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Sammanfattning 
Efterfrågan på trävaror har ökat i Sverige under 2017 och Braviken sågverk, Holmen 
AB, expanderade våren 2018 sin verksamhet genom en ny tryckimpregneringsanläggning. I 
dagsläget saknar denna del av sågverket lagerstyrning vilket kan resultera i problem att möta 
efterfrågan. Sågverket står för utmaningen att planera när order från tryckimpregneringens 
färdigvarulager ska ske till tryckimpregneringsanläggningen och till  vilken kvantitet. 
Fördelen med lagerstyrning är att det ger en överblick av när produktion ska ske och till 
vilken kvantitet. Vidare uppstår svårigheter vid lagerstyrning till följd av efterfrågans 
säsongsvariation. Syftet med detta arbete är att uppnå en styrbarhet av 
tryckimpregneringens färdigvarulager genom att föreslå underlag för lagerstyrning som 
sågverket kan använda som grund för framtida lagerstyrning. 
  
Utifrån litteraturstudie, sekundärdata och datainsamling i form av intervju och observation 
analyserades vilka lagerstyrningsmetoder som var aktuella för de studerade problemet. 
Utifrån de valda lagerstyrningsmetoderna genomfördes beräkning för att sedan resultera i när 
order ska ske från tryckimpregneringens färdigvarulager och vilken kvantitet ordern skulle 
omfatta. 
  
Säsongen delades upp i tre olika faser för att underlätta lagerstyrningen. Fas 1, januari till 
mars, genomfördes med en lagerstyrning som syftade till att maximera lagervolymerna inför 
högsäsongen i Fas 2. Utifrån den kapacitetsanalys som genomförts i Fas 1 överskrids lager- 
och produktionskapaciteten. Därmed flyttas produktion i mars under Fas 1 till januari och 
februari i Fas 1 samt till april i Fas 2. I Fas 2, april till augusti, genomfördes lagerstyrningen 
med beställningspunktsystem som metod och ekonomisk orderkvantitet som partiformning. 
Kapacitetsanalysen resulterade i att del av produktion i juni flyttas till maj och del av 
produktion i augusti flyttas till juli och maj för att inte överskrida kapaciteten i 
tryckimpregneringstuben. Slutet av säsongen, Fas 3, augusti till november, planerades utifrån 
målet att ha tomt lager när säsongen är över för att minska risken att produkter blir  inkuranta. 
MRP och Lot for Lot har därmed valts som lagerstyrning i Fas 3, där ingåendelager i Fas 3 
utgörs av utgående lager i Fas 2.  
 
Lagerstyrning och genomförd justering för att kunna möta lager- och produktionskapaciteten 
medför en ojämn produktion med främst låga produktionsvolymer under april. För att jämna 
ut produktionen mellan månaderna och faserna har beställningskvantiteterna under januari till 
april summerats och fördelats lika mellan dessa månader. Utjämningen bidrar till ett mer 
balanserat produktionsflöde under januari till mars. Vidare leder utjämningen också till lägre 
lagervolymer i slutet av Fas 1 och utrymme att öka produktionen under dessa månader.     
 
Sågverket saknar i nuläget uppföljning av verksamheten vilket påverkat beräkningarna i detta 
examensarbete. Sågverket rekommenderas därmed att påbörja uppföljning för att möjliggöra 
hänsynstagande av prognosfel och faktiska servicenivåer. Vidare bör sågverket undersöka 
lagerränta och ordersärkostnaden när ytterligare kunskap om processerna har erhållits. 
Avslutningsvis rekommenderas sågverket att överväga implementering av produktionssystem 
för att underlätta produktionsplanering och orderläggning. 
 



Abstract 
Demand for timber has increased in Sweden during 2017 and Braviken sawmill, Holmen AB, 
expanded its company in spring 2018 through a new pressure impregnation plant. At present, 
this part of the sawmill lacks inventory management, which can lead to the demand not being 
met. The sawmill faces the challenge of planning when orders from the pressure 
impregnation's finished goods inventory to the pressure impregnation plant has to take place 
and to what quantity. The advantage of inventory management is that it gives an overview of 
when production is going to occur and to what quantities. Furthermore, inventory 
management difficulties arise as a result of the demand's seasonality. The purpose of this 
work is to achieve controllability of the pressure impregnation finished goods inventory by 
suggesting inventory management that the sawmill can use as a basis for future inventory 
management. 
  
Based on literature studies, secondary data and data collection in form of interview and 
observation, the inventory management methods that were relevant to the studied problem 
were analyzed. Based on the selected inventory management control methods, a calculation 
was performed to result in when orders being made from the pressure impregnation finished 
goods inventory and the quantity of the order to include. 
  
The season was divided into three different phases to facilitate inventory management. Phase 
1, January to March, was carried out with an inventory management aimed at maximizing 
inventory volumes for the high season in Phase 2. Based on the capacity analysis 
implemented in Phase 1, inventory and production capacity is exceeded. Therefore, 
production is moved from March during Phase 1 to January and February in Phase 1 and 
April in Phase 2. In Phase 2, April to August, inventory management was carried out with 
order point system as method and financial order quantity as lot sizing. The capacity analysis 
resulted in production in June being moved to May and production in August moved to July 
and May in order not to exceed the capacity of the pressure impregnation tube. The end of the 
season, Phase 3, September to November, was planned based on the goal of having blank 
inventory over the season to reduce the risk of products becoming incurable. MRP and Lot 
for Lot have therefor been chosen as inventory management in Phase 3, where input 
inventory in Phase 3 are outbound inventory in Phase 2. 
 

Inventory management and implemented adjustment to meet stock and production capacity 
entails unequal production with mainly low production volumes in April. To balance 
production between months and phases, order quantities have been summed up and 
distributed between January to April. The equalization contributes to a more balanced 
production flow in January to March. Furthermore, the equalization also leads to lower 
storage volumes at the end of Phase 1 and space to increase production during these months. 
 
The sawmill is currently missing monitoring of the operation, which affected the calculations 
in this report. The sawmill is therefore recommended to initiate monitoring for consideration 
of forecast errors and actual service levels. Furthermore, the sawmill should investigate 
inventory carrying charge and ordering costs when further knowledge of the processes has 
been obtained. In conclusion, the sawmill is recommended to consider the implementation of 
production systems to facilitate production planning and ordering. 
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1. Inledning 
Företag som tillhör skogsindustrin är producenter av massa, biobränsle, papper, kartong, 
plankor och bräder. Efterfrågan på trävaror såsom plankor och bräder har ökat i Sverige 
under 2017, vilket Kinnwall et al. (2017) anser kan förklaras av den ökade efterfrågan från 
Kina. Kinnwall et al. (2017) lyfter även fram att trots detta står svenska företag inom 
skogsindustrin för utmaningen att behålla marknadsandelar gentemot företag i andra länder 
då exempelvis företag i Ryssland exporterar allt mer trävaror till Kina. Detta bidrar dock till 
att Rysslands export av trävaror till Egypten har minskat på grund av att exporten till Kina 
prioriterats högre, vilket öppnar chansen för svenska sågverk att etablera sig på den egyptiska 
marknaden. 
 
Fördelen med lagerstyrning är att fokus ligger på planering av kvantiteter och tidpunkt 
artiklar ska produceras eller beställas av ett företag. Utifrån planerad lagerstyrning ges 
medarbetare inom företaget underlag för att besluta vilka artiklar som ska planeras för 
produktion, vilka kvantiteter som ska produceras av vardera artikel, när produktionen av 
respektive artikel ska starta och när de tillverkade artiklarna ska lagerföras eller levereras till 
kund. (Jonsson & Mattsson, 2016) 
 

1.1 Bakgrund 
Holmen AB är en koncern som byggs upp av fem olika dotterbolag. En överblick av Holmen 
AB:s koncern visas i Figur 1 där de fem olika dotterbolagen är presenterade längst ner. Detta 
examensarbete kommer utföras inom ramarna för Holmen Timber som är ett av dessa fem 
dotterbolag. (Holmen AB, 2017 a) 
 

 

Figur 1 – Holmen AB:s organisation 

 

Holmen AB startade år 2011 ett sågverk utanför Norrköping och under åren fram till 2018 
har verksamheten utvecklats och genomgår vidare utveckling. I detta examensarbete kommer 
Holmen AB benämnas som Holmen. En av författarna har efterenhet från verksamheten på 
Braviken sågverk då denne haft kortare anställning hos företaget. Detta ger en förkunskap om 
företagets processteg och material som kan vara okänt för utomstående. 
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Holmen är ett företag med verksamhetsområdena: skog, energi, kartong, papper och trävaror. 
Holmen äger och förvaltar cirka en miljon hektar produktiv skogsmark och avverkar tre 
miljoner kubikmeter skog varje år. Kartongtillverkningen levererar konsumentförpackningar 
och elproduktionen utgörs av vatten- och vindkraftverk. Det papper som tillverkas för 
magasin och tidningar samt de trävaror som produceras av Holmen produceras integrerat med 
kartong- och pappersbruken. De trävaror som produceras utgörs av varor för snickerier och 
byggindustrin. (Holmen AB, 2018) 
 
Generellt har tryckimpregnerade trävaror en stor marknadsandel inom byggvaruhandeln 
eftersom de har en längre livslängd. Holmen har därmed tagit ytterligare ett steg i 
utvecklingen och byggt en tryckimpregneringsanläggning på Braviken sågverk. (Holmen AB, 
2016) Detta skapar nya produkter som placeras i ett nytt färdigvarulager som i sin tur kräver 
lagerstyrning för att Holmen ska ha möjlighet att leverera produkter till byggvaruhandeln 
baserat på kunders efterfrågan av de nya produkterna. 
 
Den nya tryckimpregneringsanläggningen startades under våren 2018 för att förse 
konsumenter med impregnerade trävaror samma år. Säsongen för tryckimpregnerade trävaror 
sträcker sig från januari till november med högsäsong mellan april och augusti. Det virke som 
används i tryckimpregneringsanläggningen kommer från Braviken sågverk och detta leder till 
att tryckimpregneringen lägger en intern beställning på trävaror att tryckimpregnera. De 
impregnerade produkterna lagerhålls sedan i ett färdigvarulager innan de levereras till 
kunden. Tryckimpregneringens färdigvarulager kommer fortsättningsvis benämnas 
färdigvarulagret i detta examensarbete. (Malmborg, Processöversikt, 2018) För att möjliggöra 
att leveranser kan ske till kund då efterfrågan uppstår finns ett behov av lagerstyrning i 
färdigvarulagret. Lagerstyrning påverkar när beställningen ska ske och till vilken kvantitet, 
vilket kan skilja sig åt beroende på vilken lagerstyrningsmetod som används. Vilken typ av 
lagerstyrningsmetod som är lämpligast att använda beror på produktens karaktär. (Jonsson & 
Mattsson, 2016) 
 

1.2 Problembeskrivning 
På grund av att tryckimpregneringen på sågverket är i uppstartsfasen finns det en osäkerhet 
kring lagerstyrningen för färdigvarulagret, då det inte är en verksamhet som varit en del av 
sågverket tidigare. De tryckimpregnerade produkterna produceras i tolv olika dimensioner. 
Den produktion som sker är i en situation som saknar grundlig strategi för lagerstyrning samt 
känd efterfrågan och kan därför skapa en osäkerhet i hur stora volymer som ska tillverkas då 
det saknas historisk data över tidigare efterfrågan.  
 
Det finns risker med att producera utan lagerstyrning, vilket saknas vid implementering av de 
nya produkterna. Detta på grund av att det inte finns en planering över hur produktionen ska 
utföras, när den ska ske och vad som ska produceras. Utan lagerstyrning ökar risken att det 
produceras antingen för mycket eller för lite produkter. Sumika et al. (2016) beskriver risken 
för att brist uppstår när det produceras mindre än efterfrågan samt ökade kostnader och risk 
för inkurans då det produceras mer än efterfrågan. Utan en utarbetad lagerstyrning av 
färdigvarulagret ökar dessa risker för sågverket och Holmen.  
Ytterligare utmaningar sågverket står inför är att planera produktionen utifrån säsongen för 
att minimera lager vid säsongens slut. Detta skulle leda till de risker som tagits upp tidigare 
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kopplat till att producera mer eller mindre än efterfrågan. På grund av att efterfrågan varierar 
över säsongen kan det ge ytterligare utmaningar med att använda samma 
lagerstyrningsmetoder för hela säsongen. Detta leder till att det kan vara aktuellt att 
genomföra lagerstyrning med olika metoder för olika faser.  
 
Eftersom tryckimpregneringen vid sågverket är nystartad finns en osäkerhet i efterfrågan, 
kvalitet och ledtid. Detta kan komma att påverka lagerstyrningen vilket påverkar vikten av att 
ta detta i beaktning för att minimera risken för att bristsituationer uppstår. För att minska de 
problem och risker som sågverket står inför är sågverket i en situation där lagerstyrning inför 
år 2019 behöver undersökas och utformas.  
 

1.1 Mål  
Målet med examensarbetet är att presentera ett beslutsunderlag som Holmens sågverk kan 
använda vid lagerstyrning av färdigvarulagret vid tryckimpregneringen.   
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att uppnå styrbarhet av tryckimpregneringens 
färdigvarulager genom att föreslå underlag för lagerstyrning som sågverket kan använda som 
grund för framtida lagerstyrning.  

 

1.3 Frågeställningar 
För att uppfylla syftet finns ett behov av att analysera vilka lagerstyrningsmetoder som kan 
vara aktuella för det studerade färdigvarulagret och hur lagerstyrningen ska ske för att 
undvika brist och överdimensionering av lagernivåerna. Utifrån detta har två frågeställningar 
skapats. Dessa två frågeställningar syftar till att ligga till grund för framtagningen av en 
lagerstyrning för färdigvarulagret av det tryckimpregnerade virket.  
 

Frågeställning 1 

Vilka lagerstyrningsmetoder är lämpligast för respektive dimension i färdigvarulagret vid 
tryckimpregneringen på sågverket? 
 

Frågeställning 2 

När ska beställningen från tryckimpregneringens färdigvarulager till tryckimpregneringen ske 
och till vilken kvantitet? 
 
Frågeställning 1 syftar till att, baserat på den teori som presenteras samt prognoser för 
framtida efterfrågan, rekommendera de lagerstyrningsmetoder som lämpar sig för de olika 
dimensionerna som produceras. Frågeställning 2 är kopplad till när beställningen ska ske 
från färdigvarulagret till tryckimpregneringen och till vilken kvantitet. 
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1.4 Avgränsningar och studerat system 
De trävaror som inte genomgår tryckimpregneringen och därmed placeras i färdigvarulagret i 
steg 6 i Figur 2 samt det trävaror som ingår i den interna beställningen till 
tryckimpregneringen benämns ”vita produkter” inom branschen och kommer även göras i 
detta examensarbete. Trävaror som tryckimpregnerats benämns ”gröna produkter” inom 
branschen och kommer även göras i detta examensarbete. Genom detta examensarbete 
kommer tryckimpregneringsanläggningen benämnas med tryckimpregneringen och Braviken 
sågverk kommer benämnas som sågverket. 
 
Det är en relativt lång process som genomgås för att få fram den slutliga gröna produkten. I 
Figur 2 är det inringade området med sträck de två delprocesserna som ska studeras i detta 
examensarbete. Det innefattar tryckimpregneringen och färdigvarulagret för de impregnerade 
gröna produkterna. Vidare i examensarbetet där endast färdigvarulagret är utskrivet hänvisar 
detta till tryckimpregneringens färdigvarulager i steg 8 i Figur 2. 

 

Figur 2 – Processteg sågverket, examensarbetets avgränsning 

 
Processtegen i tryckimpregneringen och färdigvarulagret i det inringade området i Figur 2 
presenteras mer ingående i Figur 3. Del 1 innefattar att paketen lastas in i form av batcher i 
tryckimpregneringen. Därefter placeras en batch i tryckimpregneringstuben i del 2 där 
tryckimpregneringen sker. Del 3 innebär att överflödig impregneringsvätska rinner av innan 
batchen torkar i del 4. Därefter lastas batchen ut i del 5 och lagerförs i del 6, färdigvarulagret.  
 

 

Figur 3 – Processteg tryckimpregneringsanläggningen 

 
På grund av att tryckimpregneringen lägger interna beställningar på trävaror till hyveln, steg 
5 i Figur 2, påverkas produktionsplaneringen av vita produkter. Detta kommer inte tas hänsyn 
till i detta examensarbete då fokus endast ligger på de gröna produkterna. Produktionen i 
sågverket av de olika dimensionerna begränsas av timmertillgången vilket kan leda till att de 

Steg 1 

• Godsmo
ttagning 

Steg 2 

• Sågen 

Steg 3 

• Torken 

Steg 4 

• Mellan-
lager 

Steg 5 

• Hyveln 

Steg 6 

• Färdig-
varulager 

Steg 7 

• Tryck-
impregn
ering 

Steg 8 

• Färdig-
varulager, tryck-
impregneringen 

Del 1 

• Intag av 
batch 

Del 2 

• Tuben 
(tryckimpgr
enering) 

Del 3 

• Avrinning 

Del 4 

• Torkning 

Del 5 

• Utlastning 

Del 6 

• Färdigvaru- 
lager 



5 

vita produkterna efter steg 5 i Figur 2 inte finns tillgängliga när behov uppstår i 
tryckimpregneringen. Detta tas inte hänsyn till i detta examensarbete eftersom det är utom det 
studerade området. Examensarbetet kommer även inte ta hänsyn till samtliga aspekter inom 
hållbar utveckling då syftet med examensarbetet inte berör social hållbarhet.  
 

1.5 Rapportens disposition 
Rapportens kommande innehåll finns beskrivet kortfattat nedan. 
 
Kapitel 2 lyfter fram den teoretiska bakgrund som anses relevant för genomförandet av 
examensarbetet. I detta kapitel beskrivs begrepp och teorier som används senare i rapporten 
samt information för att ge en kunskapsgrund för att besvara de frågeställningar som 
presenterats.  
 
Kapitel 3 beskriver metodteorier som är relevanta för detta examensarbete samt en 
beskrivning i slutet av kapitlet hur arbetet har utförts för att uppfylla syftet med 
examensarbetet.  
 
Kapitel 4 beskriver tryckimpregneringsanläggningen, kapaciteter och prognoser för 
utleveranser för år 2019.   
 
Kapitel 5 presenterar resultatet av de två frågeställningarna för examensarbetet. 
Avslutningsvis genomförs en kapacitetsanalys utifrån lager- och produktionskapacitet. 
 
Kapitel 6 innehåller utifrån framtaget resultat en diskussion kring rimligheten och framtida 
studier. 
 
Kapitel 7 sammanfattar avslutningsvis de slutsatser som dragits. 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar de teorier som är relevanta för examensarbetets problemområde. 
Inledningsvis ges en introduktion inom ämnet logistik innan fördjupad kunskap presenteras 
inom produktutveckling för nya produkter, material- och produktionsplanering, 
lagerstyrningsmetoder samt hållbar utveckling kopplat till logistik. 

 

2.1 Logistik 
Inom logistik är föreningen Council of Supply Chain Management Professionals globalt 
ledande inom försörjningskedjor (Council of Supply Chain Management Professionals, u.å.). 
Enligt Council of Supply Chain Management Professionals (2013) definieras logistik på 
följande sätt: 

 
Logistics management is that part of supply chain management that 
plans, implements, and controls the efficient, effective forward and 
reverses flow and storage of goods, services and related information 
between the point of origin and the point of consumption in order to 
meet customers´ requirements.   

 
Logistik kan delas in i två delar, planering och styrning. Planering berör utformning av 
materialförsörjning, det vill säga inköpskvantiteter från leverantörer, distribution i form av 
transporter och återförsäljare samt produktion i form av produktionslayout. Styrning berör 
planering och utförande av effektiva materialflöden med utgångspunkt i strukturfrågor. 
Logistik syftar till att bidra till en ökad ekonomisk vinning och ur ett samhällsperspektiv även 
miljöförbättringar till följd av förbättrad logistik. (Jonsson & Mattsson, 2016) 
 
Inom logistik finns flera olika begrepp och där bland ledtid. Ledtiden utgör den tid det tar 
från att ett företag tar emot en order tills det att produkten är tillverkad och levererad till 
kund. (Council of Supply Chain Management Professionals, 2013) Ledtiden utgörs av den 
totala genomloppstiden och är en summering av tid för kö, omställning, produktion, väntan, 
förflyttning och orderhantering (Arnold et al., 2012; Oskarsson et al., 2003). Ledtiden kan 
även delas upp i flera delar kopplat till företagets processer. Exempel på detta är ledtid hos 
leverantörer och ledtid i tillverkningen. (Council of Supply Chain Management Professionals, 
2013) Oskarsson et al. (2003) beskriver även att korta ledtider är viktigt i situationer då 
produktionen står stilla på grund av att reservdelar saknas.  
 

2.2 Efterfrågemönster 
Det finns enligt Oskarsson et al. (2003) fyra vanliga efterfrågemönster som påverkar 
prognoser och dessa vanligaste är helt jämn efterfrågan, cyklisk efterfrågan, trend och 
slumpmässig variation. Tre av dessa efterfrågemönster, cyklisk efterfrågan, trend och 
slumpmässig variation, beskriver även Jonsson och Mattsson (2016) som benämner en av 
dem annorlunda.  
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Konstant efterfrågan visas i Figur 4 och innebär att det är samma efterfrågan under hela 
tidsperioden. Detta medför att bedömningen av framtiden blir oproblematisk men det är inte 
en bild av verkligheten då konstant efterfrågan sällan gäller. (Oskarsson et al., 2003) 
 

 

Figur 4 - Konstant efterfrågan 

 
Oskarsson et al. (2003) benämner efterfrågemönstret som visas i Figur 5 som cyklisk 
efterfrågan medan Jonsson och Mattsson (2016) benämner samma efterfrågemönster som 
säsongsvariation. Oskarsson et al. (2003) beskriver att cyklisk efterfrågan innebär att 
efterfrågan varierar över tid där variationen är regelbunden. Företag som producerar utifrån 
säsongsvariation lagerför oftast produkter för att kunna möta den förväntade efterfrågan 
under kommande säsong. Säsongsvariationen är inte något som måste följa årets skiftningar 
som exempelvis vår/sommar och höst/vinter. Det är inte alltid så att efterfrågan påverkas av 
just årets skiftningar, utan efterfrågan på produkter i slutet av månaden kan vara större då lön 
delas ut samt att hög- och lågkonjunktur påverkar efterfrågan.  
 

 

Figur 5 - Cyklisk efterfrågan 

 
Trend är ett vanligt förekommande i flera branscher och visas i Figur 6 där trenden 
illustrerats för att gå uppåt men den kan lika gärna gå nedåt. Trend kan innebära att en 
specifik bransch påverkas av trenden då just trenden är specifik för en bransch, eller så kan 
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hög- och lågkonjunktur ses som trender. (Oskarsson et al., 2003) 
 
Jonsson och Mattsson (2016) lyfter fram vikten av att ha trender i åtanke vid framtagning av 
prognoser som sträcker sig långt in i framtiden på grund av att trenderna kan påverka hur 
efterfrågan kommer se ut. 
 

 

Figur 6 - Trend 

 
Slumpmässig variation visas i Figur 7 och innebär att efterfrågan inte går att förklara. Detta 
medför även att kommande efterfråga eller variation inte kan förutsättas. För att säkerställa 
att ett företag klarar av en slumpmässig variation kan de gardera sig för att vara redo den 
dagen variationen inträffar. Detta bygger på att företaget är medvetna om att de 
slumpmässiga variationerna förekommer. (Oskarsson et al., 2003) 
 

 

Figur 7 - Slumpvis variation 

 

2.3 Material- och produktionsplanering  
Produktionsplanering kan delas upp i långsiktig-, mellan- eller, kortsiktig planering. 
Långsiktig planering baseras på strategiska beslut som exempelvis öppnande av nya fabrik, 
nytt inköp av utrusning eller planering av verksamhetens resurser. Planering på medellång 
sikt innefattar materialplanering av exempelvis produktionsstorlek i syfte att uppnå 
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efterfrågan. Kortsiktig planering syftar till att planera den dagliga verksamheten med 
tillgängliga resurser. (Karimi et al., 2003) 
 

2.3.1 Sälj- och Verksamhetsplanering 
Enligt Nemati et al. (2017) innebär sälj- och verksamhetsplanering en taktisk planering av 
produktion kommande månad och sker av företagets ledning. Syftet med sälj- och 
verksamhetsplanering är att tillgång och efterfrågan ska vara balanserad och på så sätt leda 
till maximal produktion, distribution och utnyttjande av upphandling. Genom att även 
analysera ekonomiska konsekvenser ger det ledningen en chans att säkerställa inriktning och 
samordning av de funktionella divisioner som finns inom företaget, med hänsyn till globala 
strategier.  
 
Nemati et al. (2017) beskriver även att sälj- och verksamhetsplanering har störst betydelse för 
hela företaget. De beslut som tas inom sälj- och verksamhetsplanering påverkar företagets 
vinst, operativa effektivitet och servicenivån inom hela företaget. Wahlers och Cox (1994) 
menar att sälj- och verksamhetsplanering genomförs med olika fokus och mål. Beslut inom 
försäljning fokuserar på storleken för den volym som säljs utan att ta hänsyn till den slutliga 
förtjänsten i företaget. Beslut inom produktion fokuserar istället på att minimera 
produktionskostnad och maximera utnyttjandegraden av material, utrustning och arbetskraft.  
 

2.3.2 Huvudplanering 
Rudberg (2007) beskriver huvudplanering som planering på fabriksnivå för de slutprodukter 
som produceras där syftet, med hänsyn till marknadsfaktorer, efterfrågan och 
försörjningskedjans resurser, är att balansera efterfråga och försörjning. Målet med 
huvudplanering är samtidigt att minimera kostnader, vilket kan åstadkommas genom ett så 
effektivt utnyttjande som möjligt av leverantörer, anläggningar och transporter.  
 
Oskarsson et al. (2003) beskriver huvudplanering på liknande sätt som Rudberg (2007) men 
lyfter fram att huvudplanering oftast sker för kommande tidsperiod. Denna period kan variera 
mellan att innefatta två till tolv månader av framtida tidsperiod. Under huvudplanering sker 
även en planering som inte behandlar detaljer utan endast övergripande planering. Det kan 
exempelvis innebära planering över hur stora volymer som ska vara möjligt att leverera till 
kunder.  
 

2.3.3 Behovsplanering 
Oskarsson et al. (2003) beskriver att syftet med behovsplanering är att säkerställa att kunders 
behov av produkter uppfylls. Beroende på uppbyggnad av produktion kan olika mycket 
material behöva beställas och det är då viktigt att en plan är framtagen över när beställningar 
ska ske. Behovsplaneringen syftar även till att förtydliga vilka medarbetare som ska utföra 
vilka arbetsuppgifter respektive dag.  
 
Oskarsson et al. (2003) lyfter även upp att beslut som tas under behovsplanering baseras på 
prognoser. På grund av detta eftersträvas att beslut ska fattas så nära i tid som möjligt då 
prognosen blir säkrare ju närmare planeringen görs. Genom att genomföra en sen planering 
leder detta till att beslut kan fattas så sent som möjligt och då utnyttjas den ökade säkerheten.  
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2.3.4 Detaljplanering 
Detaljplanering beskrivs, enligt Kanyalkar och Adil (2007), som planer för kortare 
tidshorisonter med grund i mer exakt information. Detaljplanering gör det enklare att ställa 
om produktion mellan olika produkter samt att kapacitet kan ändras då liknande produkter 
tillverkas på liknande sätt.  
 
Oskarsson et al. (2003) beskriver detaljplanering på liknande sätt som Kanyalkar och Adil 
(2007) men preciserar tiden för planering till dagar eller timmar. Fokus ligger då på att 
optimera de produktionsresurser som finns avvägt mot service. Detaljplanering måste då 
inkludera en beskrivning av vilka maskiner som ska användas, när produktion ska starta och 
vilken personal som behövs för att utföra jobbet.  
 

2.4 Lagerstyrningsmetoder 
Materialförsörjning syftar till att insatsvaror ska försörja produktionen (Oskarsson et al., 
2003). Lagerstyrning syftar till att försörjning av tillgångar ska finnas vid behov. 
Övergripande för lagerstyrningsmetoder är att det ska generera svar på när order ska läggas, 
till vilken kvantitet och när inleverans ska ske. (Jonsson & Mattsson, 2016) 
 
Vid manufacturing planning and control (MPC) använder vanligtvis större företag enterprise 
resource planning (ERP). ERP definieras enligt Jacobs et al. (2011) som en programvara som 
bidrar till att integrera företagets funktioner som exempelvis ekonomi, logistik, försäljning 
och tillverkning. ERP-programvaran uppdateras med transaktioner när en produkt förflyttas 
mellan processer vilket kan resultera i förbättrad planering.  
 

2.4.1 Säkerhetsnivå 
Jacobs et al. (2011) beskriver att säkerhetslager vanligen används vid osäkerhet kring 
efterfrågans kvantitet eller alternativt produkters ledtid, vilket är likt det Andersson et al. 
(1992) förklarar att syftet med säkerhetslager är, att plocka produkter från en buffert vid 
störning eller felbedömningar. Andersson et al. (1992) belyser även att behov av större 
säkerhetslager finns när många olika lagerpunkter uppstår i ett flöde samt när 
genomloppstiden mellan lagerpunkter är lång. Eftersom ett säkerhetslager leder till 
kapitalbindning kan det anses lämpligare att lagerföra större kvantiteter av produkter med 
högt täckningsbidrag och som har höga försäljningsvolymer samt produkter som i nästa led i 
försörjningskedjan utgör kritiska komponenter (Jonsson & Mattsson, 2016).  
 
Andersson et al. (1992) och Oskarsson et al. (2003) beskriver att säkerhetslager kan beräknas 
genom en avvägning mellan kostnad för att brist uppstår och lagerhållningskostnad. 
Andersson et al. (1992) och Oskarsson et al. (2003) är även överens om att svårigheten med 
denna metod är att på ett tillförlitligt sätt uppskatta bristkostnaden.  
 
Oskarsson et al. (2003) och Jonsson och Mattson (2016) tar upp två typer av dimensionering 
av säkerhetslager utifrån önskad servicenivå. Ekvationen för SERV1 och SERV2 beskrivs i 
Ekvation 1. SERV1 innefattar sannolikheten att brist inte uppstår under en lagercykel och 
SERV2 innefattar hur stor del av den totala andelen av efterfrågan som ges möjlighet att 
levereras direkt från lagret. Oskarsson et al. (2003) beskriver vidare att SERV1 är den mest 
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använda metoden på grund av dess lätthet att beräkna, medan SERV2 vanligtvis ger en mer 
korrekt dimensionering om lagertillgänglighet utgör ett viktigt servicemått för företaget. 
SERV2 används mer sällan än SERV1 och både SERV1 och SERV2 bygger på 
normalfördelad efterfrågan.    
 

Ekvation 1 - Säkerhetslager med SERV1 och SERV2 鯨詣 = 倦 ∗ �      (1) 

 

där 
 
SL = säkerhetslager 
k = säkerhetsfaktor � = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden. 
 
Vald säkerhetsnivå omvandlas till säkerhetsfaktor och ett urklipp ur 
normalfördelningstabellen för SERV1 visas i Tabell 1. 
 

Tabell 1 – Urklipp ur normalfördelningstabell för SERV1 (Oskarsson et al., 2003) 

Säkerhetsnivå (%) 50 90 95 98 99 99,5 

Säkerhetsfaktor, k 0,00 1,28 1,64 2,05 2,33 2,58 
 
Jonsson och Mattson (2016), Oskarsson et al. (2003) och Andersson et al. (1992) är alla eniga 
om att det kan uppstå en osäkerhet i efterfrågan. Denna osäkerhet uppkommer av osäkerheten 
över hur väl prognoser stämmer överens med verklig efterfrågan, alternativt efterfrågans 
variation under ledtiden. Vid användning av exempelvis beställningspunktsystem, se 
delkapitel 2.4.2, uppstår osäkerheten i efterfrågans variation under den tid det tar att 
återanskaffa lagret, vilket medför att standardavvikelsen under ledtiden ska beaktas och 
beräknas enligt Ekvation 2. Detta eftersom en ökad efterfråga under ledtiden kan leda till 
bristsituationer. Oskarsson et al. (2003) påpekar vikten av att undersöka vilken typ av 
osäkerhet i efterfrågan som råder i den aktuella situationen.  
 

Ekvation 2 – Efterfrågans standardavvikelse under ledtiden � = �帖 ∗ √詣劇     (2) 

 
där  
 �帖 = efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet 
LT = förväntad ledtid 
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Vid användandet av prognoser krävs att säkerhetslagret dimensioneras baserat på 
prognosfelet, där efterfrågans standardavvikelse under ledtiden beräknas baserat på 
medelabsolutfelet (MAD) och beräknas enligt Ekvation 3. MAD multipliceras sedan med 
faktorn 1,25 för att beräkna efterfrågans standardavvikelse. 
 

Ekvation 3 – Medelabsolutfel 警畦経津 = 怠津  ∑ |結痛|津痛=怠      (3) 

 
där 
 
n = antal  
t = tidsperiod 
et = efterfrågan i tidsperiod t 
 
Jonsson och Mattson (2016), Oskarsson et al. (2003) och Andersson et al. (1992) är alla eniga 
om att det kan finnas en osäkerhet i ledtid. Det finns risk att bristsituationer uppstår även då 
efterfrågan stämmer med prognosen om ledtiden blir längre än planerat. För situationer där 
ledtid kan variera bör efterfrågans standardavvikelse beräknas enligt Ekvation 4 vid 
dimensionering av säkerhetslager.  
 

Ekvation 4 – Efterfrågans standardavvikelse vid osäkerhet i ledtid � = �挑脹 ∗ 経       (4) 

 
där 
 �挑脹 = ledtidens standardavvikelse per tidsenhet 
D = förväntad efterfrågan per tidsenhet 
 
Då det uppstår en osäkerhet i både efterfrågan och ledtiden kan standardavvikelsen i 
efterfrågan beräknas enligt Ekvation 5.  
 

Ekvation 5 – Standardavvikelsen i efterfrågan vid osäkerhet i efterfrågan och ledtid � = √岫�岻態 ∗ 詣劇 + 岫�挑脹岻態 ∗ 経態    (5) 

 
Vid dimensionering av säkerhetslager för SERV2 beräknas efterfrågans standardavvikelse på 
samma sätt som för SERV1 men säkerhetsfaktorn beräknas enligt Ekvation 6. 
 

Ekvation 6 – Säkerhetsfaktor enligt SERV2 血岫倦岻 = 岫怠−聴帳眺�態岻∗町�      (6) 
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där 
 
Q = orderkvantiteten � = efterfrågans standardavvikelse 血岫倦岻 = en funktion av service där varje värde på 血岫倦岻 motsvaras av ett värde på 
servicefaktorn k. 
 
Jonsson och Mattsson (2016) beskriver att säkerhetstid är ytterligare en teori som kan 
användas för att hantera de inslag av osäkerhet som företaget kan utsättas för. Denna 
osäkerhet behandlar när förväntad inleverans är tillgänglig i praktiken. För att ta hänsyn till 
den osäkerhet som finns i tid tidigareläggs inleveranser för att produkter eller material ska 
finnas tillgängligt när behov uppstår.  

 

2.4.2 Beställningssystem 
Beställningspunktssystem är en metod med syfte att planera materialstyrning och bygger på 
att när beställningspunkten, även kallad referenskvantiteten, underskrids läggs en 
anskaffning- eller tillverkningsorder (Arnold et al., 2012). Jonsson och Mattsson (2016) samt 
Andersson et al. (1992) beskriver att beställningspunktskvantiteten utgörs av förväntad 
efterfrågan under ledtiden för att återanskaffa material till lagret och ett eventuellt 
säkerhetslager. Mattsson (2002) presenterar även att det finns flera varianter av 
beställningssystem där beställningspunkt är den vanligaste. I Figur 8 illustreras 
grundprincipen för beställningspunktssystem. Då lagernivån sjunker till gränsen för 
beställningspunkt, förkortat Best. punkt i Figur 8, initieras en ny order för att fylla på lagret. 
Den kvantitet som utgör förväntad efterfråga kan erhållas genom historik av tidigare 
förbrukning eller prognoser för framtida behov (Jonsson & Mattsson, 2016). 
 

 

Figur 8 – Illustration av beställningssystem 
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Ekvationen för att beräkna beställningspunkten presenteras i Ekvation 7. 
 

Ekvation 7 – Beställningspunktsberäkning 稽鶏 = 鯨詣 + 経挑脹     (7) 

 
där  
 
DLT = efterfrågan under ledtiden 
 
Beställningspunkt kan delas in i två huvudområden, kontinuerlig inspektion och inspektion 
vid givna intervall. Kontinuerlig inspektion tillhör den traditionella metoden för 
beställningspunktssystem då kontroller genomförs efter varje produktuttag. Inspektion vid 
givna intervall benämns vanligtvis som periodinspektionssystem. (Jonsson & Mattsson, 
2016) 
 
Fördelen med beställningspunktssystem är att det är lätt att administrera. När beräkning har 
genomförts för vilken lagernivå som representerar beställningspunkten är det resterande 
arbetet att bevaka lagernivåerna. En risk med beställningspunktssystem är att produkter kan 
bli inkuranta om efterfrågan sjunker efter det att lagervolymen har nått nivån för 
beställningspunkten. Produkter beställs då på grund av att lagernivån sjunkit men då 
produkterna inte omsätts med samma takt som tidigare riskerar de därför att bli inkuranta. 
(Oskarsson et al., 2003) 
 

2.4.3 Täcktidsplanering och återfyllnadsnivå 
Täcktidsplaneringen har likheter med beställningspunktsystem. En ny order planeras in då 
täcktiden, lager plus planerat inkommande lagers förväntade tid att räcka, är mindre än 
återanskaffningstiden adderat med säkerhetstiden. Skillnaden mot beställningspunktssystem 
är att täcktidsplaneringen utgår från tid istället för kvantitet vid behovstäckning. (Jonsson & 
Mattsson, 2016) Återfyllnadsnivå kan användas vid täcktidsplanering. Kvantiteterna baseras 
på att lagernivåerna ska uppnå en förbestämd nivå, återfyllnadsnivå. Kvantiteten utgörs då av 
efterfrågan under ledtid och resterande volym för att uppnå återfyllnadsnivån. (Oskarsson et 
al., 2003) 
 

2.4.4 Materialbehovsplanering 
Materiabehovsplanering (MRP) är en behovsinitierad materialstyrningsmetod (Manikas et al., 
2015). Arnold et al. (2012) beskriver metoden som en plan för produktion och komponenter 
som behövs för den slutliga produktionen. Metoden utgår från att behov av nya kvantiteter 
behövs då lagret sjunkit till noll, alternativt när säkerhetslagret underskrids givet framtida 
behov. Beställning måste då planeras in efter ledtiden för att material ska levereras innan 
lagernivån underskrids, vilket illustreras i Tabell 2. Metoden är användbar för både härlett- 
och oberoende behov. (Jonsson & Mattsson, 2016) Oberoende behov baseras på prognoser 
medan härlett behov baseras på strukturnivåerna över, likt både Arnold et al. (2012) och 
Jonsson och Mattson (2016) presenterar. Jacobs et al. (2011) belyser att det finns risker med 
att förändra planeringen för MRP upprepade gånger när oväntade förändringar av volymer 
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eller säkerhetslager uppstår. Den främsta risken med att förändra huvudplaneringen är att det 
kan leda till större konsekvenser för planeringen av ingående produkter som då kräver en 
förändring av det framtagna MRP.  
 

Tabell 2 – Illustration av MRP 

Period 1 2 3 4 5 6 7 
Prognos/behov 20 20 20 20 20 20 20 
Beräknat lager           40 20 80 60 40 20 0 -20 
Inleveranser  80      
Planerade order   80     
 
En planering med MRP måste enligt Arnold et al. (2012) och Jonsson och Mattsson (2016) 
innehålla vad som ska beställas, till vilken kvantitet, när en order behöver levereras och 
därmed, baserat utifrån ledtiden, när order måste beställas. För att MRP ska vara 
genomförbart krävs det avstämning angående möjlig ledig kapacitet för att producera när 
produktionen är inplanerad för att material ska levereras i tid. MRP kräver mycket data som i 
sin tur leder till krav på systemstöd i form av dataprogram. (Arnold et al., 2012).  
 

2.4.5 Ekonomisk orderkvantitet 
Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) presenterades av Ford Whitman Harris på tidigt 1900-tal 
och är enligt Lopés et al. (2013) den mest grundläggande och använda metoden inom 
litteraturen. Ekonomisk orderkvantitet används för att planera produktionsvolymer eller 
inköpsvolymer med syfte att avväga beordringskostnader och lagerföringskostnader (Dari & 
Ambrose, 2015), vilket illustreras i Figur 9. Det kan utläsas att beordringskostnaden per styck 
sjunker vid ökade volymer medans lagerföringskostnaden per styck ökar vid ökande volymer.  
 

 

Figur 9 – Illustration av ekonomisk orderkvantitet 
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Lopés et al. (2013) belyser de förutsättningar som modellen för ekonomisk orderkvantitet 
kräver. Dessa förutsättningar är att ledtiden och efterfrågan är konstant och känd samt att 
brister i lager inte får uppstå. Arnold et al. (2012) presenterar att hela kvantiteten levereras 
samtidigt samt att ordersärkostnaden och lagerföringskostnaden måste vara känd. Jonsson 
och Mattsson (2016) påpekar också att modellen för ekonomiska orderkvantitet tar hänsyn till 
de förutsättningar som Lopez et al. (2013) och Arnold et al. (2012) presenterat. Ekvationen 
för ekonomisk orderkvantitet presenteras i Ekvation 8. 
 

Ekvation 8 – Ekonomisk orderkvantitet 継頚芸 = √態∗懲∗帖追∗椎      (8) 

 
där 
 
K = ordersärkostnaden 
D = årliga efterfrågan 
r = lagerräntan 
p = produktvärdet 
 
Ordersärkostnaden erhålls av de kostnader som förknippas med beordring där Jonsson och 
Mattsson (2016) delar in ordersärkostnaden i fyra kostnadsposter vilka är omställnings- och 
nedtagningskostnader, kostnader för kapacitetsförlust, materialhanteringskostnader och 
orderhanteringskostnader. Oskarsson et al. (2003) presenterar att aktiviteter som 
orderläggning, godsmottag, kontroll och rapportering av inkommande produkter, inlagring 
samt fakturering och betalning som kostnader, kan inkluderas i ordersärkostnaden.  
 
Lagerräntan utgör en del i beräkningen av lagerföringskostnaden. Lagerräntan representerar 
kapital- och riskkostnader som uppkommer i samband med lagerföring. Kapitalkostnaden 
består av det alternativa värdet av de lagerförda produkterna om detta värde skulle frigöras 
och kan därmed motsvara företagets kalkylränta. Både Oskarsson et al. (2003) och Jonsson 
och Mattsson (2016) beskriver att riskkostnad utgörs av stöld, svinn, brand eller inkurans. 
Oskarsson et al. (2003) påpekar att riskkostnad kan variera mellan produkter i ett företag. 
Lagerräntan kan beräknas enligt Ekvation 9. Lagerföringskostnaden utgörs av lagerräntan 
multiplicerat med produktvärdet. 
 

Ekvation 9 – Lagerränta  詣�訣結堅堅ä券建�券 = 倦�健倦�健堅ä券建�券岫%岻 + 血ö堅嫌ä倦堅�券訣嫌�堅結兼�結 岫%岻 + ∑ ö�追��� 追�鎚賃賃墜鎚痛津�鳥勅追/å追陳勅鳥勅鎮鎮��勅追�ä追鳥勅痛   

      (9) 
 
Beträffande de begränsningar ekonomisk orderkvantitet har bekräftar Oskarsson et al. (2003) 
att efterfrågan vanligtvis inte är konstant men att modellen klarar av att ge ett tillförlitligt 
resultat vid mindre förändringar i efterfrågan mellan perioderna. Vidare tar Oskarsson et al. 
(2003) upp att modellen för ekonomisk orderkvantitet inte tar hänsyn till 
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kapacitetsbegränsning i produktion eller lagerutrymme.  
 
Det finns svårigheter med att beräkna ordersärkostnad och lagerränta. Oskarsson et al. (2003) 
påpekar dock att modellen för ekonomisk orderkvantitet är användbar om ordersärkostnad 
och lagerränta utgörs av ungefärliga värden eftersom totalkostnadskurvan är flack runt den 
optimala punkten, ekonomiska orderkvantiteten (EOQ), vilket kan utläsas i Figur 9. Det 
flacka området visar även att partistorleken runt optimum har liten påverkan på kostnaden 
vilket enligt Andersson et al. (1992) gör att partistorleken kan avrundas efter exempelvis 
pallstorlek eller till jämna tal.  
 
Det finns mer utvecklade varianter av ekonomisk orderkvantitet, exempelvis har villkor 
inkluderats för att ta hänsyn till kvantitetsrabatter (Pereira & Costa, 2015) och kostnader 
kopplade till bristsituationer (Jonsson & Mattsson, 2016). Ekonomisk orderkvantitet lämpar 
sig inte för produkter som produceras mot kundorder eller då produktens hållbarhet är kort 
(Arnold et al., 2012).  
 

2.4.6 Lot for Lot 
Den kvantitet som efterfrågas bestäms utifrån huvudplanering eller nettobehovsplanering 
med hjälp av Lot for Lot. Vid användandet av Lot for Lot förändras orderkvantiteten utifrån 
behovet, vilket leder till att orderkvantiteten förändras mellan orderläggning. Detta göra att 
metoden är lämplig att använda då lager ska minimeras. (Arnold et al., 2012) 

 

2.4.7 Bedömd orderkvantitet 
Bedömd orderkvantitet lämpar sig för situationer där efterfrågan är osäker, exempelvis på 
grund av att historisk data saknas till följd av nya produkter. Orderkvantiteten bedöms utifrån 
erfarenhetsmässiga principer med underlag av uppskattade försäljningsvolymer i form av 
prognoser, produktens värde och produktens risk för inkurans. Att använda sig av bedömd 
orderkvantitet är tidskrävande på grund av det manuella arbete som krävs i de 
erfarenhetsmässiga principerna. (Jonsson & Mattsson, 2016) 
 

2.5 Etik och hållbar utveckling 
Oskarsson et al. (2003) lyfter fram att hållbar utveckling utgör viktiga aspekter att ta hänsyn 
till vid utveckling av ett företags logistiklösning och lönsamhet för att skapa ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Coats (2006) beskriver att den etik som sker under arbetets gång och den 
etik som sker i ett företags processer också är av vikt då det lyfter upp viktiga aspekter som 
påverkar arbetets trovärdighet och produkters etiska påverkan.   
 

2.5.1 Etik 
Coats (2006) lyfter fram att det finns ett antal riktlinjer som författare bör förhålla sig till vid 
publicering av artiklar och rapporter. Det som publiceras får inte publicerats tidigare eller 
vara i en pågående publiceringsprocess hos andra förlag. Det material som finns med i den 
publicerade artikeln får inte vara kopierat från andra arbeten utan tillstånd som ska bevisas 
skriftligt. I de fall då författarens tidigare arbete används som referens måste detta ske med 
korrekt referering till författarens tidigare publicering.  
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2.5.2 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling utgörs av tre olika aspekter. Dessa aspekter är ekonomisk hållbarhet, 
social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.  
 

2.5.2.1 Ekonomisk hållbarhet 
Oskarsson et al. (2003) beskriver att ekonomisk hållbarhet syftar till att de ekonomiska 
resurser som finns till förfogande ska användas på ett sparsamt sätt. Genom att skapa 
effektiva flöden inom företaget tillsammans med låga kostnader resulterar det i företagets 
lönsamhet. När företag presterar på en lönsam nivå bidrar det fortsättningsvis till 
samhällsekonomin. Detta då det bland annat ökar sysselsättningen inom samhället samt ökar 
bruttonationalprodukten.  
 

2.5.2.2 Social hållbarhet 
Oskarsson et al. (2003) lyfter fram att social hållbarhet innebär fokus på att skapa ett 
samhälle som är stabilt och dynamiskt, samtidigt som de personer som lever i samhället får 
deras grundläggande behov uppfyllda. Dessa behov kan utgöras av säkerhet, hälsa, mångfald, 
icke-diskriminering och yttrandefrihet. Alla aspekter inom social hållbarhet är inte kopplade 
till logistik, exempelvis de aspekter som behöver tas hänsyn till då lågkostnadsländer används 
som leverantörer. Dessa aspekter kan innebära arbetsförhållanden och barnarbete. De 
aspekter som kan kopplas till  logistik är de aktiviteter som sker vid transport och 
lagerverksamhet. Då dessa aktiviteter kan vara tunga och farliga att utföra är det viktigt att 
företaget säkerställer att utrustning finns till förfogande för att underlätta arbetet och minska 
antalet arbetsskador.  
 

2.5.2.3 Ekologisk hållbarhet 
Oskarsson et al. (2003) presenterar att ekologisk hållbarhet innebär att de naturresurser som 
används ska användas på ett sparsamt sätt för att på så sätt undvika en negativ påverkan på 
miljön. Logistiken har tydliga kopplingar till ekologisk hållbarhet och då främst via 
transporter. 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras en vetenskaplig beskrivning av möjliga metoder och arbetssätt samt 
vidare tillvägagångssätt för valda metoder inom detta examensarbete.  

 
För att möta syftet har en fallstudie, intervju, observation, granskning av data och 
litteraturstudie genomförts för att skapa en förståelse för vilka möjliga lösningar som är 
aktuella för problemet och besvara frågeställningarna. Resultatet som presenteras utifrån 
frågeställningarna analyseras utifrån reliabilitet och validitet för att avgöra resultatets 
tillförlitlighet och trovärdighet.  
 
Till Frågeställning 1 har en kvalitativ metodansats använts där en litteraturgenomgång leder 
till val av lagerstyrningsmetoder. Frågeställning 2 bygger på en kvantitativ metodansats där 
beställningskvantiteter och lagernivåer beräknas och analyseras baserat på resultatet från 
Frågeställning 1. 
 

3.1 Metodteori 
Forskningsprocessen påverkas av det vetenskapliga arbetssättet. Valet av metodansats 
påverkar hur väl teori är användbar i praktiken, datainsamling, analys av datainsamling och 
därmed det slutliga resultatet av forskningsprocessen. Av denna anledning är det viktigt att 
identifiera olika vetenskapliga arbetssätt som är relevanta för studerat problemområde. (Patel 
& Davidson, 2011) 
 

3.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Kvantitativ forskning använder statistiska metoder för att generera resultat i form av siffror. 
Utifrån resultatet strävar kvantitativ forskning sedan efter att presentera en förklaring och 
korrelation. Syftet med den kvantitativa metoden är att genomföra generaliseringar och 
metoden utgår ifrån hypoteser. (Frostling-Henningsson, 2017) Kvantitativ forskningsmetod 
bygger på deduktivt eller explorativt tänkande med en utgångspunkt i befintliga och 
beprövade teorier. Syftet med att använda kvantitativa metoder är att hitta och använda 
modeller och beskrivningar för att beskriva det studerade fenomenet så verkligt som möjligt. 
(Olsson & Sörensen, 2011) Kvantitativa metoder används inom forskning då en analys av 
numeriska data genomförs. Fokus inom forskning som sker genom kvantitativ metod är 
exempelvis identifiering av skillnader eller samband mellan olika variabler. (Jakobsson, 
2011) 
 
Kvalitativ metod kännetecknas av flexibilitet (Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa 
metoden används inom forskning då en analys eller beskrivning av karaktärsdrag eller 
egenskaper hos olika fenomen ska genomföras. Forskning som genomförs med kvalitativ 
metod grundas i text baserat på exempelvis intervjuer eller observationer. (Jakobsson, 2011) 
Frågeställningar i ett arbete som grundas i kvalitativ metod kan förändras eller tillkomma 
under arbetets gång baserat på de erfarenheter som erhålls under studien. Genom att använda 
kvalitativa metoder används ett systemperspektiv vilket bidrar till en ökad förståelse. (Holme 
& Solvang, 1997) 
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Frostling-Henningsson (2017) lyfter fram att inom teorin är kvantitativa och kvalitativa 
studier två skilda teorier men i verkligheten används ofta en kombination av de två för att få 
svar på de frågor som analyseras. Detta beror på att verkligheten är mer komplex och 
komplicerad för att sättas in i strukturer som ”antingen eller”-förhållanden. Kvantitativ och 
kvalitativ studie lämpar sig i olika situationer och det är forskningsfrågan och den sökta 
kunskapen som är avgörande för vilken studie som är att föredra.  
 

3.1.2 Fallstudie 
Patel och Davidsson (2011) beskriver att fallstudie vanligtvis används för att studera 
processer och förändringar. Utgångspunkten i en fallstudie är att utgå från en avgränsad 
undersökning, exempelvis en organisation eller en situation, med målet att skapa en 
helhetsbild genom täckande information. Ejvegård (2009) tar upp att fördelen med fallstudie 
är att utifrån avgränsad beskrivning fortfarande möjliggöra en förståelse för helheten men 
med svårigheten att en avgränsad undersökning inte kan spegla verkligheten fullt ut. 
 
Bell (2016) beskriver att fallstudiemetodiken vanligen används som ett projekt där en 
företeelse identifieras av forskaren för att sedan metodiskt planera för informationsinsamling 
som sedan bedöms. Bedömningen ska sedan belysa egenskaper, påverkan av förändringar 
och organisationer eller individers sätt att agera utifrån den studerade företeelsen. För att 
skapa ett helhetsperspektiv kombineras vanligtvis informationsinhämtningen med 
observationer, intervjuer och datainsamling. 
 
Även Bell (2016) tar upp svårigheter likt Ejvegård (2009) med att skapa förståelse för 
helheten utifrån fallstudie och dess tvivelaktiga möjlighet att genomföra generaliseringar. 
Empirisk vetenskap innebär att omvärlden studeras och för att detta ska vara genomförbart 
finns behov av att information samlas in om det studerade området genom att använda 
studier. Den information som samlas in genom studier kallas även ”data”. (Backman et al., 
2012) 
 

3.1.3 Sekundär- och primärdata 
Sekundärdata är data som samlats in och bearbetats av andra. Data av sekundär karaktär kan 
vara intern eller extern. Harboe (2013) beskriver att intern sekundärdata endast är tillgänglig 
inom organisationen medan extern sekundärdata är tillgänglig utanför organisationen. En 
nackdel som identifierats kopplat till användandet av sekundärdata är att relevant data kan 
saknas i och med att sekundärdata inte är anpassad till det specifika projektet.  
 
Primärdata bearbetas för ett specifikt syfte där Harboe (2013) tar upp fältstudier som ett 
exempel på insamling av primärdata. Fördelen med primärdata är att det blir relevant för 
projektet och anses enkel men tidskrävande att samla in.  
 
Jakobsson (2011) lyfter fram att det finns primär- och sekundärkällor. Primärkällor är en 
annan benämning för förstahandskällor eller förstahandsinformation och är att föredra vid en 
analys av data. Exempel på primärkällor är intervjuer, originalartiklar och dagböcker. Till 
skillnad från sekundärkällor som är tolkad eller reducerad information utgörs primärkällan av 
originaldata. Sekundärkällor är därmed andrahandskällor som presenterar data från 
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primärkällor. Exempel på sekundärkällor är läroböcker och populärvetenskapliga texter.  
 

3.1.4 Intervju 
Vid utformande av en intervju krävs ställningstagande kring angreppssätt, standardisering 
och strukturering. Enligt Patel och Davidson (2011) påverkas graden av standardisering av 
möjligheten att genomföra en jämförelse och generalisering av svaren från intervjun. 
Intervjuer utformade med standardiserade frågor ger likadana frågor som ställs i samma 
ordning och ger därmed jämförbara svar. En lägre grad av standardisering ställer krav på att 
intervjuaren har kunskap att formulera lämpliga frågor under intervjuns genomförande.   
 
Respondentens möjlighet att uttrycka sig fritt beror på intervjuns struktur. Till helt 
strukturerade frågor tillhör fasta svarsalternativ medan en lägre grad av strukturering, så 
kallade öppna svarsfrågor, ger respondenten utrymme att svara fritt. Vid kvalitativa intervjuer 
är vanligtvis standardiseringen och strukturen låg eftersom syftet är att identifiera och 
upptäcka egenskaper. Till kvalitativa intervjuer tillhör det semistrukturerade där intervjun 
sker utifrån bestämda teman med frågor som kan variera i ordning och respondenten har 
möjlighet att svara fritt. (Patel & Davidson, 2011) 
 
Bell (2016) belyser att det är viktigt även vid ostrukturerade intervjuer att förbereda 
intervjutillfället med några frågor, möjliga uppföljningsfrågor och svar. Fördelen med att 
förbereda även ostrukturerade intervjuer är att det underlättar att föra anteckningar under 
intervjun. Detta eftersom intervjuaren bör undvika att behöva fokusera på att anteckna med 
risk att inte ha möjligheten att vara närvarande med respondenten. Intervjuer med låg grad av 
strukturering och standardisering har som nackdel att sammanställningen och analysen av 
intervjun kan vara tidskrävande.  
 

3.1.5 Observation 
Patel och Davidsson (2011) och Yin (2007) beskriver hur informationen som inhämtats med 
hjälp av observationer bidrar till att öka förståelsen för det studerade ämnet, exempelvis hur 
en avdelning är uppbyggd och hur processerna sker i praktiken. Det är på så vis möjligt att 
identifiera problemområden. Det är fördelaktigt att fler än en person observerar samtidigt för 
att öka observationens reliabilitet (Yin, 2007). Patel och Davidsson (2011) tar upp svagheter 
med observation som metod när det kommer till att avgöra om den inhämtade informationen 
är representativ eller endast speglar en enstaka situation. Vidare är observationer tidskrävande 
och blir på så vis kostsamma.  
 
Direkta observationer kan genomföras formellt, det vill säga genom att skapa 
observationsprotokoll, för att mäta frekvenser av det studerande beteendet. Det omfattar 
exempelvis hur lång tid ett processteg tar i en fabrik. Tillfälliga observationer eller direkta 
observationer av mindre formell karaktär kan utföras vid hela fältbesöket då det inte avser att 
mäta frekvenser utan utformning. (Yin, 2007)  
 
Direkta observationer kan kompletteras med andra metoder, vanligtvis intervju (Patel & 
Davidson, 2011; Yin, 2007). Patel och Davidsson (2011) belyser dock att alla observationer 
måste vara planerade och att informationen måste samlas in systematiskt. Observationer kan 
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också vara av deltagande karaktär vilket innebär att observatören utför arbetsuppgifter inom 
det studerade området. Fördel med denna typ av observation är att observatören får en 
tydligare inblick. En nackdel med deltagande observation är att observatören kan känna 
sympati med delar av organisationen, vilket påverkar resultatet av observationen. (Yin, 2007) 

 

3.1.6 Litteraturstudie 
Patel och Davidsson (2011) beskriver att arbetet med litteraturstudie troligtvis innebär både 
tryckta och elektroniska källor. Tryckta källor innehåller utvecklade teorier och modeller i ett 
helhetsperspektiv medan elektroniska källor ger möjlighet till fördjupad kunskap samt 
nyligen framtagna teorier och modeller. Patel och Davidsson (2011) beskriver vidare att 
litteraturstudien kan vara tidskrävande på grund av den stora andelen litteratur som kan 
genereras av sökord i databaser, vilket gör det viktigt att använda tydliga sökord kopplade till 
centrala begrepp för att avgränsa sökningen.  
 
Den litteratur som inhämtats med hjälp av litteraturstudien bearbetas vanligtvis genom att 
läsa sammanfattningar av den funna litteraturen för att skapa en uppfattning om litteraturens 
relevans till problemområdet. Den relevanta litteraturen som genereras efter den första 
bedömningen studeras sedan närmare. (Patel & Davidson, 2011) 
 
En litteraturstudie syftar till att identifiera och analysera relevant litteratur med utgångspunkt 
från forskningsfrågorna. Genom att ställa information mot varandra leder den inhämtade 
informationen till utveckling av nya insikter. En litteraturstudie är också viktig för att skapa 
en förståelse kring studerat område och bilda en uppfattning om vad som har studerats 
tidigare. (Bell, 2016) 
 

3.1.6.1 Källkritik 
Enligt Backman et al. (2012) är den övergripande definitionen av källkritik kritiskt 
granskande av information. Vid en litteraturstudie ligger vikten vid att söka nya källor och 
inte endast använda den information som presenteras i de vanligaste diskussionerna kring en 
fråga. Källkritik påverkas av spår eller berättelser, partiskhet, direkthet, tid, avgränsningar 
och urval, äkthet, avsändarens kompetens, relation till tidigare kunskap samt relevans.  
 
Spår eller berättelser innebär om information som ges är spår eller berättelse av en speciell 
händelse. Partiskhet innebär att respondenten ändrar svaret utifrån hur denne anser att det 
verkliga svarets korrekthet är kopplat till värderingar eller förutfattade meningar. Detta i sin 
tur bidrar till att de eller den person som tar del av informationen inte känner full tillit till 
respondentens svar. För att ta ställning till hur partisk respondenten är finns ett behov av att 
undersöka respondentens relation till det som efterfrågas. Direkthet innebär om information 
har genomgått flera steg innan den slutliga personen tar del av det eller om informationen ges 
från ursprunget. Beroende på källans karaktär har tid olika avgöranden. I det fall då 
information ges om ett visst tillfälle tidigare år är information som ges ett antal år efter 
tillfället inte lika trovärdigt som den information som gavs direkt efter att tillfället inträffade. 
Då källan är ny och behandlar ett ämne som varit aktivt under en längre tid kan resultatet 
jämföras med äldre källor. De äldre källorna har med stor sannolikhet granskats och 
undersökts fler gånger än den nya källan och detta gör den äldre källan mer trovärdig. 
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Avgränsningar och urval belyser att det är i princip omöjligt att beskriva den fullständiga 
verkligheten inom vetenskap. De urval och avgränsningar som genomförs i praktiken är 
därför mer eller mindre rimliga och avgörs på hur de har genomförts. De urval som har gjorts 
hos de källor som används är därför av intresse. Beroende på vilket urval och avgränsningar 
som har gjorts kan olika information vara av intresse. Äkthet avgör om källan stämmer 
överens med vad den presenteras som med koppling till äkthet i tidpunkt för skapandet och 
presenterad författare. Kopplat till författare är det även intressant att beakta vilken auktoritet 
författaren har, avsändarens kompetens. Det är även av intresse vilket ursprung källan har, det 
vill säga var den har publicerats. Källans relation till tidigare kunskap är av vikt för att styrka 
fakta och kan ske genom att jämföra källor med varandra. Relevans är även av vikt för att 
avgöra källans relevans för det ämne som ska behandlas. (Backman et al., 2012) 
 

3.1.7 Validitet och reliabilitet 
För att avgöra om ett resultat eller en mätmetods giltighet mäter det som avses mätas, avgörs 
validiteten hos resultatet eller metoden (Jakobsson, 2011). Med andra ord, om mätningen 
genomförts på det som planerats att mätas (Frostling-Henningsson, 2017). Validitet används 
då en kvantitativ och kvalitativ studie har genomförts och syftar till att generera en 
kvalitetsbedömning. Beroende på vilken studie som ska valideras används olika begrepp för 
att få en lättare förståelse över vad validitetsbegreppet avser. Intern respektive extern validitet 
är ett begrepp som används vid bedömning av vetenskapliga studier. Vid bedömning av 
mätinstrument används ytvaliditet, innehållsvaliditet, begreppsvaliditet och kriterievaliditet. 
(Jakobsson, 2011) 
 
Intern validitet avser hur väl det sanna förhållandet avspeglas i resultatet med hänsyn till de 
variabler som studerats. Extern validitet innebär hur generaliserbara resultaten från en studie 
är. Begreppsvaliditet avser hur väl ett instruments eller studies uppbyggnad stämmer överens 
med de teorier och hypoteser som ligger som teoretisk grund. (Jakobsson, 2011) 
 
Reliabilitet är en bedömning av tillförlitligheten i en utförd mätning och bör inte förväxlas 
med mätnoggrannhet (Jakobsson, 2011). Reliabiliteten innebär hur korrekt mätningarna är 
genomförda (Frostling-Henningsson, 2017). Genom att genomföra en mätning flera gånger 
avgörs precisionen i resultaten, det vill säga hur väl de stämmer överens mellan de olika 
tillfällena. Reliabilitet delas upp i repeterbarhet och reproducerbarhet. Repeterbarhet innebär 
precisionen bland flera mätvärden som har skett under liknande villkor, medan 
reproducerbarhet innebär precisionen hos ett antal mätningar som skett på linkande sätt men 
med tillägg av en förändring. Denna förändring kan exempelvis vara annan mätmetod, annan 
observatör eller att mätningen sker på en annan plats eller vid en annan tidpunkt. (Jakobsson, 
2011) 
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3.2 Till vägagångssätt 
I detta delkapitel beskrivs hur författarna gått tillväga för att besvara de frågeställningar som 
presenterats för examensarbetet. Både en kvalitativt och kvantitativ metodansats har använts.  

 

3.2.1 Fallstudie 
I Figur 10 presenteras en överblick av examensarbetets arbetsgång för att besvara de två 
frågeställningarna. Patel och Davidsson (2011) beskriver att fallstudier används för att skapa 
en förståelse för en eller flera processer och förändringar. Fallstudien i detta examensarbete 
genomfördes på en avgränsad process på sågverket vilket även detta stämde överens med hur 
Patel och Davidsson (2011) beskriver att en fallstudie ska genomföras.  
 
Fas ett utgjorde tiden från examensarbetets start tills godkänd planeringsrapport. Fas två 
utgjordes av det arbete som ledde fram till halvtidsseminariet. Därefter genomfördes fas tre 
som utgjordes av analys och beräkning av frågeställningarna. Fas ett innehåller 
litteraturstudie, observation och intervju för att ge författarna en inblick i hur sågverkets 
processer sker samt vilken litteratur som ansågs angränsande till det studerade problemet. Fas 
två innehåller litteraturstudie, observation, intervju samt sekundärdata för att bidra med 
kompletterande kunskap för att ge författarna en möjlighet att skapa en plan över hur 
analysen skulle ske baserat på den sekundärdata som tillhandhållits. Fas tre innebar att 
frågeställningarna besvarades genom en analys och beräkningar.   
 
Arbetet är indelat i tre faser för att skapa en struktur över vilka aktiviteter som utfördes vid 
vilket tillfälle under examensarbetets tidsperiod. Det ger även en överskådlig bild av de 
aktiviteter som var nödvändiga för att frågeställningarna skulle vara möjliga att besvara i fas 
tre.  
 
Sammanfattningsvis var fas ett en introduktionsfas för att författarna skulle skapa en 
förståelse för uppgiften, fas två ledde fram till en plan för det fortsatta arbetet med 
examensarbetet och fas tre innebar att frågeställningarna skulle besvaras utifrån det problem 
som hade identifierats i fas ett. Detta stämde överens med Ejvegårds (2009) beskrivning av 
att en fallstudie är en kombination av litteraturstudie, observationer, intervjuer och 
datainsamling.  
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Figur 10 – Överblick av examensarbetets arbetsgång 
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3.2.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien som genomförts i detta examensarbete inkluderade både tryckta och 
elektroniska källor. De tryckta källorna har i ett inledande skede i fas ett använts för att bidra 
till  en helhetssyn vad gällande metoder och det studerade problemområdet. De tryckta 
källorna har sedan kompletterats med elektroniska, i form av vetenskapliga artiklar, för att 
skapa en mer detaljerad nivå samt styrka de studerade tryckta källor i enlighet med Backman 
et al. (2012). Litteraturstudiens resultat som presenterats i kapitel 2 användes för att skapa en 
teoretisk grund för att besvara frågeställningarna.  

 

I enlighet med Patel och Davidsson (2011) har, för den elektroniska sökningen av 
vetenskapliga artiklar, avgränsade sökord används relaterat till problemområdet. Eftersom 
träffarna har varit många har flera sökord krävts för att avgränsa sökandet. Antal träffar var 
fortfarande många trots kombination av sökord vilket resulterade i att en inledande sållning 
genomfördes baserat på relevans utifrån artiklarnas rubriker alternativt utifrån högst citerade 
artiklar. Vidare har samma tillvägagångssätt som Patel och Davidsson (2011) beskrivit 
använts för urval av vetenskapliga artiklar, där sammanfattningen i de vetenskapliga 
artiklarna har lästs för att urskilja vilka artiklar som är relevanta för examensarbetet där sedan 
valda artiklar har studerats mer ingående.  
 
Vid val av källor har de riktlinjer kring källans trovärdighet som presenterats tidigare enligt 
Backman (2012) använts. Genom att göra en bedömning av författarens relation till ämnet har 
detta tagits i beaktning vid val av källor för att undvika partiska källor. Tid är något som har 
påverkat valet av källor då nutida källor har valts i så stor utsträckning det varit möjligt samt 
att de äldre källor som valts har behandlat ämnen med liknande information i nutida källor. 
De elektroniska källornas auktoritet har tagits i beaktning genom att ta hänsyn till var artikeln 
publicerats. För att undersöka trovärdigheten i den tryckta litteraturen har litteratur som andra 
författare refererat till i vetenskapliga artiklar använts. 
 
Den elektroniska sökningen har utförts via Linköpings universitets biblioteksfunktion 
UniSearch och via Scopus. I Tabell 3 presenteras de sökord som används vid 
litteratursökningen via UniSearch, vilken filtrering som använts, vilket datum sökningen 
genomfördes, hur många träffar som genererades samt vilken/vilka artiklar som valdes att 
användas. I Tabell 4 presenteras på liknande sätt vilka sökord som används i Scopus, vid 
vilket datum sökningen genomfördes, hur många träffar som genererades, vilken/vilka 
artiklar som valdes att användas samt hur många gånger den valda artikeln har blivit citerad. 
 

Tabell 3 – Litteratursökningsresultat, UniSearch 

Sökord Filtrering Datum Antal träffar Använda artiklar 
Production 
planning and 
control 

Artikel 2018-03-06 40 931 (Manikas, Gupta, 
& Boyd, 2015) 

production 
planning & 
control, make to 
stock 

Artikel 2018-03-06 591 (Sumika, Huizhen, 
Yujia, Kota, & 
Shimada, 2016) 

EOQ inventory Artikel 2018-03-12 3 756 (Dari & Ambrose, 
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model 2015) 
(Pereira & Costa, 
2015) 

S&OP 
 

Artikel 2018-03-12 785 (Nemati, 
Madhoshi, & 
Ghadikolaei, 2017) 

Huvudplanering Artikel 2018-03-12 1 (Rudberg, 2007) 
Detailed 
planning 

Artikel 2018-03-12 1 427 (Kanyalkar & 
Adil, 2007) 

New Product 
Development, 
Introductions 

Artikel 2018-05-10 53 717 (Srinivasan, 
Wuyts, & 
Mallapragada, 
2018) 

 

Tabell 4 – Litteratursökningsresultat, Scopus 

Sökord Datum Träffar Använda artiklar Antal citeringar 
Product 
planning, Lot 
Sizing 

2018-03-02 1 139 (Karimi, Fatemi 
Gohami, & Wilson, 
2003) 

330 

EOQ, Product 
planning 

2018-03-12 42 (Lopés, Mendoza, 
& Masini, 2013) 
 

8 

Ethics in 
research 

2018-04-17 58 907 (Coats, 2006) 2 028 

Planning 
inventory in 
season, initial 
inventory 

2018-04-18 556 (Kogan & Spiegel, 
2006) 

10 

 

3.2.3 Sekundärdata 
Datainsamling har utförts i form av tillhandahållande av prognoser, ledtider, kapaciteter och 
parametrar för ekonomisk orderkvantitet i form av intern sekundärdata. Insamlad data är 
intern då informationen endast finns tillgänglig inom Holmen, vilket i enlighet med Harboe 
(2013) definierar intern sekundärdata. Interna sekundärdata som avser finansiell data är 
konfidentiell, vilket har ställt krav på sekretessavtal mellan Holmen och författarna. Denna 
data har därmed inte varit möjlig att presentera i detta examensarbete men ligger till grund för 
beräkningar av lagerstyrningen. 
 
Svårigheter har uppstått vid användandet av sekundärdata likt det Harboe (2013) belyste 
kring att sekundärdata inte är anpassad till det specifika arbete som genomförs. Användandet 
av sekundärdata valdes då arbete med insamling av primärdata skulle bli för tidskrävande 
samt att det inte skulle vara genomförbart på grund av att bristande erfarenhet inom 
branschen i de avseenden där uppskattningar krävdes. Vidare svårigheter med att samla in 
primära källor är det faktum att tryckimpregneringen inte varit i drift en hel säsong när detta 
examensarbete genomfördes. 
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3.2.4 Intervju och observation 
Primärkällor och sekundärkällor som använts i detta examensarbete är de intervjuer som har 
utförts på sågverket i enlighet med Jakobsson (2011). Vid introduktionsmötet vid sågverket 
genomfördes en ostrukturerad intervju med leveransplanerare och chef för sågverket där 
anteckningar togs i syfte att få en förståelse kring examensarbetets problemområde. Vid 
intervjun förbereddes övergripande frågor som underlättade möjligheten att föra anteckningar 
under intervjun i enighet med Bell (2016). Vidare genomfördes en kort observation över 
tryckimpregneringens område där kompletterande frågor ställdes till leveransplanerare för att 
skapa en överskådlig bild av verksamheten.  
 
Den intervju som genomfördes med produktionstekniker i samband med observation av 
tryckimpregneringen var av ostrukturerad karaktär där kompletterande frågor ställdes i syfte 
att få en ökad förståelse kring kapaciteten i tryckimpregneringen. 
 
De intervjuer som genomfördes för att insamla parametrar till den ekonomiska 
orderkvantiteten och servicenivå genomfördes på semistrukturerad nivå där frågor 
formulerats i förväg utifrån teman där data saknades. Frågorna ställdes i varierad ordning där 
respondenterna hade möjlighet att svara fritt till följd av de öppna frågorna vilket gjorde att 
intervjun genomfördes i enlighet med hur Patel och Davidsson (2011) beskriver 
semistrukturerade intervjuer. 
 
Som komplement till intervjuer och sekundärdata har direkta observationer genomförts vid 
två tillfällen. På grund av att observatörerna inte utförde något arbete inom de studerade 
området, likt Yin (2007) beskriver deltagande observationer, resulterade det i att en direkt 
observation genomfördes. Den första observationen genomfördes i samband med första 
intervjun i syfte att öka förståelsen för var den nya tryckimpregneringen var belägen och 
storleken på färdigvarulagret.  
 
Den andra observationen genomfördes i tryckimpregneringen för att öka förståelsen för hur 
material flödar i produktionen. De båda observationstillfällena var av mindre formell 
karaktär, i enlighet med Yin (2007), på grund av att information inhämtades för att öka 
förståelsen av utformningen av processen. Likt det Yin (2007) och Patel och Davidsson 
(2011) belyste angående att direkta observationer kan kompletteras med intervjuer har även 
detta utförts vid dessa observationer. Samtliga observationer genomfördes av två personer för 
att öka observationernas reliabilitet. De två observatörerna hade då möjlighet att skapa en 
tydlig överblick av de studerade processerna på grund av att samma aktiviteter och processer 
studerades av två observatörer. Observatörerna diskuterade sedan det de uppfattat under 
observationen, vilket resulterade i en slutlig bedömning av hur de studerade processerna 
genomförts. 
 
Genomförda intervjuer presenteras i Tabell 5 där respondent, datum, tidsåtgång och ämne 
presenteras. Alla intervjuer har utförts av båda författarna. 
 

Tabell 5 – Genomförda intervjuer under examensarbetet 

Respondent Datum Tidsåtgång Ämne 
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(minuter) 
Leveransplanerare och 
chef 

2018-01-19 60 Processöversikt 

Leverensplanerare och 
chef 

2018-04-06 60 Prognoser 

Produktionstekniker vid 
tryckimpregneringen 

2018-04-06 30 Kapaciteten i 
tryckimpregneringen 

Leverensplanerare  2018-04-10 10 Servicenivå 
Leverensplanerare och 
chef 

2018-04-16 60 Parametrar EOQ 

Produktionstekniker vid 
tryckimpregneringen 

2018-04-19 15 Parametrar EOQ 

Produktionstekniker vid 
tryckimpregneringen 

2018-05-09 15 Parametrar EOQ 

 

3.2.5 Lagerstyrningsberäkningar 
Avslutningsvis genomfördes analys och beräkningar som ämnar ge svar på frågeställningarna 
för att slutligen uppnå syftet ”att uppnå en styrbarhet av tryckimpregneringens 
färdigvarulager genom att föreslå underlag för lagerstyrning som sågverket kan använda 
som grund för framtida lagerstyrning” som presenterats i det inledande kapitlet. 

 
Frågeställning 1 

Vilka lagerstyrningsmetoder är lämpligast för respektive dimension i färdigvarulagret vid 
tryckimpregneringen på sågverket? 

 

Efter utförd litteraturstudie och erhållande av sekundärdata, i form av prognoser för 
förväntade utleveranser från färdigvarulagret år 2019, påbörjades val av lagerstyrningsmetod. 
Prognoserna har studerats med syfte att dela in säsongen i faser utifrån produktlivscykeln i 
enlighet med Rink och Swan (1979) och Jonsson och Mattsson (2016). Utifrån faserna har 
val av lämpliga lagerstyrningsmetoder valts med grund i teorin genom att analysera olika 
lagerstyrningsmetoders lämplighet.  
 
Frågeställning 2 

När ska beställningen från tryckimpregneringens färdigvarulager till tryckimpregneringen 
ske och till vilken kvantitet? 
 

Utifrån vald lagerstyrningsmetod i Frågeställning 1 undersöktes vilka 
lagerstyrningsparametrar som behövde beräknas. Detta för att möjliggöra beräkningen av när 
beställning skulle ske och till vilken beställningskvantitet. Kompletterande intervjuer med 
syfte att samla in data för att utföra beräkningarna har krävts utifrån analyserade ingående 
parametrar. 
 
En kapacitetsanalys genomfördes för att säkerställa möjligheten att framtagen lagerstyrning 
inte överstiger lager- och produktionskapaciteten. Utifrån kapacitetsanalysen avgjordes hur 
vida lagerstyrningen behövde justeras.  
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3.2.6 Validitet och reliabilitet i examensarbetet 
Intern validitet har mätts genom att låta produktionsplanerare vid sågverket ta del av 
resultatet för Nulägesbeskrivningen. På så vis förväntas den indata som ligger till grund för 
resultatet stämma överens med det sanna förhållandet, vilket Jakobsson (2011) lyfter fram 
som syftet med intern validitet. Eftersom den data som använts som parametrar vid utförda 
beräkningarna av Frågeställning 2 speglar verkliga förhållanden enligt produktionsplanerer 
vid sågverket anses den interna validiteten vara god. Validiteten för examensarbetet avgörs 
genom en jämförelse mellan examensarbetets syftet och presenterat resultat. Detta är i 
enlighet med hur Jakobsson (2011) och Frostling-Henningsson (2017) beskriver huvudsyftet 
med validitet, om det som avsätts mätas från examensarbetets start har mätts. På grund av 
lagerstyrningen, som avser när beställning ska ske och till vilken kvantitet, uppfylls 
validiteten där det som avsätts mätas från examensarbetets start har mätts. 
 
Examensarbetets externa validitet är relativt låg då resultatet inte är generaliserbart för andra 
sågverk på grund av att prognosen som beräkningarna grundas på är framtagen speciellt för 
Braviken sågverk. Det är dock möjligt att generalisera resultatet med valda 
lagerstyrningsmetoder för andra sågverk med liknande säsongsvariation vilket leder till att 
examensarbetets externa validitet stärks.  
 
Begreppsvaliditeten i Frågeställning 1 anses hög och grundas i att teori i form av 
vetenskapliga artiklar och tryckta källor ligger till grund för de val av lagerstyrningsmetoder 
som gjorts. Detta är i enlighet med Jakobssons (2011) beskrivning av begreppsvaliditet med 
avseende på hur väl en studies resultat och uppbyggnad stämmer överens med litteraturen. 
Vidare stärks begreppsvaliditeten genom hela arbetet av de metodiska arbetssätt som använts 
då även arbetssättet grundas i och stämmer överens med teorin. 
 
De intervjuer och observationer som skett har utförts av två intervjuare och observatörer 
vilket ökar reliabiliteten på de svar och data som erhållits. Under intervjuns och 
observationens gång upprepade intervjuarna och observatörerna den information som 
förmedlats för att säkerställa att korrekt information dokumenterades. Då litteraturstudie, 
observationer, intervjuer och val av lagerstyrningsmetoder dokumenterats ökar reliabiliteten 
på grund av att upprepbarheten ökar.  
 
Beräkningarna, som leder fram till när beställning ska ske och till vilken kvantitet, har utförts 
och kontrollerats av båda författarna samt kontrollerats av leveransplanerare på sågverket för 
att öka reliabiliteten. Detta har varit nödvändigt i och med att beräkningarna inte har 
presenterats i rapporten och där med inte går att spåras av läsaren. Vidare har ekvationer 
presenterade i teorin används vilket ökar validiteten i resultatet. Validiteten av resultatet 
skulle ha ökats ytterligare om samtliga parametrar som presenterats i teorin hade inkluderats. 
Detta har inte varit möjligt på grund av att tryckimpregneringen är nystartad i samband med 
detta examensarbete.   
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4. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel presenteras sågverkets processer sett till hela kedjan för att öka förståelsen för 
det studerade området samt en beskrivning av de processer som innefattas av avgränsningen 
och dess arbetssätt. Vidare presenteras kapaciteter och prognoser för år 2019. 
 

4.1 Tryckimpregneringen 
Som presenterades i delkapitel 1.4 är avgränsningen för detta examensarbete enligt det som 
presenteras inom det streckade området i Figur 11. Mellan de olika stegen flyttas brädorna 
med hjälp av truck genomgående för hela processen. Det inringade området runt steg sju och 
åtta innefattar tryckimpregneringen och färdigvarulagret för de gröna produkterna. Det virke, 
vita produkter, som används i tryckimpregneringen levereras från sågverket och detta leder 
till  att tryckimpregneringen lägger en intern beställning på trävaror att tryckimpregnera. De 
gröna produkterna lagerhålls sedan i ett färdigvarulager bestående av tält innan de levereras 
till kunden. (Malmborg, Processöversikt, 2018) De gröna produkterna har en begränsad 
hållbarhet vilket medför att de inte kan lagerhållas till nästkommande säsong (Grindestam & 
Malmborg, 2018). 

 

 

Figur 11 – Avgränsning för examensarbetet 

 

Steg sju och åtta i Figur 11 är tydligare presenterat i Figur 12. I del ett placerar en truck vita 
produkter på en lastbrygga där de sedan hämtas automatiskt av en robot. De vita produkterna 
inne i tryckimpregneringen placeras automatisk i tryckimpregneringstuben med hjälp av en 
robot. I tuben sker tryckimpregneringen av en batch åt gången där batchstorleken uppgår till 
cirka 25 kubikmeter vilket vanligtvis motsvarar tolv paket (Ljungholm, Process 
tryckimpregneringen, 2018). Tryckimpregneringen har kapacitet att impregnera elva batcher 
per dygn, där tryckimpregneringen pågår fem dagar i veckan vilket innebär att totalt 55 
batcher kan tryckimpregneras per vecka. Batchen befinner sig i tuben under två timmar, då 
tryckimpregneringen pågår, innan den flyttas från tuben med hjälp av roboten och placeras i 
en lutande position för att underlätta avrinningen av överbliven impregneringsvätska. Efter 
avrinningen påbörjar torktiden på 72 timmar och roboten placerar efterhand de gröna 
produkterna på lastbryggan där de sedan hämtas av en truck som transporterar den gröna 
produkten till färdigvarulagret där torktiden fortsätter. Dimensionerna har varierande 
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produktvärden i färdigvarulagret. Produktvärdena för respektive dimension har erhållits men 
publiceras inte i denna rapport då finansiell data är konfidentiella. 
 
De delar i Figur 12 som kräver en truck för att utföras är del ett, fem och sex. Del ett och fem 
sker parallellt där en färdig grön produkt flyttas från lastbryggan av en truck i del fem för att 
sedan i del ett ställa dit en ny vit produkt. Del ett och fem tillsammans uppskattas ta mellan 
20 till 60 minuter för en truck att genomföra. Lönekostnaden för en truckförare har erhållits 
men får inte redovisas i denna rapport. (Ljungholm, Parametrar för EOQ, 2018).  
 

 

Figur 12 – Examensarbetets studerade processer 

 
Vid orderläggning i färdigvarulagret sker planering, ordersläpp, transportplanering och 
återrapportering. Tiden för orderhantering tar i genomsnitt 30 minuter att genomföra. 
Lönekostnaden för en anställd som genomför orderhantering har erhållits men får inte 
presenteras i denna rapport. (Malmborg, Parametrar EOQ, 2018) I dagsläget behandlar 
sågverket en order om hela orderkvantiteten finns tillgänglig i färdigvarulagret. 
Leveransplanerare vid sågverket bedömer att en 90 procentig servicenivå speglar vad som är 
rimligt att uppnå kopplat till en bedömning av hur ofta brist sker i dagsläget. Uppföljning av 
levererade order från lager och prognoser saknas inom företaget. (Malmborg, Servicenivå, 
2018). 
 

4.2 Kapacitet i färdigvarulagret 
Slutprodukter lagerförs i färdigvarulagret efter att de impregnerats. Det finns tolv tält till 
förfogande där varje tält är uppdelat i två delar. En tältdel har möjlighet att lagra åtta paket på 
djupet och åtta paket staplade på varandra i fyra rader. Förtydligande över de parametrar som 
påverkar hur många paket som kan lagerhållas i tälten beskrivs i Tabell 6. Detta resulterar i 
att ett tält kan rymma 512 paket och totalt ryms 6 144 paket i de tolv tälten samtidigt.  
 

Tabell 6 – Parametrar för tältkapacitet i färdigvarulagret (Malmborg, Internt dokument a, 2018) 

Parameter Antal (st) 
Antal tält 12  
Antal bäddar per sida 4 
Antal delar per tält 2 
Tältets paketdjup 8 
Staplade paket 8  
Antal paket totalt i samtliga tält なに ∗ ね ∗ に ∗ 8 ∗ 8= は なねね 
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Batchstorleken i tryckimpregneringen uppgår till ungefär 25 kubikmeter, i enlighet med det 
som presenterats i delkapitel 4.1, vilket i allmänhet motsvarar tolv paket och resulterar i en 
total kapacitet på 12 800 kubikmeter i färdigvarulagret. Fullständig beräkning av tältens 
kapacitet presenteras i Tabell 7. 
 

Tabell 7 – Beräkning av färdigvarulagrets kapacitet i kubikmeter 

Parameter Beräkning 
Tältens totala kapacitet (antal paket) 6 144 
Kubikmeter per batch 25 
Antal paket per batch 12 
Färdigvarulagrets totala kapacitet 
(kubikmeter) 

は なねねなに ∗ にの = なに 8どど 

 
 

4.3 Prognos 2019 
Prognoserna över efterfrågan är framtagna av säljare vid sågverket, det planeras att leverera 
totalt 40 000 kubikmeter gröna produkter under år 2019 som har fördelats per månad enligt 
Tabell 8.   
 

Tabell 8 – Prognos över utleveranser per månad 2019 (Malmborg, Internt dokument c, 2018) 

Månad Utleverans 
(kubikmeter) 

Jan 200 
Feb 700 
Mars 3 000 
April 6 500 
Maj 7 500 
Juni 7 500 
Juli 4 000 
Aug 7 000 
Sep 2 000 
Okt 1 500 
Nov 100 
Dec 0 
Årsvolym 40 000 
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Sågverkets gröna produkter produceras i tolv dimensioner. De volymer som produceras i 
respektive dimension samt dess totala andel presenteras i Tabell 9.  
 

Tabell 9 – Prognos över årsvolymer av utleveranser och dimensionens andel av total utleverans 2019 
(Malmborg, Internt dokumment b, 2018) 

Dimension Andel Volym 2019 
(kubikmeter) 

28x120 trall 38% 15 000 
34x145 trall 10% 4 000 
45x95 C24 4% 1 700 
45x95 C14 1% 300 
45x120 C24 4% 1 700 
45x120 C14 1% 300 
45x145 C24 15% 5 950 
45x145 C14 3% 1 050 
45x170 C24 9% 3 400 
45x170 C14 2% 600 
45x195 C24 12% 4 800 
45x195 C14 3% 1 200 
Total 100% 40 000 
 
Prognoserna per dimension är omvandlade per månad genom att multiplicera andelen 
respektive dimension har av den totala volymen presenterad i Tabell 9 med framtida 
utlevererade produkter i respektive månad i Tabell 8. Prognoserna per dimension i respektive 
månad presenteras i Bilaga 1.  
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5. Lagerstyrningsberäkningar 
I detta kapitel presenteras föreslagna lagerstyrningsmetoder och beräkningar av 
Frågeställning 2 som leder fram till resultatet. Föreslagna lagerstyrningsmetoder och 
beräkningarna utförs med grund i den teoretiska referensram som presenterats i kapitel 2 
kompletterat med intervjuer, observationer och tillhandahållen sekundärdata presenterad i 
kapitel 4. 
 
Delkapitel 5.1 behandlar Frågeställning 1, ”Vilka lagerstyrningsmetoder är lämpligast för 
respektive dimension i färdigvarulagret vid tryckimpregneringen på sågverket?”.  
 
Delkapitel 5.2 behandlar Frågeställning 2, ”När ska beställningen från tryckimpregneringens 
färdigvarulager till tryckimpregneringen ske och till vilken kvantitet?”. 
 
Avslutningsvis behandlar delkapitel 5.3 de lager- och produktionsbegränsningar som uppstår 
i tryckimpregneringen genom en analys av resultatet. Detta leder till att justeringar av 
lagerstyrningen krävs för att möta lager- och produktionskapaciteten.  
 

5.1 Föreslagna lagerstyrningsmetoder 
Vid analys av prognoser över förväntade leveransvolymer per månad under 2019, framgår 
sågverkets säsongsvariation i Figur 13. Denna säsongsvariation har delats in i tre faser för att 
underlätta planeringen av färdigvarulagret utifrån variationen av förväntade utleveranser 
2019. Fas 1 sträcker sig mellan januari till mars där försäljningsvolymerna trappas upp för att 
sedan övergå till Fas 2. Fas 2 sträcker sig mellan april till augusti där försäljningsvolymerna 
når sina högst punkter för att sedan i Fas 3, september till november, trappas ned när 
säsongen avtar. December inkluderas inte då det saknas efterfrågan i denna månad. Den 
genomförda indelningen ger möjligheten att tillämpa olika lagerstyrningsmetoder i de olika 
faserna.  
 

 

Figur 13 – Prognostiserad efterfrågan indelad i faser 
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I Fas 1 är det viktigt att fylla upp färdigvarulagret inför Fas 2, vilket gör att lagerstyrningen 
inte kan grundas i den efterfråga som är prognostiserade för respektive dimension under Fas 
1. Den efterfråga som uppstår i april kan inte produceras i början av april, utan måste finnas i 
färdigvarulagret redan i mars för att efterfrågan ska mötas. Detta eftersom 
tryckimpregneringstuben har produktionskapacitet på 55 batcher i veckan med 25 kubikmeter 
i varje, vilket ger en maximal produktionskapacitet på 1 375 kubikmeter i veckan. Efterfrågan 
under månaderna april till augusti är högre än produktionskapaciteten. Produktionen för de 
produkter som efterfrågas i april måste därmed spridas ut på de tre månaderna innan, januari, 
februari och mars. Då målet med Fas 1 är att bygga lager för att kunna möta efterfrågan i Fas 
2 föll valet på att maximera lagernivåerna som lagerstyrningsmetod under Fas 1. För att 
säkerställa att lagernivåerna maximeras, givet färdigvarulagrets kapacitet, måste hänsyn tas 
till efterfrågan i perioden. Detta resulterar i att efterfrågan under Fas 1 adderas till kvantiteten 
för maximala lagernivåerna för att uppnå fyllt färdigvarulager i slutet av Fas 1.   
 
På grund av att Fas 1 sker med syfte att fylla färdigvarulagret inför Fas 2 har inget 
säkerhetslager dimensionerats för denna fas. Detta eftersom lagerstyrningen i Fas 1 leder till 
större kvantiteter i färdigvarulagret än prognostiserad efterfrågan i Fas 1. 
 

Fas 2 har en jämnare efterfrågan än Fas 1 vilket leder till att en annan typ av lagerstyrning 
lämpar sig. Det är viktigt att ta hänsyn till produktionskapaciteten i tryckimpregneringstuben 
vilket kan bidra till att planerade order måste förflyttas mellan månaderna och därmed även 
över faserna för att underlätta övergången.  
 
I Fas 2 där efterfrågan är relativt jämn är det lämpligt att använda ett beställningspunktsystem 
för alla dimensioner. Beställningspunktsystem lämpar sig då sågverket endast behöver 
kontrollera att lagersaldot inte understiger den fastställda beställningspunkten. Alternativ till 
beställningspunktsystem hade varit MRP och återfyllnadssystem. Användandet av MRP 
istället för beställningspunktsystem kräver ytterligare resurser då det är mer tidskrävande 
samt ställer högre kunskapskrav. Det är inte ett alternativ i Fas 2 att använda 
återfyllnadssystem som grundas på maximalt lager på grund av att efterfrågan per månad 
överstiger produktionskapaciteten i tryckimpregneringstuben.  
 
För att skapa ett lager med balans mellan lagerföringskostnad och beordringskostnad kan 
ekonomisk orderkvantitet vara tillämpbart som partiformning i denna fas. Ekonomisk 
orderkvantitet har, som presenterats i delkapitel 2.4.5, krav på jämn och känd efterfrågan, 
inleverans av hela orderkvantiteten vid ett tillfälle samt att hänsyn inte tas till 
kapacitetsbegränsningar. Efterfrågan under Fas 2 uppfyller inte helt de krav som 
Wilssonformeln har gällande känd och stabil efterfrågan. Trots detta anses användandet av 
ekonomisk orderkvantitet vara relevant då Oskarsson et al. (2003) påpekar att modellen 
klarar av att ge ett tillförlitligt resultat vid mindre förändringar i efterfrågan mellan 
perioderna. Ytterligare har Wilsonformelns begränsningar, angående att samtliga leveranser 
levereras in samtidigt och att ekvationen inte tar hänsyn till kapacitetsbegränsningar, beaktats 
vid val av ekonomisk orderkvantitet. Den begränsning som finns i färdigvarulagret och 
tryckimpregneringstuben analyseras och beaktas efter att beställningskvantiteten beräknats. 
För att underlätta övergången mellan Fas 2 och Fas 3 krävs kontroll av att 
beställningsvolymen i slutet av Fas 2 inte är större än efterfrågan i Fas 3 för att minska risken 
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att ha lager vid säsongens slut. 
 
I Fas 3 är det viktigt att minska lagerhållningen i takt med de sjunkande leveransvolymerna. I 
Fas 3 är inte längre lagerstyrning för Fas 2 med beställningspunktsystem lämpligt på grund 
av svårigheten att prognostisera efterfrågan. Val av annan metod än beställningspunksystem 
samt annan partiformning än ekonomisk orderkvantitet grundar sig därmed i risken att 
leveransvolymerna sjunker efter att ny beställning har lagts. Detta kan resultera i att 
produkterna riskerar att inte bli sålda och i detta fall bli inkuranta på grund av dess 
begränsade hållbarhet. Återfyllnadsnivå är inte lämpligt på grund av samma anledning som 
beställningspunktsystem, att lager som överstiger efterfrågan inte eftersträvas.  
 
För Fas 3 används ett MRP-system med partiformningen Lot for Lot. Likt det som tagits upp 
i litteraturen i delkapitel 2.4.6 lämpar sig Lot for Lot när lager ska minimeras till följd av att 
orderkvantiteten förändras mellan ordertillfällena. Genom att beställa enligt Lot for Lot 
behövs endast behovet av de efterfrågade volymerna i respektive månad i Fas 3 beställas. Lot 
for Lot gör det därmed möjligt att minimera lagernivåerna i slutet av fasen.  
 
Enligt det som presenterats i delkapitel 2.4.7 skulle det vara lämpligt att använda bedömd 
orderkvantitet i Fas 3 på grund av att det är en metod som lämpar sig där efterfrågan är 
osäker. Dock uppskattas beställningskvantiteten på erfarenhetsmässiga principer vilket 
saknas hos författarna och resulterar i kombination med att bedömd orderkvantitet är 
tidskrävande att Fas 3 utförs med partiformningen Lot for Lot. Bedömd orderkvantitet skulle 
även vara svårt för sågverket att använda på grund av att tryckimpregneringen är nystartad 
och erfarenhet endast grundas på en säsong. 
 
Då efterfrågan i Fas 3 underskrider produktionskapaciteten i tryckimpregneringstuben för en 
månad finns möjlighet att endast en beställning sker för hela nettobehovet. Detta resulterar i 
att en totalkostnad beräknas för att avgöra om en beställning för hela nettobehovet ska ske vid 
ett tillfälle eller om nettobehovet per månad ska beställas vid fler tillfällen. 
 
Då syftet i Fas 3 är att minska lagret för att lagersaldot i slutet av säsongen ska vara så lågt 
som möjligt, leder detta till valet att inte ha något säkerhetslager i färdigvarulagret under Fas 
3, för att inte riskera att denna kvantitet blir inkurant trotts att det kan leda till att brist 
uppstår. 
 

5.2 Lagerstyrning Fas 1 
Som tagits upp tidigare i delkapitel 5.1 sker lagerstyrningen i Fas 1 med syfte att maximera 
lagernivåerna för att underlätta ramp-up period. Den maximala lagerkapaciteten i 
färdigvarulagret uppgår till 12 800 kubikmeter. Vid framtagandet av respektive dimensions 
del av lagervolymen har andelen utlevererade kubikmeter i procent, presenterat i Tabell 9, 
multiplicerats med totala lagerkapaciteten. Detta ger lagernivåer för respektive dimension 
enligt Tabell 10. 
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Tabell 10 – Maximala lagernivåer per dimension under Fas 1 

Dimension Lagernivåer 
(kubikmeter) 

28x120 trall 4 800 
34x145 trall 1 280 
45x95 C24 544 
45x95 C14 96 
45x120 C24 554 
45x120 C14 96 
45x145 C24 1 904 
45x145 C14 336 
45x170 C24 1 088 
45x170 C14 192 
45x195 C24 1 536 
45x195 C14 384 
 
För att jämna ut produktionen över januari, februari och mars i Fas 1 har maximala 
lagernivåerna per dimension dividerats med tre och avrundas till närmsta 25 kubikmeter för 
att producera hela batcher. Efterfrågan som uppstår i varje månad i fasen är presenterad i 
Bilaga 1 och har för respektive produkt avrundats till närmsta 25 kubikmeter som är möjlig 
att beställa. Avslutningsvis har de framtagna volymerna per månad för att nå maximalt lager 
adderats med efterfrågan per månad för respektive dimension. Resultatet anger hur många 
kubikmeter som ska produceras i respektive månad och presenteras i Tabell 11.  
  

Tabell 11 – Producerade volymer för respektive dimension och månad i Fas 1 

Dimension Producerade volymer 
i januari (kubikmeter) 

Producerade volymer 
i februari (kubikmeter 

Producerade volymer 
i mars (kubikmeter) 

28x120 trall 1 675 1 850 2 725 
34x145 trall 450 500 725 
45x95 C24 200 200 300 
45x95 C14 50 50 50 
45x120 C24 200 200 300 
45x120 C14 50 50 50 
45x145 C24 650 725 1 075 
45x145 C14 125 125 175 
45x170 C24 400 425 625 
45x170 C14 100 100 125 
45x195 C24 525 575 850 
45x195 C14 150 150 225 
 

 

 

 

 



39 

5.3 Lagerstyrning Fas 2 
Som presenterats i delkapitel 5.1 ska en ekonomisk orderkvantitet samt säkerhetslagernivå 
och beställningspunkter beräknas för respektive dimension i denna fas. 
 

5.3.1 Ekonomisk orderkvantitet 
Likt det som identifierats i delkapitel 2.4.5 finns ett behov av att efterfrågan, 
ordersärkostnaden, lagerräntan och produktvärdet i färdigvarulagret identifieras för att 
möjliggöra beräkning av ekonomisk orderkvantitet. Efterfrågan baseras på de prognoser som 
tillhandahållits över förväntad utleverans från färdigvarulagret år 2019 i Bilaga 1. Efterfrågan 
per månad i fasen för respektive dimension har summerats och utgör efterfrågan i fasen. 
Produktvärdet har behandlats i delkapitel 4.1 och varierar mellan dimensionerna. 
 
Ordersärkostnaden delas, enligt Mattsson och Jonsson (2016), in i fyra kostnadsposter 
omställnings- och nedtagningskostnad, kostnad till följd av kapacitetsförlust, 
materialhanteringskostnad och orderhanteringskostnad. På grund av att finansiell data är 
konfidentiella kommer endast en genomgång över vilka poster som är inkluderade att föras. 
 
För tryckimpregneringstuben på sågverket finns inga kostnader till följd av kapacitetsförlust i 
nuläget då det finns ledig kapacitet. Detta på grund av att prioritering inte behöver ske mellan 
dimensionerna vid produktion. Det finns även inte identifierade omställnings- och 
nedtagningskostnader för tryckimpregneringen per order utan endast förflyttning av batcher i 
tryckimpregneringstuben med hjälp av roboten. Denna förflyttning anses ingå i 
produktionstiden på grund av att det är en aktivitet som utförs per batch och inte per order. 
Omställnings- och nedtagningskostnaden påverkas därmed inte av orderstorleken. Alla 
aktiviteter som ingår vid tryckimpregnering i tuben utförs på samma sätt oavsett dimension 
vilket leder till att inga omställnings- och nedtagningskostnader finns kopplat till en order. 
 
Materialhanteringskostnad utgörs av den tid trucken kräver för att flytta vita produkter till 
lastbryggan och förflytta gröna produkter från lastbryggan till färdigvarulagret. Tiden för 
trucken varierar normalt mellan 20–60 minuter varav ett medel på 40 minuter har använts i 
beräkningarna. För att beräkna kostnaden för tiden då trucken används har en lönekostnad per 
månad för en truckförare brutits ned till kostnad per minut och beräknats utifrån den tid i 
minuter som trucken kräver per order.  
 
Orderhanteringskostnad består av det administrativa arbete som krävs för att planera en ny 
order, ordersläpp och återrapportera. Tiden för orderhantering uppgår normalt till 30 minuter. 
Orderhanteringskostnad har beräknats likt materialhanteringskostnad baserat på månadslön 
för en leverensplanerare nedbrutet till kostnad per minut.  
 
Lagerräntan bör, enligt det som presenterats i teorin, bestå av en kalkylränta och årlig 
riskkostnad. Det finns i dagsläget ingen uppskattning på riskkostnad såsom stöld, inkurans 
och godsskador i färdigvarulagret på sågverket. Detta bör undersökas närmare av sågverket i 
framtiden för att öka exaktheten av lagerföringskostnad. Holmen har en kalkylränta som 
används inom företaget vilket i detta fall utgör lagerräntan. Lagerräntan har omvandlats från 
år till Fas 2, fem månader, för att anges i samma tidsenhet som beräkningarna utförs på.    
 



40 

Den ekonomiska orderkvantitet som beräknats har avrundats till närmsta 25 kubikmeter för 
att maximera utnyttjandegraden per batch i tryckimpregneringstuben. Detta val gjordes 
eftersom totalkostnadskurvan vid den ekonomiska orderkvantiteten är relativt flack. Den 
orderkvantitet som valts under Fas 2 per dimension presenteras i . 
 

Tabell 12 – Beräknad ekonomisk orderkvantitet per dimension i Fas 2 

Dimension Ekonomisk 
orderkvantitet 
(kubikmeter) 

28x120 trall 250 
34x145 trall 100 
45x95 C24 75 
45x95 C14 25 
45x120 C24 75 
45x120 C14 25 
45x145 C24 150 
45x145 C14 50 
45x170 C24 100 
45x170 C14 50 
45x195 C24 125 
45x195 C14 75 
 
Den ekonomiska orderkvantiteten bygger på ett totaltkostnadsresonemang vilket innebär att 
totalkostnaden är lägst vid den ekonomiska orderkvantiteten. Likt det som tagits upp i teorin 
minskar beordringskostnaden per styck när volymerna stiger medan lagerföringskostnaden 
per styck ökar vid stigande kvantiteter. Förhållandet mellan beordringskostnaden och 
lagerföringskostnaden för de olika dimensionerna resulterade i tre olika typer av kurvor, 
presenterade i Figur 14, Figur 15 och Figur 16. Godtyckliga dimensioner som presenterar 
förhållandet mellan kurvorna på ett tydligt sätt har valts. Totalkostnadskurvan är relativt flack 
runt den ekonomiska orderkvantiteten för samtliga dimensioner, vilket kan utläsas i Figur 14, 
Figur 15 och Figur 16. Detta innebär att avrundningarna till närmsta 25 kubikmeter, för full 
batch, endast har en liten påverkan på totalkostnaden. 
 
Figur 14 representerar förhållandet mellan kurvorna för dimensionerna 45x95 C14, 45x120 
C14 och 45x170 C14. 
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Figur 14 – Ekonomisk orderkvantitet, totalkostnadskurva, 45x95 C14 

 

Figur 15 representerar förhållandet mellan kurvorna för dimensionerna 34x145 trall, 45x195 
C14, 45x170 C24, 45x145 C14, 45x120 C24 och 45x95 C24. 
 

 

Figur 15 – Ekonomisk orderkvantitet, totalkostnadskurva, 34x145 trall 
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Figur 16 representerar förhållandet mellan kurvorna för dimensionerna 28x120 trall, 45x145 
C24 och 45x195 C24. 
 

 

Figur 16 – Ekonomisk orderkvantitet, totalkostnadskurva, 28x120 trall 

 

5.3.2 Säkerhetslager 
Val av dimensionering för säkerhetsnivån påverkas av sågverkets mål att uppnå en 90 
procentig servicenivå, vilket innebär att sågverket har möjlighet att leverera en leverans 
direkt från färdigvarulagret till 90 procents säkerhet. Eftersom sågverket endast vågar ta sig 
an en beställning om hela leveransen finns i lager dimensionerades säkerhetslagret utifrån 
SERV1 istället för SERV2. Vidare väljs metoden för sin lätthet att beräkna. För att beräkna 
SERV1 krävs information angående säkerhetsfaktor till följd av önskad servicenivå, ledtid 
och efterfrågans standardavvikelsen under ledtiden. 
    
Ledtiden från det att beställning läggs från färdigvarulagret till tryckimpregneringen tills 
material levereras in till färdigvarulagret består av summan av de två timmar som krävs i 
tryckimpregneringsanläggningen, tid för truck på 40 minuter, orderhanteringstid på 20 
minuter och 72 timmar för torkning. Den totala ledtiden uppgår därmed till 75 timmar, vilket 
motsvarar 3,1 dagar.        
 
Eftersom det i dagsläget inte finns någon känd osäkerhet kring ledtiden inom det studerade 
området uppstår det endast osäkerhet kring efterfrågan. Osäkerhet i ledtid är något sågverket 
kan undersöka vidare i framtiden och då ta i beaktning vid dimensionering av säkerhetslager. 
Vid dimensionering av säkerhetslagret i Fas 2, till följd av valet på beställningspunktsystem, 
uppstår osäkerhet i efterfrågan under den tiden det tar att återanskaffa lagret. Detta leder till 
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att standardavvikelsen under ledtiden har beaktats. För att beräkna efterfrågans 
standardavvikelse under ledtiden har prognoserna för månaderna april till augusti omvandlats 
från månad till dagar. Detta givet homogen efterfrågan under månaden och 30 dagar per 
månad av den anledning att ledtiden är angiven i tidsperioden dagar. Därefter har 
standardavvikelsen i efterfrågan mellan dagarna i Fas 2 beräknats, se Bilaga 2, där endast en 
varians mellan månadernas dagar uppstår till följd av att dagarna i månaden saknar varians. 
Standardavvikelsen i efterfrågan per dag multiplicerats sedan med roten ur ledtiden. 
Standardavvikelsen under ledtiden i Fas 2 presenteras i Tabell 13.  
 

Tabell 13 – Beräknad standardavvikelse under ledtiden för Fas 2 

Dimension Standardavvikelsen 
under ledtiden 
(kubikmeter) 

28x120 trall 32,1 
34x145 trall 8,6 
45x95 C24 3,6 
45x95 C14 0,6 
45x120 C24 3,6 
45x120 C14 0,6 
45x145 C24 12,7 
45x145 C14 2,2 
45x170 C24 7,3 
45x170 C14 1,3 
45x195 C24 10,3 
45x195 C14 2,6 
 
Det är inte möjligt att ta hänsyn till prognosfel vid dimensionering av säkerhetslager för 
färdigvarulagret på grund av att det saknas historisk data för de gröna produkter då 
tryckimpregneringen är nystartad. Det är även inte möjligt att undersöka tidigare prognosfel 
för vita produkter då denna typ av uppföljning av prognos och faktiskt utfall saknas 
genomgående inom företaget. Detta är något företaget bör följa upp i fortsättningen för att 
möjliggöra en ökad säkerhet i dimensioneringen av säkerhetslagret.  
 
Det finns ingen uppföljning i företaget angående hur ofta en order kan levereras från lager när 
efterfrågan uppstår, varken för gröna eller vita produkter. Därmed är det inte möjligt att 
beakta detta vid framtagning av servicenivå. Den valda servicenivån uppgår därmed till 90 
procent enligt sågverkets leveransplanerares bedömning, vilket motsvarar en säkerhetsfaktor 
på 1,28.  
 
Efterfrågans standardavvikelsen under ledtiden, som presenterats i Tabell 13, har 
multiplicerats med framtagen säkerhetsfaktor för att ta fram den nivå säkerhetslagret bör ha. 
Säkerhetslagret för samtliga dimensioner presenteras i Tabell 14. 
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Tabell 14 – Beräknad säkerhetslagernivå under Fas 2 

Dimension Säkerhetslager 
(kubikmeter) 

28x120 trall 42 
34x145 trall 11 
45x95 C24 5 
45x95 C14 1 
45x120 C24 5 
45x120 C14 1 
45x145 C24 17 
45x145 C14 3 
45x170 C24 10 
45x170 C14 2 
45x195 C24 14 
45x195 C14 4 
 

5.3.3 Beställningspunkt 
Beställningspunktskvantiteten utgörs, enligt Jonsson och Mattsson (2016) samt Andersson et. 
al (1992), av förväntad efterfråga under ledtiden för att återanskaffa material till lagret och ett 
eventuellt säkerhetslager. Säkerhetslagret för respektive dimension har presenterats i 
delkapitel 5.3.2 med bakomliggande resonemang. I enlighet med Jonsson och Mattson (2016) 
har förväntad efterfråga baserats på framtida prognos, prognoserna per dagar presenteras i 
Bilaga 2. Ledtid för återanskaffning av material till lagret har presenterats i delkapital 5.3.2 
och uppgår till 3,1 dagar. Förväntad medelefterfråga under ledtiden har beräknats med hjälp 
av medelefterfrågan per dag under april till augusti multiplicerat med ledtiden. 
Medelefterfrågan under ledtiden presenteras i Tabell 15. 
 

Tabell 15 – Beräknad medelefterfrågan under ledtiden under Fas 2 

Dimension Medelefterfrågan 
under ledtiden 
(kubikmeter) 

28x120 trall 252 
34x145 trall 67 
45x95 C24 29 
45x95 C14 5 
45x120 C24 29 
45x120 C14 5 
45x145 C24 100 
45x145 C14 18 
45x170 C24 57 
45x170 C14 10 
45x195 C24 81 
45x195 C14 20 
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Medelefterfrågan under ledtiden per dimension adderades till säkerhetslagernivån per 
dimension för att beräkna beställningspunkten per dimension, med planeringsperioden dagar, 
vilket presenteras i Tabell 16. 
 

Tabell 16 – Beräknad beställningspunkt per dimension under Fas 2 

Dimension Beställningspunkt 
(kubikmeter) 

28x120 trall 294 
34x145 trall 78 
45x95 C24 34 
45x95 C14 6 
45x120 C24 34 
45x120 C14 6 
45x145 C24 117 
45x145 C14 21 
45x170 C24 67 
45x170 C14 12 
45x195 C24 95 
45x195 C14 24 
 

5.4 Lagerstyrning Fas 3 
För att använda MRP och Lot for Lot som lagerstyrning i Fas 3 krävs efterfråga/behov och 
ingående lagersaldo som presenteras i delkapitel 2.4.4. Efterfråga/behov motsvaras av de 
prognostiserade leveransvolymerna per månad och ingående lagersaldo utgörs av aktuellt 
lagersaldo vid slutet av Fas 2. Lagersaldo vid slutet av Fas 2 har erhållits genom en MRP 
beräkning där förhållandet mellan efterfrågan och beställningskvantiteter för Fas 1 och Fas 2 
har beräknats. Denna beräkning har baserats på efterfrågan per månad för prognosen 2019. På 
grund av att ledtiden uppgår till 3,1 dagar, presenterat i delkapitel 5.3.2, vilket är mindre än 
planeringsperioden angiven i månader ger detta ledtiden noll och påverkar MRP då behov 
som uppstår under de fyra första dagarna i månaden måste produceras de fyra sista dagarna 
månaden innan på grund av att den övergripande planeringen av MRP är utförd per månad. 
Framtagande av utgående lagervolymer i augusti, som i sin tur ger ingående lager i Fas 3, 
saknar betydelse på grund av att endast lagervolymer är av intresse och inte vilken tidpunkt 
produktion i Fas 2 sker. 
 
I Fas 3 används Lot for Lot utifrån efterfrågan per månad för att avgöra 
beställningskvantiteten med mål att inte ha lager i slutet av Fas 3. Detta resulterar i en 
minskad risk att beställa in mer än behovet under fasen. 
 
För dimensionerna 45x95 C14 och 45x120 C14 krävs inga beställningar i Fas 3 givet 
förväntade utleveranser för 2019 då beställning utifrån ekonomisk orderkvantitet i augusti 
täcker efterfrågan i Fas 3. Utifrån Lot for Lot under Fas 3 har beräkningar genomförts hur 
vida beställning skulle ske varje månad enligt Lot for Lot eller det totala nettobehovet vid ett 
gemensamt tillfälle. Denna beräkning har genomförts för att undersöka vilken effekt 
beordring- och lagerföringskostnad har på totalkostnaden i Fas 3. Beordring- och 
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lagerföringskostnaden minskar om hela efterfrågan i Fas 3 levereras samtidigt vilket leder till 
att inleveranser till färdigvarulagret i denna fas endast sker en gång. 
 
Beställningskvantiteterna i Fas 3 har beräknats genom att subtrahera ingående lager med 
förväntad efterfrågan. Aktuellt lagersaldo i slutet av Fas 2 ger ingående lagersaldo i Fas 3 
och presenteras ihop med framtagen beställningskvantiteten i Fas 3 i Tabell 17. MRP-tablåer 
för respektive dimension presenteras i Bilaga 3. 
 

Tabell 17 – Beräknade beställningskvantiteter under Fas 3 

Dimension Ingåendelager 
från Fas 2 
(kubikmeter) 

Producerade 
volymer i 
september 
(kubikmeter) 

Producerade 
volymer i 
oktober 
(kubikmeter) 

Producerade 
volymer i 
november 
(kubikmeter) 

28x120 trall 350 1 000 0 0 
34x145 trall 135 225 0 0 
45x95 C24 53 100 0 0 
45x95 C14 27 0 0 0 
45x120 C24 53 100 0 0 
45x120 C14 27 0 0 0 
45x145 C24 185,5 350 0 0 
45x145 C14 69,5 25 0 0 
45x170 C24 156 150 0 0 
45x170 C14 29 25 0 0 
45x195 C24 207 225 0 0 
45x195 C14 33 75 0 0 
 

5.5 Kapacitetsanalys 
Eftersom det finns en begränsad kapacitet i färdigvarulagret och tryckimpregneringstuben har 
en analys av lagerstyrningen genomförts för att färdigvarulagrets- och 
tryckimpregneringstubens kapacitet inte överskrids. Den förväntade lagerutvecklingen 
utifrån genomförd lagerstyrning presenteras i Figur 17. Grafen benämnd 
som Lager speglar totalt lagersaldo i kubikmeter i slutet av respektive månad. Grafen 
benämnd Producerat speglar total volym i kubikmeter som produceras i 
tryckimpregneringen i respektive månad som sedan levereras in i färdigvarulagret. Grafen 
benämnd Levererat speglar total volym i kubikmeter som levereras ut från färdigvarulagret 
till kund respektive månad och utgår ifrån den givna prognosen.   
  
Totala lagersaldot vid respektive månads slut överstiger i mars maxkapaciteten i lagret på 
12 800 kubikmeter. Detta illustreras i Figur 17 där grafen för lager överstiger grafen för 
maxkapacitet i lager. Denna skärning mellan graferna är svår att utläsa ur Figur 17 på grund 
av att det är en kapacitetsöverskridning på endast 80 kubikmeter men kan utläsas tydligare i 
tabell i Bilaga 4.  
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Produktionen i mars, juni och augusti överstiger produktionskapaciteten på 220 batcher  
(5 500 kubikmeter). Detta kan utläsas i Figur 17 där grafen för produktion överstiger grafen 
för produktionskapacitet. I Bilaga 4 presenteras tabeller över lagerutveckling och produktion 
per dimension som komplement till Figur 17. 

Grafen för produktion påverkas av att den övergripande planen är utförd per månader, vilket 
leder till en osäkerhet i produktionsplaneringen i månadsskiftet till följd av 3,1 dagar ledtid. 
Den övergripande planen tar inte hänsyn till ledtiden vilket leder till att efterfrågan som 
uppstår de första fyra dagarna i månaden påverkar produktionen de sista fyra dagarna i 
månaden innan. Valet att genomföra den övergripande planeringen i månader istället för 
dagar grundas på administrativa begränsningar i tid och brist på efterfrågans fördelning över 
månaden.  
 

 

Figur 17 – Förväntad lager- och produktionsutveckling år 2019 

 
Till följd av att lager- och produktionskapacitet överskrids finns ett behov av justering av 
lagerstyrningen. I Bilaga 4 presenteras att produktionen måste förändras genom en 
förflyttning av 69 batcher (1 725 kubikmeter) från mars, 72 batcher (1 800 kubikmeter) från 
juni och 55 batcher (1 375 kubikmeter) från augusti. För att underlätta planeringen och 
minimera risken att produkter lagerförs en längre tid har förflyttningen genomförts på 
dimensionen med högst efterfrågan, 28x120 trall. 
 
Eftersom målet är att maximera lagersaldot för respektive dimension under Fas 1 förflyttades 
69 batcher från mars till  produktion i januari och februari. Det maximala antalet batcher som 
går att flytta till januari är 37 batcher (925 kubikmeter) och 22 batcher (550 kubikmeter) till 
februari, se Bilaga 4. Detta leder till att tio batcher måste förflyttas till Fas 2, april.  
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De 72 batcher som behöver flyttas från juni produceras i maj då det finns ledig kapacitet i 
tryckimpregneringstuben denna månad. På grund av att ekonomisk orderkvantitet används 
som partiformning i Fas 2 förflyttas 80 batcher (2 000 kubikmeter) istället för 72 batcher för 
att beställa hela ekonomiska orderkvantiteten. Vidare har ytterligare tio batcher (250 
kubikmeter), motsvarande en ekonomisk orderkvantitet, valt att produceras i maj på grund av 
att lagervolymerna i juni skulle kräva ytterligare en beställning samma månad vilket det 
saknas kapacitet för. 
 
På samma sätt flyttas de 55 batcher som överstiger kapaciteten i augusti till juli och maj på 
grund av att samtliga batcher inte kan produceras i juli då brist uppstår i 
produktionskapaciteten. Partiformningen med ekonomisk orderkvantitet i Fas 2 leder till att 
60 batcher (1 500 kubikmeter) flyttas istället för 55 batcher för att beställa in hela 
ekonomiska orderkvantiteten. Förflyttningen innebär att 50 batcher (1 250 kubikmeter) 
produceras i juli och tio batcher i maj. Med dessa förändringar överstigs inte lager- och 
produktionskapaciteten vilket presenteras i Figur 18 samt Bilaga 5. Förändringen av 
beställningstidpunkt och beställningskvantitet för dimensionen 28x120 trall presenteras i 
Bilaga 5. 

 

 

Figur 18 – Förväntad lager- och produktionsutveckling efter förändring för att möta produktion- och 
lagerkapacitet 2019 

 

5.6 Utjämning av produktion 
Den framtagna lagerstyrningen i de tre olika faserna samt justering av lagerstyrningen för att 
möta lager- och produktionskapacitet leder till en ojämn produktion där det produceras 
betydligt mindre under april vilket har presenterats i Figur 18. För att jämna ut produktionen 
över april har de planerade beställningskvantiteterna för respektive dimension i Fas 1 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

K
ub

ik
m

et
er

 

Månad 

Lagerutveckling 

Lager Producerat Levererat

Maxkapacitet i lager 

Produktionskapacitet 



49 

summerats och fördelats ut över fyra månade, januari till april. Förändringarna som 
utjämningen av produktionen medför presenteras i Figur 19 samt Bilaga 6, där en jämnare 
produktionshastighet och lägre fyllnadsnivå i lagret erhålls. 
 

 

Figur 19 - Förväntad lager- och produktionsutveckling efter utjämning för att erhålla en jämnare produktion 
under 2019 
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6. Diskussion 
I detta kapitel presenteras en diskussion baserat på examensarbetets metodval, resultat, etik 
och hållbar utveckling samt framtida studier.  
 

6.1 Metoddiskussion 
Observationer och intervjuer som utförts inom examensarbetet har genererat användbara 
resultat. Observationerna av färdigvarulagret och tryckimpregneringsanläggningen har 
genomförts vid två olika tillfällen. Detta kan anses ge ett snedvridet resultat då situationen 
som observerats kan ha förändrats vid ytterligare ett observationstillfälle. Författarna anser att 
detta inte påverkar det slutliga resultatet på grund av att observationen genomfördes med 
syfte att skapa en helhetsbild av företagets processer och inte med syfte att samla in data som 
sedan kom att påverka resultatet. Hade observationerna genomförts med syfte att generera 
data hade det varit nödvändigt att genomföra observationerna vid flera separata tillfällen. 
 
Intervjuerna har genomförts på liknande sätt som observationerna med skillnaden att samma 
frågor har ställts till respondenten vid flera intervjutillfällen för att säkerställa att rätt 
information har uppfattats för att säkerställa validitet. Intervjuerna har förts med anställda på 
Holmen och detta skulle eventuellt komma att påverka trovärdigheten i respondenternas svar 
då företaget möjligtvis vill framstå som bättre än vad verkligheten visar. Detta anser 
författarna inte aktuellt i detta examensarbete då svaren som erhållits från respondenterna är 
grundläggande för resultatet, vilket därmed kommer påverka Holmen och deras möjlighet till 
utnyttjande av resultatet.  
 
Trovärdigheten i rapporten kan ifrågasättas på grund av att finansiell data inte är publicerad i 
denna rapport. Detta leder till svårigheter för läsaren att kontrollera de beräkningar där 
finansiell data inkluderats. Hade möjligheten att presentera finansiell data funnits hade 
rapportens trovärdighet ökat.  
 
Lagerstyrningsmetoder har valts med syfte att underlätta arbetet för anställda vid sågverket. 
Detta medför att totalkostnaden för företaget påverkas på grund att lagerstyrningsmetoderna 
inte är valda ur ett totaltkostnadsperspektiv. Hade istället lagerstyrningsmetoder, med syfte 
att minska totalkostnaden, använts genomgående hade den totala kostnaden minskat för 
sågverket. Valet av lagerstyrningsmetoder har påverkats av den data som har varit möjligt att 
tillgå. Sågverket saknar i nuläget uppföljning i produktionen vilket har påverkat möjligheten 
att inkludera prognosfel och säkerställa en trovärdig servicenivå.  
 
Vidare har inte en eventuell osäkerhet i ledtiden inkluderats vilket hade kommit att påverka 
säkerhetslagernivån och därmed även beställningspunkten. Denna information kan vara 
möjlig att inhämta efter år 2018 då tryckimpregneringen varit en del i verksamheten. Efter år 
2018 skulle det även vara möjligt att beakta vilken påverkan de gröna produkterna har på de 
vita produkterna. Lagerstyrningen grundas på att vita produkter alltid finns att tillgå, om detta 
inte är fallet kan lagerstyrningen behöva förändras.  
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Efterfrågan som uppstår under Fas 2 uppgår till en nivå där alla volymer inte kan produceras 
under samma månad. Hade tryckimpregneringens kapacitet varit större, genom exempelvis 
ytterligare en tryckimpregneringsanläggning, kan valet av lagerstyrningsmetoder varit 
annorlunda på grund av att produktionskapaciteten ökar.  
 
För att beräkningen som utförts av standardavvikelsen ska anses som statistisk krävs 
ytterligare data utöver den som tillhandahållits. Ytterligare data skulle innefatta värden på 
efterfrågan under respektive månad för säsongen under flertalet år. På grund av att 
standardavvikelsen endast beräknas utifrån fem månader ger detta en liten mängd data att 
basera beräkningarna på och därmed uppstår en osäkerhet i standardavvikelsens korrekthet.  
 
Efterfrågans spridning under månaden är inget examensarbetet tagit del av. Vid framtagande 
av standardavvikelsen har inte variansen beräknats för månaderna och sedan omvandlas till 
dagar för att slutligen generera standardavvikelsen i kvadrat. Beräkning av 
standardavvikelsen grundas på prognostiserad efterfråga per dag och har erhållits genom att 
dividera månadens prognostiserade efterfråga med 30 dagar. Utifrån efterfrågan per dag för 
respektive månad har standardavvikelsen beräknats. På grund av att månadens efterfråga 
dividerats med 30 dagar uppstår ingen varians mellan dagarna i månaden. Beräkning av 
standardavvikelsen har därför utförts baserat på respektive månads dagar och variansen som 
uppstår mellan dessa. Detta påverka korrektheten i beräkningen av standardavvikelsen 
samtidigt som det underlättar för sågverket att genomföra liknande beräkningar på nya 
prognoser. 
 
Examensarbetet har inte tagit hänsyn till att efterfrågan som uppstår under de fyra först 
dagarna i månaden måste produceras under de fyra sista dagarna i månaden innan för att 
efterfrågan ska mötas. Detta kan skapa kapacitetsproblem i tryckimpregneringen beroende på 
hur mycket produktionskapacitet som är ledigt och därmed hur mycket som kan produceras. 
Då efterfrågan inte skulle vara möjlig att möta, på grund av bristande produktionskapacitet, 
utgör säkerhetslagret en säkerhet till viss del. Vetskap om spridningen hade påverkat 
lagerstyrningen då en tydligare bild hade skapats över när efterfrågan uppstår. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Eftersom tryckimpregneringsanläggningen är nystartad har resultatet av dimensioneringen för 
säkerhetslager påverkats av att det i nuläget inte finns någon uppföljning av prognoser och 
leveransservice. Det hade varit intressant att ta hänsyn till prognosfel av tidigare prognoser 
mot faktiskt utfall av utlevererade volymer samt hur väl sågverket har levererat vita produkter 
till kund när det efterfrågats. Vid val av servicenivå har sågverkets egna åsikter spelat en 
betydande roll för resultatet vilket medför en risk att 90 procentig servicenivå är för högt eller 
lågt satt i förhållande till verkligheten i företaget. Det faktum att prognosuppföljning och 
servicenivå för vita produkter saknas har påverkat exaktheten i dimensioneringen av 
säkerhetslagret. Detta då det inte varit möjligt att spegla prognosfel och servicenivå för vita 
produkter på de gröna produkterna, som utgjort ett komplement till sågverkets egna åsikt 
angående servicenivån. Säkerhetslagrets storlek påverkar även beställningspunkten vilket gör 
att de framtagna beställningspunkterna varit annorlunda om säkerhetslagret förändrats vid 
inkluderande av prognosfel och tidigare uppfylld servicenivå.  
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De framtagna säkerhetslagernivåerna till följd av, den relativt korta ledtiden, är små i 
förhållande till vad författarna tror levereras ut per order till slutlig kund och batchstorlek i 
tryckimpregneringstuben. Författarna anser därmed att säkerhetslagret inte kommer vara en 
avgörande faktor för hur vida sågverket kan leverera produkter från färdigvarulagret när 
behov uppstår. Däremot kan säkerhetslagret påverkat avrundningarna till närmsta 25 
kubikmeter vid beräkning av beställningspunkt för att få fulla batcher.  
 
De framtagna ekonomiska orderkvantiteterna har påverkats av de kostnadsposter som 
inkluderats. Eftersom ett sekretessavtal har upprättats mellan sågverket och författarna har det 
varit möjligt att inkludera finansiell data som anses konfidentiella för sågverket. Till följd av 
att tryckimpregneringsanläggningen är nystartad pågår fortfarande ett lärande av processen 
vilket påverkar kostnadsposterna, då oplanerade stopp i produktionen kan förekomma samt 
att felaktiga arbetssätt kan uppstå. Tid för truck och orderhantering uppstår på grund av 
uppskattningar och kan komma att förändras till säsongen 2019 till följd av lagerstyrning och 
förbättrade affärsprogram vilket i sin tur kommer att påverka den ekonomiska 
orderkvantiteten.  
 
Resultatet är baserat på prognoser för 2019, vilket kan påverka hur korrekt resultatet är. På 
grund av att prognosfel inte undersökts, då uppföljning av detta inte utförs på sågverket, har 
författarna varit tvungna att förlita sig på de prognoser som tillhandahållits. Hade prognosfel 
tagits hänsyn till skulle trovärdigheten i prognoserna stärkts och därmed resultatet.  
 
Genom att beställa in vid ett gemensamt tillfälle i Fas 3 istället för enligt Lot for Lot som 
utgör ursprungstanken med partiformningen minskas totalkostnaden, därmed övergår 
metoden till liknande Silver & Meal algoritmen, där beställning av flera perioders efterfrågan 
slås samman för att erhålla lägst totalkostnad i avseende på order- och lagerföringskostnaden. 
Det är möjligt att det underlättat för sågverket att beställa varje månad eftersom det är enklare 
att fatta korrekta beslut då tidpunkten för beställning sker närmare efterfrågan. Om prognosen 
för Fas 3 inte stämmer överens med faktisk efterfrågan riskerar sågverket att behöva beställa 
ytterligare en gång och få lager kvar vid säsongens slut eller ta beslutet att inte ha möjlighet 
att leverera.  
 
Eftersom variationen i efterfrågan är stor under säsongen har det varit en fördel att dela in 
säsongen i tre faser för att möjliggöra användandet av olika lagerstyrningsmetoder. Den 
framtagna lagerstyrningen har påverkats av lager- och produktionskapacitet då produktion i 
tryckimpregneringstuben och inleveranser till färdigvarulagret har tvingats flyttas mellan 
månaderna och faserna för att inte överskrida kapaciteten. Det har varit viktigt att integrera de 
tre faserna för att få lagerstyrningen att fungera över säsongen vilket har beaktas genom att 
jämna ut produktionen och lägga en del av beställningskvantiteterna i januari till mars under 
april.  
 
Utjämningen av produktionen medförde att lagervolymerna inte längre når maximala 
lagervolymer under Fas 1. Det finns nu utrymme för sågverket att öka sin produktion 
ytterligare under dessa månader för att uppnå maximala lagervolymer. Det finns dock 
fördelar för sågverket att inte öka produktionen ytterligare under månaderna januari till april, 
där en lägre lagervolym kan bidra till att det blir enklare att lagerhålla och leverera ut de 
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produkter som tillverkats först från färdigvarulagret. Lageruppbyggnaden efter utjämning av 
produktion är fortfarande tillräckligt höga för att klara av att möta efterfrågan under 
högsäsongen givet de prognoser som har tillhandahållits för år 2019.  
 
Utifrån presenterad lagerstyrning finns det möjlighet för sågverket att öka leveransvolymerna 
kommande år eftersom det finns ledig kapacitet i produktionen och i lager under de första 
månaderna i högsäsongen. Den framtagna lagerstyrningen klarar endast en marginell ökning 
av leveransvolymer under juni till augusti utan en justering av produktionen i 
tryckimpregneringsanläggningen till april och maj. För att utföra denna justering krävs att 
högre efterfrågan under juni till augusti är känt redan i april. Sågverket står annars för valet 
att frångå lagerstyrningen och producera mer i april och maj vilket resulterar i en ökad 
lagerföringskostnad och ökad risk att ha produkter kvar i lager vid säsongens slut. 
 

6.3 Etik och hållbarhet 
Inom detta examensarbete uppstår etik då ett sekretessavtal tecknats mellan författarna och 
Holmen för att säkerställa att konfidentiell information inte sprids vidare. Detta för att 
säkerställa att finansiella aspekter som avskrivningar och pris inte kan vara till fördel för 
konkurrenter till Holmen.  
 
Examensarbetet har inte tagit hänsyn till social hållbarhet då syftet varit att ta fram 
lagerstyrning för färdigvarulagret. Detta leder till att ekonomisk hållbarhet har tagits i 
beaktning på grund av att ekonomisk orderkvantitet har beräknats, för att säkerställa att 
kostnader för beordring och lagerföring avvägs, med syfte att skapa en ekonomisk hållbarhet 
inom företaget. Om ekonomisk hållbarhet hade uteslutits hade det eventuellt påverkat 
företagets totalkostnad på grund av att avvägning inte hade skett mellan kostnaderna för 
beordring och lagerföring. Resultatet av att ekonomisk orderkvantitet beräknats i detta 
examensarbete bidrar till att Holmen minskar deras kostnader för lagerföring och 
orderläggning.  
 
Examensarbetet har även tagit hänsyn till ekologisk hållbarhet då lagerstyrningen har skett 
med syfte att lagervolymerna ska vara noll vid slutet av säsongen. Anledningen till detta är att 
de produkter som inte levererats till kund blir inkuranta och måste då kasseras. Detta leder till 
att nya produkter måste tillverkas nästkommande säsong för att möta efterfrågan och mer 
material krävs då än om det inte skapats inkuranta produkter och dessa istället hade sålts. Då 
användandet av råmaterial påverkar skogsbruket som sedan påverkar miljön är det viktigt att 
säkerställa att överflöd av produkter inte produceras. 
 
Social hållbarhet är en aspekt inom hållbar utveckling som inte tagits hänsyn till i detta 
examensarbete. Om social hållbarhet tagits i beaktning hade detta möjligtvis påverkat hur 
observationen genomförts. Observationerna hade då genomförts med mer fokus på 
arbetssituationen för de anställda vid sågverket och hur deras arbetssituation hade påverkats 
av en förändrad lagerstyrning.  
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6.4 Framtida studier 
I nuläget saknas lagerstyrning i tryckimpregneringsanläggningen eftersom den nyligen är 
uppstartad. Lagerstyrningen som har presenterats i detta examensarbete är en riktlinje för 
lagerstyrningen år 2019 och behöver kompletteras med lärdomar som uppstått under år 2018. 
Resultatet av lagerstyrningen för tryckimpregneringen vid sågverket som presenterats i detta 
examensarbete kräver framtida studier från sågverkets sida.  
 
Det rekommenderas att sågverket börjar följa upp framtagna prognoser med faktiskt utfall 
samt hur väl sågverket har lyckats leverera det som efterfrågats. När denna uppföljning finns 
bör säkerhetslagernivåerna beräknas på nytt med hänsyn till dessa faktorer för att resultatet 
ska vara så korrekt som möjligt. Detta gäller inte endast de gröna produkter som detta 
examensarbete behandlat, utan även de vita produkter som sågverket producerar.  
 
Det finns potential för framtida studier relaterande till lagerränta och ordersärkostnad i 
färdigvarulagret för de gröna produkterna. I detta examensarbete har endast kalkylräntan 
inkluderats i lagerräntan vilket gör att övriga riskkostnader kan undersökas vidare för att 
sedan inkluderas. Det finns även utrymme för framtida fördjupade studier inom ekonomisk 
orderkvantitet när kunskapen om de nya processerna och lagerstyrningen inom 
tryckimpregneringen har ökat. En ökad kunskap av processerna kan leda till exempelvis 
förändrade ledtider och kostnader än de som inkluderats i beräkningarna i detta 
examensarbete. Denna undersökning behöver genomföras för de gröna produkterna för att 
lagerräntan och ordersärkostnaden ska förbättras ytterligare.  
 
För att underlätta produktionsplanering och orderläggning genom hela kedjan på sågverket 
anses det intressant att undersöka möjligheten att implementera ett system som underlättar 
detta. Resultatet av en sådan implementering skulle bidra till en tydligare överblick av 
exempelvis lagersaldon och planerad produktion samt att produktionsplaneringen skulle 
underlättas för samtliga processteg i produktionsflödet.  
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7. Slutsats 
Frågeställning 1 syftar till att föreslå lämpliga lagerstyrningsmetoder och Frågeställning 2 
innefattar beräkning av de lagerstyrningsmetoder som presenterats i Frågeställning 1, för att 
presentera när beställnings ska ske och till vilken kvantitet.  
 
Fas 1 sträcker sig mellan januari till mars där leveransvolymerna successivt ökas. 
Lagerstyrningen i denna fas planeras med syfte att uppnå maximala lagernivåer till Fas 2. 
Den totala lagerkapacitet som finns att tillgå har fördelats mellan artiklarna baserat på andel 
utlevererade kvantiteter.  
 
Till följd av att lager- och produktionskapacitet överskrids finns ett behov av justering av 
lagerstyrningen i Fas 1. I mars överskrids lagerkapaciteten med 80 kubikmeter och 
produktionskapaciteten överskrids med 69 batcher, vilket leder till en förflyttning av 37 
batcher till januari och 22 batcher till februari. Produktionskapaciteten i januari och februari 
leder till att tio batcher måste förflyttas till Fas 2, april. För att underlätta planeringen och 
minimera risken att produkter lagerförs en längre tid har förflyttningen genomförts på 
dimensionen med högst efterfrågan, 28x120 trall.  
 
Fas 2 sträcker sig under högsäsongen, april till augusti, med de högsta leveransvolymerna 
under säsongen. Eftersom efterfrågan är relativt jämn under dessa månader och för att 
underlätta styrbarheten har ett beställningspunktsystem valt att användas vilket innebär att ny 
beställning initieras när en dimensions kvantitet i färdigvarulagret underskrider den 
framtagna beställningspunkten. Nivån för beställningspunkten har beräknats utifrån 
efterfrågan under ledtiden och säkerhetslager. Säkerhetslagret har dimensionerats enligt 
SERV1, för att minimera risken att inte ha möjlighet att leverera direkt från lager, där en 90 
procentig servicenivå har valts i enlighet med sågverket.  
 
Vidare har den beställningskvantitet som ska beställas när beställningspunkten underskrids 
beräknats med hjälp av ekonomisk orderkvantitet för att uppnå balas mellan kostnaderna för 
beordring och lagerföring. Till beordringskostnaden har en ordersärkostnad bestående av 
materialhanteringskostnad och orderhanteringskostnad inkluderats. Lagerföringskostnaden 
utgörs av produktvärdet per dimension och en lagerränta bestående av Holmens kalkylränta. 
 
Till följd av att produktionskapaciteten i tryckimpregneringstuben överskrids i juni och 
augusti, givet de beräknade beställningspunkter och beställningskvantiteterna, har 
beställningstillfällena för dimensionen 28x120 trall justerats. För dimensionen 28x120 trall 
kommer 80 batcher (2 000 kvadratmeter) som skulle ha producerats i juni istället att 
produceras i maj. För samma dimension kommer 60 batcher (1 500 kubikmeter) som skulle 
ha producerats i augusti istället produceras i maj och juli. 
 
Månaderna september till november utgör Fas 3 på grund av de sjunkande 
leveransvolymerna. Lagerstyrningen i Fas 3 styrs av ett MRP med utgångspunkt i 
partiformningen Lot for Lot där sedan hela nettobehovet för Fas 3 beställs in vid ett 
gemensamt tillfälle för respektive dimension i syfte att minska totalkostnaden bestående av 
beordering- och lagerföringskostnad. Genom att endast beställa den kvantitet som behövs 
under fasen, för att täcka efterfrågan i perioden, kan lagernivåerna minskas med målet att inte 
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ha produkter kvar i lager vid säsongens slut.  
 
Lagerstyrningsmetoderna och den genomförda justeringen för att kunna möta lager- och 
produktionskapaciteten medför en ojämn produktion med främst låga produktionsvolymer 
under april. För att jämna ut produktionen mellan månaderna och faserna har 
beställningskvantiteterna för respektive dimension under januari till mars summerats för att 
fördelas ut lika under månaderna januari till april. Denna utjämning bidrar till ett mer 
balanserat produktionsflöde samt att produktionen inte längre når den maximala 
produktionskapaciteten under januari till mars. Vidare leder utjämningen också till lägre 
lagervolymer i slutet av Fas 1 och utrymme att öka produktionen under dessa månader.     
 
Besvarade frågeställningar uppfyller examensarbetets syfte, att uppnå en styrbarhet av 
tryckimpregneringens färdigvarulager genom att föreslå underlag för lagerstyrning som 
sågverket kan använda som grund för framtida lagerstyrning. På så vis kan sågverket 
använda resultatet av framtagen lagerstyrning som underlag för framtida lagerstyrning av 
färdigvarulagret vid tryckimpregneringen.  
 
Kapaciteten i tryckimpregneringstuben är avgörande för hur stor ökad efterfråga sågverket 
klarar av i nuläget. Skulle prognosticerad efterfrågan i juni och augusti öka leder detta till att 
kvantiteterna inte kan produceras om inte den ökade efterfrågan är känd i april eller maj då 
det finns ledig produktionskapacitet.  
 
Sågverket rekommenderas att genomföra uppföljning i verksamheten för att möjliggöra 
hänsynstagande av prognosfel och faktiska servicenivåer. Vidare bör sågverket undersöka 
lagerränta och ordersärkostnaden när ytterligare kunskap om processerna har erhållits. 
Avslutningsvis rekommenderas sågverket att överväga implementering av produktionssystem 
för att underlätta produktionsplanering och orderläggning.   
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Månad 28x120 Trall 34x145 trall 45x95 C24 45x95 C14 45x120 C24 45x120 C14 45x145 C24 45x145 C14 45x170 C24 45x170 C14 45x195 C24 45x195 C14
Jan 75 20 8,5 1,5 8,5 1,5 29,75 5,25 17 3 24 6
Feb 262,5 70 29,75 5,25 29,75 5,25 104,125 18,375 59,5 10,5 84 21
Mars 1125 300 127,5 22,5 127,5 22,5 446,25 78,75 255 45 360 90
April 2437,5 650 276,25 48,75 276,25 48,75 966,875 170,625 552,5 97,5 780 195
Maj 2812,5 750 318,75 56,25 318,75 56,25 1115,625 196,875 637,5 112,5 900 225
Juni 2812,5 750 318,75 56,25 318,75 56,25 1115,625 196,875 637,5 112,5 900 225
Juli 1500 400 170 30 170 30 595 105 340 60 480 120
Aug 2625 700 297,5 52,5 297,5 52,5 1041,25 183,75 595 105 840 210
Sep 750 200 85 15 85 15 297,5 52,5 170 30 240 60
Okt 562,5 150 63,75 11,25 63,75 11,25 223,125 39,375 127,5 22,5 180 45
Nov 37,5 10 4,25 0,75 4,25 0,75 14,875 2,625 8,5 1,5 12 3
Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsvolym 15000 4000 1700 300 1700 300 5950 1050 3400 600 4800 1200
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Månad 28x120 Trall 34x145 trall 45x95 C24 45x95 C14 45x120 C24 45x120 C14 45x145 C24 45x145 C14 45x170 C24 45x170 C14 45x195 C24 45x195 C14
April 81,25 21,67 9,21 1,63 9,21 1,63 32,23 5,69 18,42 3,25 26 6,5
Maj 93,75 25 10,63 1,88 10,63 1,88 37,19 6,56 21,25 3,75 30 7,5
Juni 93,75 25 10,63 1,88 10,63 1,88 37,19 6,56 21,25 3,75 30 7,5
Juli 50 13,33 5,67 1 5,67 1 19,83 3,5 11,33 2 16 4
Aug 87,5 23,33 9,92 1,75 9,92 1,75 34,71 6,13 19,83 3,5 28 7
Efterfrågans sd 18,22 4,86 2,07 0,36 2,07 0,36 7,23 1,28 4,13 0,73 5,83 1,46



 

Bilaga 3 – MRP tablåer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28x120 Trall Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
Prognos/behov 75 262,5 1125 2437,5 2812,5 2812,5 1500 2625 750 562,5 37,5
Beräknat lager 1600 3187,5 4787,5 2350 537,5 475 475 350 600 37,5 0
Inleveranser 1675 1850 2725 1000 2750 1500 2500 1000
Planerad order 1675 1850 2725 1000 2750 1500 2500 1000
Antal ordrar/mån 1 1 1 0 4 11 6 10 1 0 0

34x145 trall Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
Prognos/behov 20 70 300 650 750 750 400 700 200 150 10
Beräknat lager 430 860 1285 635 85 135 135 135 160 10 0
Inleveranser 450 500 725 200 800 400 700 225
Planerad order 450 500 725 200 800 400 700 225
Antal ordrar/mån 1 1 1 2 8 4 7 1 0 0

45x95 C24 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
Prognos/behov 8,5 29,75 127,5 276,25 318,75 318,75 170 297,5 85 63,75 4,25
Beräknat lager 191,5 361,75 534,25 258 89,25 70,5 50,5 53 68 4,25 0
Inleveranser 200 200 300 150 300 150 300 100
Planerad order 200 200 300 150 300 150 300 100
Antal ordrar/mån 1 1 1 0 2 4 2 2 1 0 0

45x95 C14 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
Prognos/behov 1,5 5,25 22,5 48,75 56,25 56,25 30 52,5 15 11,25 0,75
Beräknat lager 48,5 93,25 120,75 72 15,75 9,5 29,5 27 12 0,75 0
Inleveranser 50 50 50 50 50 50
Planerad order 50 50 50 50 50 50
Antal ordrar/mån 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0

45x120 C24 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
Prognos/behov 8,5 29,75 127,5 276,25 318,75 318,75 170 297,5 85 63,75 4,25
Beräknat lager 191,5 361,75 534,25 258 89,25 70,5 50,5 53 68 4,25 0
Inleveranser 200 200 300 150 300 150 300 100
Planerad order 200 200 300 150 300 150 300 100
Antal ordrar/mån 1 1 1 0 2 4 2 4 1 0 0

45x120 C14 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
Prognos/behov 1,5 5,25 22,5 48,75 56,25 56,25 30 52,5 15 11,25 0,75
Beräknat lager 48,5 93,25 120,75 72 15,75 9,5 29,5 27 12 0,75 0
Inleveranser 50 50 50 50 50 50
Planerad order 50 50 50 50 50 50
Antal ordrar/mån 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45x145 C24 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
Prognos/behov 29,75 104,125 446,25 966,875 1115,63 1115,63 595 1041,25 297,5 223,125 14,875
Beräknat lager 620,25 1241,125 1869,88 903 237,375 171,75 176,75 185,5 238 14,875 0
Inleveranser 650 725 1075 450 1050 600 1050 350
Planerad order 650 725 1075 450 1050 600 1050 350
Antal ordrar/mån 1 1 1 0 3 7 4 7 1 0 0

45x145 C14 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
Prognos/behov 5,25 18,375 78,75 170,625 196,875 196,875 105 183,75 52,5 39,38 2,625
Beräknat lager 119,75 226,375 322,625 152 55,125 58,25 53,25 69,5 42 2,625 0
Inleveranser 125 125 175 100 200 100 200 25
Planerad order 125 125 175 100 200 100 200 25
Antal ordrar/mån 1 1 1 0 2 4 2 4 1 0 0

45x170 C24 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
Prognos/behov 17 59,5 255 552,5 637,5 637,5 340 595 170 127,5 8,5
Beräknat lager 383 748,5 1118,5 566 128,5 91 151 156 136 8,5 0
Inleveranser 400 425 625 200 600 400 600 150
Planerad order 400 425 625 200 600 400 600 150
Antal ordrar/mån 1 1 1 0 2 6 4 6 1 0 0

45x170 C14 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
Prognos/behov 3 10,5 45 97,5 112,5 112,5 60 105 30 22,5 1,5
Beräknat lager 97 186,5 266,5 169 56,5 44 34 29 24 1,5 0
Inleveranser 100 100 125 100 50 100 25
Planerad order 100 100 125 100 50 100 25
Antal ordrar/mån 1 1 1 0 0 2 1 2 1 0 0

45x195 C24 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
Prognos/behov 24 84 360 780 900 900 480 840 240 180 12
Beräknat lager 501 992 1482 702 177 152 172 207 192 12 0
Inleveranser 525 575 850 375 875 500 875 225
Planerad order 525 575 850 375 875 500 875 225
Antal ordrar/mån 1 1 1 0 3 7 4 7 1 0 0

45x195 C14 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
Prognos/behov 6 21 90 195 225 225 120 210 60 45 3
Beräknat lager 144 273 408 213 63 63 93 33 48 3 0
Inleveranser 150 150 225 75 225 150 150 75
Planerad order 150 150 225 75 225 150 150 75
Antal ordrar/mån 1 1 1 0 1 3 2 2 1 0 0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 – Kapacitetskontroll 
 

 

 

 

 

 

  

Producerat Jan Feb Mars Apil Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
28x120 Trall 1675 1850 2725 0 1000 2750 1500 2500 1000 0 0 0
34x145 trall 450 500 725 0 200 800 400 700 225 0 0 0
45x95 C24 200 200 300 0 150 300 150 300 100 0 0 0
45x95 C14 50 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 0
45x120 C24 200 200 300 0 150 300 150 300 100 0 0 0
45x120 C14 50 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 0
45x145 C24 650 725 1075 0 450 1050 600 1050 350 0 0 0
45x145 C14 125 125 175 0 100 200 100 200 25 0 0 0
45x170 C24 400 425 625 0 200 600 400 600 150 0 0 0
45x170 C14 100 100 125 0 0 100 50 100 25 0 0 0
45x195 C24 525 575 850 0 375 875 500 875 225 0 0 0
45x195 C14 150 150 225 0 75 225 150 150 75 0 0 0
Totalt 4575 4950 7225 0 2700 7300 4100 6875 2275 0 0 0
Antal batch 183 198 289 0 108 292 164 275 91 0 0 0

Lager Jan Feb Mars Apil Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
28x120 Trall 1600 3187,5 4787,5 2350 537,5 475 475 350 600 37,5 0 0
34x145 trall 430 860 1285 635 85 135 135 135 160 10 0 0
45x95 C24 191,5 361,75 534,25 258 89,25 70,5 50,5 53 68 4,25 0 0
45x95 C14 48,5 93,25 120,75 72 15,75 9,5 29,5 27 12 0,75 0 0
45x120 C24 191,5 361,75 534,25 258 89,25 70,5 50,5 53 68 4,25 0 0
45x120 C14 48,5 93,25 120,75 72 15,75 9,5 29,5 27 12 0,75 0 0
45x145 C24 620,25 1241,13 1869,88 903 237,375 171,75 176,75 185,5 238 14,875 0 0
45x145 C14 119,75 226,375 322,625 152 55,125 58,25 53,25 69,5 42 2,625 0 0
45x170 C24 383 748,5 1118,5 566 128,5 91 151 156 136 8,5 0 0
45x170 C14 97 186,5 266,5 169 56,5 44 34 29 24 1,5 0 0
45x195 C24 501 992 1482 702 177 152 172 207 192 12 0 0
45x195 C14 144 273 408 213 63 63 93 33 48 3 0 0
Totalt 4375 8625 12850 6350 1550 1350 1450 1325 1600 100 0 0
Antal batch 175 345 514 254 62 54 58 53 64 4 0 0



 

Bilaga 5 – Förändrad lagerstyrning efter genomförd kontroll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28x120 Trall Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov
Prognos/behov 75 262,5 1125 2437,5 2812,5 2812,5 1500 2625 750 562,5 37,5
Beräknat lager 2525 4662,5 4537,5 2350 3037,5 975 2225 600 850 287,5 250
Inleveranser 2600 2400 1000 250 3500 750 2750 1000 1000
Planerad order 2600 2400 1000 3500 750 2750 1000 1000
Antal ordrar/mån 1 1 1 0 14 3 11 4 1 0 0
Förflyttning antal/batcher 37 22 -69 10 100 -80 50 -60

Producerat Jan Feb Mars Apil Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
28x120 Trall 2600 2400 1000 250 3500 750 2750 1000 1000 0 0 0
34x145 trall 450 500 725 0 200 800 400 700 225 0 0 0
45x95 C24 200 200 300 0 150 300 150 300 100 0 0 0
45x95 C14 50 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 0
45x120 C24 200 200 300 0 150 300 150 300 100 0 0 0
45x120 C14 50 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 0
45x145 C24 650 725 1075 0 450 1050 600 1050 350 0 0 0
45x145 C14 125 125 175 0 100 200 100 200 25 0 0 0
45x170 C24 400 425 625 0 200 600 400 600 150 0 0 0
45x170 C14 100 100 125 0 0 100 50 100 25 0 0 0
45x195 C24 525 575 850 0 375 875 500 875 225 0 0 0
45x195 C14 150 150 225 0 75 225 150 150 75 0 0 0
Totalt 5500 5500 5500 250 5200 5300 5350 5375 2275 0 0 0
Antal batch 220 220 220 10 208 212 214 215 91 0 0 0

Lager Jan Feb Mars Apil Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
28x120 Trall 2525 4662,5 4537,5 2350 3037,5 975 2225 600 850 287,5 250 0
34x145 trall 430 860 1285 635 85 135 135 135 160 10 0 0
45x95 C24 191,5 361,75 534,25 258 89,25 70,5 50,5 53 68 4,25 0 0
45x95 C14 48,5 93,25 120,75 72 15,75 9,5 29,5 27 12 0,75 0 0
45x120 C24 191,5 361,75 534,25 258 89,25 70,5 50,5 53 68 4,25 0 0
45x120 C14 48,5 93,25 120,75 72 15,75 9,5 29,5 27 12 0,75 0 0
45x145 C24 620,25 1241,13 1869,88 903 237,375 171,75 176,75 185,5 238 14,875 0 0
45x145 C14 119,75 226,375 322,625 152 55,125 58,25 53,25 69,5 42 2,625 0 0
45x170 C24 383 748,5 1118,5 566 128,5 91 151 156 136 8,5 0 0
45x170 C14 97 186,5 266,5 169 56,5 44 34 29 24 1,5 0 0
45x195 C24 501 992 1482 702 177 152 172 207 192 12 0 0
45x195 C14 144 273 408 213 63 63 93 33 48 3 0 0
Totalt 5300 10100 12600 6350 4050 1850 3200 1575 1850 350 250 0
Antal batch 212 404 504 254 162 74 128 63 74 14 10 0



 

 

Bilaga 6 – Förändrad lagerstyrning efter utjämning av produktion  
 

 

 

 

Producerat Jan Feb Mars Apil Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
28x120 Trall 1563 1563 1563 1563 3500 500 2750 1000 1000 0 0 0
34x145 trall 419 419 419 419 200 800 400 700 225 0 0 0
45x95 C24 175 175 175 175 150 300 150 300 100 0 0 0
45x95 C14 38 38 38 38 0 50 50 50 0 0 0 0
45x120 C24 175 175 175 175 150 300 150 300 100 0 0 0
45x120 C14 38 38 38 38 0 50 50 50 0 0 0 0
45x145 C24 613 613 613 613 450 1050 600 1050 350 0 0 0
45x145 C14 106 106 106 106 100 200 100 200 25 0 0 0
45x170 C24 363 363 363 363 200 600 400 600 150 0 0 0
45x170 C14 81 81 81 81 0 100 50 100 25 0 0 0
45x195 C24 488 488 488 488 375 875 500 875 225 0 0 0
45x195 C14 131 131 131 131 75 225 150 150 75 0 0 0
Totalt 4188 4188 4188 4188 5200 5050 5350 5375 2275 0 0 0
Antal batch 168 168 168 168 208 202 214 215 91 0 0 0

Lager Jan Feb Mars Apil Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
28x120 Trall 1487,5 2787,5 3225 2350 3037,5 725 1975 350 600 37,5 0 0
34x145 trall 398,75 747,5 866,25 635 85 135 135 135 160 10 0 0
45x95 C24 166,5 311,75 359,25 258 89,25 70,5 50,5 53 68 4,25 0 0
45x95 C14 36 68,25 83,25 72 15,75 9,5 29,5 27 12 0,75 0 0
45x120 C24 166,5 311,75 359,25 258 89,25 70,5 50,5 53 68 4,25 0 0
45x120 C14 36 68,25 83,25 72 15,75 9,5 29,5 27 12 0,75 0 0
45x145 C24 582,75 1091,13 1257,38 903 237,375 171,75 176,75 185,5 238 14,875 0 0
45x145 C14 101 188,875 216,375 152 55,125 58,25 53,25 69,5 42 2,625 0 0
45x170 C24 345,5 648,5 756 566 128,5 91 151 156 136 8,5 0 0
45x170 C14 78,25 149 185,25 169 56,5 44 34 29 24 1,5 0 0
45x195 C24 463,5 867 994,5 702 177 152 172 207 192 12 0 0
45x195 C14 125,25 235,5 276,75 213 63 63 93 33 48 3 0 0
Totalt 3987,5 7475 8662,5 6350 4050 1600 2950 1325 1600 100 0 0
Antal batch 159,5 299 346,5 254 162 64 118 53 64 4 0 0


