fåtal artiklar. Problemet med att kalkylera ekonomiska orderkvantiteter och ta fram ett
produktionsschema som tar hänsyn till maskinens kapacitet benämns inom litteraturen för Economic
Lot Scheduling Problem, eller ELSP. ELSP-problemet uppkommer vid produktion av en mängd olika
produkter i såväl processindustrin, med mer eller mindre kontinuerlig tillverkning, som i
flödesverkstäder med diskret produktion. ELSP brukar på svenska benämnas cyklisk produktion
(Holmbom och Segerstedt 2014).
Målet med ELSP är att fastställa orderkvantitet (partiformning) och produktionsschema
(beställningsmekanism) för varje artikel på ett sätt som minimerar den totala kostnaden med avseende
på lagerhållningskostnad, ställkostnad och tillgänglig kapacitet. Detta görs genom att en optimal
cykeltid beräknas, varifrån produktionskvantiteter för samtliga artiklar kan beräknas. Det vanliga är att
utifrån detta skapa ett cykliskt schema som repeteras med ett återkommande intervall (benämns
cykeltiden). Planeringen utgår från produktionens kritiska resurs, oftast produktionsflödets flaskhals
eller en produktionsresurs liknande den som beskrivs ovan. Planeringen ska hantera åtminstone tre
aspekter (Brander 2005):


Orderkvantiteter (hur många enheter ska produceras per cykel?)



Schemaläggning (när ska varje artikel produceras?)



Sekvensering (i vilken ordning ska produkterna produceras?)

En av de stora utmaningarna med denna form av styrning är att alla tre aspekter samverkar vid
kalkyleringen av en genomförbar lösning, vilket innebär att man genom att fokusera på en aspekt även
påverkar de andra två. ELSP är med andra ord en form av styrning som måste ta hänsyn till såväl
materialbehov och begränsningar samt tillgänglighet för maskinen samtidigt. Ett exempel kan vara att
en ökad produktion av en artikel för att täcka upp för ökad efterfrågan på produkten, i sin tur kan leda
till förseningar för andra artiklar vars ledtid in till lager eller till kund skjuts på framtiden (Brander
2005).
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Såväl tidig som sen forskning av ELSP-problemet har kommit fram till att det i sin renaste form är i
det närmaste omöjligt att finna en analytisk optimal lösning som är praktiskt användbar. Istället måste
ett antal antaganden ”mjukas upp” för att möjliggöra praktiskt användbara produktionsscheman. Av
denna anledning har forskningen kring detta grovt sett delats upp i två läger, beroende på om syftet är
att finna lösningar där många antaganden mjukas upp eller om forskningen försöker finnas optimala
lösningar med hjälp av avancerade algoritmer (Chan, Chung och Ming 2012).

4.3.2 Grundläggande antaganden och begränsningar inom ELSP
Enligt Holmbom & Segerstedt (2014) finns det ett antal karaktärsdrag och grundläggande antaganden
som är gemensamma för de flesta former av möjliga ELSP-lösningar:


Flera artiklar produceras i en enskild maskin



Endast en artikel kan produceras i taget



Maskinen har begränsad men tillräcklig kapacitet



Omställningar krävs mellan produktionen av olika artiklar



Artiklar kan variera i kostnadsstruktur och kräva varierande maskinkapacitet



Ombeställningar är inte tillåtna inom ramen för modellerna



Artiklarnas efterfrågenivåer är deterministiska och konstanta över tiden



Omställnings- och operationstider är deterministiska och konstanta över tiden



Omställningskostnader och omställningstider är oberoende av produktionssekvensen



Lagerhållningskostnaden baseras på lagervärdet i färdiglager.

Inom forskningen görs ett flertal avsteg från dessa grundläggande antaganden. I sin avhandling visar
Brander (2005) på flera tillämpningar där såväl efterfrågan, operationstider och omställningstider antas
vara stokastiska, men visar även på möjligheten att använda sig av deterministiska värden i en
stokastisk miljö. Enligt Chan med flera (2013) visar forskningen på att varierande produktionstakter
kan vara en fördel i att finna optimala lösningar. I Brander (2005) beskrivs även möjligheten att frångå
antagandet med oberoende ställtider och behandlar sekvensberoende ställtider.
En av de stora fördelarna med ELSP, eller cyklisk produktion, är att det skapas förutsägbara
inleverans- och utleveranstider i produktionsflödet, vilket möjliggör en styrning av köbildningen
mellan olika maskiner och operationer. Regelbundenheten och repetitionen av scheman skapar
möjligheter till att anpassa produktionen utifrån dessa förutsättningar för att minska ställtider, öka
produktkvaliteten och öka tillförlitligheten vad gäller operations- och ställtider. Schemaläggningen
minskar även i komplexitet till följd av regelbundenheten i cyklerna (Pool, Wijngaard och van der Zee
2010).
En av bristerna med cyklisk produktion, är att dessa måste kompletteras med beräkningar av
materialflödet före och efter den kritiska resursen, som blir en konsekvensplanering utifrån den
kritiska resursen. Eventuella behov av säkerhetslager måste även de beräknas utanför modellen
(Olhager 2013).
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Levén och Segerstedt (2007) pekar på vikten av att ha regler för huruvida produktion av respektive
produkt i produktcykeln bör initieras eller inte för att minimera lagerhållningskostnaden i färdiglagret.
En sådan beslutsregel kan t ex vara att produktion endast ska initieras om det nuvarande lagret inte
täcker förväntad efterfrågan innan nästa påfyllning. Även Brander (2005) visar på exempel med att
koppla de cykliska produktionsschemana med säkerhetslager för att uppnå en önskad
leveransprecision med hjälp av enkla beslutsregler.
Sammanfattningsvis antas ELSP kunna användas i produktionssystem där efterfrågan är någorlunda
stabil över tid, med maskiner som har förmågan att tillverka många olika artiklar men endast en i
taget, där såväl efterfrågan, operationstider och ställtider kan antas vara stokastiska och varierande. De
stora fördelarna kan sammanfattas som möjligheten att skapa regelbundna in- och utleveranser i
produktionssystemet, vilket minskar produkter-i-arbete och omsättningslager i färdigvarulager. De
traditionella ELSP-lösningarna tar dock inte hänsyn till kapacitet och ledtider i flödet före eller efter
den kritiska resursen, som optimeringen utgår ifrån. Istället måste dessa beräknas för sig. Behov av
säkerhetslager för att undvika brister i färdigvarulager tas heller inte med i beräkningarna, men
modellerna kan med fördel kombineras med uträkningar för säkerhetslager.
En annan faktor som ofta diskuteras inom cyklisk produktion är hur ställkostnaden ska beräknas.
Enligt Segerstedt (2004) bör ställkostnaden endast innehålla direkta kostnader till följd av kassationer,
byte av slitdelar etcetera som kan hänföras till varje produkt. Att lägga in kostnaden för förlorad
produktion i ställkostnaden ger dock en alltför stor tonvikt till att söka maximera
produktionskvantiteterna. Detta kan ses som en rörelse mot att inom litteraturen kring ELSP integrera
olika delar av filosofierna inom Lean Production och Toyota Production Systems, som beskrivs nedan.

4.3.3 Schedule levelling (Heijunka)
Inom litteraturen kring Lean Production och Toyota Production System är utjämning av produktion,
ofta benämnt ”Heijunka” eller Schedule Levelling, en viktig del för att balansera produktvolym och
produktmix mot efterfrågan, i syfte att minimera variation som blir följden av toppar och dalar i
efterfrågan. På detta sätt kan företag minska slöseriet i sin tillverkning genom att minska tillfällig
överbelastning på operatörer och utrustning och skapa en balans i såväl tillverkningsprocesserna som i
de logistiska processerna. Ett grundläggande antagande inom detta är att producenten själv kan
påverka variabiliteten i produktionssystemet, det vill säga att operationstider, ställtider och kapacitet
kan påverkas på medellång till lång sikt (Hüttmeir, o.a. 2009), (Bohnen, Buhl och Deuse 2012).
Utifrån verklig efterfrågan skapas inom Schedule Levelling produktionsscheman med en fast cykeltid
där varje produkt eller artikel produceras en gång. Denna cykeltid benämns EPEI (every part every
interval) och har ofta värden på t ex ett skift, dag eller vecka beroende på mängden artiklar som finns
och processens stabilitet, tillgänglighet och ställtider. Utifrån den genomsnittliga efterfrågan sätts
produktionskvantiteter som täcker efterfrågan för cykeltiden. När många produkter med individuellt
små volymer produceras delas dessa ofta in i produktgrupper som ges en kapacitetsandel av
cykeltiden. Olika produkter kan då tillverkas inom respektive produktgrupp varje gång (Bohnen, Buhl
och Deuse 2012) .
En annan viktig del inom Lean Production är att söka minimera produktionskvantiteterna, vilket kan
göras genom att förkorta cykeltiden. Det första skälet till detta är att lagerhållningskostnader tenderar
att underskattas till följd av att kostnader för kvalitetsproblem, transporter, fysisk lagerhållningsyta
och att onödigt hög ledtid döljs av lagerbildningen. Det andra skälet till detta är att man inom Lean
Production har ett stort fokus på att reducera omställningstider och standardisera operationer, vilket i
sig minskar variationen i produktionsprocessen (Holweg, Bicheno och Niessmann 2001).
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Eventuell överkapacitet som uppkommer inom cykeltiden bör enligt synsättet användas till att öka
frekvensen av tillverkning av produkterna, för att ytterligare minska genomloppstider och
tillverkningskvantiteter. På detta sätt kan förbättringar i operations- och omställningstider tas tillvara
för ytterligare minskningar av lagerhållningskostnader. Samtidigt undviks en annan viktig form av
slöseri inom Lean Production; överproduktion (Bohnen, Buhl och Deuse 2012).
Utjämningsscheman som skapas på detta sätt anses göra planeringsarbetet och koordineringen av
tillverkningen enklare, eftersom de repetitivt ordnade cyklerna gör att planeringen främst handlar om
att bestämma kvantiteterna för respektive produkt snarare än att för varje gång planera eventuellt
kapacitetsbehov och ledtider genom flödet (Pool, Wijngaard och van der Zee 2010).
Fördelarna med utjämningsscheman anses sammanfattningsvis vara flera. Dels skapas en balans inom
hela försörjningskedjan, där efterfrågan för såväl leverantörer som kunder lättare kan beräknas och
därmed kan lager hållas nere hela i hela flödet från leverantör till slutkund. Slöserier till form av ojämn
arbetsbelastning och överproduktion kan undvikas samtidigt som processerna kan hållas stabilare till
följd av den repetitiva cykeln. Fokus i processutvecklingen styrs i mångt och mycket till att ytterligare
stabilisera och minska ställtiderna för ytterligare flexibilitet. Planeringsarbetet och koordinationen
mellan olika produktionssteg förenklas också. Samtidigt finns problem att upprätthålla
utjämningsscheman när efterfrågan är starkt volatil (Holweg, Bicheno och Niessmann 2001), (Liker
2004), (Hüttmeir, o.a. 2009).

4.3.4 Likheter och skillnader mellan ELSP och Schedule Levelling
Det finns flera likheter och några viktiga skillnader mellan ELSP och Schedule Levelling, då de har
till viss del skilda syften.
Båda modellerna utgår från en relativt stabil och hög efterfrågan, eftersom en instabil efterfrågan leder
till ständiga omarbetningar av produktionsschemat för att ta hänsyn till detta. Likaså utgår modellerna
ifrån deterministiska och stabila operationstider och ställtider, även om Schedule Levelling kan anses
ha en kortare tidshorisont och se dessa som variabler som möjliga att förändra och förbättra genom
fokuserat förbättringsarbete.
Lösningar utifrån ELSP ger en optimal cykeltid med avseende på en avvägning mellan
lagerhållningskostnad och ställkostnad, där frekvensen av tillverkning av olika artiklar tillåts variera.
Inom Schedule Levelling finns det inga klara direktiv om optimala cykeltider, utan istället utgår
skapandet av scheman utifrån en process av ständiga förbättringar, där man utifrån ett nuläge ständigt
söker förbättra och förkorta cykeltiden genom att skapa stabila processer och förkorta
omställningstider, dvs. öka kapaciteten inom cykeltiden. Schedule Levelling fokuserar därför på att
maximeras lageromsättningshastigheten och inte att minimera teoretiskt uträknade
lagerhållningskostnader, beroende på dess svaga tilltro till skattandet av ställkostnader och
lagerhållningskostnader.
Både ELSP och Schedule Levelling förordar att låta kvantiteterna för artiklarna vara stabila över en
viss period, för att ytterligare minska den variation som uppstår om såväl cykeltid som kvantiteter
justeras i för stor skala. Inom ELSP används ofta säkerhetslager för att möta förändringar i efterfrågan,
men låter kvantiteterna vara fasta kring ett medelvärde.
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4.3.5 Två grundläggande ELSP-modeller
I Holmbom och Segerstedt (2014) beskrivs tre vanliga ELSP-modeller som de flesta modeller utgår
ifrån, benämnda ”Common Cycle”, ”Basic Period” och ”Extended Basic Period”. I detta avsnitt
kommer vi presentera och förklara de första två modellerna, medan ”Extended Basic Period” inte
beskrivs, eftersom den inte kan hantera fasta cykeltider. I tabell 4-1 beskrivs och definieras de
variabler som används i beräkningarna. Fortsättningen av kapitlet beskriver dessa två lösningar utifrån
beskrivningen i Holmbom och Segerstedt (2014) och ytterligare fördjupning och numeriska exempel
om detta kan med fördel inhämtas därifrån.
Variabel

Definition

di

efterfrågan av artikel i, angett som antalet per tidsenhet.

hi

Lagerhållningskostnad för artikel i angett som värdeenhet per styck per tidsenhet.

Ai

Omställningskostnad för artikel i angett som kronor per produktionstilfälle.

qi

Tillverkningskvantitet per tillverkningstillfälle för artikel i angett som antal

ki

Produktionstakt för artikel i angett som antal per tidsenhet.

si

Omställningstid, angett som antalet tidsenheter per tillverkningstilfälle av produkten i.

oi

operationstid,angett som antalet tidsenheter som behövs för att producera en enhet i =1/ki.

T

Cykeltid, det tidsintervall inom vilket alla artiklar tillverkas minst en gång, angett som antalet
tidsenheter.

fi

Frekvensen eller antalet gånger artikel i tillverkas under en specifik tid T.

Tmin

Den kortast möjliga cykeltiden inom vilken alla artiklar kan tillverkas med frekvensen satt till 1.

Tinf

Den kortast möjliga cykeltiden inom vilken alla artiklar kan tillverkas med frekvensen satt till valda
värden.

C(f,T)

Totalkostnad i kronor per tidsenhet beroende på valda frekvenser och cykeltider.

Tabell 4-1 Variabler hänförliga till beskrivningen av ELSP-modeller

Common Cycle
Målet med ELSP-modellerna är att finna en optimal cykeltid som minimerar kostnader för
lagerhållning och omställningar, med hänsyn taget till den kritiska resursens kapacitet. Den kritiska
resursen är i regel den maskin som har lägst kapacitet (”flaskhalsen”) eller en maskin som ses som
kritisk t ex genom att ha höga fasta kostnader eller långa omställningstider. Den mest grundläggande
ELSP-modellen benämns ”Common Cycle” och ger en lösning där alla artiklar tillverkas en gång
under cykeltiden. Denna lösning kan ses som en övre gräns för kostnader och cykeltid i förhållande till
övriga lösningar inom ELSP (Chan, Chung och Ming 2012).
Modellen utgår ifrån en totalkostnadsfunktion som innehåller en ställkostnad och en
lagerhållningskostnad, mycket lik funktionen för t ex EOQ:
𝑛

𝐴𝑖
𝑑𝑖 𝑇
𝐶(𝑇) ∑ ( + ℎ𝑖
(1 − 𝑜𝑖 𝑑𝑖 ))
𝑇
2
𝑖=1
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𝑑𝑇

Summan av ställkostnaden 𝐴𝑖 /𝑇 och lagerhållningskostnaden ℎ𝑖 2𝑖 (1 − 𝑜𝑖 𝑑𝑖 ) ger den totala
kostnaden för att tillverka och lagerhålla samtliga artiklar i under cykeltiden. (1 − 𝑜𝑖 𝑑𝑖 ) i funktionen
för lagerhållningskostnad beskriver att det artiklarna förväntas säljas även under den tid de tillverkas
och går in i lagret, vilket gör att lagret aldrig blir lika stor som tillverkningskvantiteten.
Om vi t ex tillverkar 𝑞𝑖 = 1000 enheter av en artikel i per cykel, med en produktionstakt om 𝑘𝑖 100
st/h (vilket ger 𝑜𝑖 = 1/𝑘 = 0,02 h/st) samt en efterfrågan 𝑑𝑖 på 20 st/h gör detta att det maximala
lagret för artikeln blir
𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝑞𝑖 (1 − 𝑜𝑖 𝑑𝑖 ) = 1000 ∗ (1 − (0,02 ∗ 20)) = 1000 ∗ 0,6 = 600 𝑠𝑡
Detta innebär alltså i detta fall att 400 av de tillverkade 1000 enheterna blir sålda under den tid som
den tillverkas. Funktionen för lagerhållningskostnaden divideras även med två för att symbolisera ett
medellager som minskas i jämn takt i förhållande till efterfrågan, vilket med siffrorna från exemplet
ger ett medellager på 600/2 = 300 𝑠𝑡.
Genom derivering av totalkostnadsfunktionen kan en optimal cykeltid 𝑇 ∗ med lägsta kostnad
beräknas. Den optimala cykeltiden är den tid där lägsta totalkostnad nås för funktionen och ges av
ställkostnaden och lagerhållningskostnaden. Mer information om hur denna formel räknas fram finns i
Holmbom och Segerstedt (2014). Totalkostnadsfunktionen lägger samman summan för
ställkostnaderna för samtliga artiklar; 2 ∑𝑁
𝑖=1 𝐴𝑖 och dividerar detta med summan för
lagerhållningskostnaden under cykeltiden för samtliga artiklar ∑𝑁
𝑖=1 ℎ𝑖 𝑑𝑖 (1 − 𝑜𝑖 𝑑𝑖 ), för att slutligen ta
kvadratroten av detta värde:
𝑇∗ = √

2 ∑𝑁
𝑖=1 𝐴𝑖
𝑁
∑𝑖=1 ℎ𝑖 𝑑𝑖 (1 − 𝑜𝑖 𝑑𝑖 )

Vi utgår ifrån ett exempel med 3 artiklar som har följande värden på efterfrågan 𝑑𝑖 , operationstid 𝑜𝑖 ,
ställtid 𝑠𝑖 , lagerhållningskostnad ℎ𝑖 och ställkostnad 𝐴𝑖 , vilket beskrivs i tabell 4-2:
𝒅𝒊

𝒐𝒊

𝒔𝒊

𝒉𝒊

𝑨𝒊

A

15 st/h

0,01h/st

1h

0,05 kr/st/h

1000 kr

B

20 st/h

0,02h/st

2h

0,05 kr/st/h

2000 kr

C

5 st/h

0,03h/st

4h

0,04 kr/st/h

4000 kr

Artikel

Tabell 4-2 Variabler till numeriskt exempel Common Cycle

Detta ger följande värden för täljare och nämnare utifrån deriveringen av totalkostnadsfunktionen för
Common Cycle, beräknade i tabell 4-3:
𝑨𝒊

𝒉𝒊 𝒅𝒊 (𝟏 − 𝒐𝒊 𝒅𝒊 )

A

1000

0,05 ∗ 15 ∗ (1 − 0,01 ∗ 15) = 0,6375

B

2000

0,05 ∗ 20 ∗ (1 − 0,02 ∗ 20) = 0,60

C

4000

0,04 ∗ 5 ∗ (1 − 0,03 ∗ 5) = 0,17

Artikel

Tabell 4-3 Uträkningar av totalkostnadsfunktion Common Cycle
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Uträkningen av 𝑇 ∗ för det numeriska exemplet blir därför:

2(1000 + 2000 + 4000)
14000
𝑇∗ = √
=√
= 99,73 ≈ 100ℎ
(0,6375 + 0,60 + 0,17)
1,4075

För att lösningen ska vara godkänd utifrån de antaganden som finns inom ELSP måste den dock även
ta hänsyn till kapaciteten i den kritiska resursen, vilket gör att lösningen för Common Cycle skiljer sig
från t ex lösningar för EOQ eller EPL. Summan av ställtid och operationstid för att tillverka
efterfrågad kvantitet av varje artikel måste således vara kortare än cykeltiden:

∑(𝑠𝑖 + 𝑜𝑖 𝑑𝑖 𝑇) ≤ 𝑇
𝑖

I formeln ovanför är ställtiden 𝑠𝑖 fast för varje artikel medan operationstiden 𝑜𝑖 𝑑𝑖 𝑇 är rörlig, vilket
beror på att en ökad cykeltid leder till en ständigt ökad efterfrågan, vilket i sin tur måste tillverkas
inom cykeltiden. Detta visar tydligt på problemet i denna form av optimeringsproblem, eftersom flera
variabler samverkar samtidigt. Formeln ovan kan även göras om för att finna en kortast möjliga
cykeltid för att ställa och tillverka samtliga artiklar utifrån efterfrågan, benämnt 𝑇𝑚𝑖𝑛 :

𝑇𝑚𝑖𝑛 =

∑𝑖 𝑠𝑖
1 − ∑𝑖 𝑜𝑖 𝑑𝑖

I det numeriska exemplet blir uträkningen för 𝑇𝑚𝑖𝑛 följande:

𝑇𝑚𝑖𝑛 =

(1 + 2 + 4)
7
=
= 23,33ℎ ≈ 24ℎ
1 − ((0,01 ∗ 15) + (0,02 ∗ 20) + (0,03 ∗ 5)) 1 − 0,7

För att ta hänsyn både till totalkostnadsfunktionen samt kapaciteten i den kritiska resursen är den
optimala cykeltiden således det högsta värdet av antingen den optimala cykeltiden enligt deriveringen
av kostnadsfunktionen, eller 𝑇𝑚𝑖𝑛 , som är den minsta tid som krävs för att ställa om och tillverka
samtliga artiklar:
2 ∑𝑁
𝑖=1 𝐴𝑖
𝑇 ∗ = 𝑚𝑎𝑥 (√ 𝑁
,𝑇 )
∑𝑖=1 ℎ𝑖 𝑑𝑖 (1 − 𝑜𝑖 𝑑𝑖 ) 𝑚𝑖𝑛
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I det numeriska exemplet blir 𝑇 ∗ = 𝑚𝑎𝑥(100 , 24) = 100ℎ. Vi kan med andra ord använda den
optimala cykeltiden utifrån totalkostnadsfunktionen då det finns tillräcklig kapacitet för denna. Brist
på kapacitet innebär med andra ord att den optimala cykeltiden 𝑇 ∗ inte kan användas, utan att man får
”nöja sig” med 𝑇𝑚𝑖𝑛 . Totalkostnaden per timme för denna lösning, som sedan kan jämföras med andra
möjliga lösningar, blir summan av samtliga artiklars ställ- och lagerhållningskostnader per tidsenhet, i
det numeriska exemplet 140,38 kr/h. I tabell 4-4 visas beräkningen av den totala kostnaden utifrån
totalkostnadsfunktionen, med 𝑇 ∗ = 100ℎ:
∗

𝒉𝒊 𝒅𝒊 𝑻 (𝟏 − 𝒐𝒊 𝒅𝒊 )/𝟐

Summa

A

1000/100 = 10,00

(0,05 ∗ 15 ∗ 100 ∗ (1 − 0,01 ∗ 15))/2 = 31,88

41,88

B

2000/100 = 20,00

(0,05 ∗ 20 ∗ 100 ∗ (1 − 0,02 ∗ 20))/2 = 30,00

50,00

C

4000/100 = 40,00

(0,04 ∗ 5 ∗ 100 ∗ (1 − 0,03 ∗ 5))/2 = 8,5

48,75

70,00

70,38

140,38

Artikel

Totalt:

∗

𝑨𝒊 / 𝑻

Tabell 4-4 Uträkning av total kostnad Common Cycle

Tillverkningskvantiteterna för respektive artikel bestäms genom att multiplicera efterfrågan per
tidsenhet 𝑑𝑖 med den optimala cykeltiden:
𝑞𝑖 = 𝑑𝑖 𝑇 ∗
I det numeriska exemplet skulle det innebära en tillverkningskvantitet för artiklarna enligt följande:
𝑞𝐴 = 𝑑𝐴 𝑇 ∗ = 15 ∗ 100 = 1500 𝑠𝑡
𝑞𝐵 = 𝑑𝐵 𝑇 ∗ = 20 ∗ 100 = 2000𝑠𝑡
𝑞𝐶 = 𝑑𝐶 𝑇 ∗ = 5 ∗ 100 = 500 𝑠𝑡
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Utifrån detta skapas ett produktionsschema där samtliga artiklar tillverkas inom cykeltiden, vilket
visas i figur 4-1:

Exempel på produktionsschema "Common Cycle"

1

0

15

10
Ställtid A

2

40

20
Operationstid A

30

40
Ställtid B

50
Operationstid B

4

15

60

70

Ställtid C

23

80

Operationstid C

90

100

Överkapacitet

Figur 4-1 Exempel på produktionsschema Common Cycle

“Common Cycle”-modellen har alltid en godkänd lösning så länge kapaciten överstiger efterfrågan.
Bristerna är dock flera. Dels kan den optimala cykeltiden bli väldigt lång, vilket i sin tur ökar
osäkerheten av efterfrågan på vissa artiklar, vilket i sig kan leda till brister eller material som får ligga
alldeles för länge i lager. Vissa lösningar kan dock även leda till en stor överkapacitet, vilket leder till
att maskinen får stå stilla under långa perioder, vilket kan verka opraktiskt när maskiner och
arbetskraft kostar pengar trots att de står stilla. Att matcha denna kapacitet genom att t ex minska
antalet skift kan dock vara svårt då detta kan leda till för låg kapacitet (Brander och Segerstedt 2009).
I det numeriska exemplet blir överkapaciteten 100 – 77 = 23h eller 23% av cykeltiden. Det går även
att se att ställtiden är väldigt låg i förhållande till operationstiden för samtliga artiklar. Med en
kapacitet om 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan skulle denna lösning ge en optimal cykeltid på 100
/ 40 = 2,5 veckor. Maskinen skulle då stå stilla i 3 dagar per cykel för att optimera
lagerhållningskostnaderna.
Denna modell kan anses ha mycket gemensamt med skapandet av utjämningsscheman utifrån EPEI
(every part every interval) som används inom Shedule leveling, men med skillnaden att endast 𝑇𝑚𝑖𝑛 då
betraktas med målet att minimera cykeltiden istället för att finna en optimal kostnadsfunktion. Detta
beskrivs bland annat av Pool, Wijngaard och van der Zee (2010) samt Bohnen, Buhl och Deuse
(2012). I det numeriska exemplet skulle alltså 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 24ℎ (3 dagar med 8 timmars kapacitet per dag)
använts som cykeltid för att skapa produktionsschemat istället, vilket ger betydligt högre andel
ställkostnader men en låg lagerhållningkostnad för varje artikel.
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Basic Period
Den andra ELSP-modellen som beskrivs i Holmbom och Segerstedt (2014) benämns ”Basic Period”. I
denna modell tillåts artiklarna ha olika, individuella cykeltider, men dessa måste vara en multipel av
den totala cykeltiden. Anledningen till att artiklarna ska vara en multipel av den totala cykeltiden är att
detta förenklar utformningen av ett godkänt produktionsschema och ger godkända lösningar i 98% av
fallen (Segerstedt 2004). På detta sätt ges artiklarna olika individuella tillverkningsfrekvenser (antalet
tillverkningstillfällen inom cykeltiden) vilket möjliggör att produkter med hög efterfrågan och/eller
högt volymvärde tillverkas oftare, medan produkter med lägre volymer tillverkas mer sällan.
Lösningar som uppkommer från denna modell är i regel kostnadseffektivare än lösningar från
”common cycle”-modellen (Chan, Chung och Ming 2012).
Målet med modellen är att utifrån en avvägning mellan lagerhållningskostnad och ställkostnad
bestämma en frekvens för varje artikel som ger lägsta möjliga totalkostnad.Varje artikel ges en
frekvens, 𝑓𝑖 , som beskriver antalet tillverkningar som ska ske per cykel. Totalkostnadsfunktionen
förändras till följande:
𝑛

𝐶(𝑓, 𝑇) ∑ (
𝑖=1

𝑓𝑖 𝐴𝑖
𝑑𝑖 𝑇
+ ℎ𝑖
(1 − 𝑜𝑖 𝑑𝑖 ))
𝑇
2𝑓𝑖

𝑓𝐴

Förändringen i funktionen innebär att ställkostnaden för respektive artikel, 𝑖𝑇 𝑖 ökas för varje ökning
av frekvensen för den artikeln. En ökning från frekvensen 1 till 2 innebär alltså en dubblerad
ställkostnad. En ökning av frekvensen från 1 till 2 innebär dock samtidigt att lagerhållningskostnaden
𝑑𝑇
ℎ𝑖 2𝑓𝑖 (1 − 𝑜𝑖 𝑑𝑖 ) halveras för varje ökning av frekvensen, vilket möjliggör ytterligare optimering.
𝑖

Detta beror på att en ökning av frekvensen - allt annat lika - innebär en halvering av
tillverkningskvantiteten för artikeln, 𝑞𝑖 , vilket gör att medellagret minskar, i likhet med tidigare
exempel.
Genom att utgå ifrån lösningen i ”common cycle”-modellen, där varje artikel har frekvensen 1 (dvs
tillverkas en gång under cykeltiden) söker vi de artiklar i som har lägst kvot mellan
lagerhållningskostnad och ställkostnad utifrån formeln:
𝑓𝑖 𝐴𝑖
𝑑𝑖 𝑇
(1 − 𝑜𝑖 𝑑𝑖 ))
(
⁄ℎ𝑖
𝑇
2𝑓𝑖
Målet är att få en ökad balans mellan ställkostnad och lagerhållningskostnad för att på detta sätta få en
lägre total kostnad. De artiklar som har en kvot under ett söker man därför dubblera. Efter att dessa
artiklar har idenfierats dubbleras frekvensen för dessa artiklar, t ex från 1 till 2 eller från 2 till 4.
Därefter måste en ny beräkning av kapaciteten göras, eftersom ytterligare ställtid har tillförts till
lösningen.
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Vi utgår ifrån samma numeriska exempel som användes för att förklara ”Common Cycle”, med tillägg
för att varje artikel har en individuell produktionsfrekvens, där variablernas värde presenteras i tabell
4-5:
𝒅𝒊

𝒐𝒊

𝒔𝒊

𝒉𝒊

𝑨𝒊

𝒇𝒊

A

15 st/h

0,01h/st

1h

0,05 kr/st/h

1000 kr

1

B

20 st/h

0,02h/st

2h

0,05 kr/st/h

2000 kr

1

C

5 st/h

0,03h/st

4h

0,04 kr/st/h

4000 kr

1

Produkt

Tabell 4-5 Variabler för numeriskt exempel Basic Period

I tabell 4-6 visas uträkningarna för kvoten i exemplet för respektive arikel utifrån
totalkostnadsfunktionen, där 𝑇 = 100ℎ. Både artikel A och B har en kvot som understiger 1, medan
artikel C har en kvot som kraftigt överstiger 1. Utifrån detta görs valet att öka frekvensen för artikel A
och B medan artikel C behåller sin frekvens.
𝒇𝒊

𝒇𝒊 𝑨𝒊 /𝑻 (1)

𝒉𝒊 𝒅𝒊 𝑻(𝟏 − 𝒐𝒊 𝒅𝒊 )/𝟐𝒇𝒊(2)

(1)/(2)

𝑵𝒚 𝒇𝒊

A

1

10,00

31,88

0,31

2

B

1

20,00

30,00

0,67

2

C

1

40,00

8,5

4,70

1

Artikel

Tabell 4-6 Uträkning av kvot Basic Period

Efter derivering av totalkostnadsfunktionen ges följande formel för den optimala cykeltiden, som tar
hänsyn till individuella frekvenser för varje artikel, till skillnad från formeln som används inom
”Common Cycle”:

2 ∑𝑁
𝑖=1 𝑓𝑖 𝐴𝑖
𝑇∗ = √ 𝑁
∑𝑖=1 ℎ𝑖 𝑑𝑖 (1 − 𝑜𝑖 𝑑𝑖 )/𝑓𝑖

Uträkningarna för täljare och nämnare utifrån totalkostnadsfunktionen presenteras i tabell 4-7:
𝒇 𝒊 𝑨𝒊

𝒉𝒊 𝒅𝒊 (𝟏 − 𝒐𝒊 𝒅𝒊 )/𝒇𝒊

A

2*1000

(0,05 ∗ 15 ∗ (1 − 0,01 ∗ 15))/2 = 0,319

B

2*2000

(0,05 ∗ 20 ∗ (1 − 0,02 ∗ 20))/2 = 0,300

C

1*4000

(0,04 ∗ 5 ∗ (1 − 0,03 ∗ 10))/1 = 0,17

Artikel

Tabell 4-7 Uträkning av totalkostnadsfunktion Basic Period
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Uträkningen av 𝑇 ∗ för det numeriska exemplet blir därför:
2(2 ∗ 1000 + 2 ∗ 2000 + 1 ∗ 4000)
20000
𝑇∗ = √
=√
= 159,2ℎ ≈ 160ℎ
(0,319 + 0,300 + 0,17)
0,789

Den ökade cykeltiden i förhållande till uträkningen för ”Common Cycle” beror både på ökade
kostnader för omställ, samtidigt som lagerhållnings-delen har minskat till följd av ökad frekvens.
Efter att ökningen av frekvensen har genomförts måste även en ny beräkning av kapaciteten
genomföras. Cykeltiden måste fortfarande ha tid tid till omställning och tillverkning av varje artikel.
Denna formel liknar den i ”Common Cycle”, med tillägg för ökad ställtid för de artiklar vars frekvens
har ökats:

∑(𝑓𝑖 𝑠𝑖 + 𝑜𝑖 𝑑𝑖 𝑇) ≤ 𝑇
𝑖

Den kortaste tiden som krävs för omställning och tillverkningen utifrån varje värde på cykeltiden ges
av en omskrivning av ovanstående formel, som liknar den för ”Common Cycle” men tar hänsyn till
individuella frekvenser för varje artikel:

𝑇𝑖𝑛𝑓 =

∑𝑖 𝑓𝑖 𝑠𝑖
1 − ∑𝑖 𝑜𝑖 𝑑𝑖

I exemplet blir uträkningen för 𝑇𝑖𝑛𝑓 följande efter en ökning av frekvenserna för artikel A och B:

𝑇𝑖𝑛𝑓 =

(2 ∗ 1 + 2 ∗ 2 + 1 ∗ 4)
10
=
= 33,3ℎ ≈ 34ℎ
1 − ((0,01 ∗ 15) + (0,02 ∗ 20) + (0,03 ∗ 5)) 1 − 0,7

Den optimala cykeltiden bestäms slutligen utifrån det högsta värdet utifrån deriveringen av
kostnadsfunktionen 𝑇 ∗ eller uträkningen för kapacitetsbehovet 𝑇𝑖𝑛𝑓 .

2 ∑𝑁
𝑖=1 𝑓𝑖 𝐴𝑖
𝑇 ∗ = 𝑚𝑎𝑥 (√ 𝑁
,𝑇 )
∑𝑖=1 ℎ𝑖 𝑑𝑖 (1 − 𝑜𝑖 𝑑𝑖 )/𝑓𝑖 𝑖𝑛𝑓

I det numeriska exemplet innebär detta att 𝑇 ∗ = 𝑚𝑎𝑥(160 , 34) = 160ℎ. Den optimala cykeltiden
har ökat, men inte fördubblats, vilket visar på en möjlig minskning av totalkostnaden. Totalkostnaden
för denna lösning med ”Basic Period” blir 125,60 kr/h, att jämföra med 140,38 kr/h för lösningen
utifrån ”Common Cycle”. Totalt innebär detta en minskning av totalkostnaden med ca
10,5%.Uträkningen av totalkostnaden för exemplet visas i tabell4-8.
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∗

𝒉𝒊 𝒅𝒊 𝑻 (𝟏 − 𝒐𝒊 𝒅𝒊 )/𝒇𝒊

A

2 ∗ 2000/160 = 25,00

(0,05 ∗ 15 ∗ 160 ∗ (1 − 0,01 ∗ 15))/(2 ∗ 2) = 25,50

50,50

B

2 ∗ 1000/160 = 12,50

(0,05 ∗ 20 ∗ 160 ∗ (1 − 0,02 ∗ 20))/(2 ∗ 2) = 24,00

36,50

C

1 ∗ 4000/160 = 25,00

(0,04 ∗ 5 ∗ 160 ∗ (1 − 0,03 ∗ 5))/(2 ∗ 1) = 13,60

38,60

62,50

63,10

125,60

Artikel

Totalt:

∗

𝒇 𝒊 𝑨𝒊 / 𝑻

Summa

Tabell 4-8 Uträkning av totalkostnad Basic Period

Kvantiteterna för respektive artikel och tillverkning beräknas enligt följande formel, som tar hänsyn
till individuella tillverkningsfrekvenser, vilket innebär att artiklar med tillverkningsfrekvens 2 har
halverad tillverkningskvantitet i förhållande till artiklar med tillverningsfrekvens 1:
𝑞𝑖 =

𝑑𝑖 𝑇 ∗
𝑓𝑖

I det numeriska exemplet skulle det innebära en tillverkningskvantitet för artiklarna enligt följande:
𝑞𝐴 = 𝑑𝐴 𝑇 ∗ = 15 ∗ 160 / 2 = 1200𝑠𝑡
𝑞𝐵 = 𝑑𝐵 𝑇 ∗ = 20 ∗ 160 / 2 = 1600𝑠𝑡
𝑞𝐶 = 𝑑𝐶 𝑇 ∗ = 5 ∗ 160 /1 = 800𝑠𝑡

Utifrån detta kan ett produktionsschema skapas, med två stycken cykler om 160 / 2 = 80h, vilket visas
i figur 4-2. I den första cykeln tilverkas samtliga tre artiklar med en överkapacitet om 5 timmar. I den
andra produktionscykeln tillverkas endast artikel A och B med en överkapacitet om 33 timmar. Den
totala cykeltiden, beräknat på en maskin med 8 timmars kapacitet per dag, 5 dagar i veckan skulle ge
en total cykeltid på 4 veckor. Närmare en av dessa veckor skulle maskinen stå still till följd av
överkapacitet, vilket visar på ytterligare optimeringspotential.
Fördelarna med denna modell är sammanfattningsvis att den nästan alltid ger en lägre totalkostnad än
”Common Cycle” då artiklar med hög efterfrågan och hög lagerhållningskostnad och relativt låg
ställkostnad kan tillverkas oftare än artiklar med lägre efterfrågan. På detta sätt minskas
omsättningslagret för dessa artiklar samtidigt som säkerhetslagret för högvolymsartiklar kan minskas
eftersom påfyllning sker oftare för dessa (Chan, Chung och Ming 2012).
Segerstedt (2004) visas en modell som även tar hänsyn till kapaciteten i flera maskiner. I de formler
som beskrivs ovan läggs en variabel j in för varje maskin som behöver optimeras i ett
produktionsflöde. På detta sätt kan optimeringen även ta hänsynen till kapaciteten före och efter den
kritiska resursen, alternativt att det kan tolkas som att den kritiska resursen kan flyttas beroende på
vilka frekvenser som valts för olika produkter. Segerstedt (2004) anser att frekvenserna för artiklarna
alltid bör vara en potens av 2, för att förenkla uppbyggandet av produktionsschemat. Detta ger enligt
Segerstedt (2004) godkända lösningar för ”Basic Period” i 98% av fallen.
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Exempel på produktionsschema "Basic Period"
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12
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80

32

100

33

120

140

Ställtid A1

Operationstid A1

Ställtid B1

Operationstid B1

Ställtid C1

Operationstid C1

Överkapacitet 1

Ställtid A2

Operationstid A2

Ställtid B2

Operationstid B2

Överkapacitet 2

160

Figur 4-2 Exempel på produktionsschema Basic Period

I de tillämpningar av utjämningsscheman som beskrivits tidigare finns likheter med detta
förhållningssätt, där eventuell överkapacitet inom en cykel används till att ytterligare öka frekvensen
av vissa artiklar. I Bohnen et al (2012) används en algoritm liknande den ovan beskrivna, men som
utgår från att öka frekvensen utifrån andelen av kapacitet som en artikel eller produktgrupp har och
försöka halvera denna och föra in den på en annan plats i produktionsschemat. På detta sätt kan
cykeltiden för produkter med höga volymer ytterligare minskas. Metoden för detta hade varit att utgå
ifrån lösningen för 𝑇𝑚𝑖𝑛 i ”Common Cycle” och försöka utöka frekvensen för de största artiklarna
inom ramen för denna tid, dvs. nyttja den överkapacitet som finns.
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5 Optimeringsalgoritmens syfte och uppbyggnad
I detta kapitel beskrivs den optimeringsalgoritm som arbetats fram inom ramen för studien. Dess
härkomst och grundläggande antaganden, en beskrivning av ingående variabler samt en matematisk
beskrivning av algoritmen diskuteras. Ett matematiskt exempel presenteras även för att belysa
algoritmens funktion.

5.1 Algoritmens härkomst och grundläggande antaganden
Den algoritm som testas och utvärderas i denna studie är i grunden hämtad från Segerstedt (2004),
som beskriver en modell som optimerar lagerhållningskostnader genom en samtidig balansering av
produkter som går genom flera maskiner. Modellen kombineras med den algoritm som beskrivs i
Bohnen med flera (2012), för hur produkter med små volymer kan hanteras genom att kapacitet
beräknas och avsätts för dessa i beräkningarna. Från denna artikel är även definitioner av brutto- och
nettokapacitet hämtade.
I likhet med ovan beskrivna artiklar utgår algoritmen som används i studien från matematiska
antaganden som beskrivs under ”Basic Period” i den teoretiska referensramen. Till skillnad från
”Basic Period” samt den modell som Segerstedt (2004) beskriver söker dock algoritmen i studien inte
efter en optimal cykeltid (t ex 87 timmar eller 0,78 veckor), utan utgår från ett antal delcykler med fast
cykeltid, t ex 4 delcykler med delcykeltid 1 vecka, vilket ger en total cykeltid på 4 veckor, där varje
artikel kan tillverkas maximalt en gång per cykel. Eventuell överkapacitet ska användas till ytterligare
ställtid i likhet med de grundläggande antagandena inom Schedule Leveling, för att maximera
tillverkningsfrekvenser och minimera produktionskvantiteter (så att produktionskvantiteterna närmar
sig efterfrågan).
Algoritmen tar hänsyn till samtliga produktionsresurser i ett produktionssystem och inte enbart en
resurs. Algoritmen tar därför hänsyn till individuella operationstider och ställtider för de olika
operationerna och därmed produktmixens inverkan på genomloppstiderna. Algoritmen tar även hänsyn
till skilda nettokapaciteter i de olika resurserna.
Till skillnad från Segerstedt (2004) men i likhet med tänkande inom Schedule Leveling (se t ex
Holweg, Bicheno och Niessmann 2001, Liker 2004) tas ingen hänsyn till ställkostnad för att optimera
tillverkningsfrekvensen, eftersom dessa är mycket svåra att fastställa. Det söks alltså ingen optimal
cykeltid med en lägsta totalkostnad som i traditionella ”Common Cycle”- eller ”Basic Period”modeller, utan målet är istället att maximera antalet omställningar inom ramen för en fast cykeltid, dvs
att artiklar ska tillverkas så många gånger som möjligt under cykeltiden, med vissa begränsningar.
Sammantaget görs följande antaganden vid utformningen av algoritmen:


Samtliga artiklar produceras i samtliga produktionsresurser



Endast en artikel kan produceras i taget i varje produktionsresurs.



Produktionsresurserna har begränsad men tillräcklig kapacitet.



Produktionsresursernas kapacitet är fast på kort och medellång sikt.



Omställningar krävs mellan produktionen av olika artiklar i samtliga
produktionsresurser.



Artiklar kan variera i kostnadsstruktur och kräva varierande kapacitet i
produktionsresurserna.



Artiklarnas efterfrågenivåer och deras volymandel är deterministiska och relativt
stabila på kort och medellång sikt.
29

Optimering och balansering av cyklisk produktion
- En studie på Sandvik Materials Technology PU Borrstål
Tommy Hedlund, Daniel Kvarnlöf



Omställnings- och operationstider är deterministiska och konstanta på kort och
medellång sikt.



Omställningstider är beroende av produktsekvensen, samtliga artiklar produceras i
samma ordning enligt FIFO-ordning (First In First Out) i samtliga operationer för att
optimera ställtider där dessa är som högst.



Lagerhållningskostnaden baseras på lagervärdet i färdiglager och dess nivå beräknas
som summan av lagerhållningskostnaderna för den sista operationen.

5.2 Beskrivning av syfte och ingående variabler i algoritmen
Syftet med planeringsalgoritmen är att finna en lösning som maximerar antalet tillverkningsfrekvenser
𝑓𝑖 , det vill säga antalet gånger som artiklar tillverkas inom en specificerad cykeltid 𝑇𝑚𝑎𝑥 . Cykeltiden
består av ett antal delcykler i vilket artiklarna endast kan tillverkas en gång. Den maximala frekvensen
𝐹 under cykeltiden samt delcykeltidens längd 𝑇𝑐 bestämmer den totala cykeltiden så att:
𝐹 ∗ 𝑇𝑐 = 𝑇𝑚𝑎𝑥
Till exempel leder en maximal frekvens om 4 och en delcykeltid på 1 vecka en total cykeltid på 4x1
veckor.
Algoritmens lösning utgår ifrån optimeringen av ett produktionssystem med j antal
produktionsresurser som producerar i antal artiklar. Varje artikel har en individuell ställtid 𝑠𝑖𝑗 och
operationstid 𝑜𝑖𝑗 för varje produktionsresurs, samt en individuell efterfrågan, 𝑑𝑖𝑗 och
lagerhållningskostnad ℎ𝑖𝑗 som justeras för produktionsresursens nettokapacitet. Variablerna beskrivs
och definieras vidare i tabell 5-1. De enheter som knyts till respektive variabel används även senare i
resultatet.
Variabel

Definition

𝒅𝒊𝒋

Efterfrågan för artikel i i justerat för nettokapacitet i resurs j. (st/h)

𝒐𝒊𝒋

Operationstid för tillverkning av en artikel i i resurs j (h/st)

𝒔𝒊𝒋

Omställningstid per tillverkningstillfälle av artikel i i resurs j (h)

𝒉𝒊𝒋

Lagerhållningskostnad per enhet per tidsenhet för artikel i i resurs j justerat för nettokapacitet
(kr/st/h)

𝑵𝑲𝒋

Nettokapacitet för maskin j efter avdrag för planerade och oplanerade förluster (h/v)

𝑹𝒋

Överskottskapacitet för produkter som inte tas med i beräkningarna (% av nettokapacitet)

𝒒𝒊

Tillverkningskvantitet per tillverkningstillfälle (st)

𝑸𝒎𝒊𝒏

Minsta tillverkningskvantitet per produktionscykel per produkt (st)

𝑻𝒄

Tid för del-cykeltid (v)

𝒇𝒊

Den frekvens som artikel i skall tillverkas per cykel (ggr)

𝑭

Maximal frekvens som en artikel kan ha under den totala produktionscykeln (ggr)

𝑻𝒎𝒂𝒙

Total cykeltid för optimering 𝑻𝒄 ∗ 𝑭

𝑳𝑯𝑲𝒊𝒋

Genomsnittlig lagerhållningskostnad under cykeltid för artikel i i prodkuktionsresurs j (kr/h)

Tabell 5-1 Variabler som används i algoritmen och simuleringen
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Varje produktionsresurs har en individuell nettokapacitet, 𝑁𝐾𝑗 , som kan definieras som tillgänglig tid
för tillverkning och omställning efter att tid för planerade och oplanerade produktionsstopp räknats
bort så att:
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑁𝐾𝑗 = Tillgänglig tid − Tid för planerade & oplanerade stopp
Hur mycket tid som ska tas bort för planerade och oplanerade stopp varierar, men kan t ex vara ett
genomsnitt av produktionsbortfall för en längre period. Utöver detta har varje produktionsresurs en
definierad överskottskapacitet, 𝑅𝑗 , för artiklar som inte tas med i kalkyleringen, på grund av att dessa
är för små eller inte har jämn och stabil efterfrågan. Denna överskottskapacitet definieras som andel av
nettokapaciteten, exempelvis 10%.
Den artikel vars frekvens ska ökas prioriteras utifrån den effekt artikeln har på
lagerhållningskostnaden. Till skillnad från t ex ”Basic Period” där denna prioritering görs utifrån
kvoten mellan ställkostnad och lagerhållningskostnad görs här en prioritering endast utifrån dess effekt
på lagerhållningskostnaden. Efter varje ökning av frekvensen görs en ny kalkylering av vilken
produktionsresurs som är kritisk, tills dess att en av resurserna inte längre har tillgänglig tid för
ytterligare optimering.
Algoritmens lösning ger varje artikel en frekvens 𝑓𝑖 som anger det antalet delcykler i vilken artikeln
ska tillverkas (t ex 4 av 4 delcykler), samt en tillverkningskvantitet 𝑞𝑖 som ska tillverkas vid varje
tillverkningstillfälle. Utifrån detta kan ett godkänt produktionsschema för varje cykel tas fram, vilket
förenklas av att frekvenserna endast tillåts ha ett värde som är en potens av 2 (1, 2, 4 etcetera). Detta
ger enligt Segerstedt (2004) godkända produktionsscheman i 98% av fallen och förenklar en
automatisk generering av produktionsscheman.

5.3 Matematisk beskrivning av algoritmen
Målet med algoritmen är att maximera frekvensen per artikel 𝑓𝑖 , inom en specificerad cykeltid 𝑇𝑚𝑎𝑥 =
𝐹 ∗ 𝑇𝑐 i ett produktionssystem med j maskiner, med beaktande av kapacitetsbegränsningar 𝑇𝑖𝑛𝑓,𝑗 .
Optimering påbörjas genom en beräkning av den kortaste tid som krävs för omställ och tillverkning av
samtliga artiklar i samtliga maskiner, vilket är analogt med ”Common Cycle”, men med tillägg för
behovet av överkapacitet för artiklar som inte tas med i beräkningarna, 𝑅𝑗 . Tiden justeras för
nettokapaciteten 𝑁𝐾𝑗 för att ge samtliga tider samma enhet.

𝑆𝑡𝑒𝑔 0: 𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑗 =

∑𝑖 𝑠𝑖𝑗 ⁄(1 − 𝑅𝑗 − ∑𝑖(𝑜𝑖𝑗 𝑑𝑖𝑗 ))
𝑁𝐾𝑗

Om 𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑗 < 0 eller 𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑗 > 𝑇𝑚𝑎𝑥 finns det ingen lösning, eftersom det inte finns tillräckligt med
kapacitet för omställ och tillverkning av samtliga artiklar inom den valda cykeltiden. Då måste
cykeltiden 𝑇𝑚𝑎𝑥 ökas för att optimeringen ska kunna fortsätta.
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Utifrån dessa beräkningar identifieras den produktionsresurs j med högst 𝑇𝑖𝑛𝑓 , det vill säga den
produktionsresurs som behöver längst tid för tillverkning och omställning av samtliga produkter. En
variabel för att kontrollera hur mycket tid som använts i optimeringen, T, ges samma värde som 𝑇𝑚𝑖𝑛 ,
så att:
𝑇 ← max(𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑗 )
Denna variabel kontrollerar hur långt optimeringen har kommit mot målet 𝑇𝑚𝑎𝑥 . När 𝑇 >
𝑇𝑚𝑎𝑥 kommer optimeringen avslutas, eftersom det inte finns mer tid till att öka frekvensen av
artiklarna.
Efter detta är gjort har vi hittat en start för att kunna optimera tillverkningsfrekvensen. Utifrån detta
fortsätter optimeringen med att i fyra steg att söka den artikel vars tillverkningsfrekvens ska ökas samt
räkna ut den kapacitet som krävs efter denna ökning. Sökningen inleds genom att identifiera den
produktionsresurs j med högst 𝑇𝑖𝑛𝑓 :
𝑆𝑡𝑒𝑔 1: 𝑚 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 (𝑇𝑖𝑛𝑓,𝑗 )
𝑗

Variabeln m används därefter för att bestämma den artikel i som har högst lagerhållningskostnad.
Artiklar vars 𝑓𝑖 = 𝐹 (som alltså har nått upp till maximal frekvens) undantas från beräkningen. Även
de produkter vars minsta tillverkningskvantitet 𝑄𝑚𝑖𝑛 underskrids efter en ökning av frekvensen
undantas från beräkningarna. Följande formel används för att identifiera den artikel vars frekvens ska
dubbleras:
𝑆𝑡𝑒𝑔 2: 𝑘 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 (ℎ𝑖𝑚
𝑖

𝑑𝑖𝑚 𝑇
(1 − 𝑜𝑖𝑚 𝑑𝑖𝑚 ))
2𝑓𝑖

Formeln är samma som för lagerhållningskostnaden i ”Common Cycle” och ”Basic Period”, men här
letar vi inte efter den lägsta kvoten mellan ställkostnad och lagerhållningskostnad, utan endast den
artikeln med högst lagerhållningskostnad. Argumentet m är den maskin j med högst 𝑇𝑖𝑛𝑓 .
Efter bestämningen av argumentet k dubbleras 𝑓𝑖 för artikeln så att:
𝑆𝑡𝑒𝑔 3: 2𝑓𝑘 ← 𝑓𝑘
Efter detta görs en ny beräkning av kapaciteterna för respektive produktionsresurs, men denna gång
med en formel som tar hänsyn till individuella tillverkningsfrekvenser för varje produkt:

𝑆𝑡𝑒𝑔 4: 𝑇𝑖𝑛𝑓,𝑗 =

∑𝑖(𝑓𝑖 𝑠𝑖𝑗 + 𝑜𝑖𝑗 𝑑𝑖𝑗 𝑁𝐾𝑗 𝑇) + 𝑅𝑗 𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑁𝐾𝑗

32

Optimering och balansering av cyklisk produktion
- En studie på Sandvik Materials Technology PU Borrstål
Tommy Hedlund, Daniel Kvarnlöf

Kapaciteten beräknas som summan av alla omställningar, operationstiden för efterfrågan under
cykeltiden samt den avsatta tiden för överkapacitetför produktionsresursen.
Variabeln T ges därefter värdet av den produktionsresurs som kräver mest tid för omställ och
tillverkning av produkterna:
𝑆𝑡𝑒𝑔 5: 𝑇 ← max(𝑇𝑖𝑛𝑓,𝑗 )
Därefter fortsätter optimeringen genom att repetera steg 1-5 tills dess att 𝑇 > 𝑇𝑚𝑎𝑥 , då den senaste
ökningen av frekvensökningen tas tillbaka och iterationen avslutas. Om samtliga artiklar har en
frekvens 𝑓𝑖 som är lika med den maximala frekvensen F men T inte har nått 𝑇𝑚𝑎𝑥 , sätts 𝑇 = 𝑇𝑚𝑎𝑥
och avslutande beräkningar genomförs.
Produktionskvantiteterna för respektive artikel bestäms enligt: 𝑞𝑖 = 𝑑𝑖 𝑇𝑚𝑎𝑥 ⁄𝑓𝑖
Utifrån detta skapas ett godkänt produktionsschema med F antal delcykler där produkterna ordnas så
att de artiklarna med 𝐹 = 𝑓𝑖 tillverkas varje delcykel, de med 𝐹/2 = 𝑓𝑖 tillverkas varannan gång osv.
Algoritmen beskrivs närmare i Appendix 1 och ett numeriskt exempel av denna algoritm beskrivs
nedan.

5.4 Numeriskt exempel av optimeringsalgoritmen
Ett företag tillverkar tre artiklar A, B och C i tre olika maskiner 1, 2 och 3. Produktionen har tidigare
skett i en produktionscykel om 2 veckor, där efterfrågan för2 veckor har tillverkats för varje artikel i
respektive maskin. Det finns nu ett mål om att istället ha en form av veckoplanering, där varje artikel
kan tillverkas varje vecka men där produktionsschemat är fryst för 4 veckor framåt.
I tabell 5-2 presenteras produktionsdata för de tre produktionsresurser (maskiner) som artiklarna
tillverkas i samt information om maximal frekvens, delcykeltid och total cykeltid. Varje maskin har en
individuell nettokapacitet, det vill säga tid för tillverkning och omställ efter att avdrag för planerade
och oplanerade stopp gjorts. Utöver detta anses en överkapacitet behövas i varje maskin för diverse
mindre kundorders som efterfrågas under tiden. Varje maskin antas vara igång 48 veckor om året och
omsättningslagret antas ha en lagerränta på 10%, vilket används i uträkningen av
lagerhållningskostnaderna för varje artikel.
Maskin

Maskin 1

Maskin2

Maskin3

Nettokapacitet 𝑵𝑲𝒋 (h/v)

40

60

50

Överkapacitet 𝑹𝒋 (%)

10%

10%

10%

Produktionsveckor/år 𝒑 (st)

48

48

48

Lagerränta 𝒓 (%)

10%

Maximal frekvens 𝑭

4

Längd delcykel 𝑻𝒄 (v)

1

Total cykeltid 𝑻𝒎𝒂𝒙

4x1 vecka

Tabell 5-2 Variabler hänförliga till numeriskt exempel optimeringsalgoritm
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I tabell 5-3 presenteras artikeldata hänförligt till respektive artikel och maskin. Varje artikel har en
individuell ställtid och operationstid i varje maskin. Utöver detta har varje maskin en individuell
efterfrågan och lagerhållningskostnad för varje artikel, som är justerad för nettokapaciteten i
respektive maskin.
Artikel
𝒅𝒊 (st/v)
Värde 𝒄𝒊 (kr/st)

Maskin 1

Maskin 2

Maskin 3

A

B

C

120

100

140

200 000

150 000

100 000

𝒔𝒊𝒋 (h)

𝒔𝑨𝟏

1,00

𝒔𝑩𝟏

1,00

𝒔𝑪𝟏

1,00

𝒐𝒊𝒋 (h/st)

𝒐𝑨𝟏

0,083

𝒐𝑩𝟏

0,083

𝒐𝑪𝟏

0,083

𝒅𝒊𝒋 (st/h)

𝒅𝑨𝟏

3,00

𝒅𝑩𝟏

2,50

𝒅𝑪𝟏

3,50

𝒉𝒊𝒋 (kr/st/h)

𝒉𝑨𝟏

10,42

𝒉𝑩𝟏

7,81

𝒉𝑪𝟏

5,21

𝒔𝒊𝒋 (h)

𝒔𝑨𝟐

8,00

𝒔𝑩𝟐

8,00

𝒔𝑪𝟐

8,00

𝒐𝒊𝒋 (h/st)

𝒐𝑨𝟐

0,100

𝒐𝑩𝟐

0,100

𝒐𝑪𝟐

0,071

𝒅𝒊𝒋 (st/h)

𝒅𝑨𝟐

2,00

𝒅𝑩𝟐

1,67

𝒅𝑪𝟐

2,33

𝒉𝒊𝒋 (kr/st/h)

𝒉𝑨𝟐

6,94

𝒉𝑩𝟐

5,21

𝒉𝑪𝟐

3,47

𝒔𝒊𝒋 (h)

𝒔𝑨𝟑

3,00

𝒔𝑩𝟑

3,00

𝒔𝑪𝟑

3,00

𝒐𝒊𝒋 (h/st)

𝒐𝑨𝟑

0,083

𝒐𝑩𝟑

0,071

𝒐𝑪𝟑

0,083

𝒅𝒊𝒋 (st/h)

𝒅𝑨𝟑

2,40

𝒅𝑩𝟑

2,00

𝒅𝑪𝟑

2,80

𝒉𝒊𝒋 (kr/st/h)

𝒉𝑨𝟑

6,94

𝒉𝑩𝟑

6,25

𝒉𝑪𝟑

4,17

Tabell 5-3 Artikeldata numeriskt exempel optimeringsalgoritm

Efterfrågan för artikel A och maskin 1, dvs 𝑑𝐴1 , beräknas på följande sätt:

𝑑𝐴1 = 𝑑𝐴 ⁄𝑁𝐾𝑗 =

120 𝑠𝑡/𝑣
= 3 𝑠𝑡/ℎ
40 ℎ/𝑣

Lagerhållningskostnaden för artikel A och maskin 1, dvs ℎ𝐴1 beräknas på följande sätt:
ℎ𝐴1 =

𝑐𝐴 ∗ 𝑟
200 000 𝑘𝑟 ∗ 10%
=
= 10,42 𝑘𝑟 ⁄𝑠𝑡 / ℎ
𝑁𝐾𝑗 ∗ 𝑝
40 ℎ/𝑣 ∗ 48𝑣
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Genom dessa uträkningar är samtliga data uttryckt i samma tidsenheter. Genom att justera varje
variabel för nettokapaciteten betyder detta även att en vecka i maskin 1 betyder samma sak som en
vecka i maskin 2. På detta sätt kan eventuell förändring i efterfrågan eller nettokapacitet enkelt
simuleras.
Simuleringen påbörjas genom att räkna ut 𝑇𝑚𝑖𝑛 för samtliga maskiner, där alla artiklar har en frekvens
på1. Nedan exemplifieras detta genom att räkna ut 𝑇𝑚𝑖𝑛 för maskin 1:

𝑆𝑡𝑒𝑔 0: 𝑇𝑚𝑖𝑛,1 =

∑𝑖 𝑠𝑖1 ⁄(1 − 𝑅1 − ∑𝑖(𝑜𝑖1 𝑑𝑖1 )) (1 + 1 + 1)/(1 − 0,1 − 0,75) 20ℎ
=
=
= 0,5𝑣
𝑁𝐾𝑗
40
40ℎ

Uträkningarna av övriga maskiner ger följande resultat:

𝑇𝑚𝑖𝑛,2 (𝑣) =

65,45ℎ
= 1,09𝑣
60ℎ

𝑇𝑚𝑖𝑛,3 (𝑣) =

27,79ℎ
= 0,55𝑣
50ℎ

Utifrån detta ser vi att maskin 2 har det högsta värdet på 𝑇𝑚𝑖𝑛 på 0,94 veckor, vilket blir vår startpunkt
för optimeringen av tillverkningsfrekvenserna.
𝑇 ← 1,09.
När detta är beräknat är algoritmen klar för att påbörja optimeringen av tillverkningsfrekvenserna.
Först söks den maskin som har högst 𝑇𝑖𝑛𝑓,𝑗 . I den första iterationen blir detta maskinen med högst
𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑗 , men därefter kommer kapaciteten beräknas med hänsyn till individuella frekvenser för
artiklarna:

𝑆𝑡𝑒𝑔 1: 𝑚 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 (𝑇𝑖𝑛𝑓,𝑗 ) ↔ 𝑚 = 2
𝑗

Därefter beräknas lagerhållningskostnaden för respektive artikel i i maskin m för att hitta den artikel
med högst genomsnittlig lagerhållningskostnad under ledtid 𝐿𝐻𝐾𝑖,𝑚 . Uträkningarna för 𝐿𝐻𝐾,2 ger
följande resultat:

𝐿𝐻𝐾𝐴,2 = (ℎ𝐴,2

𝑑𝐴,2 𝑇
6,94 ∗ 2,00 ∗ 1,09
(1 − 0,1 ∗ 2,00) = 6,05 𝑘𝑟/ℎ
(1 − 𝑜𝐴,2 𝑑𝐴2 )) =
2𝑓𝐴
2∗1

𝐿𝐻𝐾𝐵,2 = 3,95𝑘𝑟/ℎ

𝐿𝐻𝐾𝐶,2 = 3,68𝑘𝑟/ℎ

Den artikel som har högst värde är A, som därför väljs som den artikel vars frekvens ska ökas:
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𝑆𝑡𝑒𝑔 2: 𝑘 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 𝑖 (ℎ𝑖𝑚

𝑑𝑖𝑚 𝑇
(1 − 𝑜𝑖𝑚 𝑑𝑖𝑚 ))
2𝑓𝑖

↔𝑘=𝐴

Därefter dubbleras frekvensen för artikel A:
𝑆𝑡𝑒𝑔 3: 2𝑓𝑘 ← 𝑓𝑘

↔

𝑓𝐴 = 2 ∗ 1 = 2

När detta är gjort beräknas kapaciteterna för respektive maskin j för att se om det finns tillräckligt med
kapacitet för att fortsätta optimeringen:
Steg 4:

𝑇𝑖𝑛𝑓,1 =

∑𝑖(𝑓𝑖 𝑠𝑖1 + 𝑜𝑖1 𝑑𝑖1 𝑁𝐾1 𝑇) + 𝑁𝐾1 𝑅1 𝑇 12,89 + 10,08 + 13,71 + 4,36 41,04ℎ
=
=
≈ 1,03𝑣
𝑁𝐾1
40
40ℎ
𝑇𝑖𝑛𝑓,2 (𝑣) =

73,22ℎ
= 1,22𝑣
60ℎ

𝑇𝑖𝑛𝑓,3 (𝑣) =

49ℎ
= 0,98𝑣
50ℎ

Efter detta återupprepas steg 1 till 4 tills dess att alla frekvenser har nått maxfrevkvens, eller tills dess
att 𝑇 > 𝑇𝑚𝑎𝑥 . I tabell x-x presenteras simuleringen, där artikelfrekvenserna höjs ett steg i taget, tills
dess att samtliga frekvenser har nått maxfrekvens. Simuleringen avslutas då med att cykeltiden sätts
som 𝑇𝑚𝑎𝑥 och avslutande beräkningar görs.

Steg1

Iteration

𝑻
(v)

Kritisk
resurs
(m)

Steg 2

𝑳𝑯𝑲𝑨,𝒎

𝑳𝑯𝑲𝑩,𝒎

Steg 3

𝑳𝑯𝑲𝑪,𝒎

Max
𝑳𝑯𝑲𝒊

Start

Steg 4

𝒇𝑨

𝒇𝑩

𝒇𝑪

𝑻𝒊𝒏𝒇,𝟏

𝑻𝒊𝒏𝒇,𝟐

𝑻𝒊𝒏𝒇,𝟑

1

1

1

0,50

1,09

0,56

1

1,09

2

6,06

3,95

3,68

A

2

1

1

1,03

1,22

0,98

2

1,22

2

3,40

4,43

4,13

B

2

2

1

1,17

1,44

1,13

3

1,44

2

4,01

2,61

4,87

C

2

2

2

1,38

1,71

1,34

4

1,71

2

4,76

3,10

2,89

A

4

2

2

1,66

2,15

1,64

5

2,15

2

X

3,89

3,63

B

4

4

2

2,08

2,70

2,05

6

2,70

2

X

X

4,55

C

4

4

4

2,59

3,31

2,54

Avslut

4,00

2

X

X

X

4

4

4

3,65

3,98

3,30

Tabell 5-4 Beskrivning av iterationer vid optimering utifrån algoritmen
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6 Företagsbeskrivning – Sandvik Materials Technology PU
Borrstål
I detta kapitel görs en presentation av den produktenhet som har analyserats inom ramen för
fallstudien. Först beskrivs produkten, marknaden och den produktmix som produktenheten haft de
senaste åren. Därefter beskrivs produktionsflödet följt av hur produktionsstyrning och planering sker
på 1-3 månaders sikt inom produktenheten.

6.1 Produkt och marknad
Produktenhet (PU) Borrstål inom Sandvik Materials Technology AB (SMT) har sin tillverkningsenhet
i Sandviken och är en världsledande tillverkare av borrstål för topphammarborrning ovan och under
jord. Huvuddelen av produkterna används i mekanisk bearbetning med borriggar. Kunderna
vidareförädlar borrstålet genom att svetsa och/eller svarva fast borrkronor, kopplingar och gängor för
att användas i borrningen av spränghål i gruvbrytningen.
Närheten till de största tillverkarna i världen av gruvutrustning ger produktenheten en unik position,
samtidigt som Sandvik har en närmast unik kompetens och en 100-årig erfarenhet av
borrstålsproduktion. Produktenheten säljer hexagonal stång i dimensionerna 19-38 mm samt rund
stång i dimensionerna 32-70 millimeter. Borrstål är inte en solid stång utan har ett spolhål i centrum
som används för att tillföra kylmedia samt för att spola bort material vid borrningen. Detta faktum gör
tillverkningsprocessen extra komplex eftersom stora krav ställs på hålets area och excentritet. Hög
automationsgrad hos kunderna ställer även stora krav på stångens ytterdimensioner och rakhet för att
stången lätt ska kunna bearbetas i datorstyrda maskiner med minimal manuell åverkan.
SMT PU Borrstål erbjöd under 2014 totalt 32 produkter till försäljning uppdelade i fyra olika
produktklasser baserade på volym, uttagsfrekvens och marknadsspecifika förhållanden. Fördelningen
visas i tabell 6-1. En femtedel av produkterna står för ca 60 % av den totala försäljningsvolymen,
medan hälften av produkterna (A+B) står för totalt 95,3% av volymen för tidsperioden september
2013 till oktober 2014. Utöver detta finns ett antal produkter med låga eller väldigt låga volymer sett
till den totala försäljningsvolymen. Produktmixen beskrivs i tabell 6-1.
Produktklass

A

B

C

D

Antal produkter

6

10

9

7

19%

31%

28%

22%

60,0%

35,3%

3,5%

1,2%

Andel av produkter
Andel av efterfrågan

Tabell 6-1 Produktmix inom SMT PU Borrstål

6.2 Produktionsflödet
SMT PU Borrstål består av totalt fyra produktionsavsnitt, varav tre av dem står för påfyllnaden av det
färdiglager som finns inom produktenheten, som består av ett säkerhetslager och ett omsättningslager.
Produktionsavsnitt 1 består av två operationer vars uppgift är att förbereda ingående material till
varmbearbetning. Operationerna karaktäriseras av relativt låga ställtider och hög tillgänglighet, men
har en något lägre produktionstakt än övriga produktionsflödet. Korta ställtider och liten påverkan av
produktmix gör att produktionsavsnittet kan producera en jämn ström av material till det mellanlager
som separerar produktionsavsnitt 1 och 2, med relativ kort ledtid.
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Produktionsavsnitt 2 varmbearbetar det ingående materialet till färdig dimension utifrån kundspecifikationer. Operationen karaktäriseras av en hög produktionstakt, men har relativt långa och
sekvensberoende omställningstider som i hög grad påverkas av produktmixen. Denna operation är
produktenhetens centrala planeringspunkt, vilket beskrivs lite senare. Den höga takten men relativt
långa ställtiderna gör att operationen levererar material till efterkommande produktionsavsnitt relativt
ojämnt, vilket också visar sig i förbrukningen av ingående material.

Ingående
lager

Produktionsavsnitt 1

Mellanlager

Produktionsavsnitt 2

Operation

Operation A

Operation B

Operation C

Ställtider

0,25-0,5 h

0,25-1,5 h

0,5-5h

Takt (per produkt)

55-65 st/h

50-70 st/h

75-130 st/h

Ledtid/batch

Kommentarer

0-8 veckor

1 vecka

Total ledtid: ca 20-36h

Nuvarande

Total ledtid: ca 24h

Stabil och hög tillgänglighet

målnivå för
att

Instabil tillgänglighet

Hög nettokapacitet

hålla isär

Medelhög nettokapacitet

Korta omställningstider

produktions-

Långa omställningstider

Hög flexibilitet

avsnitten

Hög flexibilitet

Låg påverkan av produktmix

Produktmix påverkar op. tider

Produktionsavsnitt 3
Operation

Operation D

Operation E

Operation F

Ställtider

0,25h

0,25h

0,25-0,5h

40-130 st/h

40-130 st/h

50-90st/h

Takt (per produkt)
Ledtid/batch

Kommentarer

Fabrikations-/färdiglager

2-8 veckor

Total ledtid: ca 72-144h

Lager i väntan på
färdigställning

Stabil tillgänglighet

av skarpa kundorder.

Medelhög nettokapacitet

Varierar per produkt.

Väldigt korta omställningstider
Hög flexibilitet, flera maskiner per operation
Produktmixen påverkar i hög grad op.tider

Total ledtid genom produktionsavsnitt 1-3: ca 14 dagar
Tabell 6-2 Produktionsflöde PU Borrstål från ingående lager till fabrikationslager
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Produktionsavsnitt 3 består av tre operationer som efterbearbetar materialet efter varmbearbetning för
att sedan leverera materialet in till färdiglagret. Operationerna karaktäriseras av relativt stabil
tillgänglighet och väldigt korta ställtider, samtidigt som en hög flexibilitet är inbyggd med flera
maskiner per operation. Produktionsavsnittet har dock en hög påverkan av produktmixen, och därmed
väldigt varierande produktionstakter beroende på produkt.
Produktenheten har även ett fjärde produktionsavsnitt som kapar och packar material utifrån verkliga
kundorders. Detta produktionsavsnitt finns dock inte med i simuleringsmodellen då den kan anses
frånkopplad från övriga produktionsflödet till följd av färdiglagret.
Den totala ledtiden beräknas vid tiden för studien till ca 14 dagar från start i produktionsavsnitt 1 tills
dess att materialet finns i färdiglagret, mycket beroende på typ av produkt och den produktionstakt
denna har i produktionsavsnitt 3.

6.3 Produktionsplanering och lagerstyrning inom produktenheten
I detta avsnitt diskuteras hur produktionsplaneringen och lagerstyrning hanteras inom SMT PU
Borrstål. Fokus ligger på planering och styrning på medellång sikt.

6.3.1 Sälj och kapacitetsplanering (SKP)
Den högsta planeringsnivån som sköts av logistikavdelningen inom SMT PU Borrstål benämns säljoch kapacitetsplanering (SKP) och har som syfte att utifrån prognoser om framtida efterfrågan avgöra
produktenhetens kapacitetsbehov på medellång sikt. Planeringnivån har en tidshorisont på 3 månader
och har som mål att agera som en överenskommelse mellan logistik, försäljning och produktion om
den produktion som respektive produktionsavsnitt ska kunna hantera under denna tid för att hålla
lagernivåerna på godkända nivåer.
Processen för SKP:n sker med ett fast intervall varje månad och inleds med insamling av prognoser
från produktenhetens största kunder. En prognos skapas även för utlandskundernas efterfrågan av
logistikavdelningens egen personal, baserad på både verkliga och förväntade kundorders. Prognoser
för en och två månader framåt kan även uppdateras av de största kunderna.
Dessa data sammanställs och används på ett internt SKP-möte på logistikavdelningen där ett förslag
för kapacitetsbehov för varje produktionsavdelning samt för stångbehovet tas fram. Kapaciteten
beräknas dels i volym och dels i timmar i respektive avdelnings kritiska resurs. I detta skede
identifieras även eventuella behov av legoproduktion av externa leverantörer vid hög prognosticerad
efterfrågan. Det förslag som upprättas på detta möte läggs sedan fram på ett gemensamt möte mellan
produktion, logistik och försäljning och justeras eventuellt innan en överenskommelse sker.
Logistikavdelningen kommunicerar sedan de prognoser som upprättats till interna och externa
leverantörer och intressenter. Produktionsavdelningarna måste utifrån prognoserna ta ställning till om
eventuella förändringar i skiftform upp eller ner behöver göras, om övertid kan komma att behövas
eller om extra stopp för t ex underhåll kan planeras in inom ramen för överenskommelsen.
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6.3.2 Materialbehovsplanering
Materialbehovsplaneringen inom produktenheten sköts av en produktionsplanerare som är ansvarig för
återfyllnad av fabrikationslagret till rätt nivåer. Målet med fabrikationslagret är att ha rätt mix av
produkter för att kunna uppnå en leveransprecision på 98% gentemot kunderna mätt per vecka.
Materialbehovsplaneringen har i dagsläget en tidshorisont på ca 8-10 veckor framåt och består av
beställning av ingående halvfabrikat samt skapandet av ett produktionsprogram som styr volymer och
tillverkningsordning av produkterna. Arbetet beskrivs schematiskt i figur 6-2.
Produktenheten använder sig av en cyklisk produktionsmodell med två veckor som bas. Under denna
cykel, inom produktionsenheten kallad ”¨kampanj” produceras hela eller delar av produktsortimentet.
Produkter med relativt hög volym tillverkas varje cykel, medan mindre produkter tillverkas varannan
eller var tredje cykel, alternativt endast när saldot i fabrikationslagret sjunkit till en viss nivå. Ungefär
hälften av produkterna (klassificerade A eller B, se 6.1) anses ingå i en ”standardkampanj” med
produkter som tillverkas varje produktionscykel. Produktionen inom varje produktgrupp är ungefär
lika stor varje gång, men kvantiteterna mellan de olika produkterna varierar utifrån prognosticerad
efterfrågan och lagersaldo i FAB-lagret.
Produktionsavsnitt 2 anses som tidigare beskrivet som produktionens kritiska resurs på grund av höga
omställningstider och sekvensberoende omställningar mellan olika produkter, vilka i dagsläget upptar
ca 15-20% av tillgänglig tid. I varje kampanj tillverkas produkter i samma produktionsordning utifrån
en optimering av ställtider. Produkterna är indelade i fyra huvudsakliga produktgrupper med
erfarenhetsmässiga min- och maxantal för varje produkt utifrån produktionstekniska krav, en
optimering av ställtider och för att utjämna produktionen i efterföljande produktionssteg.

Figur 6-1 Materialbehovs- och detaljplanering inom SMT PU Borrstål
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Produktionsprogrammet som gäller för två veckor innehåller produktionsordning för
produktionsavsnitt 2 och kvantiteter som ska tillverkas för varje produkt. Indirekt blir detta även fallet
för produktionsavsnitt 1 och 3, som bearbetar materialet i den tänkta ordning som det ska bearbetas i
produktionsavsnitt 2. Mellan produktionsavsnitt 1 och 2 är målet att hålla en buffert på ca en vecka
som görs genom styrda släpp av material varje vecka. Detta görs främst för att möta den ojämna
efterfrågan från produktionsavsnitt 2, som har betydligt högre produktionstakt än produktionsavsnitt 1,
men som jämnas ut något då omställningstiderna är betydligt kortare i produktionsavsnitt 1 än i
produktionsavsnitt 2. Produktionsavsnitt 3 bearbetar materialet i FIFO-ordning (First In First Out) och
har beroende på produktmixen olika lätt att bearbeta materialet i samma takt som produktionsavsnitt 2,
vilket ibland leder till att produktionsavsnitt 2 får stanna till följd av att plats saknas för materialet.
Produktionskvantiteterna för varje cykel baseras både på skarpa kundorders och prognosticerad
efterfrågan, främst från de största kunderna. Efterfrågan vägs av mot aktuella saldonivåer i
fabrikationslagret, för att se om en högre eller lägre kvantitet behöver tillverkas för att hålla
fabrikationslagret på rätt nivå. I dagsläget försöker planeringen hålla en lagernivå för varje produkt
som motsvarar åtminstone tre veckors prognosticerad efterfrågan.
Utifrån planerade tillverkningskvantiteter som specificeras av produktprogrammet skapas en
inköpsorder som skickas varje vecka för påfyllning av halvfabrikat till produktenhetens interna
leverantör. Även här vägs det innevarande saldot av varje halvfabrikat i lagret in vid bestämning av
kvantitet.
Materialbehovsplaneringen består sammanfattat av två planeringsprocesser; dels skapandet av
produktionsprogrammet som styr produktionsflödet både före och efter produktionsavsnitt 2 och dels
inköp av halvfabrikat från den interna leverantören. Planeringen genomförs varje vecka där
produktionsplaneraren får väga av behov av vissa produkter mot den kapacitet som systemet anses ha.
Planeringen har en relativt lång horisont, där en produkts totala genomloppstid kan uppgå till mellan
8-10 veckor från beställning till inleverans i fabrikationslagret. Genomloppstiden från start av material
i produktionsavsnitt 1 innan leverans in i fabrikationslagret är dock ca 14 dagar.
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7 Resultat av simulering
I detta kapitel presenteras resultatet av den utvärdering som gjorts av simuleringsmodellen med SMT
PU Borrstål som studieobjekt. Modellen har använts för att utvärdera den produktionscykel som
används inom produktenheten.

7.1 Simulerad effekt på lagerhållningskostnad
I denna del presenteras resultatet av simuleringar gjorda knutna till de produktionsdata som hämtats
från SMT PU Borrstål med avseende på lagerhållningskostnaden i färdiglagret, utifrån två separata
efterfråge- och kapacitetsnivåer. Avsnittet diskuterar även effekten vid ökad kapacitet nära
kapacitetstaket samt presenterar ett godkänt produktionsschema.

7.1.1 Resultat utifrån efterfråge- och kapacitetsnivå 1
Algoritmen har testats utifrån insamlade produktions- och efterfrågedata hämtat från Sandvik PU
Borrstål. Utifrån detta har de genomsnittliga lagerhållningskostnaderna simulerats utifrån två olika
efterfråge- respektive kapacitetsnivåer på totalt sex stycken operationer. Fyra olika
lagerhållningskostnader och deras respektive del-cykeltider redovisas:





𝑇𝑚𝑖𝑛 – den kortaste cykeltiden för att producera samtliga artiklar en gång, samt den uträknade
lagerhållningskostnaden vid den cykeltiden.
𝑇𝑜𝑝𝑡 – den lägsta lagerhållningskostnad som hittas för varje simulerad efterfråge- och
kapacitetsnivå samt den cykeltid där detta inträffar.
𝑇1 – Lagerhållningskostnaden vid optimering mot 1 veckas delcykeltid.
𝑇2 – Lagerhållningskostnaden vid optimering mot 2 veckors delcykeltid, vilket är
produktenhetens nuvarande cykeltid.

Efterfrågenivå 1 innebär en försäljning på 5400 – 6200 försäljningsenheter per vecka. I simuleringen
ingår de för produktenheten A- och B-klassade artiklar som står för 95% av försäljningsvolymen,
totalt 16 st. Simuleringarna har gjorts i två steg, där två olika delcykeltider (benämnda T1 och T2)
utvärderats, vilket kan ses i tabell 7-1. Den totala cykeltiden är 4 veckor för både T1 och T2, med olika
maximalt tillåtna artikelfrekvenser.
I tabell 7-1 listas även nettokapaciteten 𝑁𝐾𝑗 , samt den överkapacitet för de sex operationer som
använts i simuleringarna, 𝑅𝑗 . En viss överskottskapacitet har räknats av i varje operation för att ta
hänsyn till de produkter som inte finns med i simuleringen. Dessa är relativt betydande i operation C
och F, då dessa även tillverkar ett halvfabrikat som står för ca 10% av kapaciteten. Utöver detta anses
samtliga operationer behöva 5% av nettokapaciteten för övriga produkter.
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Variabler hänförliga till respektive produktionsresurs och som är gemensamma för samtliga
simuleringar (ställtider, operationstider, efterfrågan justerat för nettokapacitet, lagerhållningskostnad
justerad för nettokapacitet samt minsta produktionskvantitet per produkt) redovisas i Appendix 2.
Delcykeltid

T1

T2

F (ggr)

4 ggr

2 ggr

𝑻𝒄 (v)

1v

2v

𝑻𝒎𝒂𝒙

4x1 v

2x2v

Operation

A

B

C

D

E

F

𝑵𝑲𝒋 (h/v)

100,8h

115,2h

100,8h

86,4h

86,4h

124,2h

𝑹𝒋 (%)

5%

5%

15%

5%

5%

15%

Tabell 7-1 Variabler hänförliga till efterfråge- och kapacitetsnivå 1

I Figur 7-1redovisas resultaten av simuleringarna på olika efterfrågenivåer med den valda
kapacitetsnivån. Diagrammet visar lagerhållningskostnaden som en funktion av tiden för varje
delcykel, dvs från 0 till 2 veckor som är den maximala tiden för en delcykel i våra simuleringar.

Lagerhållningskostnad, 5400-6000 st/v, delcykeltid 0-2 veckor

Lagerhållningskostnad/h (kr/h)

400

Område som inte
kan optimeras

350
300
250
200

Optimalt
område

150
100
0,39

0,48

0,60

0,69

0,76

0,84

0,94

1,02

1,15

1,28

1,41

1,62

1,83

2,00

Del-cykeltid (v)
5400 st/v

5600 st/v

5800 st/v

6000 st/v

Figur 7-1 Diagram över lagerhållningskostnad för efterfråge- och kapacitetsnivå 1
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Resultaten visar på lägst lagerhållningskostnad mellan 0,95 – 1,02 veckor (det blå området) på
samtliga efterfrågenivåer. Det område på respektive linje där lagerhållningskostnaden drastiskt ökar
(det röda området i diagrammet) uppkommer till följd av att tiden för produktion och ställtid för
samtliga produkter (𝑇𝑚𝑖𝑛 ) är lägre än dessa tider, vilket medför att ingen ytterligare optimering kan
ske, eftersom en artikel endast kan tillverkas en gång per delcykel. Istället kan endast en ökning av
tillverkningskvantiteterna ske i takt med ökad cykeltid.
I tabell 7-2 listas lagerhållningskostnaderna för de olika efterfrågenivåerna. 𝑇𝑜𝑝𝑡 är den punkt som har
den lägsta lagerhållningskostnaden i simuleringen för varje efterfrågenivå. Att notera är att dessa
ligger väldigt nära T1, vilket även den uträknade lagerhållningskostnaden för 𝑇𝑚𝑖𝑛 gör. T1 visar en
lagerhållningskostnad som är 31-50% lägre på efterfrågenivåerna mellan 5400-6000 st/v i jämförelse
med T2, där denna skillnad minskar i takt ökad efterfrågan. Vid nivån 6200 st/v stiger
lagerhållningskostnaderna drastiskt till följd av att simuleringen ligger väldigt nära kapacitetstaket, det
finns med andra ord inte mycket tid till att öka artikelfrekvensen. T1 visar här en marginellt högre
siffra än T2, men såväl T1 och T2 har en lagerhållningskostnad som är ca 200-300% högre än tidigare
till följd av kapacitetsbristen. Effekten av en kapacitetshöjning vid denna nivå beskrivs längre ner.
De frekvenser som redovisas för artiklar visar på en dubblerad frekvens för samtliga artiklar i T1
jämfört med T2 på efterfrågenivån 5400 st/v, som sedan sjunker i takt med att den ökande
efterfrågenivån kräver mer operationstid i produktionsresurserna och därmed minskar den möjliga
andelen ställtid. Kapacitetstaket för både T1 och T2 är ca 6250 st/v, vilket innebär att T1 har en lägre
lagerhållningskostnad fram tills dess att kapacitetsutnyttjande närmar sig ca 97% (6200/6250 st/vecka)
av total tillgänglig kapacitet i den kritiska resursen.
Efterfrågan (st/v)

Cykeltid (v)

Lagerhållningskostnad/h (kr)

𝑻𝒎𝒊𝒏

𝑻𝒐𝒑𝒕

T1

T2

CC

Topt

T1

T2

Skillnad T1 – T2

5400 st/v

0,98

4x0,95

4x1

2x2

163

162

167

333

-50%

5600 st/v

1,05

4x1,02

4x1

2x2

182

181

187

346

-46%

5800 st/v

1,21

4x0,98

4x1

2x2

216

212

215

359

-40%

6000 st/v

1,41

4x0,97

4x1

2x2

262

250

257

371

-31%

6200 st/h

3,26

4x1,90

4x1

2x2

618

581

635

610

+4%

Efterfrågan
st(v)

Omsättningslager i
färdiglager (st)

Artikelfrekvens
per vecka (ggr)

Frekvens T1

Frekvens
T2

T1

T2

Skillnad

T1

T2

1

2

4

1

2

5400 st/v

2433

4866

-2433

16

8

0

0

16

0

16

5600 st/v

2736

5057

-2321

15

8

0

3

13

0

16

5800 st/v

3138

5246

-2109

13

8

0

6

10

0

16

6000 st/v

3753

5435

-1682

11

8

0

10

6

0

16

6200 st/v

9216

8904

+312

4,75

4,75

15

0

1

13

3

Tabell 7-2 Tabell över resultat av simuleringar kapacitetsnivå 1
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7.1.2 Effekt av ökad kapacitet kring kapacitetstak
I närheten av kapacitetstaket för efterfråge- och kapacitetsnivå 1 stiger lagerhållningskostnaderna
dramatiskt till följd av brist på kapacitet för att bibehålla en hög artikelfrekvens. I figur 7-2 presenteras
effekten av att öka kapacitetsnivåen nära kapacitetstaket för efterfråge- och kapacitetsnivå 1. Den
kortaste cykeltiden är 3,26 veckor för kapacitetsnivå 1, vilket ger ett kvarhållande av kapaciteten vid
denna efterfrågenivå ger en närmast dubblering av del-cykeltiden, vilket i sin tur leder till ökade
omsättningslager. Genom att öka kapaciteten kan omsättningslagret återgå till tidigare nivåer.

Lagerhållningskostnad (kr/h)

Lagerhållningskostnad, 6250 st/v, kapacitetsnivå 1 resp 2
600

Effekt av
kapacitetsökning

500
400
300
200
100
0,25

0,35

0,49

0,57

0,66

0,70

0,78

0,86

0,94

1,04

1,15

1,28

1,43

1,54

1,59

1,67

1,88

Del-cykeltid (v)
6250 st/v Kap. Nivå 1

6250 st/v Kap. Nivå 2

Figur 7-2 Effekt lagerhållningskostnad vid kapacitetstak, kapacitetsnivå 1

7.1.3 Resultat utifrån efterfråge- och kapacitetsnivå 2
Resultaten som utvärderas i denna del utgår ifrån en efterfrågenivå på 6250-7500 försäljningsenheter
per vecka. Kapaciteterna har justerats upp för att möta en ökad efterfrågan och listas i tabell 7-3.
Cykeltid

T1

T2

F (ggr)

4

2

𝑻𝒄 (v)

1

2

𝑻𝒎𝒂𝒙

4x1 v

2x2v

Operation

A

B

C

D

E

F

𝑵𝑲𝒋 (h/v)

117,6h

134,4h

117,6h

109,2h

100,8h

152,2h

𝑹𝒋 (%)

5%

5%

15%

5%

5%

15%

Tabell 7-3 Variabler hänförliga till kapacitetsnivå 2 i simulering
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I figur 7-3 visas resultaten av simulering på olika efterfrågenivåer utifrån kapacitetsnivå 2.
Diagrammet visar på att lagerhållningskostnaderna är som lägst mellan 0,7-0,93 veckor (det blå
området) för samtliga efterfrågenivåer, med en stor andel outnyttjad potential för optimering på
nivåerna 6250-7250 st/v, vilket visas av det röda området. Vid efterfrågenivån 7250 st/v stiger lägsta
lagerhållningskostnad med närmare 95%, till följd av kapacitetsbrist. Kapacitetstaket för simuleringen
ligger vid 7650 st/v för både T1 och T2.

Lagerhållningskostnad 6250-7500 st/v, delcykeltid 0-2 veckor
500

Lagerhållningskostnad (kr/h)

450
400

Område som inte
kan optimeras

350
300
250
200
150

Optimalt
område

100
0,25

0,35

0,49

0,57

0,66

0,70

0,78

0,86

0,94

1,04

1,15

1,28

1,43

1,54

1,59

1,67

1,88

2,00

Del-cykeltid (v)
6250 st/v

6500 st/v

6750 st/v

7000 st/v

7250 st/v

7500 st/v

Min kostnad

Figur 7-3 Diagram över lagerhållningskostnad för efterfråge- och kapacitetsnivå 2

I tabell 7-4 presenteras resultaten för efterfråge- och kapacitetsnivå 2. Lagerhållningskostnaden visar
på stora skillnader mellan T1 och T2, till följd av att T1 ligger betydligt närmare värdena för 𝑇𝑚𝑖𝑛 och
𝑇𝑜𝑝𝑡 . Den närmast dubblerade artikelfrekvensen för T1 kan ge närmare 50% besparing i
lagerhållningskostnad för omsättningslagret på efterfrågenivåer upp till 7000 st/v. Därefter avtar
effekten till följd av kapacitetsbrist, då andelen operationstid ökar i förhållande till andelen ställtid.
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Sammantaget visar simuleringarna att delcykeltiden T1 uppvisar lägre kostnader på nästan alla nivåer
som i jämförelse med T2, som inte är alldeles i närheten av kapacitetstaket för respektive kapacitetsoch efterfrågenivå. Detta anses bero på att T1 ligger betydligt närmare värdena för 𝑇𝑚𝑖𝑛 och 𝑇𝑜𝑝𝑡 . I
likhet med teorierna kring basic period leder en högre artikelfrekvens till en lägre
lagerhållningskostnad till följd av frekventare inleveranser till färdiglagret, vilket ger en högre
omsättningshastighet och lägre omsättningslager.
Efterfrågan (st/v)

Cykeltid (v)

Lagerhållningskostnad/h (kr)

𝑻𝒎𝒊𝒏

Topt

T1

T2

CC

Topt

T1

T2

Skillnad T1-T2

6250 st/v

0,84

4x0,78

4x1

2x2

137

136

163

326

-50%

6500 st/v

0,89

4x0,86

4x1

2x2

150

149

168

337

-50%

6750 st/v

0,99

4x0,87

4x1

2x2

172

168

174

347

-50%

7000 st/v

1,13

4x0,75

4x1

2x2

201

193

200

358

-44%

7250 st/v

1,30

4x0,90

4x1

2x2

240

229

237

369

-36%

7500 st/v

2,50

4x0,93

4x1

2x2

474

429

447

470

-5%

Efterfrågan st(v)

Omsättningslager i
färdiglager(st)

Artikelfrekvens
per vecka

Frekvens T1

Frekvens T2

T1

T2

Skillnad

T1

T2

1

2

4

1

2

6250 st/v

2849

5699

-2849

16

8

0

0

16

0

16

6500 st/v

2946

5892

-2946

16

8

0

0

16

0

16

6750 st/v

3041

6082

-3041

16

8

0

0

16

0

16

7000 st/v

3504

6272

-2768

14

8

0

4

12

0

16

7250 st/v

4145

6461

-2316

12

8

0

8

8

0

16

7500 st/v

7787

8222

-435

6,5

6,25

8

7

1

7

9

Tabell 7-4 Tabell över resultat av simuleringar kapacitetsnivå 2
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7.1.4 Exempel på produktionsschema utifrån simulering
Nedan presenteras ett exempel på produktionsschema genererat utifrån en efterfrågenivå på 5800 st/v
med en delcykeltid på en vecka, totalt fyra veckor. Schemat har en total överkapacitet på två timmar
och består av 10 artiklar som tillverkas varje vecka, dvs 𝑓𝑖 = 4 , samt 6 artiklar som tillverkas
varannan vecka, 𝑓𝑖 = 2. Kapaciteten är beräknad för produktionsavsnitt 2, som är kritisk resurs i
simuleringen på denna efterfrågenivå.
Exempel på produktionsschema, 5800 st/v, 4x1 veckor
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
s
v
e
c
k
a

1

2

2

1

3

2

4

1

0,00

3

4

5

6

7

4

5

6

7

3

4

5

6

7

2

4

5

6

7

2

10,00

20,00

30,00

40,00

9

8

10

9

9

8

12 13 14

11

10

9

50,00

12

60,00

12

16

13 14 15

12 13 14

11

15

15

16

13 14 15

70,00

80,00

90,00

100,00

Kapacitetsbehov per vecka
Figur 7-4 Exempel på produktionsschema, 5800 st/v, 4x1 vecka

Produktionsschemat är genererat utifrån Segerstedts (2004) algoritm där varje artikel tillverkas till ett
värde som är en potens av 2. Schemat har sedan genererats automatiskt genom att de artiklarna med
frekvens = 4 har lagts in i samtliga veckor. Därefter har de artiklar med frekvens = 2 slumpats ut
mellan produktionsveckorna för att ge det totala resultatet. Exakta data för kvantiteter och
operationstider finns listat i appendix 3.

48

Optimering och balansering av cyklisk produktion
- En studie på Sandvik Materials Technology PU Borrstål
Tommy Hedlund, Daniel Kvarnlöf

7.2 Simulerad effekt på produktionssystemets balansering
I detta avsnitt jämförs den överkapacitet totalt och i respektive operation för de simulerade
cykeltiderna T1 och T2. Avsnittet inleds med en överblick av total överkapacitet i respektive
simulering, för att sedan inrikta sig på överkapaciteten mellan operationerna för de olika cykeltiderna.
Avsnittet avslutas med en närmare titt på andelen tid som används för omställ respektive operationstid
vid de olika simuleringsnivåerna.

7.2.1 Jämförelse av total överkapacitet mellan delcykeltid T1 och T2
I figur 7-5 presenteras den totala överkapaciteten för delcykeltid T1 respektive T2 för efterfråge- och
kapacitetsnivå 1. Simuleringarna visar på en totalt sett mindre överkapacitet för T1 på samtliga
efterfråganivåer, även om skillnaderna minskar i takt med ökad efterfrågan, då mindre tid ges för
ökningen av artikelfrekvensen. Andelen överkapacitet kan ses som ett mått på hur väl balanserat
produktionssystemet är, eftersom en hög andel överkapacitet visar på att den eller de
produktionsresurser som inte är kritiska har en hög andel tillgänglig tid kvar som inte utnyttjas.
Överkapaciteten för T1 minskar från 9,2% till ungefär 4,4% vid efterfrågenivån på 6000 st/v, medan
T2 minskar från 16,6% till ungefär 8,0% vid samma efterfrågenivå.

Jämförelse av överkapacitet, T1 och T2
18,0%

Överkapacitet (%)

16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

5400 st/v

5600 st/v

5800 st/v

6000 st/v

T1

9,2%

7,5%

5,7%

4,4%

T2

16,6%

13,7%

10,9%

8,0%

Figur 7-5 Jämförelse av total överkapacitet, 5400-6000 st/v
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En av anledningarna till denna effekt är att operation C, som tillhör produktionsavsnitt 2, som har
relativt höga ställtider (1,5-4,5h) men samtidigt klart högst produktionstakter, har en betydligt högre
andel ställtid vid delcykeltid T1 (mellan 30-38%) jämfört med T2 (22-24%), vilket illustreras i figur 76. En högre andel ställtid jämnar ut såväl outputen som behovet av material från tidigare
produktionsavsnitt, vilket verkar balanserande för produktionssystemet.
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Figur 7-6 Uppdelning av ställtid/operationstid operation C
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7.2.2 Jämförelse av överkapacitet per operation, efterfrågenivå 5400-6000 st/v
I figur 7-7 presenteras överkapaciteten per operation för delcykeltiden T2 (2 veckor) och efterfrågeoch kapacitetsnivå 1. Den begränsande resursen är operation D som har lägst överkapacitet på
samtliga efterfrågenivåer. Operation C har relativt hög överkapacitet till följd av att cykeltiden är långt
över tiden för 𝑇𝑚𝑖𝑛 på samtliga nivåer. Av detta skäl gynnas denna operation av en förlängd cykeltid då
dess produktionstakt är betydligt högre än övriga operationer.
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Figur 7-7 Överkapacitet per operation (T2) 5400-6000 st/v

I figur 7-8 visas motsvarande överkapacitet per operation för delcykeltiden T1(1 vecka). I denna är
överkapaciteten betydligt jämnare mellan operation A, B, C och D till följd av den ökande andelen
ställtid. För både T1 och T2 har operation E och F relativt höga överkapaciteter. Detta kan bero på att
nettokapaciteten satts något för högt för dessa operationer, vilket visar på ytterligare
optimeringspotential.
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Figur 7-8 Överkapacitet per operation (T1) 5400-6000 st/v
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7.2.3 Jämförelse av överkapacitet per operation, efterfrågenivå 6250-7500 st/v
I figur 7-9 presenteras överkapaciteten per operation för delcykeltiden T2 och efterfråge- och
kapacitetsnivå 2. Begränsande operation är här operation A på samtliga efterfrågenivåer. På
efterfrågenivån 6250-6500 st/v är överkapacitet mer än 10% i samtliga operationer. Även här har
operation C relativt hög överkapacitet till följd av en låg andel ställtid i förhållande till operationstid.
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Figur 7-9 Överkapacitet per operation (T2) 6250-7500 st/v

I figur 7-10 visas motsvarande kapacitet per operation för delcykeltiden T1. Här har operation A, B
och C relativt låga överkapacitet, medan överkapaciteten ökar från operation D till F. Detta kan ge
effekten att eventuella variationer i operationerna A-C till viss del kan kompenseras genom kortare
genomloppstider senare i produktionssystemet. Vid efterfrågenivå 7500 st/v får linjen en liknande
form som för T2, då simuleringen närmar sig kapacitetstaket.
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Figur 7-10 Överkapacitet per operation (T1) 6250-7500 st/v
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8 Analys
I detta kapitel analyseras och jämförs den teoretiska referensramen med resultatet från simuleringen
utifrån den algoritm som tagits fram inom ramen för denna studie. Kapitlet delas upp i två delar, där
den första delen diskuterar algortimens förmåga att skapa godkända lösningar, vilket sammanfaller
med studiens teoretiska syfte. Den andra delen diskuterar möjliga förbättringar som kan identifieras i
det utvärdera fallet, vilket sammanfaller med studiens praktiska syfte.

8.1 Algoritmens förmåga att skapa godkända lösningar
Som tidigare beskrivits finns det inom ELSP en stor utmaning i att hantera flera samverkande och
beroende aspekter när dessa former av problem ska lösas, vilket gör att fokus på en aspekt påverkar
övriga aspekter. Målet med ELSP är att fastställa orderkvantiteteter och frekvenser och utifrån detta
generera ett produktionsschema som tar hänsyn till lagerhållningskostnad och kapacitet (Brander
2005).
I metodkapitlet diskuteras ett antal kriterier som modellen ska utvärderas från:




Modellen ska generera ett produktionsschema för den kritiska resursen där avvikelsen från den
valda cykeltiden inte är större än ±2,5%.
Modellen skall inte generera någon överbeläggning i någon produktionsresurs.
Modellen skall fungera vid olika nivåer på efterfrågan.

I resultatet och appendix 3 visas ett godkänt produktionsschema för en given efterfrågan där
avvikelsen från cykeltiden är mindre än 1% i respektive delcykel. Det är närmast omöjligt att helt
undgå vissa skillnader mellan målet för cykeltiden och den verkliga cykeltiden, men
simuleringsmodellen genererar helt klart ett produktionsschema inom ramen för den givna kapaciteten.
I resultatet visas att kostnaderna för såväl T1 som T2 överstiger kostnaden för 𝑇𝑚𝑖𝑛 i detta specifika
fall, men att nivån för detta ligger betydligt närmare T1 än T2. Eftersom målet i algoritmen inte är att
finna en optimal cykeltid, utan utifrån en praktiskt användbar cykeltid, ses detta som mindre
avgörande. Det kan dock diskuteras huruvida en optimal cykeltid utifrån common cycle på exempelvis
0,84 veckor kan realiseras i verkligheten, eftersom detta kräver extrem synkronisering i
planeringsprocesser, alternativt väldigt långa planeringsperioder där eventuell variation jämnar ut sig.
Detta påvisar även Chan et al (2013) då en stor del av forskningsfältet har valt att mjuka upp ett antal
analytiska antaganden för att kunna skapa praktiskt användbara lösningar på ELSP-problemet.
Kriteriet om att algoritmen n inom ramen för studien ska kunna skapa godkända produktionsscheman
anses därför vara uppfyllt.
Det finns dock ett antal inbakade risker i denna algoritm samt de antaganden som ligger till grund för
dess uppbyggnad. Dels antas såväl operationstider, ställtider och nettokapaciteter vara deterministiska
och konstanta på kort och medellång tid. Inte heller tas någon specifik hänsyn till eventuella
ombeställningar på grund av kassationer i resultatet. Det är svårt att avgöra den variation som idag
finns inom produktionssystemet inom SMT PU Borrstål, men detta gör egentligen att möjligheten att
avsätta ytterligare överkapacitet för produktionsresurserna kan nyttjas till att även ta höjd för dessa
händelser, vilket ger den en fördel över andra algoritmer. Eftersom simuleringsmodellen även tar
hänsyn till samtliga produktionsresurser till skillnad från de flesta ELSP-modeller (se t ex Brander
2005, Chan md flera 2013) anser vi att risken för överbeläggning minskar. Kriteriet om att algoritmen
inte ska generera någon överbeläggning i någon produktionsresurs anser vi därför vara uppfyllt.

53

Optimering och balansering av cyklisk produktion
- En studie på Sandvik Materials Technology PU Borrstål
Tommy Hedlund, Daniel Kvarnlöf

De flesta modeller inom såväl ELSP och Schedule Leveling förutsätter konstanta och deterministisk
efterfrågan på kort och medellång sikt (se till exempel Holmbom & Segerstedt 2014 och Pool med
flera 2010). Istället hanteras variationer i efterfrågan med hjälp av säkerhetslager. Den algoritm som
presenteras i denna studie har fördelen att den kan simulera olika efterfrågenivåer på relativt kort sikt
(ca 4 veckor) och utifrån det skapa ett giltigt produktionsschema som ger lägsta möjliga
lagerhållningskostnad för denna tidshorisont. Detta ger möjligheten att på relativt kort sikt förändra
produktionsschemat för att möta eventuella förändringar inom given kapacitet, vilket gör den mer
motståndskraftig mot variationer. Genom en iterativ planeringsprocess, där ett nytt
produktionsschema tas fram var 4:e vecka kan en avvägning mellan stabilitet och flexibilitet skapas.
Förändringar i kvantiteter på grund av förändrad efterfrågan gör att omställningstiden varierar, men
algoritmen ger ändå en giltig lösning. Kriteriet om att algoritmen ska kunna hantera flera
efterfrågenivåer (så länge tillräcklig kapacitet finns tillgängligt) anses därför vara uppfyllt.
Ytterligare ett kriterium som framförs i metoden är att algoritmen i största möjliga mån ska kunna
appliceras på andra produktionsresurser med andra parameterar vad avser efterfrågan, kapaciteter och
parametrar för omställningstider och operationstider. Simuleringsmodellen utgår ifrån tidigare
modeller inom ramen för ELSP och Schedule Leveling med liknande definitioner av variabler och
parametrar. Detta gör i sig att modellen är relativt lätt att applicera på andra praktiska eller teoretiska
fall. Den största skillnaden mot andra ELSP-modeller är selektionen för ökning av frekvensen för
respektive artikel, där simuleringsmodellen inom ramen för studien endast använder
lagerhållningskostnaden och inte en avvägning mellan lagerhållningskostnad och ställkostnad. Detta
tar modellen stöd i Schedule Levelings principer om att såväl ställ- och lagerhållningskostnader är
svåra att uppskatta och att båda dessa bör försöka minimeras på lång sikt, då ett fokus på
ställkostnaderna istället leder till en maximering av produktionskvantiteterna (Segerstedt 2004). Att
notera är att ELSP-modeller sällan är totalkostnadsanalyser, då de inte tar hänsyn till kostnaden för
kapacitet etc. Vi är försiktigt optimistiska att även detta kriterium är uppfyllt, men ytterligare
simuleringar av teoretiska eller praktiska fall skulle vara nödvändigt för att helt kunna uppfylla detta
kriterium.

8.2 Utvärdering av algoritmens resultat
I denna del diskuteras möjliga förbättringar för SMT PU Borrstål utifrån den simulering som har skett
och som presenteras inom resultatet.

8.2.1 Möjlig besparingspotential av kortare produktionscykler
Resultatet av simuleringarna visar på en betydande potentiell minskning av lagerhållningskostnader i
omsättningslagret genom att korta av produktionscykeln från den rådande tvåveckorscykeln inom
SMT PU Borrstål, till att ha en produktionscykel med en vecka som bas. Besparingarna uppgår till
närmare 50 % på flera efterfrågenivåer till följd av att det finns kapacitet för omställ och tillverkning
av samtliga produkter inom en veckas cykeltid. Potentialen minskar i takt med att kapaciteten närmar
sig kapacitetstaket, men lagerhållningskostnaderna stiger då även drastiskt för den nuvarande
produktionscykeln. Att förkorta cykeltiden kan med andra ord ses som ett sätt att bättre nyttja
kapaciteten som finns tillgänglig på kort och medellång sikt, även om en större andel av tiden går till
omställning vid valet av en kortare produktionscykel.
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Lumsden (2012) anser att partiformningen är av stor vikt, då mer frekventa och punktliga ledtider för
inleverans effektivt leder till ett minskat behov av säkerhetslager för att täcka variation i efterfrågan
och i processen. Ett fåtal av produkterna i vårt praktiska fall står för en stor del av den totala volymen
och dessa bör i likhet med tankarna kring ”Basic Period” (se bland annat Holmbom & Segerstedt
2014) premieras före andra produkter. Algoritmen som testas inom ramen för denna studie tar inte
hänsyn till denna möjliga besparingspotential, eftersom säkerhetslager måste beräknas utanför
cykliska planeringsmodeller, då den endast beräknar kostnaden för omsättningslagret. En minskad
ledtid genom högre tillverkningsfrekvens kan dock leda till följande besparing i % för SMT PU
Borrstål, vilket härstammar från formeln för säkerhetslagrets uppbyggnad:

𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑆𝐿 =

√𝑇0 − √𝑇1
√𝑇0

Där 𝑇0 är tiden mellan inleverans i färdiglagret före förändring och 𝑇1 är den nya cykeltiden. Detta kan
beräknas per produkt för att ge en rimlig besparingspotential. Mer frekventa inleveranser leder även
till en minskad risk för brister i färdiglagret, eller åtminstone minskad risk för att förseningen blir
större än några dagar i de fall då brister uppkommer.
Inom Schedule Leveling (se bland annat Holweg 2001och Bohnen med flera 2012) är målet att
försöka minimera produktionskvantiteterna genom att ständigt försöka förkorta cykeltiden. Eftersom
lagerhållningskostnader ofta anses underskattas bör fokus istället ligga på att försöka standardisera och
minimera variationer och tider för omställ och tillverkning för att skapa överkapacitet i operationerna.
Denna överkapacitet kan sedan användas för att frekvensen för tillverkning av artiklar ska ökas
ytterligare. Utifrån detta synsätt kan det vara fördelaktigt för SMT PU Borrstål att strukturerat söka
korta av produktionscykeln för ett fåtal produkter i taget, för att testa hållbarheten i modellen, med
målet att minska cykeltiden för samtliga eller de flesta produkter till en vecka. Detta angreppssätt
förordas även av Pool med flera (2010) som ser cykliska produktionsscheman som ett verktyg för att
standardiserat arbeta med att förbättra tillverkningsföljden.
En annan aspekt att ta hänsyn till är den kring fasta kontra rörliga tillverkningskvantiteter, där SMT
PU Borrstål i dagsläget använder en tvåveckorscykel men låter kvantiteterna variera ganska stort
mellan artiklarna från gång till gång. Såväl Segerstedt (2004), Holweg, Bicheno och Niessmann
(2001) och Hüttmeir, o.a. (2009) anser att rörliga produktionskvantiteter skapar en ökad variation och
därmed en ökad risk för högre lagerhållningskostnader, samtidigt som nyttan med stabiliteten i ett
repetivt produktionsschema till viss del försvinner. SMT PU Borrstål bör sträva efter att frysa sina
tillverkningskvantiteter på kort sikt för att skapa minskad variation i det cykliska schemat.
En annan påverkan som sker till följd av ökad tillverkningsfrekvens är att kapitalbindningen av
produkter i arbete minskar, eftersom genomloppstiden minskar till följd av lägre
produktionskvantiteter, givet att beläggningsgraden inte är alltför stor (Lumsden 2012). En hög
kapitalbindning i lager är även ofta ett symptom på instabila processer och leder till ökade kostnader
för materialhantering, lägre flexibilitet och överproduktion (Karlsson och Ålhlström1996, Liker 2004).
I den simuleringsmodell som utvärderas inom ramen för studien optimeras tillverkningsfrekvensen
utifrån en nettokapacitet i varje produktionsresurs, som är bruttotiden minskad med tid för
genomsnittliga tider för oplanerade och planerade stopp. Detta minskar risken att produktionsresurser
överbeläggs och visar även på en potential i att frigöra mer tid för optimering, genom att strukturerat
arbeta för att öka nettokapaciteten i produktionsresurserna.
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Genom en minskning av produktionskvantiteterna med användningen av en ökad tillverkningsfrekvens
av produkterna kan således genomloppstider och därmed kapitalbindning i produkter i arbete minskas
inom SMT PU Borrstål. Det är dock svårt att uppskatta denna potentiella besparingspotential, men i
likhet med besparingspotentialen i säkerhetslagret minskar kapitalbindningen i samma takt som
genomloppstiden minskar.

8.2.2 Ökad balans i produktionssystemet genom minskade
produktionskvantiteter
I resultatet presenteras den överkapacitet som blir följden av simuleringsmodellen baserat på
delcykeltiderna T1 och T2. På samtliga efterfrågenivåer i simuleringen har T2 ett lägre genomsnittligt
kapacitetsutnyttjande än T1, där överkapaciteten är ojämnt fördelat över produktionsresurserna.
Anledningen till detta är att valet av en längre produktionscykel inom SMT PU Borrstål bygger på
tanken att optimera enskilda produktionssteg, i detta fall produktionsavsnitt 2, som har hög
omställningstid men en hög produktionstakt.
Tvåveckorscykeln avviker relativt mycket från den uträknade tiden för common cycle. Effekten av
detta är dock att efterfrågan och output från denna operation blir ryckig och högre än vad tidigare och
senare produktionssteg kan hantera, vilket skapar tillfälliga kapacitetsbrister i dessa operationer.
Lösningen på detta har bland annat varit en buffert mellan produktionsavsnitt 1 och 2 på närmare en
vecka, medan svårigheterna för produktionsavsnitt 3 att klara av vissa delar av produktmixen har lett
till platsbrist för inkommande material från produktionsavsnitt 2, med stigande genomloppstider som
följd. Produktionsavsnitt 2 har då fått stanna i väntan på att produktionsavsnitt 3 har kört vidare
material innan produktion kan återupptas.
Genom en kortare produktionscykel och en högre tillverkningsfrekvens som närmar sig den för
common cycle (vilket ger lägre produktionskvantiteter) ökar genomloppstiden då produktionsavsnitt 2
får en högre andel ställtid men därigenom jämnar ut såväl efterfrågan som output till
produktionsstegen före och efter. På detta sätt ökar genomloppstiden och behovet av buffertar
minskar. En kortare produktionscykel antas därför leda till en minskad kapitalbindning och en
jämnare köbildning i produktionslager och buffertar. Detta stöds bland annat av Hüttmeier med flera
(2009) och Bohnen med flera (2012), som anser att utjämningsscheman är kritiska för att balansera
produktvolym och produktmix mot efterfrågan, i syfte att minimera variation som blir följden av
toppar och dalar i efterfrågan. Såväl tillfällig överbelastning på operatörer och utrustning och obalans i
tillverknings- och logistikprocesser kan undvikas på detta sätt.
Pool med flera (2010) visar på flera fördelar med användningen av cykliska produktionsscheman,
främst att det skapas förutsägbara in- och utleveranser i produktionsflödet, vilket förenklar
synkroniseringen och samtidigt minskar komplexiteten vid schemaläggning. SMT PU Borrstål har en
fördel av att under en längre tid arbetat med cyklisk produktion, men kan anses behöva arbeta mer
strukturerat för att utmana den inarbetade tvåveckorscykeln, eftersom detta skulle lösa många av
problemen kopplade till ojämn materialtillgång och efterfrågan i separata operationer. Att använda
en återkommande tillverkningsföljd möjliggör att ständigt förbättra och minska variationer i ställtider
och operationstider, eftersom repetitionen i sig gör det möjligt att lära sig av sina erfarenheter.
I resultatet beskrivs effekten på lagerhållningskostnaden när efterfrågan närmar sig kapacitetstaket i en
eller flera operationer. Den drastiskt ökande lagerhållningskostnaden är till följd av att tiden för
common cycle omöjliggör en bra optimering och ökar behovet av ”batchning” för att överhuvudtaget
kunna tillverka det behov som finns över cykeltiden. Uträkningen av common cycle kan med andra
ord visa på produktionssystemets möjlighet att klara av den prognosticerade efterfrågan som finns och
vilka eventuella kapacitetsökningar som behöver göras för att möta dessa. Modellen kan med fördel
även användas för att simulera just kapacitetsökningar eller minskningar i vissa operationer och dess
påverkan på lagerhållningskostnaderna och tillverkningsfrekvenser.
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9 Slutsatser
I detta kapitel förs ett kortare resonemang kring huruvida studien har uppfyllt det teoretiska och
praktiska syfte som har satts upp.

9.1 En algoritm som genererar godkända lösningar
Sammantaget anses studien uppfylla sitt teoretiska syfte; att presentera en planeringsalgoritm som ger
godkända resultat vid optimering av en dedikerad produktionslina bestående av flera
produktionsresurser, med avseende på lagerhållningskostnad i omsättningslager samt tillgänglig
kapacitet. De tre kriterier som satts upp vad gäller förmågan att generera godkänna lösningar anses
uppfyllda, medan kriteriet vad gäller modellens förmåga att kunna appliceras med andra indata kräver
ytterligare forskning. Fördelen är dock att den bygger på tidigare algoritmer inom samma område och
därför ganska lätt kan testas i förhållande till dessa.

9.2 Flera potentiella förbättringsmöjligheter identifierade
Sammantaget anses studien även uppfylla dess praktiska syfte; att presentera möjliga
förbättringsförslag utifrån de resultat som ges av smuleringarna i det praktiska fall som algoritmen
utvärderas genom. Flera förbättringsförslag ges för att minska kapitalbindning i omsättningslagret och
visar även potentialen i att kunna minska såväl produkter i arbete som säkerhetslager genom nyttjandet
av en kortare cykeltid.
De viktigaste förbättringsmöjligheterna anses vara att strukturerat söka öka tillverkningsfrekvensen av
de artiklarna med högst volym, för att på lite längre sikt kunna tillverka stora delar av
produktsortimentet med en kortare cykeltid. Detta ökar även förmågan att snabbare kunna möta
förändringar i efterfrågan och öka balansen mellan de olika produktionsresurserna.
Studien visar på möjligheten att kombinera principer från ELSP och Schedule Levelling för att skapa
en algoritm som fokuserar på möjligheten att maximera tillverkningsfrekvensen och minimera
cykeltider istället för att enbart göra en avvägning mellan ställ- och lagerhållningskostnad. Dessutom
ger algoritmen och verktyget praktiskt användbara produktionsscheman där dagar eller veckor kan
användas som bas för planeringen.

9.3 Förslag på framtida forskning inom fältet
För att ytterligare belägga algoritmens riktighet och användbarhet kan det vara nödvändigt med
omfattande kvantitativa studier. Detta kan i huvudsak utföras på två vis. Man skulle kunna tänka sig
att modellen prövas i samma miljö, fast under längre tid. Då skulle man utöver att ytterligare något
befästa modellen och algoritmen kunna få mer data på hur vissa nyckeltal som exempelvis
kapitalbindning och liknande påverkas. Man skulle också kunna tänka sig att pröva algoritmen i andra
miljöer, med andra typer av produktionslinor. En sådan studie skulle - om den faller väl ut - kunna
bidra väldigt mycket till att verifiera algoritmens riktighet.
Andra intressanta uppslag till studier i nära anknytning till denna är att ytterligare undersöka
beröringspunkter mellan cyklisk planering och utjämning. Man skulle också kunna tänka sig
vidareutveckling av vår algoritm där man kvantifierar över någon av de parametrar vi har satt som
fasta för att eventuellt hitta ännu bättre planeringsutfall.
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Appendix 1 – Beskrivning av simuleringsalgoritm
STEG 0: Skapa utgångsläge för lösningen
Bestäm värden för följande variabler:
F = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑑 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑 = 1,2,4 …
𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑎𝑙𝑑 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑(𝐹𝑇𝑐 )
𝑓𝑖 = 1 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑖
Bestäm kortaste cykeltid enligt Common Cycle:

𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑗 =

∑𝑖(𝑠𝑖𝑗 )⁄(1 − 𝑅𝑗 − ∑𝑖(𝑜𝑖𝑗 𝑑𝑖𝑗 ))
𝑁𝐾𝑗

För alla maskiner j:
Om 𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑗 < 0 eller 𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑗 > 𝑇𝑚𝑎𝑥
AVSLUTA SÖKNING.
Det finns ingen möjlig lösning, kapaciteten är inte tillräcklig i en eller flera produktionsresurser för att
täcka efterfrågan under den maximala cykeltiden. Försök att öka den tillgängliga tiden, 𝑁𝐾𝑗 .
Sätt startvärde på T:
𝑇 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑗 )
STEG 1: Maximera frekvensen för artiklarna inom tillgänglig kapacitet
För alla maskiner j:
Om 𝑇 > 𝑇𝑚𝑎𝑥
GÅ TILL STEG 2.
För alla artiklar i:
𝑄𝑚𝑖𝑛,𝑖 < 𝑑𝑖 𝑇𝑚𝑎𝑥 ⁄2𝑓𝑖 eller 𝑓𝑖 = 𝐹 för samtliga artiklar
GÅ TILL STEG 2.
Bestäm begränsande produktionsresurs:
𝑚 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥(𝑇𝑖𝑛𝑓,𝑗 )
𝑗

För alla artiklar i:
Välj bort artiklar där 𝑄𝑚𝑖𝑛,𝑖 < 𝑑𝑖 𝑇𝑚𝑎𝑥 ⁄2𝑓𝑖 eller 𝑓𝑖 = 𝐹.
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Därefter, bestäm produkt med högst lagerhållningskostnad i produktionsresurs j:

𝑘 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 (ℎ𝑖𝑚
𝑖

𝑑𝑖𝑚 𝑇
(1 − 𝑜𝑖𝑚 𝑑𝑖𝑚 ))
2𝑓𝑖

Öka frekvensen för artikel k:
2𝑓𝑘 ← 𝑓𝑘
Genomför ny beräkning kortast möjliga cykeltid enligt Basic Period:

𝑇 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑇𝑖𝑛𝑓,𝑗 ) = 𝑚𝑎𝑥

∑𝑖(𝑓𝑖 𝑠𝑖𝑗 + 𝑜𝑖𝑗 𝑑𝑖𝑗 𝑁𝐾𝑗 𝑇) + 𝑅𝑗 𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑁𝐾𝑗

GÅ TILL STEG 1.
STEG 2: Slutför lösningen
Dra tillbaka sista frekvensökning av artikel k:
𝑓𝑘 ← 1/2𝑓𝑘
Sätt cykeltid till att vara maximal cykeltid:
𝑇 = 𝑇𝑚𝑎𝑥
Utför avslutande beräkning av kapacitet för alla produktionsresurser j:

𝑇𝑖𝑛𝑓,𝑗 =

∑𝑖(𝑓𝑖 𝑠𝑖𝑗 + 𝑜𝑖𝑗 𝑑𝑖𝑗 𝑁𝐾𝑗 𝑇𝑚𝑎𝑥 ) + 𝑅𝑗 𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑁𝐾𝑗

Bestäm produktionskvantiteter för samtliga artiklar i:
𝑞𝑖 = 𝑑𝑖 𝑇𝑚𝑎𝑥 ⁄𝑓𝑖
Därefter, skapa produktionsschema med F delcykler, där artiklar där 𝐹 = 𝑓𝑖 tillverkas i varje delcykel,
artiklar med 𝐹 = 𝑓𝑖 /2 tillverkas varannan gång etc.

Produkt Min kvant.
1
108
2
108
3
108
4
108
5
81
6
81
7
108
8
126
9
126
10
108
11
108
12
108
13
128
14
128
15
128
16
128

s
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
0,5
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Operation A
o
d
0,015 1,964
0,015 3,929
0,014 2,619
0,015 4,653
0,017 3,710
0,017 9,415
0,017 4,355
0,015 1,806
0,015 5,962
0,015 1,558
0,016 1,339
0,016 2,401
0,014 3,333
0,014 2,917
0,016 2,599
0,015 2,530
h
0,067
0,074
0,057
0,059
0,084
0,097
0,069
0,058
0,061
0,071
0,072
0,075
0,058
0,061
0,058
0,059

s
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,6
1,8
1,6

Operation B
o
d
0,017 1,719
0,016 3,438
0,017 2,292
0,017 4,071
0,019 3,247
0,014 8,238
0,015 3,811
0,016 1,580
0,016 5,217
0,017 1,363
0,015 1,172
0,019 2,101
0,013 2,917
0,014 2,552
0,013 2,274
0,014 2,214
h
0,059
0,065
0,050
0,052
0,073
0,085
0,061
0,051
0,054
0,062
0,063
0,065
0,051
0,053
0,051
0,051

s
2
2,3
1,3
1,5
1,5
4,5
1,5
1,5
2,3
3
3
3
1,5
1,5
1,5
1,5

Operation C
o
d
0,010 1,964
0,010 3,929
0,010 2,619
0,010 4,653
0,011 3,710
0,013 9,415
0,010 4,355
0,008 1,806
0,008 5,962
0,010 1,558
0,010 1,339
0,010 2,401
0,008 3,333
0,008 2,917
0,011 2,599
0,011 2,530
h
0,067
0,074
0,057
0,059
0,084
0,097
0,069
0,058
0,061
0,071
0,072
0,075
0,058
0,061
0,058
0,059

s
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Operation D
o
d
0,008 2,292
0,009 4,583
0,008 3,056
0,009 5,428
0,010 4,329
0,015 10,984
0,015 5,081
0,008 2,106
0,008 6,956
0,015 1,817
0,023 1,563
0,022 2,801
0,021 3,889
0,020 3,403
0,022 3,032
0,021 2,951
h
0,079
0,086
0,067
0,069
0,097
0,113
0,081
0,067
0,071
0,082
0,085
0,087
0,068
0,071
0,068
0,068

s
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Operation E
o
d
0,009 2,292
0,007 4,583
0,008 3,056
0,007 5,428
0,016 4,329
0,011 10,984
0,010 5,081
0,008 2,106
0,007 6,956
0,015 1,817
0,016 1,563
0,016 2,801
0,015 3,889
0,015 3,403
0,016 3,032
0,035 2,951
h
0,079
0,086
0,067
0,069
0,097
0,113
0,081
0,067
0,071
0,082
0,085
0,087
0,068
0,071
0,068
0,068

s
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Operation F
o
d
0,011 4,500
0,012 9,000
0,011 6,000
0,011 10,659
0,014 8,500
0,014 11,982
0,014 5,543
0,013 4,136
0,013 13,659
0,023 3,568
0,021 1,705
0,022 3,056
0,019 4,242
0,019 3,712
0,021 3,308
0,019 3,220
h
0,154
0,169
0,132
0,136
0,191
0,123
0,088
0,132
0,140
0,162
0,092
0,095
0,074
0,078
0,074
0,075
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Appendix 2 – Simuleringsvariabler för operationer
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Appendix 3 – Data för produktionsschema

Vecka 1

Vecka 2

Vecka 3

Vecka 4

Produkt

Tid

Antal

Produkt

Tid

Antal

Produkt

Tid

Antal

Produkt

Tid

Antal

2

6,0

405

1

6,8

432

2

6,0

405

1

6,8

432

3

6,5

540

2

6,0

405

3

6,5

540

2

6,0

405

4

6,2

486

4

6,2

486

4

6,2

486

4

6,2

486

5

5,7

385

5

5,7

385

5

5,7

385

5

5,7

385

6

17,2

952

6

17,2

952

6

17,2

952

6

17,2

952

7

5,7

459

7

5,7

459

7

5,7

459

7

5,7

459

9

7,1

630

8

3,5

378

9

7,1

630

8

3,5

378

10

7,0

324

9

7,1

630

10

7,0

324

9

7,1

630

12

4,3

243

11

6,6

270

12

4,3

243

11

6,6

270

13

6,3

352

12

4,3

243

13

6,3

352

12

4,3

243

14

4,0

320

13

6,3

352

14

4,0

320

13

6,3

352

15

4,3

288

14

4,0

320

15

4,3

288

14

4,0

320

16

6,9

512

15

4,3

288

16

6,9

512

15

4,3

288

13

87,0

5896

13

83,4

5600

13

87,0

5896

13

83,4

5600

Summa
Kapacitet

85,7

85,7

85,7

85,7

Överkapacitet

-1,3

2,3

-1,3

2,3

Tabell: Produktionsschema, 5800 st/v, 4x1 veckor

