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Förord 

Examensarbetet är den slutliga examen för utbildningen Högskoleingenjör med inriktningen 

Industriell ekonomi på Högskolan väst. Examensarbetet utfördes på Parker Hannifin i 

Trollhättan under perioden januari 2019 till mars 2019. Fördelning av arbetet delades upp 

jämt då vi arbetade tillsammans under hela perioden. Rapportskrivning skedde löpande av 

båda författare. 

Vi vill rikta ett stort tack till Parker Hannifin i Trollhättan som givit oss möjligheten att utföra 

ett givande och intressant examensarbete. Vi vill tacka vår handledare på Parker Hannifin, 

Pernilla Höög för ett stort stöd under hela examensarbetes gång. Tack även till Joakim 

Önnhammar som varit till stor hjälp. 

Vi vill även tacka Parker Hannifin i Borås som instruerade oss om hur de arbetar med sin 

PFEP samt bistod oss med användbar information.  

Vi vill tacka vår handledare på Högskolan Väst, Kristina Furubacke som varit till stor hjälp i 

rapportskrivningen samt fungerat som ett bollplank för idéer. Slutligen vill vi tacka vår 

examinator Kristina Eriksson för bra och tydlig kommunikation. 

 

Trollhättan, mars 2019 

Joel Jönsson och Isak Westerlund 
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Besluts- och informationsunderlag för lagerhantering 
– ”Plan For Every Part” 

Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes på Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB. Parker Hannifin 

tillverkar hydrauliska pumpar och motorer. Arbetet tilldelades av Supply chain-avdelningen. 

Parker Hannifin har idag ett system för inköpt material som innehåller information om varje 

artikel. Information som erhålls är bland annat batchstorlekar, leveranstider, säkerhetslager, 

lager samt varians i förbrukning. Systemet kallas för ”Plan For Every Part” som förkortas 

och kallas PFEP. PFEP är ett kompletterande dokument till affärssystemet i syfte att kunna 

användas som besluts- och informationsunderlag. Syftet med examensarbetet var att utveckla 

samt framställa ett informations- och beslutsunderlag som företaget ska kunna 

implementera. Huvudmålet var att utforma en PFEP för egentillverkat material som ska 

kunna användas vid planering och som beslut- och informationsunderlag. PFEP:n ska 

innehålla grundinformation och relevanta parametrar för varje artikel. Om tid finnes skulle 

ett studieunderlag skapas för utbildning av berörd personal.  

Undersökningsdesignen som användes var en aktionsforskningsorienterad metod vilket 

innebar att problemet löstes medan ämnet studerades. Tillvägagångsättet i metoden var: 

planera, gör, studera och lär. Arbetet som utförts omfattar de tre första stegen, det fjärde 

steget vilket innebär dra lärdom från resultatet kommer att ske i efterhand av företaget. De 

metoder som användes vid informationsinsamling var litteraturstudier, benchmarking och 

observation av interna dokument. PFEP:n delades upp i tre kategorier, grunddata, 

parametrar och analysfunktion. Uppdelningen genomfördes för att skilja på innehållets syfte 

men även för att få en tydligare struktur. Designen från PFEP:n för inköpta artiklar användes 

som inspiration för att bibehålla ett enhetligt utseende. Detta beslut togs eftersom Parker 

Hannifin arbetar aktivt med Lean där standardiserat arbetssätt är en viktigt del. PFEP:n visar, 

med hjälp av en jämförelse av standardmallen, att de nya beräkningarna höjer lagernivån.  

Data som användes vid simuleringar togs från tre olika källor: data hämtat från affärssystem, 

data hämtat från en PFEP ur bruk och uppskattade värden. Detta påverkar tillförlitligheten 

eftersom tester med verkliga värden, endast från affärssystemt, skulle ge ett annat resultat. 

Fortsatt arbete som Parker Hannifin bör driva för att PFEP:n ska bli ett tillförlitligt verktyg 

är att föra in data som fattas i affärssystemet. Slutligen bedöms målet vara uppnått. Dock 

skapades inget studieunderlag för utbildning av berörd personal på grund av tidsbrist. 

Företaget är nöjda med PFEP:n som har tagits fram och det kommer ske ett fortsatt arbete 

för att verktyget ska bli komplett. 
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Examinator: Kristina Eriksson 
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Decision system for inventory management – "Plan 
For Every Part” 

Summary 

The bachelor thesis was carried out at Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB. Parker 

Hannifin manufactures hydraulic pumps and motors. The assignment was provided by the 

Supply chain department. 

Parker Hannifin currently has a system for purchased items which contains information 

about each item. Information obtained from the system is, among other things, batch sizes, 

delivery times, safety stock, inventory and variance in consumption. The system is called 

“Plan For Every Part”, which is shortened to PFEP. PFEP is a supplementary document to 

the business system to be used as a decision-making and information base. The purpose of 

the thesis was to develop and produce an information and decision-making basis which the 

company should be able to implement. The goal was to design a PFEP for inhouse produced 

items that should be used for planning, as a decision-making and information base. The 

PFEP should contain basic information and relevant parameters for each item. If time allows, 

study material would be created for the relevant staff. 

The research design used was action research, which meant that the problem was solved 

while the topic was being studied. The course of action was plan, do, study and learn. The 

thesis includes the first three steps, the fourth step which means learn lessons from the result, 

will be done afterwards by the company. The methods used in information gathering were 

literature studies, benchmarking and observation of internal documents. The PFEP was 

divided into three categories, basic data, parameters and analysis function. The categorization 

was carried out to distinguish the purpose of the content, but also to get a clearer structure. 

The design of the PFEP for purchased items was used as inspiration to maintain a uniform 

appearance. This decision was made because Parker Hannifin works actively with Lean, 

where standardized working methods are an important part. The PFEP shows, using a 

comparison of the standard template, that the new calculations increase the stock levels. 

Data used in simulations was taken from three different sources: data obtained from the 

business system, data retrieved from an old PFEP and estimated values. This affects the 

reliability because real-value tests would produce a different result. Continued work that 

Parker Hannifin should carry on, for the PFEP to become a reliable tool, is to insert missing 

data into the business system. Finally, the goal is assessed to be achieved. However, study 

material was not created due to lack of time. The company is satisfied with the PFEP that 

has been developed and there will be continued work to make the tool complete.
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1 Inledning 

Examensarbetet utfördes på Parker Hannifin i Trollhättan och behovet att undersöka 

materialhanteringen kommer ifrån avdelningen Supply Chain. I det inledande kapitlet 

redovisas en företagsbeskrivning och bakgrunden till problemet som examensarbetet 

fokuserar på. Kapitlet tar upp problembeskrivning och avgränsningar som tillkommer i 

arbetet. Avsnittet redogör även syftet och målet med examensarbetet.  

1.1 Företagsbeskrivning 

Parker Hannifin är ett amerikanskt globalt företag som är börsnoterat på ”New York Stock 

Exchange” [1]. Företaget grundades av Arthur L. Parker år 1917 och är idag globala ledare 

inom styrning av rörelse, flöde och tryck. Koncernen omsätter cirka 14,3 miljarder dollar om 

året och har 57 000 anställda i världen.  

I Sverige finns det sex stycken Parker-enheter: Trollhättan, Skövde, Borås, Mölnlycke, 

Falköping och Stockholm. Trollhättans fabrik tillhör divisionen PMDE som står för Pump 

and Motor Division. I PMDE tillverkas hydraulikpumpar och hydraulikmotorer för olika 

användningsområden. PMDE omfattar totalt fem enheter [2]: 

• Chemnitz (HQ), Tyskland 

• Vierzon, Frankrike 

• Chomutov, Tjeckien 

• Bologna, Italien 

• Trollhättan, Sverige 

Fabriken i Trollhättan började som Volvo Flygmotor 1930 och övergick på 80-talet till Volvo 

Hydraulik som. År 1992 samägde Volvo och Atlas Copco fabriken som då kallades VOAC 

Hydraulik för att sedan bli uppköpt av Parker Hannifin fyra år senare.  

Verksamheten i Trollhättan har ungefär 230 anställd och producerar cirka 105 000 

enheter/år. Ungefär 85 procent av försäljningen är exportförsäljning. De tre största 

segmenten för Parker Hannifin i Trollhättan är lastbilar, skogsindustri och gruvindustri. Tre 

stora kunder till Parker Hannifin i Trollhättan är Volvo lastvagnar, Komatsu Forest och Atlas 

Copco [2]. 

1.2 Bakgrund till problemet 

Parker Hannifin har idag ett system för inköpt material som innehåller information om varje 

artikel. Information som erhålls är bland annat batchstorlekar, leveranstider, säkerhetslager, 

lager samt varians i förbrukning. Systemet kallas för Plan For Every Part som förkortas och 

kallas PFEP. PFEP är en materialflödesplan som innehåller specifik data om alla 

artikelnummer som kommer från leverantör och artiklar som tillverkas i verksamheten. 

Planen innehåller nödvändig information för att göra grundade beslut angående transport, 
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emballagetyp, lagring, placering, orderkvantitet och hantering. PFEP är ett kompletterande 

dokument till affärssystemet i syfte att kunna användas som besluts- och 

informationsunderlag. Företaget vill ha ett motsvarande system för egentillverkade 

produkter. Anledning att problemet inte åtgärdats tidigare är på grund av resursbrist i 

företaget. Idag bestäms takten genom att bryta ner utifrån, den årliga budgeten, till 

månadsvis, veckovis och till sist ett dagligt tempo. Information om egentillverkade artiklar 

hämtas i affärssystemet. Det finns en tendens i företaget att överproducera mot lager för att 

säkra mot framtidens osäkerheter, därav behovet av en PFEP för egentillverkat material. 

PFEP:n ger företaget möjligheten att kunna ta korrekta beslut i produktion- och 

materialstyrning.  

En anledning till att Parker Hannifin vill ha ett PFEP-system är möjligheten att kunna avgöra 

hur artiklar ska hanteras, det vill säga: hur mycket behöver finnas på lager? När ska det 

beställas mer och hur mycket ska beställas? Ytterligare en anledning är att kunna styra 

produktion mer mot efterfrågan än tidigare vilket bör resultera i lägre kapitalbindning.  

1.3 Problembeskrivning och avgränsningar 

Examensuppgiften är en problemlösande studie vilket innebär att en lösning skall 

identifieras. Frågeställningar som behöver besvaras i detta arbete är följande:  

Huvudfrågeställning:  

• Hur ska PFEP:n utformas för att kunna användas som information- och 

beslutsunderlag i artikelhanteringen?  

Underliggande frågeställningar:   

• Vilka parametrar är relevanta i en PFEP för egentillverkat material?  

• Hur ska parametrar värderas systematiskt?  

• Hur ska PFEP:n testas och valideras för att säkerställa funktionen? 

• Vad krävs för att systemet ska vara tillräckligt tillförlitligt för att användas? 

Arbetet avgränsas enligt följande: Systemet är avgränsat att utformas utifrån PFEP-

konceptet.  IT-relaterade arbetsuppgifter överlämnas till IT-personal inom företaget.   

1.4 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utveckla samt framställa ett underlag som företaget ska 

kunna implementera i verksamheten. Lösningen ska kunna användas som beslutsunderlag 

för artikelhantering och minska kapitalbindningen.  

Målet är att utforma en PFEP för egentillverkat material som ska kunna användas vid 

planering och som beslut- och informationsunderlag. PFEP:n ska innehålla 

grundinformation och relevanta parametrar för varje artikel. Om tid finnes ska ett 

studieunderlag skapas för utbildning av berörd personal.   
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2 Metod 

Kapitlet redogör undersökningsdesignen och valda metoder för informationsinsamling samt 

för framtagning av PFEP:n. Avsnittet redogör hur validering genomförs på 

informationsinsamling och hur tillförlitligheten på PFEP:n säkerställs. 

2.1 Undersökningsdesign 

Studien som genomfördes var en kvalitativ studie vilket innebär att en djupare förståelse 

skapas för ett specifikt problem. [3]. 

Undersökningsdesignen är en aktionsforskningsorienterad metod vilket innebär att studien 

har som syfte att lösa ett problem samtidigt som ämnet studeras. Tillvägagångsättet punktas 

upp enligt följande: 

1. Planera – observera, identifiera problem 

2. Gör – ta fram och genomför lösningsförslag/PFEP:n 

3. Studera – utvärdera lösningsförslag/PFEP:n 

4. Lär – dra lärdom, eventuellt permanenta lösningen 

För att utvärdera vad som är relevant information genomfördes litteraturstudier. Studien 

utgick även ifrån Parker Hannifins befintliga PFEP system för inköpta artiklar som redan är 

i bruk samt av en PFEP för egentillverkat som inte längre används. Tidigare interna 

dokument observerades och en plan för genomförandefasen utformades. 

I genomförandefasen framställdes två funktionsträd för att få överskådlighet över ingående 

parametrar samt för att få förståelse över vilka funktioner en PFEP uppfyller. En 

benchmarking utfördes på Parker Hannifin i Borås för att se hur andra företag arbetar med 

artikelhantering. Utifrån funktionsträden, benchmarkingen och litteraturstudier utfördes 

brainstorming för att generera en mängd parametrar till PFEP:n. Därefter sållades de förslag 

som inte ansågs relevanta i en PFEP bort. Parametrarna sattes in i en Excelfil med 

beskrivningar på ingående data och formler för uträkning.  

När en prototyp av systemet var framtaget utfördes tester och observationer gjordes av 

resultat i återkommande cykler. Test av prototyp utfördes på ett stickprov av artiklar för att 

testa framtagna nya parametrar och beräkningssätt via jämförelse av resultatet mot 

standardmallen. Test genomfördes även med känslighetsanalys där normal- och 

extremvärden simulerades. Testerna utvärderas och det drogs lärdom från resultaten.  

Resultatet utvärderades iterativt under arbetets gång. Frågeställningarna i 

problembeskrivningen användes som material vid analys av framtagen prototyp. Vid 

validering av framtagen prototyp togs det hjälp av handledare på företaget för att verifiera 

prototypen. 
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2.2 Informationsinsamling 

Under arbetets gång insamlades information med hjälp av olika metoder. Delkapitlet 

redovisar hur information samlades in via interna dokument, litteraturstudier och 

benchmarking. 

2.2.1 Interna dokument 

Parker Hannifin har idag en PFEP för inköpta artiklar som studerats för att få en överblick 

och förståelse av innehåll samt struktur. En utbildningspowerpoint för PFEP:n för köpta 

artiklar har även studerats för att få en förståelse av uppbyggnaden. Parker Hannifin har ett 

verksamhetssystem där de har instruktioner för hur de arbetar med PFEP:n idag samt hur 

de arbetar med relevanta affärsområden. 

2.2.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudien har huvudsakligen baserats på Högskolan Västs biblioteks databas, Google 

scholar och kurslitteraturer som införskaffats under utbildningens gång. Nyckelsökord som 

använts på databaser var ”Decision systems”, ”Inventory management”, ”Plan for every 

part”, ”PFEP”, ABC-analysis” med mera. De böcker och artiklar som valts ut baseras på 

deras relevans utifrån examensarbetets frågeställningar. Litteraturstudien pågick till vecka sex 

i arbetet eftersom nya frågor dök upp och vilka behövde besvaras.  

Litteraturstudier kan exempelvis vara böcker, artiklar, vetenskapliga artiklar, broschyrer med 

mera. Ofta innebär att data hämtats från sekundära källor, det vill säga att informationen 

tagits fram i annat syfte än det rapporten syftar till. Det kan innebära att i litteraturer kan 

informationen vara vinklad eller inte helt täckande. Dessutom har sökmetoder, det vill säga 

vilka databaser och sökord som använts, hög påverkan på informationen som använts. 

Styrkan med litteraturstudier är att mycket information kan samlas in till en låg ekonomisk 

insats samt under relativt kort tid [3].  

2.2.3 Benchmarking 

Benchmarking genomfördes för att få en uppfattning om hur företag arbetar med 

artikelhanteringen för egentillverkade detaljer. Benchmarking innebär flera fördelar där syftet 

är att utveckla och identifiera nya sätt att hantera problem med olika metoder. Enligt Robert 

Camp [4] kan benchmarking delas in i 12 steg med fem övergripande faser: 

• Planering 

• Analys 

• Integrering 

• Aktion 

• (Mognad) 
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Under examensarbetet användes varje fas förutom mognadsfasen. I planeringsfasen 

bestämdes vad som skulle undersökas hos Parker Hannifin i Borås och hur informationen 

skulle samlas in. Analysfasen innebär att analysera och skapa en förståelse av nuvarande 

situation för att identifiera styrkor och svagheter. Att analysera på detta sätt gav möjlighet att 

förstå vad skillnaden och ”gapet” mellan företagen är. Integreringsfasen syftar till en process 

för hur informationen som samlats in ska integreras och nyttjas och aktionsfasen innebär 

själva genomförandet. Mognadsfasen innebär att benchmarkingens information har 

implementerats i företaget och nått överlägsenhet gentemot sina konkurrenter. [4] 

2.3 Framtagning av PFEP 

Arbetssättet vid framtagning av PFEP:n har varit agilt med veckovisa planeringshorisonter, 

där resultat redovisas för handledaren på företaget en gång i veckan. Nedan redogörs 

metoden för framtagning av PFEP:n. 

2.3.1 Parkers Hannifins standardmall och interna dokument 

För att få ett enhetligt utseende för både inköpt och egentillverkat material användes samma 

design som PFEP:n för inköpta artiklar. Vid implementering av PFEP:n för inköpta artiklar 

skapades ett utbildningsmaterial som användes vid framtagning av vissa beräkningssätt för 

PFEP:n. Företagets verksamhetssystem innehåller standarder och uträkningar för lager- och 

artikelhantering som användes vid jämförelser av den framtagna PFEP:n mot standardmall.    

2.3.2 Tillägg utöver standard-PFEP:n 

Parkers standardmall användes som grund i den framtagna PFEP:n. Tilläggen som gjordes i 

standardmallen hämtades ur litteratur och vetenskapliga artiklar. Mallens utökning bestod av 

parametrar som används för informationsinhämtning, beslutsfattning av bland annat 

påfyllnadsmetoder och dimensionering av säkerhetslager. Tilläggen grundades även i 

information som erhållits under handledning på Parker Hannifin och Högskolan Väst. Under 

dessa möten togs det del av infallsvinklar ur olika perspektiv, både ur akademiska och 

praktiska perspektiv.  

2.3.3 Funktionsträdanalys och workshops 

Två typer av funktionsträd användes i två olika syften. Första funktionsträdet skapades i syfte 

att förstå strukturen i Parkers standardmall som beskrivs i avsnitt 2.3.1. Genom att dela upp 

PFEP:n i överskådliga rubriker skapades en översikt och förståelse om innehållet [5]. I detta 

funktionsträd var fokus endast på att analys av den befintliga PFEP och inte generera 

lösningar. Det andra funktionsträdet skapades i syfte att få en förståelse av vad PFEP:n fyller 

för funktion och även för att få nya idéer över hur PFEP:n skulle kunna modifieras. 

Funktonsträdet bröts ned utifrån huvudproblemet till delproblem som visuellt illustreras som 

grenar. Till dessa delproblem genererades förslag på möjliga lösningar. Stödfunktioner mellan 

huvudproblem och delproblem kan identifieras [5].  
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Under de fem första veckorna utfördes workshops/möten ihop med framtida ”Key User” 

och Supply Chain Managern för Parker Hannifin. För att skapa ett kreativt tänkande samt 

generera idéer under dessa workshops/möten användes metoden brainstorming. När idéer 

ventileras, skapas nya idéer vilket är kärnan till brainstorming. För att skapa en kreativ miljö 

är det väsentligt att nya idéer uppmuntras vilket kan leda till att nytänkande idéer skapas. 

Genom brainstorming sammanfogades kunskap utifrån litteraturstudie, interna dokument 

och kunskap från utbildningen [6].  

Brainstormingen i arbetet utgick från en benchmarking och två funktionsträd. Det 

brainstormades kring dels huvudfunktionerna i träden, dels information som erhölls från 

benchmarkingen. 

2.4 Tillförlitlighet och validering 

Validitet kan definieras som, i vilken grad arbetet uppfyller målen. Ett sätt att öka validiteten 

för ett arbete är att använda sig av flera olika perspektiv. Tillförlitlighet kan definieras som i 

vilken utsträckning samma värde fås genom upprepade undersökningar. Ett sätt att öka 

tillförlitligheten är att använda olika metoder för att testa samma företeelse. [3] 

För att öka tillförlitligheten på informationsinsamlingen har främst källor från Högskolan 

Västs biblioteks databas och Google scholar använts, där fokus varit på vetenskapliga artiklar. 

Källor som hämtats från tidskrifter har granskats genom dess relevans samt författarens 

bakgrund.  Flera artiklar med olika inriktningar och infallsvinklar har analyserats för att se 

sökningens ämne från olika perspektiv. Litteratur relevanta till ämnet användes som 

komplement. Benchmarking genomfördes på ett företag för att få inspiration samt validering 

genom att inspektera hur andra företag arbetar med artikelhantering. För att säkerställa att 

examensarbetet följer Parker Hannifins krav och behov har tredjepartsgranskning använts 

där ”key users” veckovis granskat innehållet i PFEP:n. 

För att validera de parametrar som togs fram för PFEP:n har ett antal artiklar valts ut, där 

testande av standardmodell mot framtagen modell genomförts vid repeterade tillfällen. 

Känslighetsanalys av den framtagna PFEP:n genomfördes via simulering av normalvärden 

samt extremvärden.  
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3 Teori 

Kapitlet redogör teori som är relevant till ämnet för examensarbetet med fokus mot ”Plan 

for every part”, ”Lean Production”, material- och produktionsstyrning, beställningssystem 

och ABC-klassifikation. Teorin är hämtad från ämnesspecifik litteratur och vetenskapliga 

artiklar från Högskolan Västs biblioteks databas. Teorikapitlet tillsammans med 

metodkapitlet är grunden till resultatet som presenteras i kapitel 4.   

3.1 Plan for every part 

Företag med flera tusen artiklar behöver ett systematiskt verktyg för att styra materialflödet 

i fabriken. En PFEP kan ge företaget en plan för hur varje artikel ska hanteras. Verktyget är 

inte bara för informationsinhämtning, utan kan dessutom användas för att kontrollera flödet 

i verksamheten [7]. Försörjningssätt kan bestämmas med information som erhålls ur en 

PFEP. 

Data som inkluderas i en PFEP är bland annat grunddata om ett material, 

leverantörsinformation, påfyllnadsmetoder samt lagernivåer. En ABC-klassifikation 

upprättas i en PFEP baserad på årlig förbrukning, men kan baseras på fler variabler. 

Grundidén med en PFEP-process är att definiera hur en artikel ska styras utifrån fyra 

specifika kriterier. Kriterier som utgör grundidén är: värde på artikel, volatilitet, ledtid från 

leverantör och leveranssäkerheten [8]. En upprättad PFEP bidrar med tre fundamentala 

fördelar förutom kostnadsminskningar. Fördelarna är mindre materialbrister, ett bättre 

hanterat lager samt en optimerad logistik och materialstyrning i företaget.  

Problem företag möts av vid implementering av en PFEP-process har besvarats i intervjuer 

i tidningen Industrytoday [8]. Enligt svaren från intervjuerna har ledningen underskattat 

PFEP som ett verktyg för att minska kostnader i försörjningskedjan, vilket leder till att 

systemet inte används. 

För att ett PFEP-program ska kunna implementeras i ett företag krävs att företaget har en 

integrerad försäljnings-, verksamhets- och lagerplaneringsprocess för att möjliggöra en 

balanserad efterfrågan [8]. Det krävs också att verksamhetens strävar efter en Lean 

produktionsstyrning, där produktionslinor arbetar i en konstant takt samt att materialbehovet 

tenderar att vara stabilt och förutsägbart. En avgörande del i om ett företag lyckas 

implementera PFEP är att en försörjningsbas finns som har förmågan att möta förväntningar 

angående kapacitet och ledtid.   

3.2 Lean Production 

Lean Production, även känt som Toyota Production Systems handlar främst om att skapa en 

resurssnål produktion. Lean använder sig delvis av verktyg och tekniker som till exempel 

just-in-time, 5S, kaizen, jidoka, enstycksflöden och heijunka. Dock är inte dessa verktyg och 

tekniker tillräckligt, utan det behövs en djupare affärsbaserad filosofi som grundar sig i 

människokännedom och mänsklig motivation [9]. En viktig förmåga är att skapa team, 
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utveckla ledare och en fungerande organisationskultur. Att se Lean som ett helhetssystem 

som behöver genomtränga hela organisationskulturen är essentiellt inom Lean. För att bli 

Lean behövs ett tankesätt som fokuserar på att få ett jämnt flöde i värdeökande processer 

(enstycksflöden). Det krävs även ett dragande system som återspeglar kundbehovet och en 

företagskultur som strävar efter ständiga förbättringar [9]. Det är kritiskt att förstå skillnaden 

mellan resurseffektivitet och flödeseffektivitet. Resurseffektivitet fokuserar på utnyttjandet 

av resurser medan flödeseffektivitet fokuserar på hur flödesenheten rör sig i flödet. Med det 

menas förhållandet mellan genomloppstiden och värdeskapande aktiviteter [10].  

  En Lean verksamhet definieras enligt fem följande steg [9]: 

• Definiera kundvärdet 

• Definiera värdeflödet 

• Skapa ett ”jämnt flöde” 

• Tillverka mot kundorder 

• Sträva efter högsta kvalitet 

3.2.1 ”Just in time” 

En av grundstenarna i Lean är ”just-in-time”, även kallat JIT. JIT innebär att rätt artiklar vid 

rätt tidpunkt levereras, vilket resulterar i möjligheten att ta bort mellanlager som skapats för 

att avhjälpa produktionen då de endast binder kapital [9]. Det strävas efter att använda 

dragande system, vilket innebär att tillverka helt i takt enligt efterfrågan. Ett exempel på 

dragande system som används frekvent inom Lean är kanban, som är ett påfyllnads-

system/beställningssystem. JIT innebär även att tillåta att problem direkt blir synliga för att 

sedan kunna åtgärdas. Just-in-time kan punktas upp enligt följande [9]: 

• Takt-tidsplanering 

• Kontinuerligt flöde 

• Dragande system 

• Snabb omställning 

• Integrerad logiskt 

3.2.2 Undvik överproduktion 

Lean filosofin handlar inte om att hantera lager utan handlar om att eliminera dem. För att 

eliminera lager/buffertar används dragande system istället för tryckande system [9]. Det 

innebär att istället för att producera mot en prognos (tryckande system) produceras det mot 

efterfrågan (dragande system). Eftersom ”dragande system” stämmer överens med den 

faktiska efterfrågan skapas förutsättningar för ”just-in-time”. Att minska överproduktion 

innebär minskning av lagerkostnader. Det frigörs kapital som kan investeras och förräntas 
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istället för att vara bundet i lager. Dessutom minskar räntekostnader för det kapital som 

frigörs samt att lagerinkuransen sjunker.      

3.2.3 Standardiserat arbetssätt 

Syftet med ett standardiserat arbetssätt är mer än att utforma arbetsuppgifter som repetitiva 

och effektiva. För att kunna förbättra en process är det en förutsättning att den är stabiliserad 

samt standardiserad. Det krävs även ett standardiserat arbetssätt för att bygga in kvalitet. Att 

arbeta standardiserat är lika viktigt för en operatör, ingenjör och konstruktör som en ledare 

[9].    

Det kritiska i att införa standardiserade arbetssätt är att hitta balansen mellan frihet för 

kreativitet och att skapa en strikt procedur som följs. Standarderna behöver vara tillräckligt 

specifika så att de kan användas som vägledning, men även tillåta en viss flexibilitet. 

3.3 Material- och produktionsstyrning 

Material och produktionsstyrning handlar till stor del om att skapa en fördelaktig 

planeringsmiljö. En fördelaktig planeringsmiljö innehåller faktorer och hur förutsättningarna 

ser ut för materialflöden, produktion, produkter, styrningsmetoder och rutiner [11]. För att 

uppnå en effektiv material- och produktionsstyrning behövs en samsyn och tydlighet av vad 

företaget vill uppnå. Genom att följa upp varje artikel via olika variabler kan material- och 

produktionsstyrning förbättra resursutnyttjandet samt effektiviteten vilket resulterar i ökad 

konkurrensförmåga.  

3.3.1 Kapitalbindning 

Material- och produktionsstyrningen påverkar företagets tillgångar och det bundna kapitalet. 

Tillgångar delas upp i två kategorier, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar [11]. 

Anläggningstillgångar är tillgångar som används för stadigvarande bruk, exempelvis 

fabriksbyggnader och produktionsutrustning. Omsättningstillgångar är tillgångar som är 

avsedda att ständigt omsättas och de består främst av lager och kundfordringar.  

Det är kapitalbindningen i materialflödena som påverkas av material- och 

produktionssyrningsmetoder. Kapital bundet i materialflödena innebär olika typer av lager i 

flödet, till exempel insatsmaterial och produkter i arbete med mera. 

Ett sätt att utrycka förhållandet mellan värdet av materialflödet och den genomsnittliga 

kapitalbindningen under en viss tidsperiod kallas lageromsättningshastighet. Hög 

lageromsättningshastighet är positivt för kapitalbindningen. Lageromsättningshastighet 

(LOH) kan beräknas enligt följande [11]: 

𝐿𝑂𝐻 =  
 𝑈𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑏𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒
   (3.1) 

    

Ytterligare ett sätt att mäta kapitalbindningen är via lagrets täcktid vilket innebär hur många 

veckor/dagar/år utleveranser lagret motsvarar. Vid användning av faktor 52 är formeln 
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uttryckt i veckor. Kort täcktid är positivt för kapitalbindningen. Lagrets täcktid kan beräknas 

enligt följande [11]: 

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑡ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 =  
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑏𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡× 52

𝑈𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 å𝑟
  (3.2) 

   

 

Kapitalbindning är en avgörande betydelse för finansiella resultat. För att beräkna 

kapitalbildningens lönsamhet i from av räntabilitet kan följande formel användas [11]: 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 =   
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
×

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
   (3.3) 

3.3.2 Säkerhetslager 

Säkerhetslager används för att hålla den servicenivå som kunder kräver. Det är en säkerhet 

för variation i efterfrågan och oförutsägbara händelser. Ett säkerhetslager används bland 

annat för att säkra att företaget klarar av försenade inleveranser från leverantörer [12]. Det 

används även som säkring för leverantörer med låg leveranssäkerhet det vill säga för lite eller 

fel gods levereras. En anledning är även efterfrågeökningar vilket leder till ökade 

materialuttag.  Två metoder att dimensionera säkerhetslager är: SERV1 och SERV2. Enligt 

SERV1 är det sannolikhet att brist inte uppkommer under en lagercykel. Det är tiden mellan 

två inleveranser till lager. Metoden tar inte hänsyn till hur stor en brist kan bli under denna 

period. Ofta finns osäkerhet i både efterfrågan och ledtid, däremot är det låg sannolikhet att 

problem med båda delar uppkommer. Om ett antagande görs att avvikelser i båda aspekter 

inte är beroende av varandra beräknas säkerhetlagret enligt följande formel [12]: 

𝑆𝐸𝑅𝑉1 = 𝑆𝐿 = 𝑘 × √𝜎𝑑
2 × 𝐿𝑇 + 𝜎𝐿𝑇

2 × 𝐷2   (3.4) 

där 

SL är säkerhetslager 

k är säkerhetsfaktor  

σd är standardavvikelsen i efterfrågan 

LT är ledtiden för artikeln 

σLT är standardavvikelsen i ledtiden 

D är förväntad efterfrågan per tidsenhet 

SERV2 tar hänsyn till den del av efterfrågan som kan levereras i en viss tidpunkt från lager, 

alltså ett mått på lagertillgänglighet. Företaget sätter den servicenivå som önskas och då kan 

formeln för förväntad brist ges [12]: 

𝑓(𝑘) =
(1−𝑆𝐸𝑅𝑉2)×𝑄

𝜎
     (3.5) 

där 
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f(k) är en servicefunktion 

Q är orderkvantiteten 

σ är standardavvikelsen med hänsyn till efterfrågan och ledtid 

SERV2 är ett mått på lagertillgänglighet 

När f(k) är uträknad hämtas ett värde ur en servicetabell och sätts in som k-värde i SERV1-

formeln för att beräkna nödvändigt lager. Generellt sett ger SERV1 ett större värde än 

SERV2 på säkerhetslager [12]. Är lagertillgänglighet måttet som företaget har sitt fokus på 

riskeras säkerhetslagret att bli överdimensionerat med SERV1-metoden. Dessa mått ska 

endast användas som en vägledning för hur lagret ska dimensioneras, eftersom antaganden 

har gjorts i form av bland annat normalfördelning i ledtid och i förbrukning. 

3.3.3 Mäta variation i efterfrågan 

Att hantera variation i efterfrågan är en av de stora svårigheterna i att vara en logistiker. Det 

är nödvändigt att mäta variation på efterfrågan för att kunna utforma ett säkerhetslager för 

framtidens förbrukning. Två förslag för att beräkna variation är [13]: 

Metod 1: 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
∑ |(𝑥−𝑥′)|

𝑛
   (3.6) 

Metod 2: 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = √[
∑(𝑥−𝑥´ )2

(𝑛−1)
]   (3.7) 

där 

x är medelvärdet under en viss tidsperiod 

x’ är värdet vid ett visst tillfälle  

n är antalet tester under en viss tidsperiod 

Att beräkna standardavvikelsen vilket är metod 2 är en mer träffsäker beräkning av variation 

i efterfrågan [13]. 

Variationskoefficienten som ofta förkortas CV, är standardavvikelsen uttryckt i 

procentandelar av medelvärdet. Det normaliserar standardavvikelsen så att det tar hänsyn till 

skalorna som försöken genomförs på. Formeln för variationskoefficienten ser ut såhär [14]:  

𝐶𝑉 =
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒
     (3.8) 

3.4 Beställningssystem 

Materialflöden definieras av tidpunkten och kvantiteten som överförs från en försörjande- 

till en förbrukande enhet i en försörjningskedja. Det innebär att orderplanering behöver ta 

hänsyn utifrån ett material- och kapacitetsperspektiv [11]. Utgångspunkten är att hitta balans 

mellan materialtillgången, behov av förädling av material, kostnadseffektiva materialflöden 

och rätt leveranssäkerhet. Nedan redogörs ett antal förslag på beställningssystem. 
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3.4.1 Beställningspunktsystem 

Beställningspunktsystem innebär att en jämförelse mellan lagerkvantiteten och en 

referenskvantitet, så kallad beställningspunkt [11]. När lagernivån är lika med eller under 

beställningspunkten skapas en ny inköps- eller tillverknings order för påfyllning av lager, se 

figur 3.1. En typ av beställningspunktsystem är ”två-binge-system”. Två-binge-system bygger 

på fysiska beställningspunkter där lagerplatsen är uppdelad i två som innehåller den kvantitet 

som behövs för att den andra ska hinna återanskaffas. Beställningspunkten kan beräknas 

fram enligt följande [11]: 

𝐵𝑃 =
𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛

𝑑𝑎𝑔
× 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 å𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 + 𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 (3.9) 

 

Figur 3.1 Sambandet mellan ledtid och beställningspunkt 

3.4.2 Periodbeställningssystem 

Order planeras att levereras med konstant intervall där inleveranskvantiteten varierar i 

förhållande mot förbrukningen under leveransintervallet.  För periodbeställningssystem 

definieras en baslagernivå eller återfyllandsnivå som beräknas som förväntad förbrukning 

under ledtiden och lagerpåfyllnadsintervallet adderat med säkerhetslagret. Återfyllnadsnivån 

baseras och justeras beroende på efterfrågeförändringar, se figur 3.2. Beräkning av 

orderkvantitet och återfyllnadsnivå (ÅF) kan beräknas enligt följande [11]: 

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 = Å𝑡𝑒𝑟𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑠𝑛𝑖𝑣å −  𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜   (3.10) 

Å𝐹 = 𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 × (𝐵𝑒𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙 + 𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑) + 𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 (3.11) 
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Figur 3.2 Förtydning av periodbeställningssystem med sambandet mellan beordringsintervall och ledtid 

3.4.3 Kanban 

Kanban grundar sig i användning av ”kanbankort” som fungerar som en signal och har 

utformats med hjälp av lean-filosofin [11]. Kanbankorten cirkulerar i ett slutet flöde som 

inkluderar tillverkare, lager och förbrukare. När en lastbärare blir tom på en förbrukande 

enhet skickas ett kort till den tillverkande enheten som en signal att tillverka mer. Det finns 

ett framräknat antal kanbankort för varje artikel med definierad standardkvantitet. Vid 

beräkning av kanbankort tas ledtider och säkerhetslager i hänsyn. Beräknas enligt följande 

[11]: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑛𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑟𝑡 =
𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡×𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑×(1+𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒
 (3.12) 

3.4.4 MRP 

Materialbehovsplanering, även kallat MRP har utformats från lean-filosofin. MRP bygger på 

tidpunkter av inplanering för nya leveranser med hjälp av beräkning som visar när 

materialbehov uppstår [11]. Används säkerhetslager minskas beställningskvantiteten med 

säkerhetslagretskvantitet innan behovet uträknas. MRP baseras på lagersaldon, ledtider, 

produktionsplaner, produktionsstrukturer och partiformningsmetoder.     

3.5 ABC-klassifikation 

Även i medelstora företag finns idag ofta över 1000 olika artiklar i lager. Att effektivt styra 

artiklar i verksamheten sänker verksamhetens kapitalbindning. Genom att kategorisera 

artiklar utifrån valda kriterier kan de hanteras på olika sätt [15]. Ett sätt att kategorisera artiklar 

är att införa A-, B- och C-artiklar utifrån Pareto-principen, se figur 3.3. En grupp A-artikel 

står enligt principen för 60-80 procent av det valda kriteriets totala värde, men utgör 5-15 
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procent av lagrets utrymme. Grupp C-artiklarna står för 5-15 procent av det totala värdet 

och utgör 60-80 procent av lagrets utrymme. Detaljerna emellan A och B utgörs av B-artiklar. 

  

Figur 3.3 ABC-kategorisering utifrån paretoprincipen 

Vanligtvis i en ABC-kategorisering används ett kriterium för att gruppera artiklar, dock 

tenderar flera kriterier fungera tillsammans. De senaste 20 åren har beslutsverktyg framtagits 

för multipla kriterier. Det finns verktyg för att konvertera flera kriterier till ett viktat kriterium 

genom linjär optimering [15]. 

Det finns andra sätt att hantera flera kriterier i en ABC-klassificering. Om A, B och C-

grupperna utgör volymvärdet så kan en klassificering läggas till med en skala 1-3 med 

försäljningsfrekvens som kriterium. Det ger att en A1 artikel har ett högt volymvärde och 

hög försäljningsvolym medan en C4-artikel har ett lågt volymvärde och en låg 

försäljningsvolym. [16].  

Förbrukningssvängningar är en relevant del att ta hänsyn till för att kunna göra grundade 

beslut för artikelhantering [17]. Ett sätt att ta hänsyn till förbrukningsvariationen, är att dela 

in variationskoefficienten med samma princip som redovisats tidigare i detta stycke. Enligt 

Fougner grupperas kategorierna i X, Y och Z där X har minst variation i förbrukningen.  

3.5.1 Differentierad materialstyrning 

För att kunna styra material på rätt sätt krävs kunskap om hur förbrukningssvängar ser ut 

under en viss tidsperiod. Detaljer med jämn förbrukning ger företaget möjlighet att inte styra 

lika hårt med prognoser och säkerhetlager [17]. En detalj med stora förbrukningssvängar 

kräver hårdare styrning med ett högre säkerhetslager för att ta höjd för osäkerheter. Genom 

att kombinera en ABC-klassificering med en XYZ-klassificering kan företaget göra 

välgrundade beslut om prioriterade artiklar samt differentiera styrningen beroende på 

artikelns egenskaper. 
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För att göra differentieringen av styrningen överskådlig kan grupperingar sättas upp i en 

matris med XYZ-parametrar i y-led och ABC-parametrar i x-led som visas nedan i tabell 3.1. 

Tabell 3.1 Artikelklassificering – gruppering av artiklar 

 

Med information från matrisen ovan kan ett företag bestämma beställningssystem som 

passar artikeln beroende på i vilken gruppering den hamnar [17].  

  

Medel förbrukning 

Medel variation

Låg förbrukning    

medel variation

Hög förbrukning, 

Hög variation

Medel förbrukning 

Hög variation

Låg förbrukning   

Hög variation 

A B C

X

Y

Z

Hög förbrukning  

Låg variation

Medel förbrukning 

Låg variation

Låg förbrukning    

Låg variation

Hög förbrukning  

Medel variation
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4 Resultat 

Kapitlet redovisar resultatet utifrån metodkapitlet och teorikapitlet. Kapitlet redogör 

strukturen för den framtagna PFEP:n, hur beslut kan baseras utifrån PFEP:n och resultat av 

simuleringar. Slutligen presenteras den framtagna PFEP:ns tillförlitlighet och framtida 

fortsatt arbete.  

4.1 Plan For Every Part 

Varje artikel i en PFEP presenteras tillsammans med en mängd data samt parametrar, vilket 

kan innebära en utmaning i att förstå och använda den. För att förenkla användandet av 

PFEP:n behövs en logisk struktur. Därför delades PFEP:n upp i de tre delarna: 

• Grunddata 

• Parametrar 

• Analysfunktion 

Grunddata innehåller information som artikelnummer, emballagetyp, kostnader, benämning, 

tillhörighet med mera. Parametrar är uträkningar som ger information som till exempel 

säkerhetslager, ”days on hand”, ”Days sales of inventory” (DSI) med mera. 

Analysfunktionen redovisar information angående klassifikationer, påfyllnadsmetod, 

fyllnadsgrad med mera. Fokus har varit på att all data och varje parameter ska ha ett syfte för 

att undvika överflödig information. För att skapa en visuell bild av strukturen och dess 

innehåll skapades ett funktionsträd för PFEP:n, se bilaga A. 

PFEP:n är ett kompletterande verktyg till affärssystemet i syfte att förenkla 

artikelhanteringen, genom att redovisa relevant information om varje artikel, för att sedan 

kunna ta beslut utifrån den. Information importeras från affärssystemet en gång om dagen 

till PFEP:n i form av ett Excel-ark. Designen från den aktiva PFEP:n för inköpta artiklar 

användes som inspiration för att bibehålla ett enhetligt utseende. Detta beslut togs eftersom 

Parker Hannifin arbetar aktivt med Lean där standardiserat arbetssätt är en viktig del. Delar 

av den framtagna PFEP:n redovisas med fiktiva värden i bilaga B. 

Den information som PFEP:n presenterar är intressant för olika befattningar och tjänster 

inom företaget. Produktionsledare, planerare, inköpare och ekonomer fokuserar inte 

nödvändigtvis på samma data, dock innehåller PFEP:n data som angår alla dessa 

befattningar. Det vill säga att PFEP:n utformades till ett användbart system för flera typer av 

användare. 

En ”key user” har utsetts som ska ansvara för PFEP:n men införandet av data i 

affärssystemet står respektive funktion för.  

4.1.1 Grunddata 

Grunddata utgör 32 av 59 fält i den framtagna PFEP:n, se figur 4.1. Grunddata är kärnan i 

PFEP:n, varje artikel behöver basinformation, exempelvis artikelnummer, benämning, värde, 
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vikt med mera. Syftet med grunddata är att visa grundinformation för varje artikel och få en 

uppfattning av artikeln. Grunddata redovisar vilket värdeflöde, produktfamilj och planerare 

artikeln tillhör. Det redovisas även lagernivå och artikelns senaste förflyttning.  Flera 

parametrar, som presenteras i 4.1.2, utgår från grunddata.  Ett exempel är grunddatan 

”årsförbrukning” som används i flertalet parametrar.   

Inom företaget kan grunddata vara den information som är mer intressant för 

produktionstekniker och produktionsledare. Ett sätt för dem att använda grunddata är att ta 

reda på lastbärare för artikel eller bestämma lastbärare för ny artikel. 

 

Figur 4.1 Utvald grunddata till PFEP:n (storleken på rutorna har inte någon betydelse) 

4.1.2 Parametrar 

Parametrar utgör 16 av 59 fält i den framtagna PFEP:n, se figur 4.2, nedan redovisas några 

av dessa parametrar. 

Parametrar inkluderar teoretiska beräkningar och aktuella värden från affärssystemet.  

Parametrar i PFEP:n har som syfte att ge en indikation om artikelns status genom att jämföra 

teoretiska värdet med verkliga värden. En parameter behöver dock inte innebära en 

jämförelse av sambandet mellan teoretiskt och nuvärdet. Parametrar som till exempel takttid, 

standardavvikelse, DSI, max-lager och lagerhållningskostnad kan själva ge en indikation av 

artikelns status.  

Vid framtagning av parametrar var fokus att varje parameter skulle tillföra relevant 

information för användaren. Eftersom personer med olika tjänster inom företaget ska 

använda PFEP:n är olika parametrar intressanta för olika användare.  
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Figur 4.2 Utvalda parametrar till PFEP:n (storlek på rutorna har inte någon betydelse) 

4.1.3 Analysfunktion 

Analysfunktionen utgör 11 av 59 fält i den framtagna PFEP:n, se figur 4.3, nedan redovisas 

några av funktionerna. 

Syftet med analysfunktionen är att få ett beslutsunderlag över hur en artikel ska hanteras och 

hur viktig artikeln är i förhållande till verksamhetens övriga artiklar. 

Med hjälp av analysfunktionen i PFEP:n kan det verkliga värdet jämföras med teoretiska 

värden. Nyckeltal som valts till PFEP:n är fyllnadsgrad av lager och DSI. Fyllnadsgraden 

visar hur mycket av det totala lagret som är nyttjat av artiklar. När lagret är överbelastat finns 

det risk för merarbete. som exempelvis svårhet att flytta material mellan platser, vilket leder 

till att det standardiserade arbetssättet bortses från. DSI är ett mått som används för att få 

en indikator om hur lång tid det tar för en verksamhet att omvandla sitt lager till försäljning. 

Ett lägre värde på DSI indikerar ett lager med lägre kapitalbindning. 

Med de nio kombinationerna av ABC/XYZ som visas i tabell 3.1 kan en 3x3-matris 

upprättas där differentiering sker utifrån artikelns gruppering. Beroende på i vilken grupp 

som artikeln hamnar i matrisen differentieras styrning utifrån dessa påfyllnadsmetoder: MRP, 

kanban, kunderorderstyrt och förbrukningsstyrt [17]. 

Maximum- och minimumlager används för att kunna göra en jämförelse med det verkliga 

lagret. Minimumlagret visar det värdet på lagret då en order som senast kan läggas utan att 

det blir ett stopp i produktion. Orderläggning bör ske innan den nivån är nådd. Håller lagret 

minimumnivå krävs specialsändningar med paketbil vilket är kostsamt för verksamheten. 
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Maximumlagernivån är förbrukningslagret adderat med säkerhetlagret. Denna nivån på lager 

bör inte heller överskridas då det binder en onödig mängd kapital. 

Lagerhållningskostnaden kan bestämmas med hjälp av lagerhållningsränta och 

standardkostnaden för artikeln. Med lagerhållningskostnaden för artiklarna kan det avgöras 

var i fabriken de med högst kostnad finns. På så sätt kan ändringar i lagernivåer göras i rätt 

ordning där artiklar med högst lagerhållningskostnad prioriteras. 

För att dra nytta av erfarna planerare i verksamheten har en kolumn lagts till i PFEP:n som 

kallas safety days. Detta ger planerare möjlighet att gå in i PFEP:n och lägga till dagar på 

ledtiden som i sin tur ökar säkerhetslagret. Planerare är personer i verksamheten som har 

hög insyn i hur dimensioneringen av lager fungerar i praktiken och bör få möjligheten att 

ändra utifrån erfarenhet. 

 

Figur 4.3 Utvalda analysfunktioner till PFEP:n (storleken på rutorna har inte någon betydelse) 

4.2 PFEP:n som beslutsunderlag 

PFEP:n är ett informations- och beslutsunderlag. Delkapitlet redogör hur ett antal beslut kan 

tas utifrån PFEP:n genom att analysera informationsunderlaget som presenterades i 4.1.  

4.2.1 Differentiering av materialstyrning 

Genom att gruppera artiklarna i en 3x3-matris utifrån hur de har klassificerats kan en 

differentiering göras av materialstyrning som baseras på Faugners artikel [17]. AX-artiklar 

har hög förbrukning och låg variation vilket medför att MRP bör användas eftersom 

förbrukningen är förutsägbar. XC-artiklar har en låg variation och en låg förbrukning. Detta 

medför att kanban är en passande påfyllnadsmetod. Kanban är ett dragande system som inte 

binder onödigt mycket kapital för en artikel med låg förbrukning. CZ-artiklar har en låg 

förbrukning samt en hög variation i efterfrågan. Eftersom ingen säker prognos kan göras bör 
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materialet styras mot kundorder eller förbrukning. AZ-artiklar har hög förbrukning och stor 

variation i efterfrågan. Sådana artiklar bör styras mot kundorder. Det kan till exempel vara så 

att en AZ-artikel beställs vid enstaka tillfällen för att förbrukas i ett helt år och om företaget 

ska säkra för snabb leverans hela året blir lagerhållningskostnaden onödigt hög. Vid 

genomgång med företaget ses denna differentiering av påfyllnadsmetod som relevant. 

I tabell 4.1 nedan sammanställs en matris där styrning är differentierad beroende på 

förbrukning och variation.  

Tabell 4.1 Matris för differentierad materialstyrning 

 

4.2.2 Emballagetyp och dimensionering av lagerplatser 

Genom att avläsa information från PFEP:n kan beslut tas angående val av emballagetyp. 

Beroende på vad syftet är med val av emballagetyp kan till exempel samband mellan 

batchkvantitet och boxkvantitet kopplas. Ett nyckeltal i analysfunktionen redovisar det 

maximala emballagebehovet vilket ger möjligheten att ta beslut angående dimensionering av 

avsedda lagerplatser för varje artikel. Detta kan göras genom att föra statistik på det maximala 

emballagebehovet, för att erhålla standardavvikelse och medelvärde på nyckeltalet. Genom 

att addera artikelns medelvärde med standardavvikelsen kan lagret dimensioneras med en 

kvalificerad uppskattning. 

4.2.3 Införande av nya artiklar 

PFEP:n kan vara ett stöttande verktyg vid införande av nya artiklar. Genom liknande och 

redan existerande artiklar, kan kopplingar och samband konstateras i syfte att förenkla 

införandet av nya artiklar. Exempelvis genom att jämföra storlek och vikt kan lastbärare utses 

eller genom artikelns förbrukning kan en uppfattning av påfyllnadsmetod skapas. Vid byte 

av lastbärare kan information från PFEP:n användas. I PFEP:n står artikelns nuvarande 

lastbärare och jämförelser kan göras med önskad lastbärare. Vid byte av lastbärare för en 

artikel kan ytan för den önskade lastbäraren divideras med ytan för nuvarande lastbärare, för 

att sedan multipliceras med antalet i nuvarande lastbärare. Beräkningsättet får fram antal 

artiklar som får plats i den nya lastbäraren. Detta sparar tid åt produktionstekniker som 

slipper testa antal detaljer som får plats i praktiken. 

MRP/förbrukningsstyrt Kanban/förbrukningsstyrt

Z Kunderorderstyrt Kanban/kundorderstyrt

Kunderorderstyrt/ 

förbrukningsstyrt

B C

X MRP MRP/kanban Kanban
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4.2.4 Nyckeltal för verksamhetsstyrning 

Ett sätt att använda PFEP:n som informationskälla för att skapa egna eller beprövade 

nyckeltal. På så sätt kan en djupare förståelse skapas om artikelns välmående i olika aspekter. 

Exempel på nyckeltal som kan vara av relevans är: 

• Cash to Cash – Den tid det tar från att artikeln köps in till att den sålts 

• Inventory Velocity – Procenten av det aktuella lagret som planeras säljas nästa period. 

• Trenden – Artikelns trend för att se artikelns efterfrågeriktning 

Dessa är endast tre av många indikatorer som kan erhållas ur en PFEP:n. Detta är en 

anledning till att PFEP:n är relevant för olika beslutfattande nivåer, då informationen kan 

användas på många olika sätt.   

Genom att studera en artikel i PFEP:n, skapas en uppfattning om artikelns typ och artikelns 

situation. Det vill säga bland annat tillverkningsgrupp, värdeflöde, förbrukning, senast 

använd, variation och säkerhetslager kan utläsas. Informationen ger en indikation om hur 

artikeln påverkar exempelvis företagets kapitalbindning. Informationen ger även indikation 

angående artikelns användningsfrekvens vilket kan innebära att, om den är låg, utfasning av 

artikeln är aktuell. 

4.3 Jämförelser av framtagen PFEP mot standardmall 

Parametrar som valdes för jämförelser och känslighetsanalys var: min- och maxlager, 

säkerhetslager och rekommenderad lastbärare i verksamheten. Syftet med jämförelser och 

känslighetsanalyser var att kunna avgöra om PFEP:n erbjuder värden som är relevanta. 

Jämförelsen gjordes på tio utvalda artiklar. Vid jämförelser mellan beräkningssätten för 

säkerhetslager, visade det på att Serv1 och Serv2, i de flesta fallen ökade värdet på 

säkerhetlagret. Till stor del beror detta på att företagets beräkningar inte tar hänsyn till 

ledtiden eller ledtidens standardavvikelse. I figur 4.5 visas skillnaden på säkerhetslager 

beroende på vilket beräkningsätt som använts. 
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Figur 4.4 Säkerhetslager- SERV1, SERV2 och Safety stock Parker. 

Det jämfördes även skillnader i min- och maxlager. Resultatet från testerna visade på ett ökat 

värde på både min- och maxlager jämfört med standardmallen. Beräkningssättet för minlager 

i den framtagna PFEP:n tar hänsyn till ledtid och genomsnittlig förbrukning. 

Standardmallens beräkning tar hänsyn till förbrukning, leveranssäkerhet och variation. Risk 

finns att minlager är underdimensionerat enligt standardmallen då värdet inte uppgår till 

förbrukningen under en snabbleverans. Beräkningssättet för maxlager i den framtagna 

PFEP:n tar hänsyn till förbrukningslagret samt säkerhetslagret. Det samma gäller för 

standardmallen. Det ökade värdet av maxlager i den framtagna PFEP:n följer på skillnader i 

säkerhetslager. I figur 4.6 nedan visas skillnader i värden på min- och maxlager. 

 

Figur 4.5 Jämförelse mellan Min- och Max inventory 

Jämförelser gjordes även på ”current containers in factory” med beräkningen för ”maximum 

containers in factory”. Beräkningen visar hur många lagerplatser en artikel maximalt behöver. 
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Resultatet visar på att de flesta artiklar håller sig inom det rekommenderade värdet. I figur 

4.7 visas ”maximum containers in factory” och ”current containers in factory” 

 

Figur 4.6 ”maximum containers in factory” och” current containers in factory”. 

4.4 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalyserna utfördes på säkerhetslager och rekommenderat antal lastbärare för att 

ser hur värdena ändrades beroende på variationer i variablerna. Den första variabeln som 

testades var standardavvikelsen på efterfrågan. Vid testerna visades att SERV1 och SERV2 

ökade exponentiellt när standardavvikelsen höjdes, medan företagets beräkningsätt 

förändrades linjärt. Vid lägre standardavvikelser jämnar värdena ut sig och säkerhetslagrena 

dimensioneras liknande. I figur 4.8 visas säkerhetslagrens värde för en artikel beroende på 

olika standardavvikelser. 

 

Figur 4.7 Känslighetsanalys av Säkerhetslager där Standardavvikelsen i efterfrågan varierar 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Current containers in factory Maximum containers in factory

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Std avvikelse*1 Std avvikelse*0,8 Std avvikelse*0,5 Std avvikelse*1,2

Serv2 Parker Serv1



Besluts- och informationsunderlag för lagerhantering – ”Plan For Every Part” 

 24 

Den andra variabeln som testades var ledtiden, dock tar inte företagets beräkning hänsyn till 

ledtiden. Testerna visar att ett högre värde på ledtiden påverkar SERV2-metoden mer än 

SERV1 och företagets beräkning. För att se ledtidens påverkan av säkerhetslager, se figur 

4.9. 

  

Figur 4.8 Känslighetsanalys av säkerhetslager med avseende på ledtid. 

Tester gjordes även på hur efterfrågan påverkar dimensioneringen av säkerhetslagret. I 

SERV1 och SERV2 sker nästintill ingen skillnad vid byte av värden på efterfrågan, detta 

beror på att standardavvikelsen av ledtiden är låg. Företagets beräkning av säkerhetslager 

påverkas mer av efterfrågan, se figur 4.10. 

 

Figur 4.9 Känslighetsanalys av säkerhetslager med avseende på efterfrågan 
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En känslighetsanalys utfördes på hur beräkningen av ”maximum containers in factory” 

ändras beroende på ledtiden. Resultatet visar att antalet lastbärare i fabriken har en hög 

korrelation med ledtiden. En halvering av ledtiden leder till en minskning med 33 procent av 

lastbärare i fabriken för artikeln som testats, se figur 4.11.  

 

Figur 4.10 Känslighetsanalys av ”maximum containers in factory” med avseende på ledtid 

4.5 Tillförlitlighet och validering 
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efterfrågan. Målen som sattes upp för arbetet är således uppfyllda, då den framtagna PFEP:n 

kan användas som besluts- och informationsunderlag. 

4.6 Implementering av PFEP:n 

Eftersom PFEP:n hämtar data från affärssystem krävs det att det finns infört för varje artikel 

i affärssystemet. Eftersom PFEP:n inkluderar flera tusen artiklar är det ett tidskrävande 

arbete som behöver utföras då det konstaterats att data saknas i affärssystemet. För att ny 

information ständigt ska införas och uppdateras i affärssystemet kan olika tjänster ha ansvar 

för relevant data utifrån tjänsten. Till exempel att produktionstekniker ansvarar över att ”box 

quantity” finns i affärssystemet.  

En viktig del i det fortsatta arbetet med PFEP:n är att använda kvalitetsindikatorer för att 

avgöra om valda beräkningar fungerar i verkligheten. En kvalitetsindikator som skulle kunna 

användas är ”safety days”, där planerare manuellt kan påverka dimensioneringen av 

säkerhetslager. Visar det sig att de flesta artiklar dimensioneras med extra ”safety days”, kan 

det härledas till beräkningar med låg kvalité. Då bör dessa beräkningar ses över.  

En förutsättning för att PFEP:n ska tillföra något och kunna användas som informations- 

och beslutsunderlag krävs det att PFEP:n används. För att implementera användandet av 

PFEP:n behövs en standard som instruerar personal hur och vad den ska användas till. Ett 

sätt att införa användandet av PFEP:n är att skapa ett utbildningsmaterial och hålla i en 

utbildning som förklarar hur PFEP:n kan användas samt vad den innehåller för information. 

Parker Hannifin har redan utsett en ”Key User” av PFEP:n och det är viktigt att definiera 

vad den rollen innebär. Om en medarbetare upptäcker att en förbättring kan genomföras är 

det viktigt att personen vet hur den ska gå tillväga. 
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5 Diskussion 

Eftersom examensarbetet utgått från en standardmall och nuvarande PFEP för inköpta 

artiklar finns en risk att vi blev påverkade av hur den nya PFEP:n för egentillverkat skulle 

utformas ur en innehålls-, design- och struktursynvinkel. För att få fler perspektiv hade en 

stor del av informationsinsamlingen fokus mot litteraturstudier för att få olika infallsvinklar 

och inspiration från olika källor. Under informationsinsamlingen insågs att just PFEP inte 

var ett utbrett verktyg vilket begränsade relevant litteratur. Dock har syftet med PFEP:n 

kunnat kopplas till olika teorier om bland annat lager-, produktion- och materialstyrning. 

Tidigt i examensarbetet bestämdes att benchmarking skulle vara en del av 

informationsinsamlingen för att få en verklighetsförankring och inte endast teori. Tyvärr 

medgav inte tiden mer än ett besök, dock var besöket på Parker Hannifin i Borås givande då 

de själva använder sig av verktyget PFEP. Eftersom Parker Hannifin i Trollhättan och Parker 

Hannifin i Borås har ett gediget samarbete sedan innan innebar det ett öppet samt givande 

besök. Benchmarkingen hos Parker Hannifin i Borås gav oss nya idéer i from av design och 

innehåll men även bekräftelse av att den informationsinsamling som utförts var lyckad.  

Ett stort fokus var att få PFEP:n lättförståelig och användbar vilket ställer krav på att den 

information PFEP:n innehåller är relevant men även att designen samt strukturen är tydlig.  

En utmaning under examensarbetet var hur validering och tillförlitlighet skulle testas. Det 

fanns svårigheter i att välja ut vilken information som PFEP:n skulle inneha, men även hur 

parametrar skulle beräknas. Problemet var att det lätt kunde bli överflödig information i 

PFEP:n och att det finns olika sätt att räkna ut parametrar.  

Ett tillägg i PFEP:n som kallas ”safety days” är ett verktyg för planerare att dimensionera 

säkerhetlagret utifrån erfarenhet. Verktyget kan vara positivt eftersom företaget får ta del av 

en planerares erfarenhet vid förutsägbara variationer i efterfrågan. Företaget i Trollhättan har 

valt att använda sig av en servicenivå på 95 procent vilket ger att 1 av 20 utleveranser riskerar 

att vara försenad enligt teorin. En risk är att planeraren dimensionerar säkerhetslagret så att 

servicenivån uppgår till 100 procent, vilket skulle resultera i onödig kapitalbindning. Därför 

är det viktigt att PFEP:n har en ”Key User” som gör det slutgiltiga valet om en ökning av 

säkerhetslagret är nödvändigt. En möjlighet är att se om ”safety days” lagts till på artiklar 

som kommer från samma CNC-maskin vilket i sin tur ger en indikation på att maskinen inte 

levererar som planerat. 

Vid test av formlerna jämfördes den framtagna PFEP:n mot standardmallen som tagits fram 

av Parker Hannifin. Parametrar som jämfördes var: max-lager, min-lager och säkerhetslager. 

Dessa parametrar har kunnat testas eftersom de finns i både framtagna PFEP:n och 

standardmallen samt att de beräknats på olika sätt. Det finns flera tillägg som är med i 

PFEP:n som inte kunde testas eftersom de saknas i standardmallen. På Parker Hannifin 

garderas det för tillfället med ”två” säkerhetslager i form av ett buffert- och ett säkerhetslager. 

Rent teoretiskt bör detta leda till ett överdimensionerat lager. I den framtagna PFEP:n har 

däremot valet gjorts att använda ett säkerhetslager som tar hänsyn till variationer i både ledtid 
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och efterfrågan. Om företagets beräkning har förbättrats över en längre tid för att stämma 

överens med verkligheten, bör denna uträkning användas i PFEP:n för egentillverkat 

material. Grunddata som togs fram vid simulering var delvis tagna från en äldre PFEP som 

är ur bruk och är delvis uppskattade värden. Det kan vara en av anledningarna till att 

beräkningarna för säkerhetslagret blir högre i den framtagna PFEP:n än i standardmallen. 

Värden som har uppskattats är bland annat: standardavvikelsen för ledtid och 

orderkvantiteter. Det resulterade i en PFEP som inte var helt verklighetstrogen men som 

kunde användas till viss del vid jämförelse mot standardmallen. Det kräver ett fortsatt arbete 

av ”key user” att få fram rätt grunddata till de beräkningar som har lagts fram. En till aspekt 

i arbetet var om företagets beräkningar fungerar i verkligheten. Vid jämförelsen av 

säkerhetslagerberäkningar så höjdes nivåerna markant jämfört med företagets beräkning. Det 

väckte frågor i vilket beräkningssätt som skulle användas. Beroende på befattning, har olika 

svar erhållits angående frågan om beräkningar, därför har det funnits svårigheter att välja 

vilket beräkningssätt som passar Parker Hannifin. Det är tydligt att företaget behöver arbeta 

vidare med detta. 

Under arbetets gång har en mängd kandidater för parametrar, analysfunktionen och 

grunddata värderats och sållats bort. Det har varit svårigheter att avgränsa 

informationssökningen under arbetet med att designa en PFEP med ett innehåll som är 

tydligt, men som även har med all nödvändig information för att möjliggöra ett 

helhetsperspektiv av lagerhanteringen. I arbetet valde vi att avgränsa oss i tid, där 

informationsinsamlingen pågick i sex veckor. Möjligtvis med mer tid till 

informationsinsamling kunde PFEP:n kunnat utökas med fler analysfunktioner. Tiden 

användes istället till att designa en PFEP med exempelförklaringar för varje ingående data. 

Det är en förutsättning att varje artikel har data inlagt i affärssystemet och att datan är korrekt. 

Därför behöver Parker Hannfin på något sätt få in en rutin i hur data införs och vem det är 

som ska göra det. Det kan medföra att personerna på diverse tjänster känner ett ansvar över 

att just deras data finns inlagd i affärssystemet. Om data om artiklar saknas blir det även 

tydligt vem som ska kontaktas. Att föra in data kan ses som ett icke motiverande arbete, dock 

innebär det att en utförlig granskning genomför och ökar tillförlitligheten till datan. När data 

i affärssystemet är korrekt skapas en större tillförlitlighet till PFEP:n vilket resulterar i att 

PFEP:n kan användas som ett informations- och beslutsunderlag.  

Eventuellt hade inte PFEP:n behövt strukturerats på det vis som gjorts i arbetet, det vill säga, 

uppdelat i: grunddata, parametrar och analysfunktion. Ett annat sätt att strukturera PFEP:n 

skulle kunna vara att dela upp ingående data utifrån tjänster, som att till exempel gruppera 

data som intresserar produktionstekniker. Svårigheter i en sådan struktur är om flera av 

parametrarna intresserar mer än en tjänst vilket i sådana fall leder till dubbletter av ingående 

data i Excel-filen. En struktur baserad utifrån tjänster skulle bli en väldigt stor Excel-fil. 

Önskvärt hade varit att i jämförelserna och känslighetsanalyserna ha data från affärssystemet 

och inte uppskattade värden som fallet var i arbetet. Med data från affärssystemet hade en 
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korrekt bild av skillnader i säkerhetslagerberäkningar kunnat visas. Tillförlitligheten av 

PFEP:n är lägre på grund av de uppskattade värdena. 
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6 Slutsats 

Syftet med examensarbetet var att utveckla och framställa ett underlag som företaget ska 

kunna implementera i verksamheten. Syftet är till viss del uppnått men beror på hur Parker 

Hannifin väljer att implementera PFEP:n, då framtagna formler tenderar att öka 

kapitalbindningen. Målet var att utforma en PFEP för egentillverkat material som ska kunna 

användas vid planering och som beslut- och informationsunderlag vilket uppnåddes. På 

grund av tidsbrist skapades inte ett studieunderlag för utbildning för berörd personal. 

En kritisk del av PFEP:n var vilka formler som skulle användas för beräkningarna för 

parametrarna och analysfunktionen. Detta var kritisk då en del av syftet med en PFEP är att 

minska kapitalbindningen. Ett urval av parametrar och analysfunktionen valdes ut och 

jämfördes med Parker Hannifins standardmall. Jämförelserna visade att Parker Hannifins 

sätt att beräkna generellt innebar lägre kapitalbindning.  

I arbetet har inte effekter av PFEP:n kunnat jämföras på ett korrekt sätt mot standardmallen, 

då data som erhållits från tre olika källor. För ett tillförlitligare resultat hade det varit önskvärt 

med data erhållet från enbart en källa, det vill säga, Parker Hannifins affärssystem. Formler 

hade på så vis kunnat jämföras med samma förutsättningar. 

Veckovisa möten med handledare och framtida ”key user” har använts som kontinuerlig 

avstämning. Detta har medfört att företaget ständigt kunde påverka arbetets riktning och 

PFEP:ns innehåll. Avstämningarna användes även som en form av kvalitetssäkring för att 

säkerställa tillfredsställning av företagets behov. Parker hannifin har bekräftat att de är nöjda 

med arbetets resultat och att de ska använda det material som överlämnats. 

Till sist kvarstår ett arbete för Parker Hannifin. Den information som saknas för varje artikel 

behöver föras in i affärssystemet. Sedan kvarstår även implementering av PFEP:n för Parker 

Hannifin och även framtagning av utbildning för att utbilda personal om PFEP:n.  
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Bilaga A:1 

A: Funktionsträd för PFEP:ns innehåll 
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Bilaga B:1 

B: Delar av PFEP:n 

 

 

 

Part 

number Description

Location - 

Primary

Planner 

number

Value 

Stream

Sales 

type

Last 

transaction 

date

Yearly 

usage

Total 

Lead 

time

Minimum 

order qty

Current 

stock

Emballage 

type Box qty

Standard 

deviation - 

Lead time 

(90 days)

Coefficie

nt of 

variation Batch qty

Days On 

Hand

Max-

inventor

y

Max-

inventor

y Parker

Current 

safety 

stock

Proposed 

safety 

stock 

Serv 1

Cycle 

stock

ABC 

Category

XYZ 

Category

ABC/XYZ 

Category Proposed replenishment method

Current 

containers 

in factory

Proposed 

containers 

in factory

Safety 

Days

3701895 VALVE PLATE TYPE M F11-010 74000222 FM R 19-02-21 -2203 4 0 539 F49074            24 0,2 3         24 21 324 240 100 222 102 B Y BY MRP/förbrukningsstyrt 22 15

3702800 VALVE PLATE TYPE L F11-150 74000222 FM R 18-04-04 -12 4 0 0 F49074               3 0,2 46          3 0 11 6 0 11 0 C Z CZ Kunderorderstyrt/ förbrukningsstyrt 0 5

3702958 CYLINDER BARREL F11-010 74000206 FM R 19-02-18 -9799 7 0 424 E4317         46 0,35 2         46 7 878 656 0 458 420 A X AX MRP 9 20

3702959 CYLINDER BARREL F11-019 74000206 FM R 19-02-11 -8924 7 0 32 E4317             30 0,35 2         30 1 500 355 0 285 215 B Y BY MRP/förbrukningsstyrt 1 18

3703007 BARRELHSG ASSY B F11-005 74000201 FM R 19-02-18 -6226 4 0 100 E4312         16 0,2 3         16 4 279 210 0 186 93 B Y BY MRP/förbrukningsstyrt 6 18

3703439 VALVE PLATE TYPE Q F11-019 74000222 FM R 19-02-13 -921 4 0 23 F49074             3 0,2 7          3 9 60 38 1 50 10 C Z CZ Kunderorderstyrt/ förbrukningsstyrt 8 21

3703440 VALVE PLATE TYPE L F11-019 74000222 FM R 19-02-06 -32 4 0 18 F49074             6 0,2 11          6 180 4 2 0 3 0 C Z CZ Kunderorderstyrt/ förbrukningsstyrt 3 2

3703441 VALVE PLATE TYPE R F11-019 74000222 FM R 19-01-09 -111 4 0 20 F49074             6 0,2 9          6 28 21 13 2 18 3 C Z CZ Kunderorderstyrt/ förbrukningsstyrt 3 5

3704105 BARRELHSG ASSY U F11-010 74000201 FM E 19-02-15 -4174 4 0 39 E4312         12 0,2 4         12 3 193 137 0 140 53 C Y CY Kanban/förbrukningsstyrt 3 17

3704304 BARRELHSG ASSY U F11-005 74000201 FM R 19-02-12 -2627 4 0 3 E4312         16 0,2 4         16 0 108 74 0 81 27 C Y CY Kanban/förbrukningsstyrt 0 8

3704540 CYLINDER BARREL F1-030 74000206 LV R 19-02-14 -41 5 12 48 E4322             12 0,25 27         12 245 21 10 0 20 1 C Z CZ Kunderorderstyrt/ förbrukningsstyrt 4 3

3706330 VALVE PLATE TYPE H F11-019 74000222 FM R 19-02-07 -375 4 0 46 F49074            18 0,2 8         18 42 32 19 15 28 4 C Z CZ Kunderorderstyrt/ förbrukningsstyrt 3 3

3706402 PISTON ASSY F1-020 74000213 LV R 18-08-13 -207 7 240 57 E4322            240 0,35 49        240 80 145 59 0 140 5 C Z CZ Kunderorderstyrt/ förbrukningsstyrt 0 2


