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Sammanfattning 
Abstract 
Detta examensarbete är utfört vid Ahlstrom Cores AB som tillverkar spirallindade pappershylsor vid tre 
anläggningar i Sverige. Pappershylsor används främst vid tillverkning av papper av olika kvalitéer och 
företagets kunder använder då hylsorna till att linda upp det färdiga pappret på. Råvaror vid tillverkningen är 
hylskartong av olika kvalitéer och bredder samt lim. Rapporten behandlar två separata uppgifter. Den första 
och större av de två är att utforma ett nytt system för styrning av råvarulager och den andra är att förbättra 
materialflödet vid en av företagets anläggningar. 
 
I dagsläget saknar företaget regler för när och i vilka mängder råmaterial ska köpas in. Detta föranleder 
företaget att tro att man skulle kunna minska sina lager utan att för den skull minska sin servicegrad. 
Samtliga slutprodukter produceras efter ett recept som specificerar hur en slutprodukt byggs upp. Rapporten 
visar hur företaget utifrån ett givet produktionsschema och samlingen av recept kan beräkna sitt 
materialbehov för den kommande tidsperioden. Rapporten drar också slutsatsen att företaget bör använda 
partiformningsmetoden Lot-for-lot för samtliga sina råmaterial utom två. Att dessa två råmaterial inte kan 
styras på samma sätt som de övriga beror på att dessa materials förbrukning varierar mycket mot den som 
beskrivs i recepten. För de två materialen rekommenderas att beställningspunktsystem används för den ena 
och återfyllnadsnivå för den andra. En beräkning visar att det nya lagerstyrningssystemet kommer att minska 
företagets råvarulagrer med cirka 45 %. 
 
För materialflödesproblemet vid en av anläggningarna ger rapporten ett antal åtgärdsförslag som samtliga 
har det gemensamt att inga större investeringar kommer att krävas för att genomföra dem. Bland dessa 
åtgärdsförslag kan nämnas en ny disposition av företagets råvaru- och färdigvarulager. Denna nya 
disposition syftar till att minska längden på de interna materialtransporterna. Rapporten ger också ett förslag 
på hur råvarulagren ska organiseras och rekommenderar att en större maskin flyttas inom anläggningen. 
Detta genomförs framförallt för att bättre kunna utnyttja en yta som idag knappt används, samtidigt som 
denna maskin med dagens placering tar upp mer plats än vad som kan anses nödvändigt. Övergripande för 
åtgärderna vid anläggningen är att ingen exakt bedömning av hur stor förbättring åtgärderna innebär har 
gjorts, utan rapporten nöjer sig med att konstatera att det blir bättre. 

 

Nyckelord 
Keyword 
Lagerstyrning, beställningspunkt, återfyllnadsnivå, Bill of Materials, partiformning, säkerhetsmekanismer, 
MRP, materialflöde, fabrikslayout, processflödesanalys, processflödesschema, layoutflödesdiagram 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört vid Ahlstrom Cores AB och Institutionen för 
produktionsekonomi vid Linköpings tekniska högskola. Ahlstrom Cores AB tillverkar 
spirallindade pappershylsor vid tre anläggningar i Sverige. Pappershylsor används 
främst vid tillverkning av papper av olika kvalitéer och företagets kunder använder då 
hylsorna till att linda upp det färdiga pappret på. Ahlstrom Cores AB omsatte år 2003 
SEK 175 M och är ett helägt dotterbolag i en finsk koncern. 
 
Rapporten behandlar två separata uppgifter. Den första och större av de två är att 
utforma ett nytt system för styrning av råvarulager och den andra är att förbättra 
materialflödet vid företagets anläggning i Matfors. 
 
I dagsläget saknar företaget regler för när och i vilka mängder råmaterial ska köpas in. 
Detta föranleder företaget att tro att man skulle kunna minska sina lager utan att för 
den skull minska sin servicegrad. I dagsläget baserar sig inköpen på erfarenheten hos 
dess anställda, men detta innebär risker ifall företagets produktmix skulle ändras. En 
ökning av produktionen av en viss hylsa innebär i dagsläget inte att inköp av materialet 
som behövs till denna produkt ökar. På samma sätt kommer inte en minskning av 
produktionen leda till att lagernivåerna sänks. 
 
Samtliga slutprodukter produceras efter ett recept som specificerar hur en slutprodukt 
byggs upp. Rapporten visar hur företaget utifrån ett givet produktionsschema och 
samlingen av recept kan beräkna sitt materialbehov för den kommande tidsperioden. 
Rapporten drar också slutsatsen att företaget bör använda partiformningsmetoden Lot-
for-Lot för samtliga sina råmaterial utom två. Att dessa två råmaterial inte kan styras 
på samma sätt som de övriga beror på att dessa materials förbrukning varierar mycket 
mot den som beskrivs i recepten. För de två materialen rekommenderas att 
beställningspunktsystem används för den ena och återfyllnadsnivå för den andra. 
 
Rapporten drar också slutsatsen att företaget bör planera med endast en veckas 
planeringshorisont. Detta är en effekt av att man har mycket korta ledtider för leverans 
av råmaterial, att Lot-for-Lot valts som partiformningsmetod samt att 
produktstrukturen består av endast två nivåer, råmaterial och slutprodukter. En 
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beräkning visar att det nya lagerstyrningssystemet kommer att minska företagets 
kapitalbindning i råvarulagret med cirka 45 %. 
 
För materialflödesproblemet i Matfors ger rapporten ett antal åtgärdsförslag som 
samtliga har det gemensamt att inga större investeringar kommer att krävas för att 
genomföra dem. 
 
Bland dessa åtgärdsförslag kan nämnas en ny disposition av företagets råvaru- och 
färdigvarulager. Denna nya disposition syftar till att minska längden på de interna 
materialtransporterna. Rapporten ger också ett förslag på hur råvarulagren ska 
organiseras. 
 
Rapporten rekommenderar att en större maskin flyttas inom anläggningen. Detta 
genomförs framförallt för att bättre kunna utnyttja en yta som idag knappt används, 
samtidigt som denna maskin med dagens placering tar upp mer plats än vad som kan 
anses nödvändigt. Att genomföra denna flytt kräver endast en investering i att en truck 
behöver byggas om. För att ytterligare förbättra materialflödet kring denna maskin ges 
ett förslag på en ny inlastningsport för varorna som ska till denna maskin. 
 
En av operationerna, buntningen, föreslås flyttas till en ny plats i anläggningen. Denna 
åtgärd kommer frigöra tid för personalen som arbetar med denna funktion. 
Övergripande för åtgärderna vid matforsanläggningen är att ingen exakt bedömning av 
hur stor förbättring åtgärderna innebär har gjorts, utan rapportern nöjer sig med att 
konstatera att det blir bättre. 
 
Avslutningsvis ger rapporten förslag på ytterligare åtgärder som kan vara av intresse 
att utreda. 



 Summary 
 

 
 

Summary 
This Master Thesis has been carried out at Ahlstrom Cores AB and the Department of 
Production Economics at Linköping Institute of Technology. Ahlstrom Cores AB 
produces paper cores in three facilities in Sweden. Paper Cores are used primarily by 
the paper and paper converting industry and the Company’s customers use the 
products to wind paper on. In 2003 Ahlstrom Cores AB had sales of SEK 175 M and 
is a wholly-owned subsidiary to a Finnish company. 
 
This report deals with two separate tasks. The first and greater of the two is to create a 
new replenishment system and the second is to improve the flow of materials in the 
company’s facility in Matfors. 
 
Currently the Company has no rules for when materials should be replenished or in 
which quantities. This has led the Company to believe that it can reduce it’s stock of 
raw materials without reducing their service level. The replenishment decisions are 
based on the experience of employees in the company. This means that there is a risk 
that if the product mixture changes, the replenishment rules do not change with it. An 
increase of the production of a certain core does not necessarily mean that the stock of 
the materials used in this core will increase. In the same way, a decrease in demand 
will not automatically reduce the stocks. 
 
All end products are produced using a recipe specifying how the core is designed. The 
report shows how the company can use a production schedule together with the 
collection of recipes to calculate their material requirements for the coming decision 
period. The report also comes to the conclusion that the company should replenish 
using the Lot-for-Lot replenishment rule for all exept two kinds of raw materials. 
These two materials cannot use the same method as the others because their usage in 
the production often deviates from what is specified in the recipes. For the two raw 
materials, an ordering point is set for one of the two, and the other should use a 
refilling level. 
 
A further conclusion from the report is that the Company should use a planning 
horizon of one week. This is a consequence of the Company’s short lead times for raw 
materials combined with the usage of Lot-for-Lot for replenishment and that the 
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product structure has only two levels, end product and raw materials. A calculation of 
the effects of the new replenishment system shows the capital tied up in raw materials 
should drop in the neighbourhood of 45 %. 
 
For the flow of materials in the Matfors facility, the report gives a number of 
recommendations non of which require large investments to be made. 
 
Among these suggestions is a new layout, moving some of the facility’s stocks of raw 
materials and finished goods. This new layout has the purpose of reducing the 
distances materials have to travel within the facility. The report also gives a suggestion 
of how the raw materials should be organized internally. 
 
The report recommends that a quite large machine is moved. This is most of all due to 
the machine today taking up more space than seems necessary and at the same time 
that there is other space that is hardly used currently. For this move to be possible, the 
only investment required is the remodelling of the Company’s clamp truck. To further 
improve the flow of materials concerning this machine, the report suggest that a new 
factory door is opened in the vicinity of the machine. 
 
One of the operations, namely packaging, is recommended to be moved within the 
facility. This move will free time for the personnel working with this operation. For all 
the suggestions made for the Matfors facility, no exact calculations have been made to 
quantify the magnitude of the improvements. The report is satisfied with merely 
concluding that an improvement will be made. 
 
Finally, the report offers a number of suggestions for further explorations that could be 
of interest to the company. 
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 1. Inledning 
 

 1

1 Inledning 
Detta kapitel ger en inledande beskrivning av rapporten. Syftet med rapporten 
defineras och en läsanvisning ges. 

1.1 Bakgrund 
Företaget Ahlstrom Cores AB tillverkar spirallindande pappershylsor vid tre 
anläggningar i Sverige. Råmaterialet vid denna produktion är lim och kartong i olika 
bredder och olika kvalitéer. 
 
I dag använder inte företaget några specifika regler för hur inköp av råmaterial ska 
göras. Vilka kartonger som används i varje slutprodukt finns specificerat i recept, men 
idag använder inte företaget denna information vid styrning av lagret. 
 
En av företagets anläggningar, den i Matfors, saknar idag ett naturligt materialflöde. 
Material skickas kors och tvärs genom fabriken vilket är både platskrävande och 
tidsödande. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är  
 

• att hitta de bästa lagernivåerna för varje typ av kartong som används som 
råmaterial i företagets tillverkning 

• att förbättra materialflödet vid företagets anläggning i Matfors. 
 
Den första delen utförs i första hand vid företagets norrköpingsfabrik, men metoden 
för beräkningar skall med lätthet gå att överföra till företagets anläggning i Matfors 
och med visst arbete till övriga hylstillverkningsanläggningar inom koncernen. 
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1.3 Läsanvisningar 
Rapporten är avsedd för både studerande vid universitet och anställda på företaget och 
är uppdelad i åtta kapitel. Nedan följer en kort beskrivning av de följande kapitlen och 
vilka som bör läsa respektive del. 
Kapitel Beskrivning Lämplig läsare 
2. Företagsbeskrivning Kapitlet ger en kortare 

beskrivning av företaget och 
hur produktionen går till. 

Personer som ej är anställda 
inom företaget. 

3. Problembeskrivning Företagets problem beskrivs 
och uppgiften för rapporten 
preciseras. 

Personer som inte varit 
närmare inblandade i 
framtagningen av denna 
rapport. 

4. Referensram Här beskrivs den teoretiska 
bakgrunden för lösande av 
uppgiften 

Personer som vill uppnå en 
djupare förståelse för hur 
rapportens resultat har 
framträtt samt personer som 
är intresserade av ämnet. 

5. Metod Kapitlet beskriver hur 
arbetet med denna rapport 
har framskridit och en kort 
förklaring av 
lösningsgångens delar. 

Personer som önskar 
replikera arbetet vid en annan 
anläggning samt de som är 
intresserade av hur arbetet 
fortskridit. 

6. Datainsamling Kortfattad beskrivning av 
vilka data som har använts 
för beräkningar 

Personer som önskar 
replikera arbetet vid en annan 
anläggning samt de som är 
intresserade av hur arbetet 
fortskridit. 

7. Analys och 
lösningsförslag 

Förslag till 
förbättringsåtgärder och 
motivering bakom dessa. 

Personer som vill uppnå en 
djupare förståelse för hur 
rapportens resultat har 
framträtt. 

8. Resultat Förslag riktade till 
uppdragsgivare 

Alla 
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2 Företagsbeskrivning 
Ahlstrom Cores ägs av en finsk koncern som heter Ahlstrom Corporation. I detta 
kapitel beskrivs först koncernen mycket övergripande och sedan Ahlstrom Cores lite 
mer ingående. 

2.1 Moderbolaget 
Ahlstrom grundades redan 1851 av Antti Ahlström. Företaget bestod då av en kvarn, 
keramiktillverkning och en del i ett sågverk. Företaget har växt fram till att idag vara 
ett av Finlands största privatägda företag. Ahlstrom övergick under 90-talet från 
diversifiering till en större inriktning mot pappersindustri. Glasbruket Ittala såldes 
liksom alla kraftanläggningar och elmaterialtillverkningen. För det lösgjorda kapitalet 
köptes bland annat Åkerlund & Rausing, Taylorville filterpappertillverkning i USA 
och den franska specialpappertillverkaren Sibille-Dalle. 
 
År 2000 fortsatte inriktningen mot specialpapper då företagets pumpdivision, 50 % av 
Ahlstrom Machinery och över 50 % av Åkerlund & Rausings (Å&R) tillverkning av 
förpackningar såldes, samtidigt som man köpte den italienska 
specialpappertillverkaren Ascoli och delar av företaget Dexter Corp. Senare har även 
resterande del av Å&R sålts. Familjeföretaget Ahlstrom delades också upp i tre 
företag. Företaget Ahlstrom Corporation i vilket all tillverkning finns, planeras 
börsnoteras inom några år medan Ahlström Capital Oy och A. Ahlström Osakeyhtiö 
ska fortsätta vara familjeägda. 
 
Huvudkontoret ligger i Helsingfors och företaget hade vid årsskiftet 03/04 6 536 
anställda. Hur dessa anställda fördelas över olika länder och divisioner kan ses nedan. 
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Finland 17%

Frankrike 
24%

Usa 13%

Tyskland 
12%

Italien 14%

Andra 7%

Storbritannien 4 
%

Sverige 4 %

Ryssland 3 %

Spanien 2 %

 
Figur 2.1 Fördelning av anställda per nation 31 december, 2003 

 

Label Pack 
23%

Andra 10%

Specialties 
26%

Fiber 
Composites 

41%

 
Figur 2.2 Fördelning av anställda per division 31 december, 2003 

 
Omsättningen för hela koncernen år 2003 var € 1,56 Mdr och vinsten € 33,7 M före 
skatter och extraordinära poster. Soliditeten var 47,4 % och avkastningen på sysselsatt 
kapital 4,6 %. 
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2.2 Ahlstrom Cores 
Ahlstrom Cores ingår i divisionen Specialties. Pappershylsor tillverkas vid 14 fabriker 
i tio länder. Dessa är: 
Estland: Tabasalu 
Finland: Karhula & Ruukki  
Frankrike: Les Echelles  
Holland: Varsseveld 
Kina: Shouguang 

Norge: Sveberg  
Polen: Sochaczew  
Ryssland: St. Petersburg 
Sverige: Matfors, Markaryd & Norrköping 
Tyskland: Krefeld, Neuss 

 
De tre svenska fabrikerna ingår alla i bolaget Ahlstrom Cores AB, som 2003 omsatte 
175 MSEK och gjorde en vinst på 21,9 MSEK efter finansiella poster, alltså ett mycket 
bra resultat. Medelantalet anställda var 63 personer. År 2003 stod alltså Ahlstrom 
Cores AB för ca: 1 % av koncernens omsättning och anställda samtidigt som man stod 
för ca: 7 % av vinsten.1 Eftersom koncernen har tillverkning samtliga granländer 
(undantaget Danmark) så sker ingen export från Sverige. 

2.2.1 Produkten 
Ahlstrom Cores AB tillverkar spirallindade pappershylsor. Pappershylsor används 
bland annat vid papperstillverkning för att linda upp det färdiga pappret på. Produkten 
kan enkelt jämföras med kartongen man hittar längst in på en rulle hushållspapper. Det 
finns dock några uppenbara skillnader, Ahlstrom Cores Pappershylsor är upp till 9 m 
långa, upp till 30 cm i diameter och en 10 cm lång bit av den starkaste hylsan klarar 
upp till 6 tons tryck utan att plattas till.  

2.2.2 Kunder 
Den enskilt största kunden företaget har är Holmen Paper, som står för runt 25 % av 
företagets försäljning (i vikt räknat). Denna kund köper hylsor till fyra olika 
anläggningar, nämligen Braviken, Hallstavik, Vargön och Iggesund. De två 
förstnämnda tillhör de anläggningar som står för störst andel av försäljningen 
tillsammans med den SCA-ägda anläggningen Ortviken. Dessa tre anläggningar köper 
årligen hylsor för ca: 20 Mkr vardera, eller vardera runt 11 % av omsättningen. 
 
Andra stora kunder är SCAs Munksund, Obbola och Östrand, finskägda M-Reals 
Husum och Vistavarv, Assi Domäns Frövi och Billeruds Skärblacka bruk och 

 
1 Beräknat med EUR/SEK 9,1 
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Karlsborg. Kunder som servas från Markaryd är Tetra Pack, Amcore Flexible och 
Munkdal. I allmänhet försöker företaget serva sina kunder från den anläggning som 
geografiskt är närmast kunden. 

2.2.3 Konkurrenter 
Ahlstrom Cores AB är största hylstillverkaren i Sverige och har som tidigare nämnts 
tre anläggningar. Man blev störst i och med att finska Corenso köpte två av den 
tidigare största aktören Mustads tre fabriker. De största aktörerna är i dag Ahlstrom 
Cores med sina tre anläggningar, Corenso som ägs av Stora Enso med sina två 
anläggningar Mohed och Bäcke, samt företaget Scandicore. Världens största 
hylstillverkare Sonoco har inte etablerat sig i Sverige. Ytterligare en aktör på 
marknaden är företaget Nordens Pappers Industri. 
 
I hylsindustrin i Sverige finns idag tillräcklig kapacitet. Cirka 85 % av tillverkningen 
går till pappersindustrin och övriga hylsor köps av plast-, golv-, takpapp- emballage- 
och stålbandstillverkare. Vid behov skulle Ahlstrom Cores kunna öka sin produktion 
med upp mot 20 %. 
 
En slags jämvikt råder just nu på marknaden. Papperstillverkarna är inte intresserade 
av att byta hylstillverkare så länge man är nöjd med den man har. Det företagen 
konkurrerar om är istället att få bli leverantör till nya pappersmaskiner samt ibland om 
att bli leverantör när en ombyggnation görs av en maskin. Konkurrensmedel är i första 
hand kvalité, logistiklösningar, miljöhänsyn och certifiering. Med kvalité menas även 
hylsans hållbarhet hos kundernas kunder, ofta tryckerier. Pris är en orderkvalificerare, 
alltså en egenskap som företaget måste uppfylla, men inte en egenskap som man kan 
konkurrera med andra tillverkare med. 
 
En del av konkurrensmedlet kvalité är företagets forskning och utveckling (R&D, 
research and development) som finns i Karhula i Finland och i Frankrike. Denna R&D 
har möjlighet att undersöka reklamerade hylsor för att kunna ta reda på hur företaget 
kan förbättra dessa i fortsättningen. Detta område hävdar företaget själva att de är långt 
framme med. 
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2.2.4 Tillverkningen 
Råvaror för tillverkningen är kartong och lim. Kartongen, som är lindad på 
pappershylsor och vars bredd är runt 15 cm, placeras på rullar, typiskt runt 25 stycken 
på rad. Kartongrullarnas ändar förs genom ett limbad och viras sedan runt en stålaxel. 
Undantaget från detta är det yttersta och innersta bandet som endast limmas på ena 
sidan med en annan typ av lim. Vilken diameter som stålaxeln har bestämmer den 
färdiga hylsans innerdiameter och ytterdiameter bestäms av hur många olika kartonger 
som används. Hylsans kvalité, alltså bland annat hur mycket tryck den klarar utan att 
svikta, bestäms av vilken kvalité av kartong som används. 
 
Att starta en ny hylsa är egentligen inte riktigt så lätt som beskrevs ovan, men 
principen är korrekt. När man kommit igång med körningen så skruvas alltså hylsan 
framåt och när änden når en punkt som mäts med fotocell startar en såg som kapar 
hylsan i rätt längd. Hylsans ytterdiameter mäts kontinuerligt med kameror och 
maskinföraren använder denna information för att reglera hur vida man skall lägga till 
extra eller ta bort så kallade trimband (tunn kartong). När en kartongrulle tar slut har 
man en ny bakom denna och personalen skarvar de två ändarna med en tejpbit. 
Skarvningarna görs utan att minska hastigheten på maskinen och utan att kvalitén 
försämras. Den färdiga hylsan som innehåller skarven levereras alltså utom i de fall då 
det är det yttersta eller innersta bandet som skarvats. 
 
Efter spirallindning och kapning läggs de färdiga hylsorna i kassetter eller läggs direkt 
på pall. Dessa kassetter och pallar går sedan till tork, där de står i runt fyra dygn. De 
hylsor som torkas i kassett levereras på ett antal olika sätt. Den enklaste metoden (som 
dock bara används av ett fåtal kunder) är att lägga hylsorna löst i lastbil och sedan dra 
fast allt med spännband. Tyvärr vill inte alla kunder ha sina hylsor levererade på detta 
sätt utan en lösning specialutformas för varje kund, dock så kan man dela upp alla 
specialfall i två metoder. 
 
En av metoderna är att lägga hylsorna på pallar med sidostöttor fastspikade på 
långsidorna och dessa stöttor hålls sedan samman med nylonrep. Den andra 
huvudmetoden är att bunta hylsorna. Buntningen utförs i en egenutvecklad maskin där 
ett med kunden bestämt antal hylsor (upp till ca: 100 st.) läggs i en ram av träpinnar 
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(för att skydda hylsorna och göra det möjligt att lyfta med truck) och sedan hålls 
paketet ihop av stålband. Alla utleveranser sker med lastbil. 
 
En tämligen fristående del av tillverkningen är en hylskapningsmaskin. Denna används 
till att kapa hylsor i bitar på runt 15 cm. Dessa efterfrågas av en kund, BBA som 
tillverkar fiberväv. Tillverkningen av dessa hylsor fungerar precis som för andra 
hylsor, med tillägget att hylsorna kapas i korta bitar innan leverans. 
 
Kvalitetskontroll utförs på alla order. Under körningen av varje order görs en hylsa 
som är runt en meter lång. Ur denna hylsa kapar kvalitetskontrollanten tre stycken 10 
cm långa bitar, samt en bit som används i en fuktmätare. Kontrollanten mäter 
innerdiameter, ytterdiameter, vikt, fukt och vilket tryck hylsan tål radialt, axiellt och 
innan de olika kartongbanden släpper från varandra under mangling. Typiska 
toleranser är -0 +0,5 mm för innerdiameter, ±1 %-enhet för fuktighet och minimum 4 
ton för radialt tryck. Det är mycket sällan man gör en körning som måste skrotas. 

2.2.5 Materialflöde 
För att enklare förstå materialflödet i anläggningen så sammanfattas detta från tidigare 
rubrik. 
 
Kartong kommer till råvarulager och förs sedan till en hylsmaskin där förädling till 
hylsor sker. Hylsorna torkas antingen på pall eller i kassetter och efter torkning 
genomförs testning. De färdiga hylsorna som redan ligger på pall levereras direkt, 
medan övriga hylsor levereras löst, alternativt förpackas innan leverans. 

2.2.6 Produktionsplanering 
Runt 80-90 % av norrköpingsfabrikens tillverkning sker mot kontrakt. De flesta av 
företagets kunder köper samma hylsa och samma mängd av denna med jämna 
intervaller. Vissa kunder köper till och med samma mängd hylsor samma två dagar i 
veckan året runt (undantaget juli då man minskar till en gång i veckan). Många kunder 
har dessutom avtal med företaget om hur mycket det alltid ska finnas i lager. När en 
kund hämtar hylsor så innebär detta alltså att man måste producera mera av varan för 
att uppfylla sitt löfte om lager. På så sätt kan man alltså säga att företagets produktion 
går mot ett mellanting av lager och order. 
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Produktionsplaneringen sker till stor del med hänsyn till dessa mycket säkra 
prognoser. De övriga 10-20 % av orderna kan man leverera med en ledtid på en vecka 
(tillverkning och torkning) förutsatt att man har rätt råmaterial hemma. Förseningar av 
leveranser av repetitiva order är helt oacceptabelt från kundernas sida, så om man 
saknar något råmaterial får man ersätta detta i tillverkningen med ett råmaterial av en 
högre kvalité om detta är möjligt. 

2.2.7 Råvarulager 
Råvarulagret består av två huvuddelar, lim och kartong. Lim köps i mängder om 30 
ton per gång, vilket motsvarar en full bil. Norrköpingsfabriken förbrukar cirka 100 ton 
lim per månad. Två olika lim används, en typ för det yttersta och innersta bandet på 
pappershylsan och en typ för övriga band. Limmet som används till de flesta banden 
kallas vattenglas, eller natriumsilikat. Lim är inte dyrt relativt övrigt material och 
planeringsmässigt är limbeställningar inget problem för företaget. 
 
Kartonglagret består av desto fler olika typer. Man köper sin kartong från i huvudsak 
två tillverkare, Karhula i Finland och Pont-Audemer i Frankrike. Båda leverantörerna 
ingår i Ahlstromkoncernen. Karhulas leveranstid ligger på en vecka och leverans från 
Pont-Audemer tar två veckor. Det är mycket sällan leveranserna är försenade men i de 
enstaka fall de är det, så är de en vecka sena2. 
 
Pont-Audemer levererar ytband och trimband. Ytbanden är de som sitter ytterst på 
hylsan och trimband används för att justera hylsans tjocklek/ytterdiameter under 
tillverkningen. Dessa två råmaterial går inte att ersätta mot annan kartong. 
 
Karhula levererar den kartong som i tillverkningen bestämmer hylsans kvalité. I de fall 
det uppstår brister av någon kartongtyp kan denna ersättas av en kartong med samma 
bredd fast högre kvalité. I fall hylsan då blir för tjock kan detta justeras genom att ta 
bort trimband. Undantaget från detta är naturligtvis kartong av den högsta kvalitén 
som inte kan ersättas. 
 
På inkommande leveranser görs ibland stickprov. De tester som görs är bredd, 
tjocklek, vikt, fuktighet och slagtest (Z-styrka). Z-testet utförs genom att fästa metall 

 
2 Utsago produktionschef Håkan Jonsson. 
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på båda sidor om en bit av kartongen och mäta kraften som krävs innan kartongen 
splittras i mitten. Det är mycket sällan inkommande leveranser inte uppfyller satta 
kvalitetskrav.  
 
Råvarulagret styrs idag genom att kundserviceansvarig och truckförare på respektive 
anläggning tillsammans inspekterar lagret varje torsdag och beställer sådant som man 
upplever att det börjar bli ont om. Beställningar görs i mängder om hela lastbilar 
(Karhula 27 pallar/bil, Pont-Audemer 17 pallar/bil) och då minst 4-5 pallar av varje 
kvalité och bredd som beställs. Vad som ska beställas bedöms utifrån historisk 
förbrukning, men liten hänsyn tas till liggande order. 

2.3 Norrköpingsanläggningen 

2.3.1 Personal 
I norrköpingsanläggningen arbetar 23 personer, varav sex är administrativ personal 
och 17 personer arbetar i tillverkningen. De sex administrativa tjänsterna innehas av: 
VD Ahlstrom Cores AB – Michael Fejér 
Produktionschef – Håkan Jonsson 
Controller  – Anita Erikson 
Kundserviceansvarig – Katrin Sollerby 
Teknisk chef – Krister Wennström. 
Försäljningschef – Christer Åhlin 
 
I tillverkningen arbetar 17 personer. Dessa fördelas enligt: (HM=Hylsmaskin) 
Buntning  – 3 personer 
Verkstad  – 1 person 
Maskinförare HM4  – 2 personer 
Mottagare HM4  – 1 person 
Övrig personal HM4 – 1 person 
Maskinförare HM5 – 3 personer 
Mottagare HM5  – 1 person 
Övrig personal HM5 – 1 person 
Truck/HM5 – 2 personer (varannan vecka) 
Kontrollabb/HM5 – 1 person (pappaledig tor-fre) 
Hylskapning – 1 person 
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Arbetande förmän är en person ur buntningspersonalen och personen som arbetar i 
kontrollabb/HM5.Varje vecka är det bara en maskinförare per maskin och de övriga 
maskinförarna fungerar då som övrig personal på maskinen. 

2.3.2 Fabrikslayout 
Norrköpingsanläggningen har en mycket logisk uppbyggnad där materialflödet (i 
huvudsak) går från öster till väster i fabrikens längdriktning. På nästa sida finns en 
schematisk bild över fabriken. Som ses i bilden så har norrköpingsfabriken två 
hylsmaskiner. De två maskinerna är mycket lika varandra i sin uppbyggnad men det 
finns vissa skillnader. HM4 kör alla hylsor med innerdiameter större än 80 mm. HM4 
är också den maskin som ibland tillverkar direkt till pall, medan HM5 kör allt till 
kassetter. HM5 är en något modernare maskin, där laddningen av nya kartongrullar till 
viss del automatiserats. 
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Figur 2.3 Fabrikslayout Norrköping. Bilden är ej exakt skalenlig. 
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2.4 Matforsanläggningen 
I Matfors finns företagets maskiner HM1, HM2 och HM3. Dessa tre maskiners output 
är tillsammans ungefär lika med norrköpingsfabrikens två maskiner i löpmeter hylsor, 
men något mindre om man ser till vikten. Detta beror på att fabriken tillverkar 
betydligt mer tunna hylsor än fabriken i Norrköping. Det är sällan man kör alla sina tre 
maskiner samtidigt utan inriktningen är att hela tiden ha två maskiner i gång. HM3 är 
den maskin som går mest av de tre. Denna är nästan alltid igång medan HM1 och 
HM2 körs ca: 70 % av tiden. I de fall man ändå kör alla tre maskiner så har det att göra 
med det rådande orderläget. För att kunna köra alla tre maskiner krävs också att man 
kan använda i stort sett all personal till hylsmaskinerna. Detta kräver alltså dels att alla 
personal är på plats, samt att man har jobbat undan tillräckligt i hylskapning, buntning 
och kartongskärning för att kunna stanna dessa verksamheter. 

2.4.1 Kartongskärning 
Detta är en del av verksamheten som inte finns i Norrköping. SCA kräver att de hylsor 
de köper ska bestå till minst 50 % av deras egen kartong. Denna kartong levereras 
oskuren och denna del av förädlingen utför alltså företaget själva. Detta går till så att 
kartongen rullas om till korta hylsor och beskärs samtidigt.  

2.4.2 Personal 
I matforsanläggningen arbetar 24 personer. Av dessa arbetar fyra administrativt och 
övrig personal återfinns i produktionen. Den administrativa personalen utgörs av: 
Produktion – Göran Boström 
Teknisk support – Christer Sjölund 
Kundservicechef – Ann-Beath Eriksson 
Kontorist, reception – Lill Nilsson 
 
I produktionsanläggningen arbetar följande: 
Maskinförare HM1 – 3 personer 
Maskinförare HM2 – 2 personer 
Maskinförare HM3 – 2 personer varav en 50 % 
Rullmaskinförare – 1 person 
Verkstad – 1 person 
MF/kontrollabb/buntning – 3 personer 
Hylskapning/laddare HM – 1 person 
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Buntning – 1 person (bidragsanställd) 
Mottagare HM, kapning – 2 personer 
Mottagare HM3 – 1 person 
Truck – 1 person 
Sjukskrivna – 2 personer 
 
Precis som i Norrköping så roterar maskinförarna veckovis. 

2.4.3 Fabrikslayout 
Anläggningen har inte samma logiska uppbyggnad som fabriken i Norrköping. Ett 
kombinerat råvaru- och färdigvarulager ligger på byggnadens långsida, liksom ett 
mindre färdigvarulager och ett kombinerat råvarulager och rullskärningsmaskin. Den 
sist nämnda används till att själv skära kartong i önskade bredder. På nästa sida följer 
en bild av fabrikens layout. 
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Figur 2.4 Fabrikslayout Matfors. Bilden är ej exakt skalenlig 
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2.5 Organisation 
Ahlstrom Cores AB är organiserat enligt följande 

VD 
Michael Fejér 

 
Marknadsutv.chef Controller 
Leif Nordström Anita Eriksson 

  
 Ekonomiassistent 
 Maria Stille 
  

Produktionschef Platschef Markaryd Försäljningschef 
Håkan Jonsson L-I Kristiansson Christer Åhlin 

   
Produktion Produktion Produktion Försäljningsing. 

Håkan Jonsson Göran Boström L-I Kristiansson Mats Kristiansson 
    

Kundserviceansvarig Kundservicechef Kundserviceansvarig  
Katrin Sollerby Ann-Beath Eriksson Eva Johannesson  

    
Teknisk chef Teknisk support Teknisk support  

Krister Wennström Christer Sjölund Mats Kristiansson  
    

Produktionssupport Administrativ support   
Marie Sollerby Lill Nilsson   

Joakim Kujampää    
    

NORRKÖPING MATFORS MARKARYD 
 

 

Figur 2.5 Organisationsschema Ahlstrom Cores AB 

2.6 Förändrade förutsättningar under arbetets gång 
Den 12 februari 2004 presenterade koncernen ett beslut att lägga ner tillverkningen av 
hylskartong vid Pont-Audemer. Detta betyder att företaget nu kommer att söka en ny 
leverantör av kartongen som kallas trimband, andraband och ytband. Företagets mål är 
att hitta en tillverkare som kan leverera med en ledtid på en vecka. 
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3 Problembeskrivning 
I detta kapitel beskrivs de områden som denna rapport avser att förbättra hos 
företaget. Först beskrivs de två områdena och kapitlet avslutas med en 
uppgiftsprecisering. 

3.1 Lagerstyrning 
Företaget skulle kunna förbättra sin kontroll över sitt råvarulager. I dagsläget finns 
inga teoretiskt uträknade regler för när nybeställningar ska göras, utan dessa 
beställningar baserar sig på kundserviceansvariges och truckförarens erfarenheter. 
Troligen skulle teoretiskt uträknade lagernivåer kunna minska lagerkostnaderna (se 
4.1.3) utan att minska företagets servicegrad (se 4.3.1). 
 
Bristen på teoretiskt grundade regler kan få till effekt att man för att undvika 
lagerbrister håller mycket stora lager av varor som man inte kommer använda inom en 
snar framtid. Enkelt uttryckt så kan man säga att det kan vara så att man köper in 
råvarorna för tidigt, beroende på att man inte kontrollerar sitt lager mot vad man 
(egentligen) vet skall användas under kartongens ledtid. Den självklara följden om så 
är fallet, är att man binder upp mycket kapital i lager man inte behöver, vilket i sin tur 
leder till att företagets lagerkostnader är större än de skulle behöva vara. 
 
Avsaknaden av regler för inköp innebär en risk för företaget om en förändring sker i 
företagets produktion. En känd ökning av orderingången på en viss hylsa, innebär med 
dagens system nödvändigtvis inte att beställningarna av denna hylsas råmaterial ökar. 
Detta skulle alltså kunna leda till brister, trots att man egentligen visste att detta 
råmaterial skulle användas. På samma sätt kommer en minskning i orderingången på 
en hylsa inte innebära minskad lagerhållning av dessa råmaterial. 
 
Ett stort lager innebär också logistiska problem. Kartonger av samma typer lagras i en 
rad på så sätt att bara den yttersta kartongen är tillgänglig. Att man gör på detta sätt är 
en nödvändighet, då det skulle ta för lång tid att hela tiden rotera lagret. Detta får till 
effekt att den kartong som används, är den som är senast inkommen. Detta leder i sin 
tur till att man ibland måste kassera kartong för att den blivit för gammal. (Kartongen 
ansamlar fukt med tiden). Med ett mindre lager skulle det vara möjligt att med små 
förändringar i lagerstrukturen möjliggöra att använda den äldsta kartongen först. 
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Företagets frågeställning är alltså i korta drag: ”När ska vi beställa våra olika 
råmaterial och hur mycket ska vi beställa av varje sort, med hänsyn till vad vi vet om 
orderläge och lagernivåer och med hänsyn till lagerhållningskostnader och 
kundservicenivå?”. 

3.2 Materialflöde i Matfors 
Materialflödet vid fabriken i Norrköping har en mycket logisk struktur. Råmaterial 
kommer in i ena änden på byggnaden och sedan sker förädlingen på väg ner mot 
lastning av de färdiga produkterna. Undantaget från detta är vissa produkter som läggs 
på pall direkt från maskin. Dessa produkters lagring i väntan på leverans sker mellan 
råvarulagret och maskinen de tillverkas i, men detta flöde är inget större problem i 
anläggningen. I matforsfabriken finns dock inte detta naturliga flöde. 
 
Till att börja med måste konstateras att det är tämligen trångt i matforsanläggningen. 
Denna trängsel kan man dock till viss del anta bero på planeringen av flödet och till 
viss del på det stora råvarulagret. I byggnaden finns många små lagerplatser, vilket 
innebär att ytan inte kan utnyttjas lika väl som om det fanns en stor yta. Det bästa 
sättet att lagra hylsor är att nyttja en lång vägg som man ställer varorna mot i led vars 
bredd motsvarar en utlastning. Tyvärr så finns med dagens layout mycket få sådana 
ytor och den totala lagerytan kan därför inte användas fullt ut. 
 
Kartonglager består av cylindriska kartongrullar som står på pallar. Att utnyttja ytan 
fullt ut när man bara har kartong är alltså inte svårt då all kartong har samma storlek 
och dessa även går att stapla på varandra. De färdiga hylsbuntarna däremot är helt 
olika varandra från kund till kund och även de olika typerna av hylsor till kunderna. 
De färdiga paketen har olika höjd, bredd och längd. När man levererar ut en färdig 
produkt är det därför mycket sällan det direkt passar att lägga en ny vara på den lediga 
platsen. 
 
Kartong har en fördel i att dessa cylindrar kan ställas på rad på så sätt att de tar upp en 
yta som det räcker om den är åtkomlig från kortsidan. Hylsor längre än runt två meter 
måste lyftas från långsidan och dessa lager bildar alltså ytor som måste nås från 
långsidan. Ytterligare en fördel med kartong är att man relativt hylsorna har mycket av 
samma typ, så att man mot en vägg kan lagra tämligen mycket utan att låsa in någon 
annan varutyp. 



 3. Problembeskrivning 
 

 
19 

Anläggningen har även problem med flödet genom övriga fabriken. Det naturliga 
flödet från ena änden av fabriken till den andra, som finns i Norrköping, finns inte i 
Matfors. Material ska skickas kors och tvärs och detta tar tid. En typisk kartong vars 
förädling till paketerad hylsa följdes genom fabriken visade att materialet skulle korsa 
sin egen väg fyra gånger mellan inlastning och utlastning. (Se 4.6). 

3.3 Uppgiftsprecisering 
Uppgiften för detta examensarbete är att ta fram ett lagerstyrningssystem för företagets 
anläggning i Norrköping. Detta system ska med enkelhet kunna implementeras i 
företagets anläggning i Matfors och med visst arbete i övriga 
hylstillverkningsanläggningar. Dessutom ska examensarbetet ge åtgärdsförslag för att 
förbättra materialflödet i matforsanläggningen. 
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4 Referensram 
I detta kapitel gås den teoretiska bakgrunden till lösningen av företagets problem 
igenom.  

4.1 Centrala begrepp för lagerstyrning 
”Den fundamentala funktionen för varje lager är frikoppling – att frikoppla den egna 
produktionen från den externa efterfrågan eller att frikoppla den egna produktionen 
från leverantörernas leveranser. Även internt kan lager i olika former införas för att 
frikoppla olika produktionssteg från varandra.” Så skriver Olhager (2000, p.207) om 
varför lager ska hållas. Enkelt uttryckt kan man säga att råvarulager måste hållas för 
att det är helt omöjligt att helt synkronisera sin egen produktion med sina 
leverantörers. En definition på vad lager är erbjuds av Berglund et al (1971, p. 125), 
som skriver att ”Ett lager kan definieras som en tillgång av varor”. 

4.1.1 Olika typer av lager 
Frikopplingen som nämndes ovan uppnås med hjälp av tre olika typer av lager. Dessa 
är (Berglund et al, 1971) 

• Process- och transportlager 
• Organisationslager 
• Spekulationslager 

 
Den första typen behövs då det tar tid att transportera material från en plats till en 
annan, samt även då själva processen kräver ett visst lager. Att transportera behöver 
inte betyda att det handlar om långa avstånd, utan transportlager behövs även om det 
handlar om att materialet ska förflyttas mellan två olika maskiner i samma byggnad. 
Storleken på transportlager bestäms enkelt genom att se på hur mycket varor som 
behövs per tidsenhet och transporttiden för dessa varor. (Berglund et al, 1971) Om det 
behövs 15 pallar kartong vid en maskin varje timme och transporttiden från 
råvarulager till maskin är fyra minuter, så är behovet av transportlager 15·4/60=1 pall. 
I hylstillverkningen finns också ett processlager. Detta består av de rullar som finns i 
maskinen. Processlagret består alltså av all kartong som just för ögonblicket inte rullas 
in i en hylsa. 
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Organisationslager har till uppgift att minska behovet av koordination och planering. 
Exempel på organisationslager är mellanlager som gör att två olika efterföljande 
processer kan arbeta mer oberoende av varandra. Ett exempel från hylstillverkning är 
de hylsor som har torkat färdigt och väntar på att bli buntade. Dessa kan då plockas ur 
torken (för att göra plats för nya körningar) men ingen omedelbar buntning sker utan 
dessa får vänta tills buntningen har tid att ta emot dem. Organisationslagren kan ha tre 
funktioner, serietillverkningslager, säkerhetslager och säsongslager.  
 
Serietillverkningslager har man när det är mer lönsamt att tillverka en större serie och 
lagra det som man inte omedelbart har behov av, än att tillverka exakt så mycket som 
man behöver vid varje tillfälle. Detta scenario uppstår på grund av de 
uppstartskostnader som finns vid början av en körning som gör att medelenhetspriset 
för en vara sjunker för varje extra enhet man tillverkar. (Precis samma scenario uppstår 
vid inköp och beräkningsmodellen för detta kallas för EOQ. Se avsnitt 4.2.1). 
 
Säkerhetslager används för att täcka upp variationer i tillverkning, leveranser och 
efterfrågan. Mer om säkerhetslager i avsnitt 4.3. Säsongslager, den tredje typen av 
organisationslager, används då efterfrågan varierar på ett i stora drag känt sätt under 
året. Detta kan bero på att företagets kunder stänger för semester under några veckor 
eller på att de ökar tillverkningen under vissa perioder. Med hjälp av säsongslager kan 
företaget då hålla en jämn produktionstakt, trots att utleveranserna är ojämna. 
 
Den tredje huvudtypen av lager, spekulationslager, används då företag tror att det kan 
vara mer lönsamt att köpa in varor nu, snarare än längre fram. Detta kan bero på att 
företaget förväntar sig en prisstegring på råmaterial eller möjligen en framtida brist. 

4.1.2 Ledtider 
Något som ofta diskuteras i samband med lager är ledtider. Ledtiden är den tid det tar 
från att ett behov identifieras till dess att det tillfredsställs. Denna ledtid kan delas upp 
i en administrativ del och en fysisk del. Den fysiska ledtiden är den delen av den totala 
ledtiden som krävs för att exempelvis producera och/eller förflytta varan det finns 
behov av. Faktum är att ju längre ledtiden är desto större lagerinvesteringar behövs. 
Detta har många orsaker, men en av dessa är att ju längre tid man studerar desto större 
blir osäkerheten och då även behovet av säkerhetslager. (Persson & Virum, 1998) En 
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annan orsak är, som nämnts i 4.1.1, att behovet av transportlager ökar med 
transporttiden. 

4.1.3 Lagerkostnad 
Att hålla lager betyder att företag drar på sig kostnader och ett mål är naturligtvis att 
minimera dessa. Detta innebär dock inte att man ska ha så lite lager som möjligt. Vissa 
kostnader minskar med lagrets storlek, vissa är oförändrade och vissa ökar när lagret 
minskar. 
 
Kostnader som minskar när man minskar lagret är exempelvis försäkringskostnader 
och kapitalbindningskostnader. Försäkringskostnader är oftast direkt relaterade till 
värdet på det försäkrade och med ett mindre lager så minskar ju också lagervärdet. 
 
Kostnader som är oförändrade när man minskar lagret är personalkostnader och 
lagerlokalskostnader. Detta är dock bara sant på kort sikt. På längre sikt kan ett 
minskat lager leda till att man kan hyra en mindre lokal eller använda mindre personal. 
 
Uppsättningskostnader och bristkostnader är exempel på kostnader som ökar när man 
minskar lagret. Att uppsättningskostnaderna ökar beror på att det mindre lagret 
kommer att innebära att man måste beställa samma material oftare och detta innebär 
kostnader i form av personalens tid för beställningar, inmatning i affärssystem och så 
vidare. Bristkostnader uppstår genom att man inte kan ta emot lönsamma order i det 
fall man minskar sitt lager genom att minska sina säkerhetslager. 
 
Lagerhållningskostnad är precis som det låter den kostnad som varje detalj skapar 
genom att finnas i lager. För att beräkningar om storlekar på lager ska bli rättvisande 
på kort sikt så tar man bara hänsyn till den rörliga kostnaden som varje detalj 
uppbringar. Man tar alltså inte hänsyn till vad själva lagerbyggnaden kostar i hyra och 
så vidare. I allmänhet så beräknas dock lagerhållningskostnaden som värdet på det 
inköpta/producerade gånger en ränta. Denna ränta beräknas så att den innefattar 
kapitalbindningskostnader, försäkringskostnader och hanteringskostnader. Värt att 
observera om denna ränta är att den är tidsberoende på så sätt att det är dubbelt så dyrt 
att lagra en detalj fyra dagar istället för två dagar. 
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4.2 Partiformning 
Med ordet partiformning menas regler för hur man i en inköpsprocess kan besluta hur 
mycket man ska köpa in vid varje ordertillfälle. Detta beslut kan ofta tas på rent 
ekonomiska grunder. Ett stort antal olika metoder har föreslagits för att bestämma 
orderkvantitet och många av dessa finns implementerade i dagens affärssystem. 

(Grubbström, 1996a) 
 
Eftersom varje ny beställning innebär en kostnad (se 4.1.3) så innebär små 
orderkvantiteter höga medelkostnader vid småleveranser. Vid höga orderkvantiteter 
uppstår dock höga lagerkostnader. Dessa två fakta måste balanseras mot varandra för 
att hitta en orderkvantitet som passar företaget. De närmaste styckena kommer att ge 
den teoretiska bakgrunden för att senare kunna besvara frågorna, ”När ska företaget 
köpa in nytt råmaterial?” och ”Hur mycket ska man köpa in?”. 
 
I vidare resonemang kommer följande beteckningar användas: 

D  Medelefterfrågan per tidsenhet, 
Dj  Bedömd efterfrågan i period j 
K Ordersärkostnad 
H Lagerhållningskostnad 
Q Kvantitet som beställs 

 
Ordersärkostnad definieras som kostnad som uppstår för varje ny order, oberoende av 
orderns storlek. (Piasecki, 2001) 

4.2.1 EOQ – Economic Order Quantity 
Den första modellen för partiformning kan dateras till redan 1913 då Ford W. Harris i 
artikeln ”Operation and Cost” presenterade sin EOQ-modell. I Sverige benämns 
metoden ofta Wilson-formeln efter mannen som gjorde formeln känd för en bredare 
publik.(Olhager, 2000) EOQ står för ”Economic Order Quantity”, eller ekonomisk 
orderkvantitet. Denna utgår ifrån kostnaden för ett företags råvaror, ej inräknat varans 
pris, vilket antas vara konstant (inga mängdrabatter). Kostnaden för företagets inköp är 
då: 

2
Q

H
Q
DKC +=

 (4.1) 
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Kostnaden är alltså lika med ordersärkostnaden gånger antalet beställningar (D/Q) plus 
lagerkostnaden gånger medellagret. (Medellagret under en cykel med kontinuerliga 
uttag är halva startlagret). För att hitta minsta möjliga kostnad så deriveras C med 
hänsyn till kvantiteten Q och minsta kostnaden finns för det Q där derivatan är lika 
med 0. 

H
H 2KDQ  0
2Q

KD-
Q
C 2

2 =⇒=+=
∂
∂  (4.2) 

Detta ger att optimala kvantiteten, Q* är: 

H
2KDQ* =  (4.3) 

och den lägsta kostnaden blir sålunda 
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+
⋅

=  (4.4) 

att Q* verkligen är ett minimum ses genom att räkna fram andraderivatan 
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Grubbström & Erdem (1999) visar ett alternativt sätt att härleda EOQ-formeln utan att 
använda derivata, genom att skriva om uttrycket för totalkostnaden enligt följande. 
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 (4.6) 

Formeln ovan har uppenbart sitt minimum då 

H
DKQ 2

=   (4.7) 

eftersom den första delen av uttrycket då blir 0. Formeln ger också direkt vad C är i 
detta läge, nämligen  
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DHKC 2=   (4.8) 
 
Ännu ett sätt att härleda formeln, är att se kapitalbindningen i lager som ett 
investeringsproblem. Delar av metodiken för denna härledning finns i Bilaga 1. 
 
En studie av kostnadskurvan med avseende på kvantiteten visar att grafen är tämligen 
flack runt optimum. Detta berättar för oss att kostnaden är tämligen okänslig för 
förändringar av orderkvantiteter och därmed även att små felbedömningar av 
parametrarna i formeln inte nämnvärt påverkar vår totala kostnad. 
 
Olhager (2000) visar att även om man felbedömer lagerhållningskostnaden till 50 % 
för liten, så kommer detta att innebära en kostnadsökning med ca: 6 %. En 
överskattning av samma parametervärde med 50 % ger en kostnadsökning på 2 %. Just 
denna robusthet gör att EOQ-formeln är mycket använd, inte minst för att ta fram ett 
närmevärde för hur en partiformning ska se ut. 
 
Beviset för ovanstående är som följer. Antag att vi felbedömer någon av parametrarna 
K eller D med faktorn α, eller H med 1/α. Alla dessa alternativ kommer leda till att vi 
istället för  

H
2KDQ* =  (4.9) 

kommer att beräkna Q till  

H
2KDQ' ⋅= α  (4.10) 

Detta kommer i sin tur leda till att vi får den totala kostnaden  
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En jämförelse mellan vår verkliga kostnad och den optimala ger att 
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α
αα

α

α
α

2
11

2
1

2KDH

KDH
2

1

*
' +

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅=

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
+

=
C
C  (4.12) 

 
Här nedan finns en tabell över kostnadsinverkan på olika felbedömningar. Tabellen 
anger först vilken felskattning som gjorts, sedan vilket alfavärde detta ger och slutligen 
anges kostnadsökningen i procent. 

Tabell 4.1 Inverkan på lagerkostnad p.g.a. felaktigt bedömda parametrar. 

Fel D el. K Fel H α C'/C*  Fel D el. K Fel H α C'/C* 
-80% 80% 0,2 34%  60% -60% 1,6 3% 
-60% 60% 0,4 11%  80% -80% 1,8 4% 
-40% 40% 0,6 3%  100%  2 6% 
-20% 20% 0,8 1%  120%  2,2 8% 
0% 0% 1 0%  140%  2,4 10% 
20% -20% 1,2 0%  160%  2,6 12% 
40% -40% 1,4 1%  180%  2,8 14% 
 
Tabellen kan även användas om vi skattar fler parametrar fel samtidigt. Låt oss säga 
att vi överskattar ordersärkostnaden med 20 procent, samtidigt som vi underskattar 
lagerkostnaden med 33 %. Detta leder då till att vårt totala fel blir 

8,1
67,0
12,11 =⋅⋅=⋅⋅= HKDtot αααα  (4.13) 

vilket enligt tabellen ger en kostnadsökning på 4 %. Just denna robusthet gör att man 
inte behöver lägga allt för mycket energi på att bedöma varje parameter exakt. (Silver 
et al, 1998) 
 
Hur totalkostnaden ändras på grund av felbedömda parametrar kan också visas med 
hjälp av differentialer. Detta görs i Bilaga 2. 
 
EOQ-modellen för flera artiklar 
Då ett företag köper flera artiklar kan ofta EOQ räknas ut för var och en av dessa 
varor. Detta gäller dock inte då dessa är beroende av varandra. Dessa beroende kan 
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vara till exempel att lagerytan är begränsad eller att det finns ett budgetvillkor för 
kapitalbindningen. Den generella formuleringen av optimeringsproblemet för n 
stycken artiklar blir: 

 
 

Min ∑
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 (4.14) 

då   ( ) MQQg n =,...,1

där Ctot anger totalkostnaden, g är en villkorsfunktion och M är en villkorsbegränsning. 
(Olhager, 2000) 
 
EOQ-modellen med flera varor från samma kund 
I det fall man köper flera artiklar från samma leverantör så kan ordersärkostnaden bli 
mycket viktig för orderkvantitetsuträkningar. I detta fall kan det nämligen ske att 
ordersärkostnaden blir 0 i vissa intervall. Låt säga att ett företag har slut på en vara och 
därför måste beställa denna. Det extra arbete som krävs för att beställa ytterligare en 
varutyp är då försumbar. Låt oss också just nu anta att transportkostnaden per inköpt 
detalj är oberoende av mängden som beställs. 
 
Låt oss betrakta fallet då ett företag beställer n varor från samma kund. Efterfrågan för 
varje vara är Dj, beställd mängd av varje vara är Qj och lagerkostnaden för varje vara 
är Hj. Vid varje ordertillfälle uppstår kostnaden K och man vill minimera sin 
totalkostnad för lager. 
 
Det inses enkelt att det bästa måste vara att köpa in sådana proportioner av varorna att 
dessa tar slut samtidigt. (Det man har över kunde man lika gärna ha beställt nästa 
gång). Alltså ska man köpa så att ( iD  är här medelefterfrågan för vara i.) 
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där T är den tid som går mellan beställningarna. Problemet reduceras då till att hitta det 
T som ger lägst totalkostnad. Detta fås som 
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Detta enfaktorproblem kan enkelt lösas genom att derivera kostnadsfunktionen med 
avseende på cykeltiden T. Optimal cykeltid, T*, fås genom 
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Orderkvantiteten för varje vara blir 
njDTQ jj ,...,1** =⋅=  

och totalkostnaden för inköpen från denna leverantör blir 
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I det fall det finns flera leverantörer får cykeltiden räknas ut separat för varje 
leverantör. 
 
Anpassning till verkligheten 
I modellen ovan antog vi att transportkostnaden var konstant per köpt enhet, oavsett 
storleken på ordern. Detta antagande är sant under förutsättning att man alltid köper en 
mängd som ger endast fulla bilar. Resultatet från beräkningarna resulterar dock 
nödvändigtvis inte i dessa mängder. 
 
För totalkostnadsfunktionen gäller alltid  

C(QA)<C(QB) om  
Q*<QA<QB eller  
Q*>QA>QB. 
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Figur 4.1 Totalkostnadsfunktionen 

Detta leder i sin tur till att med bivillkoret att det alltid ska beställas fulla bilar, så går 
formeln fortfarande att använda, med tillägget att vi efter beräkning avrundar uppåt 
och nedåt till fulla bilar och sedan testar vilket av alternativen som ger minst 
totalkostnad. Dessutom måste mängden av varje kartong avrundas till att motsvara 
hela pallar. Som tidigare nämnts kommer dessa anpassningar att inte nämnvärt öka 
kostnaderna. (Silver et al, 1998) 

4.2.2 FOQ – Fixed Order Quantity 
FOQ, fast orderkvantitet används då det finns begränsningar på den beställda 
mängden. Dessa begränsningar kan till exempel bero på lastbärarnas storlek och ett 
avtal om fast orderkvantitet i princip alltid bestämd genom avtal med leverantörer. 
Exempel på fast orderkvantitet är det sätt som många Ahlstrom Cores kunder beställer 
på. I detta fall så är det lastbilarnas storlek som begränsar mängden som levereras. 

4.2.3 LFL – Lot For Lot 
Uttrycket ”Lot-for-Lot” är kanske inte helt lätt att översätta till svenska, men 
innebörden är att man beställer den mängd som behövs i nästa period. Detta innebär att 
man i perioden noll beställer exakt mängden D1, alltså precis så mycket man tror att 
man behöver. LFL kan naturligtvis användas tillsammans med säkerhetslager för att 
inte helt binda upp den närmaste periodens produktion. En vanlig användning av LFL 
är när företag producerar i flera processteg. Man låter då process Px göra beställningar 
av en mängd hos process Px-1, som precis räcker till den körning man ska göra. Att 
använda LFL vid beställning hos leverantörer är oftast inte lönsamt då 
transportkostnaderna ofta blir för stora. För att LFL ska vara lönsam vid interna 
beställningar krävs att uppsättningskostnaderna vid Px-1 är mycket små och vinsten 
med denna metod är då att man inte har några mellanlager, eller möjligen mycket små 
sådana. LFL minimerar lagerkostnaderna och passar därför vid inköp av dyra 
produkter. 

C 
Totalkostnad 
Ordersärkostnad 
Lagerhållningskostnad

Q 
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4.2.4 FPR – Fixed Period Requirements 
Denna metod påminner mycket om LFL. Skillnaden är att med FPR så görs 
beställningar som exakt täcker behovet under ett bestämt antal perioder. Om man 
använder FPR(2) så beställs alltså mängden D1+ D2. Även denna metod är mycket 
använd då företaget beställer mellan interna processer. Fördelen med FPR är dock att 
den minskar uppsättningskostnaderna vid Px-1 jämfört med LFL, men ökar samtidigt 
mellanlagren. 

4.2.5 POQ – Period Order Quantity 
Period Order Quantity kan sägas vara en kombination av EOQ och FPR. 
Beräkningarna inleds med att precis som vanligt beräkna EOQ. Den orderkvantitet 
som beräknas, Q, delas sedan med medelefterfrågan, D , vilket alltså berättar hur 
många perioders behov som Q täcker vid normal efterfrågan. Denna tid används sedan 
precis som i FPR så att man beställer en mängd som är exakt vad det förväntade 
behovet är under tidsperioden. Betrakta exemplet att ett företag med EOQ har beräknat 
Q* = 58 enheter och att D  = 15 enheter per vecka. Detta innebär att man ska beställa 
material för 58/15=3,87≈4 veckor vilket alltså är en mängd som motsvarar D1+ D2+ 
D3+ D4. 

4.2.6 LUC - Least Unit Cost 
Least Unit Cost, minsta enhetskostnaden, undersöker för hur många perioder framåt 
man ska beställa för att få lägsta kostnad per enhet med hänseende till 
ordersärkostnader och lagerkostnader. Efter att ha beräknat hur många perioder den 
första beställningen ska täcka görs beräkningen om för nästa grupp av perioder och så 
vidare. 

4.2.7 LPC – Least Period Cost / Silver & Meal 
Least Period Cost, lägsta periodkostnaden använder en enkel heuristik för att få fram 
en lösning som är nära den optimala. Då Wagner-Whitin algoritmen (se 4.2.10) ser till 
alla inköp fram till planeringshorisonten så hittar LPC första lokala optima. 
Metoden kallas ofta Silver & Meal efter dess upphovsmän E. A. Silver och H. C. Meal 
som i en artikel 1973 presenterade heuristiken. Algoritmen går ut på att hitta den första 
period där kostnaderna per period utan inleverans ökar för första gången. Den första 
inleveransen ska alltså täcka n perioder och en ny inleverans ska ske i period n+1 om  
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När man beslutat när den första inleveransen ska ske så görs beräkningarna om med 
perioden n som period 1, tills nästa beställning beslutats om. (Silver & Meal, 1973) 

4.2.8 LTC – Least Total Cost 
Least Total Cost, minsta totalkostnad, försöker jämna ut kostnaderna under 
planeringshorisonten genom att hitta den beställningsmängd som ger att 
lagerkostnaderna och ordersärkostnaderna blir så lika som möjligt. LTC bygger till 
viss del på metodik från EOQ. Metoden utnyttjar att ordersärkostnaden per del är lika 
med lagerkostnaden per del vid Q*.  

4.2.9 PPB – Part Period Balancing 
Part Period Balancing är som LTC ovan, men med en kontrollfunktion som gör 
undersökningar i gränsen mellan två beställningar. PPB gör beräkningar precis som 
LTC, men innan beslut tas så kontrolleras om det går att minska den totala kostnaden 
genom att köpa in ytterligare en periods behov, eller om det går att minska 
totalkostnaden genom att köpa in material för en period mindre och då göra nästa 
beställning en vecka tidigare. 

4.2.10 Wagner-Whitin 
Wagner-Whitin algoritmen, använder dynamisk programmering för att minimera 
kostnaderna under hela planeringshorisonten. Algoritmen illustreras med ett exempel 
ur Olhager (2000). 
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Tabell 4.2 Exempel på Wagner-Whitin tablå 

K=1000 kr, H=10 kr per enhet och vecka, D={69, 29, 36, 61, 61, 26, 34, 67} 
... för täckande av behovet X i period Y (X:Y) Order i 

period: 69:1 29:2 36:3 61:4 61:5 26:6 34:7 67:8 
1 1000 1290 2010      
2  2000 2360      
3   2290 2900     
4    3010 3620 4140   
5     3900 4160 4840  
6      4620 4960  
7       5140 5810 
8        5840 
 
Att i period ett göra en beställning som täcker behovet i period ett kostar K=1 000 kr. 
Om beställningen görs för att täcka behovet i två perioder tillkommer kostnader för att 
lagra de 29 enheterna i en period, alltså 29·10 kr, totalt 1290kr. För tre perioder 
tillkommer kostnader för att lagra 36 enheter i två perioder, alltså ytterligare 36·10·2 
kr, totalt 1290+720=2010 kr. Att beställa även för period fyra innebär att 61 enheter 
ska lagras i tre perioder, vilket kostar 61·3·10=1830 kr. Denna lagerkostnad är större 
än ordersärkostnaden och detta innebär att det alltså är ett bättre alternativ att vänta till 
period fyra med att göra denna beställning. Det samma gäller naturligtvis för alla 
kommande perioder eftersom vi redan beslutat att en ny beställning ska göras senast 
period fyra. 
 
För order i period två måste betraktas att vi nu förutsätter att en order lagts som täcker 
behovet fram till denna period (men inte längre). Detta innebär att vi har en kostnad på 
1000 kr att betrakta i alla beräkningar på denna rad. I övrigt utförs beräkningarna 
precis som tidigare.  
 
Vid beräkningar i period tre finns två planeringsalternativ att betrakta. Antingen har vi 
i period ett gjort en beställning i period ett som täckte behovet under de två första 
veckorna, eller så har vi gjort en beställning i varje period som täcker behovet i sin 
respektive period. De två alternativen har en totalkostad på 1290 respektive 2000. Av 
de två alternativen väljs det som har den lägsta kostnaden. Detta innebär alltså att man 
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nu har beslutat att om en beställning ska göras i period tre, så ska en beställning göras i 
period ett. Beräkningar på den tredje raden görs precis som för den andra, men 
kostnaden som nu ska läggas till varje beräkning är 1290 kr. 
 
Beräkningar för rad fyra till rad åtta görs på samma sätt som för rad tre och tablån får 
då det utseende som ses ovan. Optimal totalkostnad finns nu i kolumn åtta och är 5810 
kr. Denna fås om en beställning görs i period sju för att täcka behovet i de två sista 
perioderna. Detta innebär i sin tur att nästa steg är att täcka behovet i period sex på 
billigaste sätt och detta görs genom en beställning i period fyra. På samma sätt är det 
billigaste sättet att täcka behovet i period tre, att göra en beställning i period ett. Den 
optimala lösningen är alltså att göra beställningar i perioderna ett, fyra och sju i 
mängder om 134, 148 och 101 enheter. 

4.2.11 Sammanställning av partiformningsmetoder 
Nedan följer en sammanställning av de föreslagna metoderna. 
(B=Beslut, R=Räknas) 

• FOQ – Fixed Order Quantity, alltid samma mängd (B) 
• EOQ – Economic Order Quantity, alltid samma mängd (R) 
• LFL – Lot For Lot, behovet i nästföljande period 
• FPR – Fixed Period Requirements, behovet i flera perioder (B) 
• POQ – Period Order Quantity, behovet i flera perioder (R) 
• LUC – Least Unit Cost, hur många perioder man ska beställa för (R) 
• LPC – Least Period Cost, hittar det första lokala optimum (R) 
• LTC – Least Total Cost, håller lager- och ordersärkostnaderna lika (R) 
• PPB – Part Period Balancing, som LTC men med en kontrollfunktion (R) 
• Wagner-Whitin algoritmen, dynamisk programmering (R) 

 
För att jämföra resultatet som de olika metoderna ger så följer här en uppställning av 
vilket svar metoderna ger för ett företag med ett visst behov. 
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Tabell 4.3 Jämförelse av olika partiformningsmetoder på ett fiktivt nettobehov (Orlicky, 1975) 

Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nettobehov 35 10  40  20 5 10 30 
Fixed Order Quantity (60) 60   60     60 
Economic Order Quantity (58) 58   58    58  
Lot For Lot 35 10  40  20 5 10 30 
Fixed Period Requirements (2) 45   40  25  40  
Period Order Quantity 85     35   30 
Least Unit Cost 45   60   45   
Least Total Cost 85     65    
Wagner-Whitin 45   65    40  
 
Vilken är då bäst? Det finns inget entydigt svar utan det beror naturligtvis på hur 
företagets behov ser ut. I allmänhet kan man säga att FOQ och EOQ är statiska 
metoder som inte kräver så mycket arbete när de väl börjat användas, medan de övriga 
är mer beräkningstunga. Man kan också säga att ju jämnare ett företags nettobehov är, 
desto mindre anledning finns att använda någon av de mer avancerade metoderna. I 
extremfallet då inga variationer finns så representerar EOQ den optimala lösningen, 
men ju mer variationer, desto mer utrymme finns det för övriga modeller (undantaget 
FOQ) att hitta förbättringar. FOQ kan istället bli aktuell då leverantören ställer krav på 
hur stora orderstorlekar som ska beställas (Browne et al, 1996). 

4.3 Säkerhetslager 
Det är inte alltid företaget vet exakt hur mycket råmaterial man kommer att använda 
den närmaste tidsperioden (det kan komma in brådskande order) och dessutom kan 
oförutsedda händelser så som leveransförseningar (exempelvis bilar som kör i diket) 
ske. Den första delen av denna variabilitet sägs vara avvikelser i efterfrågan och den 
andra sägs vara avvikelser i ledtiden. Avvikelserna i efterfrågan och ledtider brukar 
allmänt anses som normalfördelade. Ett sätt för företag att hantera variabiliteten är att 
hålla säkerhetslager.  

4.3.1 Servicegrad 
Ett mått som krävs för att beräkna säkerhetslager är procentmåttet servicegrad (SERV). 
Det finns två olika typer av mått som används. SERV1 används då man beräknar hur 
stor del av diskreta perioder det inte uppstår brister. Exempel på detta är om kartongen 
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inte tar slut 19 dagar av 20, alltså SERV1 95 %. Detta mått passar inte i denna rapport 
utan här kommer SERV2 att användas. 
 
SERV2 definieras som den andel av efterfrågan som tillfredsställs kontinuerligt. Med 
samma kartongexempel kan vi anta att den dagen det var brist, så fanns det 4 ton 
kartong fast det skulle ha behövts 5 ton. Om 3,5 ton är medelförbrukningen så var 
alltså SERV2 under denna 20-dagarsperiod 1-(5-4)/(20·3,5) = 98,6%. I fallet med 
Ahlström Cores så uttrycker servicegraden hur stor andel av företagets leveranser som 
kan genomföras i tid. Denna rapport behandlar inte företagets färdigvarulager utan det 
som bedöms är i hur stor utsträckning råvarulagret kan tillfredställa efterfrågan hos 
maskinerna. Denna efterfrågan hos maskinerna styrs naturligtvis av vilka order som 
kommer in. 

4.3.2 Säkerhetsfaktor 
Att bestämma säkerhetslagrets storlek görs genom att först konvertera servicegraden 
till en säkerhetsfaktor, k. I de fall man använder SERV2 görs detta genom att konstatera 
att antalet brister under en inköpscykel kan skrivas som 

( )kGuL ⋅σ  (4.20) 
Funktionen Gu(k) finns definierad i Bilaga 3 tillsammans med en härledning av hur 
uttrycket räknats fram. 
 
Det k som används i ekvationen kan användas för att beräkna säkerhetslagret (SS) 
storlek med hjälp av formeln:  
SS=k·σL (4.21)
 
Hur standardavvikelsen σL beräknas återkommer senare i rapporten. Säkerhetslagret 
beräknas alltså genom att ta så många standardavvikelser som behövs för att täcka upp 
servicegraden SERV2. 

4.3.3 Bestämning av servicegrad 
Bedömning av bästa servicegrad kan göras på olika sätt. Om en bristkostnad finns klart 
definierad så kan denna användas för att matematiskt optimera fram bästa servicegrad. 
I Ahlstrom Cores fall kan denna metod användas för de kartonger som går att byta ut 
mot en kartong av högre kvalité. Det görs på följande sätt. 
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Vi börjar med att betrakta den totala kostnaden (TC) som består av ordersärkostnader, 
lagerkostnader och bristkostnader. Medellagret med säkerhetslager är halva 
orderkvantiteten (Q/2) plus säkerhetslagret (kσL) och bristkostnader beräknas som 
antalet inköpstillfällen (D/Q) multiplicerat med det förväntade antalet brister i varje 
inköpscykel (se 4.3.2), multiplicerat med en bristkostnad per vara (B). Detta ger 
uttrycket 

( ) BkG
Q
DHkQ

Q
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2  (4.22) 

 
Genom att sätta derivatorna av TC med avseende på k och Q till 0 så fås uttrycken 
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För fullständiga uträkningar, se Bilaga 3. 
 
I programmet Excel beräknas optimalt k och optimalt Q genom 

k:  ”=NORMSINV(1-pu≥)” 
Gu(k): ”=NORMDIST(k;0;1;FALSE)-k*(1-NORMSDIST(k))” 

 
Som ses i formlerna ovan så kan inte dessa två uttryck beräknas var för sig utan de 
båda måste beräknas samtidigt. Detta görs genom att i steg ett sätta k=1 och beräkna 
Q. Sedan beräknas k med hjälp av detta Q, sedan Q med det nya k och så vidare. De 
två uttrycken konvergerar i allmänhet efter 3-5 iterationer. (Axsäter, 1991)  
 
Värt att notera är att om B=0 så reduceras uttrycket för Q till 

H
KDQ 2

=  alltså precis som för EOQ-modellen. 

I de fall en kartong inte är utbytbar går inte att räkna fram en optimal servicegrad, utan 
denna måste istället bestämmas av exempelvis produktionschefen. Som hjälp för detta 
kan man dock utgå från vilken servicegrad man har på sina utbytbara kartonger, 
alternativt sätta en hög fiktiv bristkostnad för att få fram ett närmevärde. 
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4.3.4 Volatilitet 
Volatilitet är ett mått på hur stora avvikelserna är från ett medelvärde. Det finns två 
olika typer av volatilitet. Dels den som uppstår genom att order inte kommer in i en 
helt jämn ström (avvikelser i efterfrågan) och dels den som uppstår genom att företaget 
inte producerar i en helt jämn ström (avvikelser i ledtiden). Eftersom denna rapport 
behandlar råvarulagret och inte företagets produktion så flyttas fokus något. Istället för 
efterfrågan från företagets kunder bedöms efterfrågan av material hos maskinerna och 
avvikelserna i ledtid består endast av leveransförseningar från leverantörer. Dessa två 
delar kan beräknas separat och sedan kombineras för användning vid beräkning av 
säkerhetslager.  
 
Standardavvikelse för ett stickprov beräknas allmänt genom att använda formeln: 
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σ  (4.24) 

där x1…n är observationerna man gjort och x  medelvärdet för dessa. Varians är per 
definition kvadraten av standardavvikelsen. När variansen beräknats för både 
avvikelserna i ledtid och avvikelserna i efterfrågan, kan dessa två kombineras med 
hjälp av formeln: 

[ ] )()()()( 2 LVarDEDVarLEL +=σ  (4.25) 
där E(L) är den förväntade ledtiden och E(D) den förväntade efterfrågan. 
 
Eftersom det ofta i praktiken är svårt att uppskatta variationerna i ledtiden är det 
viktigt att bedöma om det verkligen är meningsfullt att utnyttja uttrycket ovan, eller 
om man kan använda E(L)=L och Var(L)=0. Uttrycket reduceras då till  

21)( LDLVar DL σσ ==  (4.26) 
Denna approximation gäller särskilt bra vid låg efterfrågan då E(D) ofta är mindre än 
σD. (Axsäter, 1991) 

4.4 Enkla lagerstyrningssystem 

4.4.1 Beställningspunktsystem 
Med givna säkerhetslager är det enkelt att räkna när man ska fylla på sina lager. 
Beställningspunkten beräknas som  

LDSSBP ⋅+=  (4.27) 
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Detta innebär alltså att man beställer så att den nya leveransen kommer in när man 
beräknar att lagret är i nivå med sitt förbestämda säkerhetslager. Detta innebär att de 
perioder när efterfrågan under ledtiden är något högre än medelefterfrågan kommer 
säkerhetslagret att användas för att täcka behovet under denna tid. Ytterligare en 
funktion med säkerhetslagret är att täcka upp då det råder differens mellan lagersaldot 
i beställningssystemet och det verkliga lagersaldot, men detta är inte säkerhetslagrets 
primära uppgift. Denna metod tar inte hänsyn till vilka order som är inkomna utan tar 
endast hänsyn till medelefterfrågan. 
 
Hur ett beställningspunktsystem ser ut kan illustreras med ett diagram. I exemplet 
nedan är medelefterfrågan 5 enheter per vecka och ledtiden en vecka. Säkerhetslagret 
har bestämts till 3 enheter. Detta innebär att beställningspunkten beräknas till 3+5·1=8 
enheter. Efterfrågan i period 0-7 i exemplet är {5, 4, 6, 7, 3, 4, 7, 4} och det ingående 
lagret är 10 enheter. Först presenteras lagerutvecklingen i ett så kallat sågtandsdiagram 
och sedan i ett diagram över den ackumulerade lagerutvecklingen. 
 

 
Figur 4.2 Exempel på sågtandsdiagram 
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Figur 4.3 Exempel på ackumulerad lagerutveckling 

4.4.2 Periodbeställningssystem 
Om beställning sker i varje period vid periodisk inspektion av lagernivån benämns 
detta periodbeställningssystem. I detta system beställs material upp till en 
återfyllnadsnivå (Å). Denna återfyllnadsnivå bestäms som summan av säkerhetslager, 
efterfrågan under ledtiden och efterfrågan under inspektionsintervallet (tiden mellan 
inspektioner). Säkerhetslagret måste nu täcka osäkerheten under både ledtid och 
inspektionsintervall. Denna metod är bra att använda om man av erfarenhet vet att det 
ofta är differens mellan det nedtecknade lagersaldot och det verkliga. 
 
Att bestämma inspektionsintervallet kan göras genom att tolka den ekonomiska 
orderkvantiteten i tid. Detta görs genom 
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Med samma ansats som i 4.2.3, om att beställa flera produkter från samma kund, så 
sätts inspektionsintervallet till 
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Denna metod kombineras gärna med POQ –Period Order Quantity eftersom man då 
beställer precis så mycket som behövs fram till nästa inspektion. Å sätts då till 
behoven under ledtiden plus/minus lagersaldots differens mot säkerhetslagret. 
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4.5 MRP – Material Requirements Planning 
MRP brukar på svenska översättas till materialbehovsplanering. Metoden går ut på att 
utgående från orderläge och prognoser planera sina materialinköp och sin produktion. 
Indata till metoden är i första hand inkomna order, prognoser på order och lagersaldon 
(råvaror, färdigvaror och produkter i arbete). Andra parametrar i metoden är 
säkerhetslager, ledtider och partiformningsmetod. 
 
Litteraturen om MRP är omfattande. Ämnet uppstod som en utveckling av den 
praktiska sidan av lagerstyrning under den senare hälften av 1960-talet. Bakom 
utvecklingen stod framför allt ”The American Production and Inventory Control 
Society” (APICS). APICS har än idag en framträdande roll inom ämnet, bland annat 
genom ett eget certifieringssystem för företag som använder MRP. Den första 
övergripande boken i ämnet, som fortfarande utvecklas, skrevs av James A. Orlicky 
1975. (Grubbström, 1996a)  
 
Metodiken i MRP börjar med att man tittar på slutprodukter. För varje slutprodukt 
bestäms ett produktionsschema, alltså hur mycket av varje sort som ska tillverkas i 
varje period, som ofta motsvaras av en vecka. Detta produktionsschema kommer i sin 
tur ge upphov till behov av råmaterial. Metoden är mycket användbar då ledtider är 
viktiga och även då produkten består av flera subkomponenter och råmaterial. 
(Grubbström, 1996a) 

4.5.1 Produktionsplan 
Grunden för MRP är produktionsplanen, som på engelska kallas Master Production 
Schedule, MPS3. Det är MPS som förser MRP med dess kanske viktigaste indata. Kort 
sagt kan man säga att resultatet från denna är en lista med vad som ska produceras i 
vilken period under planeringshorisonten. Vid beräkning av MPS måste företaget utgå 
från bland annat färdigvarulager, försäljningsprognoser, kundorder och restorder. 
Beräkningarna är länken mellan marknadsföring och produktion genom att planen som 
antas måste vara genomförbar. Detta innebär att val så som att inte tillfredställa viss 
efterfrågan kan vara tvungna. Det beräknade produktionsschemat måste också 
tillfredställa alla accepterade order. 

 
3 Förväxla inte MPS som här står för Master Production Schedule med den svenska akronymen MPS 
som då står för Material och Produktionsplanering. 
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Att produktionsplanen är genomförbar kontrolleras också med en 
kapacitetsbehovsberäkning. Denna beräkning kan göras olika detaljerad. Den enklaste 
formen är en så kallad Rough Cut Capacity Planning, RCCP. Denna genomförs genom 
att beräkna den genomsnittliga tiden som behövs för varje slutprodukt i varje 
planeringsgrupp per enhet. Att beräkna dessa tider görs med hjälp av statistik där 
ställtider slås ut på den producerade mängden. Resultatet blir alltså en matris med en 
angivelse för hur mycket tid en enhet av varje slutprodukt kräver i varje 
planeringsgrupp. Då denna matris multipliceras med en matris som innehåller det 
planerade antalet som ska produceras av varje vara i varje vecka så fås en matris som 
ger kapacitetsbehovet i varje planeringsgrupp i varje vecka. Om detta tal för något 
element i matrisen överstiger den tillgängliga kapaciteten i denna grupp så måste en 
omplanering ske. Standard RCCP tar inte hänsyn till ledtidsförskjutningar4. Om denna 
funktion är viktig så kan en mer komplicerad modell för ledtidsförskjuten RCCP 
användas. 

4.5.2 BOM – Bill of Material 
För att beräkna hur stort behovet är av en viss råvara eller halvfabrikat så används 
slutproduktens produktstruktur eller recept. Detta kan till exempel innebära att om det 
finns ett behov av 100 hylsor av typen H1 och det för varje hylsa behövs 3 kg av 
kartongen K3, så finns det därmed ett behov av 0,3 ton K3. Om vi dessutom antar att 
det redan finns 100 kg i lager och att säkerhetslagret bestämts till 50 kg, så är alltså 
behovet 250 kg. Med ett antagande om att partiformningen (se 4.2) bestämts till 
FOQ=400 kg så är det alltså så mycket vi ska köpa och ingående lager till nästa period 
blir 200 kg. 
 
Produktstrukturen ovan är av den enklaste sorten, med bara två nivåer, slutprodukt och 
råmaterial. För mer avancerade produktstrukturer finns ett antal olika sätt att 
presentera dessa, som ofta kallas för Bill of Material (BOM). Den kanske mest 
pedagogiska varianten är att presentera strukturen i ett träd. Andra varianter är en så 
kallad Gozinto graf, tabulerad BOM och inputmatris. De fyra varianterna presenteras i 
bilden nedan. 

 
4 Ledtidsförskjutningar uppstår då en komponent till en slutprodukt produceras i en tidigare period än 
själva slutprodukten. Standard RCCP kommer att härleda kapaciteten som behövs för att tillverka 
komponenten till samma vecka som slutprodukten produceras. 
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För samtliga varianter gäller, att för att garantera att de är korrekta, så bör 
informationen i en BOM endast lagras på ett ställe. Detta är en säkerhetsmetod för att 
inte fel material ska beställas hem i det fall en slutprodukts BOM ändras på något sätt.  
 

 
Figur 4.4 Olika metoder för att beskriva BOM (Grubbström, 1996a) 

 
I allmänhet benämns slutprodukter att ligga på nivå 0, (A och E ovan), de delar som 
ingår i slutprodukten ligger på nivå 1 (B, C och D) och de material och komponenter 
som ingår i halvfabrikat på nivå 1 befinner sig alltså på nivå 2 och så vidare. En 
komponent kan därmed tillhöra flera nivåer samtidigt. För att kunna planera dessa 
delas produkterna in i klasser efter vilken dess lägsta nivå är (alltså den nivå med högst 
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siffra). Planeringen sker sedan klassvis för att garantera att ingen produkt planeras 
innan alla dess ”föräldrar” först planerats. 

4.5.3 Tablåberäkning 
I APICS standard genomförs planeringen med tablåer med sju rader. Antalet kolumner 
bestäms av vilken planeringshorisont som används. Om planeringshorisontens val kan 
sägas att den måste väljas så att den är längre eller lika med den ackumulerade 
ledtiden, samtidigt som en för lång planeringshorisont innebär många onödiga 
beräkningar som ändå måste göras om eftersom förutsättningarna med säkerhet 
kommer förändras. (Vollman et al, 1997) 
 
Nedanstående exempel är från Grubbström (1996a) och visar hur tablåerna används. 
Först visas exemplet och sedan följer förklaringar för de olika elementen i tablån. 

Tabell 4.4 MRP-tablå för materialplanering 

Ledtid: 1v Säkerhetslager: 50 st. 
Orderkvantitet: FOQ=200 Allokerat: 5 st. 
Vecka 1 2 3 4 5 6 7 
Bruttobehov 80 90 65 70 90 100 95 
Frisläppta order: inleverans 10   
Lagerutveckling 170 95 5 -60 -130 -220 -320 -415 
Planerad lagerutveckling 170 95 205 140 70 180 80 185 
Nettobehov 45 70  65 
Planerade order: inleverans 200 200  200 
Planerade order: frisläpp 200 200 200  
 
Tablån beräknas först genom att beräkna varje rad var för sig de första tre raderna och 
sedan kolumnvis de tre följande raderna. Tablån avslutas med att fylla i den sista 
raden. 
 
Bruttobehov: 
Denna rad fås fram genom att använda BOM och produktionsschemat för 
komponenten i nivån över denna. För exempelvis komponent B i exemplet i Figur 4.4 
så ser vi att antalet B som behövs en specifik vecka är dubbelt så många som antalet A 
som ska produceras plus antalet E som ska produceras. 
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Frisläppta order: inleverans 
I detta exempel finns en frisläppt order som kommer att levereras i vecka 1. Detta är 
alltså en order som började produceras för en vecka sedan och alltså blir klar denna 
vecka. 
 
Lagerutveckling: 
Lagret i början på denna vecka är 170 stycken och de kommande siffrorna indikerar 
vad lagret blir förutsatt att inga leveranser kommer in, undantaget den redan frisläppta 
ordern. I första positionen i denna rad tas också hänsyn till de redan allokerade 
enheterna.  
 
Planerad lagerutveckling: 
Planerad lagerutveckling tar hänsyn till vilka order som planeras i tablån. 
Lagerutvecklingen får aldrig vara negativ om planen ska vara genomförbar. Om 
säkerhetslager används så skall planeringen dessutom ske så att den planerade 
lagerutvecklingen aldrig faller under det beslutade säkerhetslagret. 
 
Beräkning i period t sker alltså genom 

Plan. Lagerutv. period t = plan. Lagerutv. period (t-1) – bruttobehov + plan. inlev. 
Om denna siffra är mindre än det beslutade säkerhetslagret noteras nettobehovet i 
raden under och den därpå följande inleveransen. Där efter gör beräkningen om.
 
Nettobehov: 
Så fort lagerutvecklingen faller under det bestämda säkerhetslagret enligt tidigare 
stycke så uppstår ett nettobehov. Nettobehovet är den minsta möjliga mängd som 
behövs för att komma upp till samma nivå som säkerhetslagret kräver.  
 
Planerade order: inleverans 
I de kolumner det finns ett nettobehov, måste detta behov tillfredställas och detta görs 
genom att planera en inleverans. Storleken på denna inleverans beräknas genom den 
partiformningsmetod som valts. Om en fast orderkvantitet används (exempelvis EOQ 
eller FOQ) och denna är mindre än nettobehovet, så planeras en multipel av denna 
kvantitet. 
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Planerade order: frisläpp 
Detta är avslutningen på tablåberäkningen och är en spegling av ”Planerade order: 
inleverans” förskjuten med så många perioder som ledtiden är. Denna rad visar alltså 
när man senast måste börja producera artikeln för att den ska bli klar i tid. Denna rad 
indikerar också när man måste ha råmaterialet i lager. Detta råmaterial måste då alltså 
beställas ytterligare tidigare för att kunna levereras i tid. 

4.5.4 Beroende och oberoende behov 
Skillnaden mellan beroende och beroende behov är en grundsten i MRP. För att 
förklara skillnaden mellan de två använder Vollman et al (1997) en snöskyffel som 
exempel. Själva snöskyffeln har oberoende efterfråga. Efterfrågan på snöskyfflar 
måste därför bedömas med hjälp av prognoser för att veta hur många som ska 
tillverkas. En komponent i snöskyffeln, till exempel handtaget, har dock beroende 
efterfråga. Detta innebär att så länge vi vet hur många snöskyfflar som ska produceras 
så vet vi exakt hur många handtag som kommer att behövas. En annan benämning på 
beroende och oberoende behov är att prata om interna och externa behov. De interna 
behoven kan vi styra själva och dessa är därför beroende. De externa behoven kan vi 
inte själva kontrollera och dessa är därför oberoende. 
 
I fallet med Ahlstrom Cores råmaterialinköp så är de i de flesta fall beroende behov. 
En bestämd produktionsplan innebär ett exakt behov av många kartongtyper som 
därför alltså kan styras med hjälp av MRP-tablåer. (Se 4.5.3). Detta är dock inte sant 
för kartongtypen trimband, vilka kan ingå till antalet 0-3 st. i varje hylsa. Behovet av 
trimband går alltså inte att beräkna utan måste styras som ett oberoende behov, alltså 
med hjälp av prognoser. 

4.5.5 Säkerhetsmekanismer i MRP 
Det finns tre sätt att skapa buffrar i ett MRP-system. Det första är att se till att systemet 
alltid har en buffert en form av ett antal enheter av en vara, ett säkerhetslager. Det 
andra är att se till att de order som systemet ger upphov till alltid blir klara lite innan 
de behövs, säkerhetsledtid. (Vollman et al, 1997) En tredje säkerhetsfunktion är ökade 
behov. (Olhager, 2000) Att implementera de tre olika metoderna är i allmänhet mycket 
enkelt, men man ska samtidigt vara medveten om de negativa konsekvenser som de 
ger upphov till. 
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Säkerhetslager ökar uppenbart lagernivåerna. Detta leder till ökade lagerkostnader och 
kan också leda till platsbrist i råvarulager och i mellanlager. Säkerhetsledtid kan 
implementeras genom att öka den planerade ledtiden för en vara. Detta kan dock leda 
till att man hamnar i vad som kallas den onda ledtidscirkeln. Denna uppstår genom att 
ökade planerade ledtider kommer leda till att mera material släpps in i tillverkningen, 
vilket i sin tur ökar köerna vid maskinerna. Dessa köer vid maskinerna leder till att 
ledtiderna ökar. I bland ökar ledtiderna mer än säkerhetsledtiden och effekten av detta 
kan bli att brister uppstår på grund av säkerhetsledtiden! Hur säkerhetsledtider 
påverkar den verkliga ledtiden är lättast (dock ej sagt att detta är lätt) att undersöka 
med hjälp av simulering. Ökade behov används för att kompensera för eventuella 
kassationer under tillverkningen. Detta görs genom att öka faktorn som används i 
BOM för att kompensera för detta bortfall. Exempelvis om man av erfarenhet vet att 
cirka 3 % av råmaterialet kasseras och att detalj B ingår med 97 enheter i detalj A, så 
sätts systemet till att beräkna 97/(1-0,03)=100 B för varje A. 
 
Simuleringar har visat att det bästa sättet att hantera osäkerhet i ledtid är med 
säkerhetsledtid och att det bästa sättet att hantera osäkerhet i efterfrågan är att använda 
säkerhetslager. Denna metod har i simuleringar visat sig fungera bättre än att bara 
använda den ena sortens buffert. (Vollman et al, 1997) Vissa oönskade effekter kan 
också fås under insvängningsförloppet. Detta kan bland annat bero på att produktionen 
då säkerhetslager införs kommer att vara tillfälligt högre än den normala, samtidigt 
som införande av säkerhetsledtid leder till ökad produktion under den första tiden fram 
till den nya ackumulerade ledtiden.(Olhager, 2000) På grund av dessa effekter kan det 
vara klokt att införa de tre säkerhetsmekanismerna i små steg upp till den beräknade 
nivån. 

4.5.6 Är MRP bättre än enkla lagerstyrningssystem? 
Som vanligt så finns inget entydigt svar. Beställningspunktsystem kräver väldigt lite 
beräkningar och är allmänt mycket lätthanterligt och lättförståligt. Att arbeta med 
MRP tablåer innebär mer jobb med utveckling och lite mer jobb vid användande, men 
systemet ger också en koppling till företagets materialanvändning och kan därför 
avsevärt minska lagerkostnaderna och lagernivåerna. Denna minskning av lager beror 
till stor del på att man undviker att köpa in varor som man inte behöver förrän en 
period senare, vilket beställningspunktsystemet inte tar någon hänsyn till. Även i 
förhållande till periodbeställningssystemet kan MRP-tablåerna vinna en fördel genom 
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att inte köpa in för tidigt. Som svar på frågan vilket som är bäst kan man sammanfatta 
att i arbetsmängd är ordningen beställningspunkt, periodbeställning, MRP, men om 
man ser till lagerkostnaderna så är ordningen den helt motsatta. 

4.6 Materialflöde 
Med materialflöde menas här det interna materialflödet inom fabriken. Olhager (2000) 
beskriver hur materialflödet kan analyseras genom en processflödesanalys. Detta är en 
metod för att bättre förstå processen och tydliggöra potentiella förbättringar. Metoden 
använder sig av grafiska bilder för att förtydliga och består av tre steg. Dessa tre är 
processflödesschema, materialflödesschema och layoutflödesdiagram. 

4.6.1 Processflödesschema 
Ett processflödesschema följer arbetsgången vid produktion av en vara. Denna typ av 
beskrivning kallas ibland produktionsschema. Olhager (2000) illustrerar användningen 
genom ett exempel där ett kretskort ska tillverkas. Här har detta exempel gjorts om för 
att passa Ahlstrom Cores. 
Processflödesschema Objekt: Pappershylsa 
 Process:  Befintlig     Föreslagen 
Steg Beskrivning    ∇  Tid 

(h) 
Avstånd 
(m) 

Värdekod
(V/I/S/?) 

1 I förråd    X  40  ? 
2 Till hylsmaskin  X     60 I 
3 Vid maskin    X  1  I 
4 Hylstillverkning X     2  V 
5 Till tork  X     10 I 
6 Torkning X     40  ? 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

xx Utlastning  X     60 I 
 Summa 5 9 3 9 - 130 545 - 
Figur 4.5 Exempel på processflödesschema 

 Operation V Värdeskapande 
 Transport I Icke värdeskapande 
 Kontroll S Stödjer värdeskapande aktiviteter 

∇ Lagring ? Har okänd värdeeffekt 
 Hantering 
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En föreslagen ändring i processflödet kan nu analyseras genom att göra ett nytt schema 
för det föreslagna processflödet. Schemat berättar nu hur mycket tid och meter 
transport som kan tas bort och detta kan ställas mot nödvändig investering. 

4.6.2 Materialflödesschema 
I ett materialflödesschema illustreras flera flödesvägar som tillsammans skapar en 
färdig produkt. Vanligen visas endast operationer och lager. Utifrån schemat kan den 
mest kritiska vägen tas fram genom att se till tiderna i de olika noderna och dessutom 
kan ses hur övriga processer stödjer den mest kritiska. Ett materialflödesschema kan 
dessutom kompletteras med kapacitetsangivelser för operationer och lageryta för 
lagring och på så sätt ge en bild av var processens flaskhalsar finns. Nedan finns ett 
exempel från Olhager (2000) och visar materialflödet för en kundorder i ett tryckeri. 

         Limning 
 Repro Plåttillv.  Tryckning  Stansning  Brytning Fogning 
 
 10 h 21 h 8 h 28 h 24 h 34 h 4 h 30 h 78 h 
 
 
   1v  8 h   1 v 
 
   Papper     Wellemb. 
        Fodermtrl. 
 
 3 h 8 h 26 h  5 h 
 
 CAD Mellanlager Laserskär  Matristillv. 
   Stålning 

 
Figur 4.6 Exempel på materialflödesschema 

4.6.3 Layoutflödesdiagram 
Här ser man till den fysiska placeringen av de olika aktiviteterna. Diagrammet skapas 
genom att föra över de olika aktiviteterna från processflödesschemat till en karta över 
produktionslokalerna. Att använda ett layoutflödesdiagram tydliggör transporter både 
till antal och till längd. Även här har ett exempel från Olhager (2000) omarbetats. 
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Hylsmaskin 
 
 

Hylsmaskin Färdigvarulager Råvarulager 

Tork 
 
 

Buntning 
 
 

Utlastning

Figur 4.7 Exempel på layoutflödesdiagram 
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5 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur uppgiften kommer att lösas. Kapitlet ger en mycket 
övergripande beskrivning av lösningsgången. 

5.1 De tre synsätten 
Inom företagsekonomi finns tre olika synsätt som kan användas. Dessa har av Arbnor 
& Bjerke (1994) definierats som: 

• Analytiskt synsätt 
• Systemsynsätt 
• Aktörssynsätt 

 
Analytiskt synsätt 
Detta är det mest vanligt förekommande synsättet, åtminstone inom den 
engelsktalande delen av världen. Metoden bygger på en grundtanke om att helheten är 
summan av dess delar. (Arbnor & Bjerke, 1994). Detta synsätt är det dominerande 
inom produktionsekonomi. 
 
Systemsynsätt 
I systemsynsättet kan inte de olika delarna summeras, utan istället används analogier 
som en förutsättning för kunskapandet. Resultatet från systemsynsättet är att finna 
typiska fall och vissa generella klassificeringsmekanismer. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
 
Aktörssynsätt 
Aktörssynsätt bygger på att försöka tolka hur olika aktörer kommer att tolka 
information och agera på denna. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
 
Jag har valt att använda det analytiska synsättet under denna rapport. 

5.2 Lösningsgång för lagerstyrningsproblemet 

5.2.1 Framtagning av modell 
För att kunna ta hänsyn till liggande order måste det beräknas hur mycket av varje 
råvarutyp som används för varje typ av inkommande order. Orderna tillverkas efter ett 
recept som specificerar vilken typ av kartong som skall finnas i varje band utifrån och 
in. Företaget har en modell som kan användas för att översätta dessa recept i antal kg 
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råvaror som används och denna modell ska innan den används verifieras. Detta arbete 
innebär att kontrollera modellens riktighet för olika typer av hylsor, genom att 
kontrollera modellen mot verkligheten. 
Med hjälp av den framtagna materialförbrukningsmodellen kan nu denna information 
användas för att ta fram en materialbehovsberäkning. Denna kan användas som indata 
i beställningssystemet. 
 
Nästa steg är att bestämma vilken partiformningsmetod som ska användas. Detta görs 
genom att använda materialförbrukningen under tidigare år och se vilken metod som 
hade fungerat bäst under de tidigare perioderna. Eftersom företagets produktmix inte 
avsevärt förändras mellan åren, så torde den partiformning som var bäst under tidigare 
år fungera väl även i framtiden. 
 
Med hänsyn till partiformningsmetoden som valts ovan måste de bästa 
säkerhetsmekanismerna tas fram. Även detta kan, med samma resonemang som i 
tidigare stycke, göras genom att se till datan under tidigare år och beräkna vad som 
hade fungerat bäst under denna period. 
 
Slutligen skall samtliga beslut som tagits sammanfattas på ett sätt så att systemet är 
enkelt att använda. 

5.2.2 Applikation av modellen 
Eftersom huvuddelen av företagets kunder inte på något sätt accepterar brister i 
leveranser, måste företaget försäkra sig om att den framtagna modellen fungerar, innan 
man kan börja använda den nya styrningen. Som avslutning på arbetet med 
lagerstyrningen måste därför en simulering över en tidsperiod genomföras. Detta görs 
genom att använda data under de sista veckorna fram till slutförandet av denna rapport 
och helt enkelt skapa diagram för de fiktiva lagersaldona under tidsperioden. För att 
inte lägga för mycket tid på framtagande av ett simuleringsprogram, genomförs 
simuleringen för hand i ett excelark med några enklare makron. 

5.2.3 Överföring till matforsfabriken 
Samma modell som använts vid norrköpingsfabriken borde kunna användas vid 
företagets anläggning i Matfors. Huruvida en fullständig beräkning görs för denna 
fabrik eller inte kommer vara beroende på tidsåtgången för framtagandet av modellen i 
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Norrköping. Minimikravet på denna rapport är dock att lösningsgången skall vara så 
enkel att följa, att företaget själva kan göra beräkningarna. 

5.2.4 Ytterligare överföring 
Företaget har visat visst intresse för att kunna använda modellen vid övriga 
hylstillverkningsanläggningar inom koncernen, under förutsättning att resultatet är 
tillfredställande vid de två tidigare nämnda anläggningarna. Rapporten skall för detta 
ändamål vara skriven så, att en engelsk översättning av denna skall kunna ligga till 
grund för motsvarande projekt vid en godtycklig anläggning. Detta innebär att en 
person med matematikkunskaper motsvarande en civilingenjörs och kunskaper i 
datorprogrammet Excel motsvarande en van användare, skall kunna replikera arbetet. 

5.2.5 Sekretess 
Rapportens replikerbarhet enligt tidigare stycke ställer stora krav på ingående 
genomgång av lösningsgången, samtidigt som många av de uppgifter som används i 
beräkningar är företagshemligheter. Ett exempel på detta är recepten som i sig själva är 
företagshemligheter. För att undvika denna problematik kommer fiktiva recept att 
användas genom hela rapporten. 

5.3 Lösningsgång för materialflödesproblemet i Matfors 
Lösningen på problemet kan vara att sätta upp regler för hur lagring ska ske. En 
förhoppning från företaget är att införandet av en förbättrad lagerstyrning kommer att 
medföra ett mindre råvarulager, vilket löser en del av problemet, men dessutom att det 
ger utrymme för att införa regler om hur varor ska lagras. Bristen på naturligt flöde 
kan eventuellt lösas genom att flytta olika funktioner inom fabriken så att det naturliga 
flödet uppstår. Det är naturligtvis för tidigt att säga vad lösningen kommer att 
innefatta, men åtgärder som kan komma på tal är att flytta maskiner eller vrida dem. 
Ett krav på den lösning som kommer att föreslås är dock att inga stora investeringar 
eller längre produktionsstopp ska krävas. För att hitta dessa åtgärder används 
metodiken som beskrivits i 4.6. 
 
Denna del av examensarbetet görs uteslutande för matforsanläggningen och resultatet 
behöver sålunda inte vara överförbart på någon annan anläggning. Vidare så borde inte 
arbetet innebära att några företagshemligheter berörs och sålunda behöver inga 
sekretessfrågor behandlas. 
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6 Datainsamling 
Detta kapitel beskriver hur datainsamlingen har gått till. Det är dessa data som 
senare kommer att ligga till grund för beräkningar, som i sin tur ligger till grund för 
lösningförslaget. 

6.1 Lagerstyrningsdata 

6.1.1 Råmaterialförbrukning 
Den mest naturliga metoden för att samla dessa data skulle naturligtvis vara att 
använda företagets statistik från SAP eller från de handskrivna uttagslistor som finns 
för kartongförbrukningen under tidigare år. Problemet med denna metod är att 
företaget har bytt ut många av de råvaror som användes i början av året. Ytterligare ett 
problem är att det under de första månaderna av 2003 rådde brist på kartong på 
marknaden, viket innebar att företaget använde en stor del kartong som man normalt 
sett inte använder. 
 
För att få fram förbrukningen så används istället en lista över vad som producerats 
under året tillsammans med en BOM (se 4.5.2). Risken med att använda dessa data är 
naturligtvis att om det finns brister i beräkningen av BOM, så kommer dessa att sprida 
sig. För att minimera denna risk kommer beräkningarnas överensstämmelse med 
verkligheten att kontrolleras. (Se 7.1.6) 
 
Den BOM som kommer användas tar inte hänsyn till de så kallade trimbanden och 
eventuellt kommer den även få problem med kartongen som trimbanden ibland 
ersätter, nämligen V4 154mm. För dessa två kartonger används de handskrivna 
uttagslistorna för datainsamling. 

6.1.2 Skapande av BOM 
Samtliga slutprodukter produceras efter ett recept. Dessa recept finns i separata filer i 
antingen Excel eller Wordformat. För att använda dessa vid beräkning av BOM 
sammanställs dessa i en och samma excelfil. För att garantera att denna överföring 
sker på ett korrekt sätt så kommer dessa att skrivas ut i något som liknar en tabulerad 
BOM (se 4.5.2, Figur 4.4) och korrekturläsas upprepade gånger. För att garantera att 
modellen som används vid beräkningar är korrekt sker en verifiering av denna (se 7.1). 
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6.1.3 Pallvikter 
Den BOM som kommer tas fram kommer att beräkna kartongvikt per meter tillverkad 
hylsa. Beställningar och lagersaldon räknas dock i antal pallar. För att kunna 
konvertera dessa två behövs en pallvikt. För att få fram denna pallvikt används 
inlastningsföljesedlar från november 2003 - januari 2004. Dessa följesedlar 
specificerar de inlastade pallarnas nettovikt och antal. Dessa data kan användas för att 
beräkna en medelpallvikt för varje bredd och kvalité av kartong. För de kartongtyper 
där ingen inlastning skett under perioden så används den vikt som finns 
inprogrammerad i företagets affärssystem. 

6.2 Materialflödesdata 
Processflödesdiagrammet (se 4.6.1) behöver en aktivitetslista samt tidsangivelser för 
dessa aktiviteter, alternativt ett avstånd (i fallet då aktiviteten är en transport). 
Aktivitetslistan samlas in muntligen. Tider i lager beräknas med hjälp av 
medellagervärden och avstånd mäts på ritningar över fabriken. Samma aktivitetslista 
som nämnts ovan är den enda data som behövs för layoutflödesdiagrammet (se 4.6.3). 
Ytterligare data som behövs för materialflödesschemat (se 4.6.2) är 
kapacitetsangivelser. Eftersom företagets problem inte består i kapacitetsbrist så tror 
jag inte att materialflödesschemat kommer att berätta särskilt mycket. Om 
omförflyttning av lager görs så kan det dock vara nödvändigt att kontrollera att de nya 
lagren är av tillräcklig storlek. Detta kan göras med hjälp av ritningar och en linjal 
samt lagerinformation. 
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7 Analys och lösningsförslag 
Detta kapitel beskriver hur uppgifterna lösts. För varje delproblem ges en ingående 
beskrivning av hur företaget bör agera och en motivering till denna rekomendation. 

7.1 Beräkning av BOM 

7.1.1 Inparametrar 
Varje hylsa som tillverkas körs efter ett recept. Detta recept är framtaget för att 
slutprodukten skall vara en hylsa som passar kundens preferenser med avseende på 
kvalité, vikt och inte minst pris. För att räkna ut materialkostnaden för en hylsa 
använder företaget sedan tidigare en modell som beräknar kartongåtgången. 
Inparametrar för denna modell är dels hylsans recept, kartongers ytvikt, kartongers 
tjocklek och kartongers pris. 
 
Hylsans recept består av en lista som specificerar vilken kartong som skall användas 
från det innersta till yttersta bandet. Kartongers ytvikt är så mycket en kvadratmeter av 
kartongen väger. 

7.1.2 Modellen 
Modellen utgår från hylsans innerdiameter och bygger därefter på lager efter lager med 
kartong. Med hjälp av kartongernas tjocklek kan man räkna ut hylsans omkrets i varje 
lager och därmed även åtgången i kvadratmeter för varje löpmeter hylsa. Med hjälp av 
denna siffra och kartongens ytvikt kan man vidare räkna ut varje ingående kartongs 
vikt. 
 
För att bättre illustrera modellen följer här ett exempel. Följande indata används för att 
producera en fiktiv hylsa med innerdiameter som är 305 mm. 
 Recept:   Kartong: 
 Antal Kvalité Bredd Kvalité Ytvikt Tjocklek 
 9 V4 150 V4 450 0,68 
 6 V5 155 V5 420 0,55 
 1 Ytb 155 Ytb 230 0,3 
 
För det första bandet blir ytterdiametern 305 mm + 2·0,68 mm och omkretsen då 962 
mm. Kartongen spirallindas så att den ligger kant i kant och detta innebär att det alltså 
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används 0,962 m2 kartong för varje meter av hylsan. Denna kartong väger 450 g/m2, 
vilket innebär att det för en meter hylsa åtgår 0,433 kg kartong i det första bandet. För 
nästa band blir diametern 305 mm + 2·0,68 mm + 2·0,68 mm vilket ger en kartongvikt 
på 0,435 kg per meter hylsa och sedan fortsätter man på samma sätt till man kommit 
till det yttersta bandet. Nedan följer en tabell med uträkningar för hela hylsan. 
 

Tabell 7.1 Kartongåtgång för varje band i en (fiktiv) hylsa 

Bredd 
[mm] 

Kvalité 
 

Kartong- 
tjocklek 

[mm] 
Omkrets 

[m] 
Ytvikt 
[g/m2] 

Kartongvikt 
per meter hylsa

[kg] 
150 v4 0,68 0,962 450 0,433 
150 v4 0,68 0,967 450 0,435 
150 v4 0,68 0,971 450 0,437 
150 v4 0,68 0,975 450 0,439 
150 v4 0,68 0,980 450 0,441 
150 v4 0,68 0,984 450 0,443 
150 v4 0,68 0,988 450 0,445 
150 v4 0,68 0,992 450 0,447 
150 v4 0,68 0,997 450 0,448 
155 v5 0,55 1,000 420 0,420 
155 v5 0,55 1,004 420 0,421 
155 v5 0,55 1,007 420 0,423 
155 v5 0,55 1,010 420 0,424 
155 v5 0,55 1,014 420 0,426 
155 v5 0,55 1,017 420 0,427 
155 ytb 0,30 1,019 230 0,234 

 
Informationen i tabellen kan nu användas för att beräkna kartongåtgången för varje 
kartongtyp som ingår i hylsan. Detta görs helt enkelt genom att summera de 
individuella bandens vikter. För exempelhylsan ovan blir resultatet som följer 
 Kvalité Bredd Mängd 
 V4 150 3,967 
 V5 155 2,542 
 Ytb 155 0,234 
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Denna information kan användas i planering av inköp. Om man vet att 1000 meter av 
hylsan ska tillverkas, så vet man också att det kommer att behövas nästan 4 ton 
kartong av kvalitén V4 med bredd 150 mm, o.s.v.  

7.1.3 Felkällor 
Det finns några felkällor som kan göra att modellen inte stämmer exakt. Den första av 
dessa är att det vid lindningen av hylsan kan bli en glipa. Denna glipa gör att 
kartongen räcker längre än den borde och att man därför överskattar åtgången. Denna 
glipa är dock så pass liten att den inte nämnvärt påverkar resultatet. En annan liten 
felkälla är att det ska in vattenglas, alltså lim, mellan de olika lagren, vilket ökar 
hylsans omkrets. Denna mängd vattenglas är dock mycket liten. 
 
En större felkälla är varianser i kartongen som används. Denna varierar en del i både 
tjocklek och ytvikt. Att ytvikten varierar om tjockleken gör det, är kanske inte särskilt 
överraskande, men de två kan dessutom variera var och en för sig. I produktionen så 
används s.k. passband för att reglera hylsans tjocklek, så för produktionen har denna 
varians ingen större betydelse. 
 
Variationerna har dock viss betydelse för lagerstyrningen. Om kartongens ytvikt är 
högre än normalt så innebär det att man underskattar hur många kg kartong som 
kommer gå åt. Eftersom kartong köps in efter viktmått så kan detta alltså innebära att 
man köper in för lite kartong. Om man använder fel värde för kartongens tjocklek så 
innebär det att de band som kommer utanför kommer få en annan omkrets och alltså 
blir åtgången av dessa förändrad. Företaget avtalar med leverantörer hur stor variation 
det får vara i en kartongleverans och dessa begränsningar ligger i allmänhet på ± 0,02 
mm för tjocklek. Detta innebär att avvikelserna är i storleksordningen 3-4 %. 
 
Ytterligare en felkälla som finns är materialet som åtgår vid en uppstart och kassation 
under körning. Denna felkälla uppstår genom att man när man startar en ny körning 
producerar ett mindre antal meter som kasseras. Likaså kasseras en del material vid 
skarvning av ytband. Mängden som p.g.a. dessa orsaker kasseras är på årsbasis 2,7 % 
av den totala inköpta mängden kartong. 
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7.1.4 Metod för verifiering av modellen 
Det absolut bästa sättet att verifiera modellen vore att inför ett antal körningar väga det 
ingående lagret och sedan åter väga lagret efter körningen. Detta angreppssätt är dock 
inte genomförbart på grund av ett antal anledningar. Den kanske största anledningen är 
tidsåtgången. Mellan två körningar så byts inte all kartong ut utan många hänger kvar 
till nästa körning. Om man skulle vilja väga hur mycket kartong som finns kvar skulle 
det alltså innebära att man var tvungen att plocka ner varje rulle, väga den och sedan 
sätta tillbaka denna igen. Dessutom används ofta samma kartonger på flera maskiner 
samtidigt, vilket ytterligare försvårar denna metod. 
 
Ett enkelt, men betydligt mindre exakt tillvägagångssätt är att väga den färdiga hylsan. 
Ett problem med denna metod är att hylsans vikt inte säger något om de olika 
kartongerna var för sig, vilket innebär att två modellfel för olika lagerdetaljer skulle 
kunna ta ut varandra. Ytterligare problem med detta angreppssätt är att den färdiga 
hylsan innehåller lim och att en del fukt dras ur kartongen vid torkning. 
 
Verifiering sker istället genom att utnyttja ett antal veckor och undersöka 
förbrukningen under dessa. De veckor som används är v39-43 under 2003. En 
produktionslista används för att beräkna den förväntade åtgången och listor med uttag 
ur förråd används för att beräkna den verkliga åtgången. 

7.1.5 Indata för verifiering 
Alla hylsor som produceras under ett år noteras i en lista. Ur denna lista tas de hylsor 
som producerades v39-v43 fram (varje vecka var för sig). Listan specificerar antalet 
löpmeter av varje hylstyp och med hjälp av dessa värden tillsammans med modellen 
för omräkning av recept till kartongåtgång, räknas för varje vecka fram den förväntade 
kartongåtgången. För att få fram antalet pallar detta motsvarar används en framtagen 
pallvikt. Hur denna pallvikt beräknats ses i Bilaga 4. 
 
Den verkliga kartongåtgången finns i handskrivna uttagslistor. Dessa är listor som 
truckförarna använder för att notera antalet pallar av en viss kartong som de kör fram 
till maskinerna under en vecka. 
 
Med dessa två operationer har vi nu två listor som specificerar dels det förväntade 
antalet pallar, dels det vekliga antalet pallar som används. 
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7.1.6 Verifiering 
De två listorna har kombinerats i Bilaga 5 och i denna nya lista kan man se att felet 
mellan modell och verklighet i allmänhet är mycket små. Totalt så överskattar 
modellen kartongåtgången med 2,9%. Denna differens beror till stor del på kartongen 
V4 154. Denna är den mest använda kartongen (140 pallar, 20% av totala antalet v39-
v43) och används i många olika hylsor. Kartongen byts ofta ut mot så kallade 
trimband,5 vilka modellen inte tar hänsyn till. Om man räknar bort v4 154 så ger 
modellen en överskattning av materialåtgången på 0,4%. 
 
Resultatet av denna verifiering blir att modellen fungerar, men att trimband och v4 154 
ska styras utan användning av modellen. 

7.2 Materialbehovsberäkning 

7.2.1 Inparametrar 
Inparametrarna för behovsberäkningen är recepten som används för produktion och 
mängden som ska produceras av varje hylstyp. Recepten matas in enligt bilden på 
nästa sida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Utsago maskinförare HM5, Mats Andersson 
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Kund 
Kvalité 

Innerdiameter 
Tjocklek 

 
Axeldiameter 

Q Kval Bredd 
4 V4 146 
4 V5 148 
5 V5 150 
5 V5 152 
1 V5 154 
1 2:BAND 155 
1 YTB 155 
   

Längd  
Antal i bunt  

Figur 7.1 Exempelbild för hur recept matas in (receptet är fiktivt) 

 
Delar av datan i receptet ovan hämtas till en lista över samtliga produkter där man 
matar in hur många buntar av varje sort som ska produceras. Denna bild ser ut enligt 
följande. 
Kund Kvalité Innerdiam Tjocklek Löpmeter Längd st/bunt Antal
Artinova AB v2 71 8 0 1600 213  
Artinova AB v2 71 10 0 1275 192  
Artinova AB v2 76 8 0 1600 184  
Cascades Djupafors AB v4 152 12 0 2850 39  
Cascades Djupafors AB v4 201 12 0 2850 23  

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

 

Figur 7.2 Skärmbild för inmatning av planerad produktion 
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7.2.2 Beräkning 
Receptet som matats in räknas med hjälp av modellen i 7.1.2 om till åtgång av 
respektive kartong per meter hylsa. Denna siffra multipliceras med det antal löpmeter 
som ska produceras och detta ger det totala behovet av varje kartong som behövs till 
varje produktionsorder. När dessa summeras så får man fram det totala kartongbehovet 
av varje kartong den aktuella veckan. 

7.3 Bestämning av indata för lagerstyrning 
Huvudindatan för beräkningarna fås från materialbehovsberäkningen i 7.2. Dessutom 
krävs för beräkningarna följande uppgifter. 
 
Lagerränta 
Lagerräntan beräknas som hanteringskostnader plus kapitalkostnader. (Se 4.1.3). 
Företagets inkuranskostnader i lagret är så små att de inte är värda att ta med i 
beräkningen. Hanteringskostnaderna beräknas som 20 % av en truckförarlön dividerat 
med medellagret under året (i kronor räknat), vilket ger ett resultat på 2 % (eg. 1,955 
%). Företagets kalkylränta är av koncernledningen beslutat till 4 %, så denna används 
som kapitalkostnad. Totalt är alltså lagerräntan 6 %. 
 
Ordersärkostnader 
Ordersärkostnad definieras som kostnad som uppstår för varje ny order, oberoende av 
orderns storlek. (Piasecki, 2001) Specifikt för Ahlstrom Cores AB, där man beställer 
många olika detaljer från samma leverantör, så innebär detta att ordersärkostnaden är 
K om någon beställning görs, medan den är 0 för övriga produkter om man redan 
beslutat att göra en beställning. 
 
Detta K beräknas som den tid det tar för kundserviceansvarige på anläggningen att 
färdigställa en beställningsorder och skicka denna. Något som här bör noteras är att för 
att K skall vara 0, så kräver detta att man alltid beställer fulla bilar. Att färdigställa en 
beställningsorder tar ca 5 minuter, så detta ger en ordersärkostnad på runt 20 kr. Denna 
kostnad är ganska uppenbart en mycket liten del av företagets totalkostnad.  

7.4 Val av partiformningsmetod 
I och med att koncernen beslutade att lägga ner tillverkningen av ytband, trimband och 
passband vid anläggningen i Pont-Audemer så har företaget bestämt sig för att den 
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man utser till ny leverantör ska ha en leveranstid på under en vecka. Detta innebär att 
alla kartonger nu kan beställas efter att produktionsschemat för den närmaste perioden 
är satt. 
 
Att ordersärkostnaden är så extremt liten gör att partiformningsmetoden Lot-for-Lot 
(se 4.2.3) är en stark kandidat. Att denna är den bästa kan ses med hjälp av följande två 
exempel. 
 
Antag att kartongefterfrågan är helt jämn. Den matematiskt optimala metoden att 
använda är då EOQ (se 4.2.1). Denna visar att det bästa sättet att beställa när man har 
flera varor som delar på ordersärkostnader är att beställa så att man gör en beställning i 
intervaller med T mellan sig, där   
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Detta innebär i sin tur att värdet på det som efterfrågas vid maskinen under en vecka 
ska vara mindre än 333 kr. En pall kostar över 7 000 kr och enbart kartongen V4 154 
mm förbrukades i snitt till ett värde av över 100 000 kr under varje vecka av 2003. 
Detta innebär att T* kommer alltid vara mindre än en vecka vid användande av denna 
modell. För T*>1 krävs att ordersärkostnaden ökar till runt 7 500 kr. 
 
Det andra exemplet är att använda Wagner-Whitin algoritmen (se 4.2.10). För att 
denna ska ge mer än ett förslag i varje månad krävs att lagerkostnaderna för att laga 
nästa månads behov ska understiga ordersärkostnaderna för att göra en beställning i 
denna period. För det första har konstaterats att dessa kommer vara 0 om det ändå görs 
en beställning, men om vi förutsätter K=20 kr så får vi alltså Dj+1·v·0,06<20, alltså 
Dj+1·v < 333. Med antagande om att denna beräkning gäller den billigaste kartongen så 
kräver detta att efterfrågan i nästföljande period understiger 100 kg. En pall väger 
minst 1,3 ton och det minsta som användes av den vanligaste kartongen en 
normalvecka var 16,5 ton. (Jul och nyårsveckorna användes 0,8 resp. 5,6 ton). För att 
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Wagner-Whitin ens ska ge ett förslag på att beställa ytterligare en veckas behov en 
normalvecka krävs att ordersärkostnaden ökar till runt 3 300 kr. 
 
Jag föreslår att företaget använder sig av Lot-for-Lot som partiformningsmetod. 
Övriga metoder föreslår att beställningar görs för att täcka mer än en vecka vilket 
företaget, som visats ovan, inte har någon ekonomisk fördel av. Undantaget från detta 
påstående är FOQ (se 4.2.2) men det finns inga sådana krav som kan göra metoden 
intressant. Som en bonus är Lot-for-Lot den metod som håller minst medellager, vilket 
är en mycket önskad effekt för företagets materialflödesproblem i 
matforsanläggningen. 

7.5 Uppbyggnad av MRP-system 
I och med att partiformningsmetoden Lot-for-Lot (LFL) valts (se 7.4), så 
diskvalificerar detta möjligheterna att använda något av de enkla 
lagerstyrningssystemen (beställningspunkt och periodbeställningssystem, se 4.4.1 och 
4.4.2). Detta beror på att LFL kräver att man beställer exakt nästa periods veckobehov, 
vilket ingen av de två andra metoderna tar hänsyn till. 

7.5.1 Planeringshorisont 
Planeringshorisonten ska väljas så att den är större eller lika med den ackumulerade 
ledtiden. I och med att företaget nu bara har leverantörer som kan leverera inom en 
veckas ledtid, så är denna ackumulerade ledtid just en vecka. När nu dessutom den 
valda partiformningsmetoden är LFL så finns egentligen ingen fördel med att välja 
planeringshorisonten till längre än en vecka. Många andra partiformningsmetoder 
kräver information från senare veckor, men så är inte fallet för LFL. Att planera mer 
än en vecka framåt skulle alltså enbart innebära extra arbete, eftersom informationen 
som MRP-systemet ger för de senare veckorna inte kommer att användas till något. 
 
Med detta sagt så bör man ha i åtanke att en utveckling åt att använda informationen i 
senare perioder kan vara möjlig. Företagets huvudleverantör ingår i samma koncern 
och det är möjligt att ett framtida supply-chain-tänkande skulle kunna göra data i 
senare perioder intressant. För att effektivt kunna utbyta information måste dock ett 
helt nytt system implementeras, ett system som är helt utanför detta arbetets fokus och 
jag väljer därför att lämna denna del av arbetet öppet. 
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7.5.2 Tablåberäkning 
I och med att endast en period planeras varje tillfälle så finns det möjlighet att planera 
hela anläggningens materialbehov på en skärmbild. Detta görs genom att vrida APICS 
standard tablån (se 4.5.3) och sedan planera varje råmaterial i rader. 
 
Eftersom denna tablå endast ska arbeta i enperiodfallet så kan några förenklingar 
göras. ”Planerade order: frisläpp” behövs inte eftersom denna data inte ska användas 
som indata i någon annan tablå. ”Planerade order: inleverans” behövs dock för att ge 
användaren möjlighet att kunna anpassa den beställda mängden efter storleken på 
lastbilarna. (I LFL beställs ju annars exakt nettobehovet, så därför kunde man annars 
ha reducerat ytterligare en kolumn). Man behöver också plats för att spara information 
om valda säkerhetslager, så en sådan kolumn läggs till. 
 

Tabell 7.2 Vriden och modifierad APICS tablå för materialbehovsplanering (MRP) 
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Hur indatan till kolumnen bruttobehov beräknas har tidigare förklarats i 7.2. För att 
ytterligare kunna förbättra valet av framtida säkerhetslager föreslår jag att man i 
framtiden ska spara informationen om planerad förbrukning och verklig förbrukning 
varje vecka. 
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7.5.3 Säkerhetsmekanismer 
Nedan beskrivs hur MRP-systemet bör byggas upp för att hantera variabilitet. 
 
Säkerhetsfaktor 
En säkerhetsfaktor bör användas vid överföring från materialbehovsberäkningen till 
materialbehovsplaneringen. Denna faktor ska vara så stor att den kan hantera 
förändringar i antalet löpmeter per vikt som levereras till företaget. Företagets egen 
erfarenhet är att variationerna kan vara upp till 4 %6. Dessutom är utskottet, vikten 
skrot relativt inköpt mängd kartong, runt 3 % så därför väljs 7 % som säkerhetsfaktor. 
 
För att ytterligare kunna förbättra valet av framtida säkerhetsfaktor föreslår jag att man 
i framtiden ska spara informationen om planerad förbrukning och verklig förbrukning 
varje vecka. 
 
Säkerhetsledtid 
Företagets leveranser är mycket säkra och därför finns inget behov av säkerhetsledtid. 
 
Säkerhetslager 
Säkerhetslagret är till för att täcka order som kommer in efter att materialbeställningar 
gjorts. Dessa order är så gott som alltid av storleken ”ett lass”, det vill säga så många 
som passar på en bil. Hur stor denna mängd är vet företaget och därför kan 
säkerhetslagret bestämmas enligt följande: 
 
Först undersöks hur stor mängd av varje kartongsort som behövs för att kunna köra ett 
lass av varje hylssort. Detta resulterar i en matris och ur denna skapas en ny matris där 
den första kolumnen visar maxvärdet för varje rad på vilka kartongen finns. 
Nästföljande kolumn visar det näst högsta värdet i matrisen och så vidare. Med hjälp 
av denna kolumn kan nu säkerhetslager bestämmas så att det finns möjlighet att göra 
ytterligare i·j körningar, dock max j körningar av samma hylstyp.  
 
Storleken på variablerna i och j lämnas som ett policybeslut för produktionschefen, där 
denne kan ha ledning av kostnadsberäkningen som finns i Bilaga 6. Jag föreslår i=2 

 
6 Utsago teknisk chef Krister Wennström 
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och j=2. Design av MRP-tablåns säkerhetslager görs dock så att detta beslut enkelt kan 
ändras. 

7.6 Styrning av V4 154 mm och trimband 
Dessa två kartonger konstaterades tidigare att de inte ska styras med hjälp av 
behovsberäkningen. Dessa styrs istället med hjälp av periodbeställningssystem där 
återfyllnadsnivån bestäms som Å= D +σL·k, eller med beställningspunktsystem med 
beställningspunkten LDSSBP ⋅+= . 
 
Att bestämma variablerna D  och σL görs med hjälp av uttagslistorna från 2003. För att 
σL ska bli rättvisande tas inte veckor med exceptionellt låg förbrukning (jul och nyår) 
med i beräkningarna. 

7.6.1 Verifiering av normalfördelningsantagande 
För säkerhets skull verifieras antagandet om normalfördelning genom att jämföra den 
kumulativa fördelningen med en normalfördelning. Diagrammen för de två 
kartongtyperna ses nedan. 
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Figur 7.3 Fördelning av uttagen mängd V4 154 mm ur lager 2003 
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Figur 7.4 Fördelning av uttagen mängd trimband ur lager 2003 

 
I båda fallen ses att normalfördelningen till stor del förklarar variationerna. Dock kan 
noteras att för båda kartongerna överskattas sannolikheten för en extremhändelse, 
alltså mycket hög eller mycket låg förbrukning. Detta innebär att servicefaktorn k 
kommer att ge något högre servicegrad än som fås ur ett tabellvärde, vilket i sin tur 
innebär att det beräknade säkerhetslagret kommer att ge något mindre brister än 
beräknat. 

7.6.2 Bristkostnad 
Brist av någon av de två kartongerna innebär att produktionen i princip stannar helt. 
Bristkostnaden för dessa kan därför räknas ut som vinst per tidsenhet dividerat med 
användningen per tidsenhet. Detta blir naturligtvis en mycket, mycket grov skattning 
av bristkostnaden, men den fungerar ändå som ett närmevärde. Delar som saknas i 
beräkningen är förlust av goodwill, men samtidigt tar inte beräkningen hänsyn till den 
överkapacitet som finns i tillverkningen. Denna överkapacitet innebär ju nämligen att 
man har möjlighet att köra i kapp orderstocken som skapats medan man stod stilla.  
 
Bristkostnaden beräknat med metoden ovan blir 6,95 kr för V4 154 mm och 40,20 kr 
för trimband. För att förenkla något används 7 kr respektive 40 kr. 
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7.6.3 Beräkningar 
Med hjälp av formlerna i 4.3.3 beräknas V4 154 mm till Q*=3135 kg, alltså inte i 
närheten av en veckas förbrukning. För trimbanden beräknas Q*=7316 kg, inte heller 
det en hel veckas förbrukning. 
 
Genom att tvinga Q att vara en veckas medelförbrukning så ger modellen svaret 
k=1,882 vilket ger SERV2 = 97,0% för V4 154 mm och k=2,51 vilket ger             
SERV2 = 99,4 % för trimband. När dessa k testas mot förra årets statistik när metoden 
med återfyllnadsnivå används så innebär dessa att det blir brister av V4 154mm i 
vecka 6 om 1,1 pall och i vecka 26 om 4,1 pallar. Noteras kan att vecka 26 var behovet 
av v4 154 mm 65 % över medelbehovet. För trimbanden uppstår inga brister under 
perioden. 
 
Om man istället tvingar Q att vara en full bil V4 154 mm, alltså 18 pallar så får man 
k=2,067 vilket ger SERV1=98 %. Att förbruka dessa pallar tar för företaget i snitt 3,2 
dagar. Om en beställning görs på en måndag så kan varorna i allmänhet vara företaget 
tillhanda på torsdag, ibland fredag. Detta kräver dock att varorna som efterfrågas finns 
i leverantörens lager. Om de inte finns där så är ledtiden cirka en vecka. 
 
Standardformeln för beställningspunkt är LDSSBP ⋅+= . Denna fungerar dock inte 
eftersom LD ⋅ >18 pallar. För att åtgärda detta problem så används ett slags dubbel 
beställningspunkt. Denna innebär att man beställer varje gång lagret faller under 
SS+ )/18( DLD −⋅ . Vid denna punkt så finns redan en beställning på väg som täcker 
behovet fram till den beställning som nu görs. Säkerhetslagret ska nu täcka 
avvikelserna i förbrukningen under en vecka, alltså SS=k·σL och beställningspunkten 
blir 05,1982,923,9)82,27/181(82,2747,7067,2)/18( =+=−⋅+⋅=−⋅+= DLDkBP Lσ  
Det högsta tempo som detta system klarar att hålla med kartong är plötslig höjning av 
efterfrågan till 37 pallar per vecka. Servicegraden med detta kriterium blir 98,8 %. För 
att få en servicegrad på 100 % i tidigare års statistik krävs ett säkerhetslager på 
ytterligare 9 pallar, vilket medför ökade kostnader årligen på ca: 2,9 kkr, mycket 
beroende på en ökad kapitalbindning på 48 kkr. 
 
Jag föreslår att trimband beställs varje vecka tillsammans med övrig kartong till 
återfyllnadsnivån 11 pallar och att V4 154 mm beställs varje gång lagernivån faller 
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under 19 pallar. Observera att V4 154 mm beställs för leverans om en vecka, även om 
leverantören kan göra materialet tillgängligt tidigare. 

7.7 Processflödesschema för tillverkningen i Matfors 
Processen för att tillverka en hylsa kan visas enligt nedan. 
 
Processflödesschema Objekt: Pappershylsa 
 Process:  Befintlig     Föreslagen 
Steg Beskrivning    ∇  Tid 

(h) 
Avstånd 

(m) 
Värdekod
(V/I/S/?) 

1 I förråd    X    ? 
2 Kartongbeskärning X       S 
3 I förråd    X    ? 
4 Till tippmaskin  X      I 
5 Tippning     X   I 
6 Till maskin  X      I 
7 Vid maskin    X    I 
8 Förädling X       V 
9 Till tork  X      I 
10 Torkning X       V 
11 Kontroll   X     S 
12 Väntar på buntning    X    I 
13 Till buntning  X      I 
14 Väntar på buntning    X    I 
15 Buntning X       V/S 
16 Till färdigvarulager  X      I 
17 I färdigvarulager    X    ? 
18 Lastning (x) X      S 
 Summa 4 5 1 6     
Figur 7.5 Processflödesschema för Matforsanläggningen 

 Operation V Värdeskapande 
 Transport I Icke värdeskapande 
 Kontroll S Stödjer värdeskapande aktiviteter 

∇ Lagring ? Har okänd värdeeffekt 
 Hantering 
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Steg ett och två i modellen ovan behövs endast för den kartong som levereras 
obeskuren av SCA. Steg fem ovan innebär att kartongpallarna tippas 90 grader så att 
de är hanterliga för hand vid maskin. All kartong som skall transporteras från 
råvarulager till maskin måste passera denna maskin. Steg 12-15 behövs endast för de 
hylsor som inte redan ligger på pall, utan som alltså torkats i kassett. För de hylsor som 
ska efterkapas i mindre bitar tillkommer istället i steg 12-15 att pallarna ställs i 
mellanlager, kapas och förpackas. Att jag utelämnat tids och avståndsangivelser ovan 
beror på att de olika vägarna som materialet kan ta är så många att dessa angivelser 
inte skulle säga särskilt mycket. 
 
I processordningen finns egentligen inget utrymme för förbättringar. Processen måste 
genomföras i den uppsatta ordningen och det finns egentligen inga onödiga steg att ta 
bort. Att minska mellanlager och väntetider är naturligtvis ett möjligt 
förbättringsområde, men det handlar i så fall om att förbättra planeringen. 

7.8 Layoutflödesdiagram i Matfors 
Vägarna som materialet kan ta illustreras i nedanstående layoutflödesdiagram. I bilden 
på nästa sida visas några av de materialflöden som finns i fabriken. Bilden är inte 
avsedd att vara en exakt beskrivning utan är mer till för att ge läsaren en bild av 
avsaknaden av ett naturligt flöde. 
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Figur 7.6 Layoutflödesdiagram Matfors 
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7.9 Möjliga åtgärder för bättre materialflöde 
Layoutflödesdiagrammet på föregående sida kan användas för att ge en ledning om var 
förbättringsåtgärder kan vara aktuella.  

7.9.1 Flytta buntningen 
Ett problem som inte syns så väl i layoutflödesdiagrammet är placeringen av 
buntningen. Denna är placerad med ett färdigvarulager nedanför sig. Detta innebär att 
alla färdiga buntar måste lyftas med travers över färdigvarulagret och läggas på truck 
innan de kan köras ut i det större färdigvarulagret. Om buntningen byter plats med det 
närmaste färdigvarulagret så kan trucken nu lyfta de färdigbuntade hylsorna direkt ur 
den ram som buntningen sker i. 
 
En mycket grov uppskattning av tidsvinsten som görs med denna åtgärd är att man kan 
tjäna strax under en halv minut per bunt. Denna tidsvinst görs till stor del tack vare att 
traversen frigörs för att påbörja förpackning av nästa bunt. 
 
Förlusten med åtgärden är att buntningen måste avstanna helt då lasting ska ske med 
travers. Denna förlust är dock tämligen liten då denna verksamhet för det mesta måste 
avstanna i vilket fall, på grund av att antalet traverser inte räcker till. 

7.9.2 Omfördela FVL och tork mellan HM1 och HM3 
Mellan maskinerna HM1 och HM3 finns växelvis färdigvarulager och torkar. Detta 
innebär att material till viss del måste korsa sin tidigare väg. För att minimera längden 
för dessa förflyttningar föreslås att samtliga torkar mellan de två maskinerna flyttas 
upp mot HM1 för att bilda två kontinuerliga lager. Denna åtgärd minimerar 
transporterna från buntning till färdigvarulager medan transporterna från HM3 ökar 
något. I de fall HM1 eller HM2 skall transportera till de nya torkplatserna så 
minimeras dock avståndet. 

7.9.3 Flytta tippningsmaskinen 
Samtliga pallar som skall ut till produktion måste passera tippningsmaskinen. Denna 
bör därför ställas så att den står på vägen mellan lager och maskin. Av denna 
anledning föreslås att maskinen flyttas till att stå mellan HM2 och HM3 och i själva 
produktionslokalen, inte som nu i ett av annexen. 
 



 7. Analys och lösningsförslag 
 

 
75 

7.9.4 Flytta kartongskärningsmaskinen 
Huvuddelen av kartongen som ska passera kartongskärningsmaskinen används vid 
HM3. Som maskinens placering är idag är den nästan så långt från denna maskin som 
det går att komma. Ytterligare ett problem med maskinen är att den idag är placerad så 
att den tar enormt mycket plats. Jag föreslår att kartongskärningsmaskinen flyttas till 
det lilla färdigvarulager som ligger närmast HM3. Detta lager är förvisso det som är 
närmast lastkajen, men det är så litet att ytan inte går att utnyttja effektivt vid lagring 
av hylsor. Platsutnyttjandet i lagret är idag runt 20 %. Ytan är dock lagom stor för att 
ge plats åt den SCA-kartong som skall beskäras, den som redan har beskurits och 
skärmaskinen. Att flytta maskinen innebär egentligen inga större problem. Det enda 
som kräver arbete är själva flytten. Ett problem med att flytta maskinen är dock att det 
finns en del som är placerad i ett hål i golvet. Denna del används för att tippa upp 
kartongen till stående. 
 
För att flytten skall kunna genomföras utan större investeringar krävs alltså att ett nytt 
sätt att tippa upp kartongen utvecklas. När kartongen tippas till liggande används en så 
kallad klämtruck. Denna fungerar så att den tar tag runt kartongen och lyfter och tippar 
denna samtidigt. Trucken är dock endast anpassad för att lyfta stående kartong. Om 
kartongen redan ligger ner så kommer trucken inte under för att lyfta. För att eliminera 
behovet av en tippanordning föreslår jag att klämtruckens medar byts ut. Dessa medar 
är idag rundade så att de passar att gripa runt de cylindriska kartongrullarna. Om 
istället platta medar används så kan man lyfta kartongcylindrarna genom att klämma 
topp mot botten. Den övre av dessa medar får gärna täcka hela kartongcylindern 
medan den undre av de två måste göras så smal att den går in mellan medarna på de 
speciella kartongpallar som används. Med denna truck så elimineras behovet av en 
tippanordning för denna kartong och trucken kan även användas för att köra fram de 
beskurna kartongerna till hylsmaskinerna. 
 
För att ytterligare minska transporterna till och från kartongskärningsmaskinen föreslår 
jag att man öppnar upp en ny port i det rum där rullmaskinen ska stå. Detta görs för att 
trucken inte ska vara tvungen att köra genom hela fabriken med varje pall vid 
inlastning. Väggen där den nya porten ska byggas är inte bärande och golvhöjden i 
rummet jämfört med marken utanför är helt korrekt för att man ska kunna lasta av en 
lastbil som backar upp mot den nya porten. 
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7.9.5 Utvärdera kartongskärningsmaskin 
Ett alternativt sätt att hantera de problem som kartongskärningen innebär är att bedöma 
om man ens ska ha denna maskin. Eventuellt kan det vara mer kostnadseffektivt att 
sälja maskinen till någon lokal firma för en billig penning och låta dem leverera 
kartongen färdigskuren. Åtgärden skulle minska platsbehovet som finns för denna 
verksamhet, frigör arbetskraft och eliminerar behovet av skärmaskinen och 
klämtrucken. Denna utvärdering är dock utanför detta examensarbetes omfattning och 
jag lämnar därför frågan för vidare utredning. 

7.9.6 Omdisponera lagren 
För att kunna öka platsutnyttjandet och få en bättre struktur så föreslår jag följande 
disposition. 

• Annexet närmast HM2 används uteslutande till kartong. 
• Mittannexet används till hälften till kartong och till hälften åt färdigvarulager. 

Dessa färdigvaror ska vara sådana som kan lastas på en lastbil vid lastkajen som 
finns i detta lager. 

• Annexet närmast HM3 används som tidigare beskrivits åt 
kartongskärningsmaskin och kartong som hör till denna maskin. 

 
Dessutom görs ytterligare en förflyttning genom att lim flyttas ut i produktionslokalen 
och placeras vid väggen mot annexen mellan HM1 och HM2. 

7.9.7 Nytt layoutflödesdiagram 
Om ovanstående åtgärder genomförs kommer de nya materialflödena se ut som följer 
på nästa sida. Den nya layouten är kanske inte uppenbart bättre än den tidigare, men 
den utnyttjar platsen bättre genom att ha större lagerplatser för färdigvaror och kanske 
framför allt genom att man får undan den skrymmande kartongkärningsmaskinen i ett 
rum som idag knappt utnyttjas alls. Dessutom finns en logisk struktur med att ha 
kartong så långt upp som möjligt i bilden och färdigvaror så långt ner som möjligt. 
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Figur 7.7 Nytt layoutflödesdiagram Matfors 
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7.9.8 Ny metod för kartonglager 
I dag lagrar företaget sina kartonger i långa rader. Detta gäller både för anläggningarna 
i Matfors och Norrköping. Detta får till effekt att den innersta kartongen används 
sällan eller aldrig. Två vanliga bilder av hur lager disponeras idag finns nedan till 
vänster. 

ABCDEFGHIJK AAABBBCCDEE KBIAJDECGFH 
ABCDEFGHIJK AAABBBCCDEE KBIAJDECGFH 
ABCDEFGHIJK AAABBBCCDEE KBIAJDECGFH 
ABCDEFGHIJK AAABBBCCDEE KBIAJDECGFH 

  ABCDEFGHIJK 
ABCDEFGHIJK FFFGGGHHIJK KBIAJDECGFH 
ABCDEFGHIJK FFFGGGHHIJK KBIAJDECGFH 
ABCDEFGHIJK FFFGGGHHIJK KBIAJDECGFH 
 FFFGGGHHIJK KBIAJDECGFH

Tidigare lagermetoder Ny metod 
 

Figur 7.8 Lagermetoder 

Metoden längs till vänster är den som är vanligast i Norrköping. Denna metod innebär 
att kartongen som finns längst in i raderna hinner bli mycket gammal innan den 
används. Mittenmetoden används oftast i Matfors. Jag föreslår att företaget uteslutande 
använder metoden längst till höger. Naturligtvis skall med denna metod den kartong 
som används oftast finnas närmast dörren och sen i fallande förbrukningsmängd inåt i 
lagret.  
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8 Resultat 
Nedan följer en sammanfattning av rekomendationerna som rapporten ger till 
företaget. Alla motiveringar bakom förslagen utelämnas här då de finns beskrivna i 
föregående kapitel. Slutligen ges några förslag på vidare utvecklingsarbete som 
företaget kan påbörja. 

8.1 Lagerstyrning 
Vid Norrköpingsanläggningen bör företaget styra trimbanden med hjälp av 
återfyllnadsnivå som sätts till 11 pallar med beställningar varje vecka. V4 154 mm 
styrs med beställningspunkt 19 pallar och den beställda mängden är då 18 pallar. 
Observera att då beställning av V4 154 mm görs kommer en leverans redan att vara på 
väg. 
 
Övriga kartonger styrs med hjälp av materialbehovsberäkning där det planerade 
produktionsschemat matas in och behoven sedan ökas med 7 %. Ingen säkerhetsledtid 
används och säkerhetslagren sätts så att företaget kan utföra i·j ej tidigare planerade 
körningar, dock max j körningar av samma hylstyp. Jag föreslår i=2 och j=2 men 
systemet är byggt för att dessa enkelt ska kunna ändras. 
 
Med denna styrning beräknas kapitalbindningen i råvarulager sjunka med ca 45 %. 

8.2 Materialflöde 
Företaget bör flytta vissa funktioner inom fabriken i Matfors. Nedanstående åtgärder 
kan leda till att materialflödet förbättras. 
 

• Flytta buntningen närmare lastkajen 
• Flytta torkfläktarna mellan HM1 och HM3 så nära HM3 som möjligt 
• Flytta tippningsmaskinen ut i fabriken mellan HM1 och HM2 
• Flytta kartongskärningsmaskinen, all kartong som ska skäras och all kartong 

som har beskurits till det lilla annexet närmast HM3 
• Öppna upp en port i detta annex 
• Bygg om klämtruckens medar så att den kan lyfta kartongen i topp och botten 
• Använd klämtrucken till att köra fram de beskurna kartongerna till 

hylsmaskinerna. 
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• Använd hela annexet närmst HM2 till kartonglager 
• Använd halva mittannexet till kartonglager och halva till färdigvaror som går 

att lasta genom porten i detta lager. 
 
Dessutom bör företaget förändra sin metod att lagra kartong i båda anläggningarna. 
Kartongen lagras så att samma typ av kartong har två staplar som står mot varandra 
och med en gång för trucken mellan dessa. De mest använda kartongerna ska stå 
närmast utkörningsporten. 

8.3 Förslag till vidare förbättringsarbete 
Nedan följer ett antal förslag om åtgärder som jag tror kan vara lämpliga att utreda 
eller genomföra då övriga förslag som detta examensarbete har gett är genomförda. 
 

• Utred om man verkligen ska ägna sig åt att beskära kartong eller om man ska 
lägga detta på kartongtillverkare istället 

Kartongbeskärningen är även med den nya layouten tämligen platskrävande och kräver 
utrustning som inte används till något annat än dessa delar. Om företaget efter övriga 
förbättringsåtgärder fortfarande upplever att man har platsbrist så kan detta vara en del 
av processen som är enkel att lägga ut på en underleverantör. 
 

• Förbättra kontroll av färdigvarulager 
På samma sätt som företaget saknade regler för råvaruinköpen innan detta 
examensarbete upplever jag att det kan finnas stora möjligheter att anpassa 
produktionsplaneringen efter färdigvarulagret. Denna uppgift kan vara mycket lämplig 
att ge som projekt för ett examensarbete. 
 

• Implementera MPS-system fullt ut 
I dagsläget använder företaget SAP R/3. Företaget använder dock inte all funktionalitet 
i systemet och håller mycket information (exempelvis lagernivåer) i dubbla datafiler. 
Hylstillverkningens recept finns inte alls inlagt i affärssystemet utan allt sköts med 
separata Word och Excelfiler. Jag tror att den allmänna kontrollen i företaget skulle 
kunna förbättras om man implementerade ett nytt affärssystem, alternativt utökade 
implementationen av nuvarande system. 
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När man gör denna nyimplementation bör man också fundera på att implementera 
någon sorts Supply Chain Planning. Företagets huvudleverantör ingår i samma 
koncern och det kan därför finnas mycket att vinna genom att integrera de två 
enheternas lager, särskilt hos leverantören då den egna koncernen står för runt 80-90 % 
av inköpen. Att dela med sig av informationen om rådande råvarulager skulle kunna 
förbättra leverantörens produktionsplanering. På andra sidan av företagets 
tillverkningsprocess, hos dess kunder, hålls lager av hylsor. Ett informationsutbyte om 
de olika lagernivåerna skulle kunna hjälpa Ahlstrom Cores att förbättra sin 
produktionsplanering. Att ta fram kravspecifikationen för detta affärssystem skulle 
även det kunna vara lämpligt som ett projekt för ett examensarbete eller uppsats. Att 
driftsätta systemet bör dock lämnas åt systemets tillverkare. 
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Bilaga 1 EOQ som ett investeringsproblem 
Kapitalbindningen som uppstår genom lagerhållning av varor kan ses som ett 
investeringsproblem. Denna ansats ger oss ytterligare ett sätt att härleda EOQ vilket 
utnyttjats i Grubbström (1996b). Följande är delar av denna härledning som kan hittas 
till fullo i ”Investering och Finansiering” pp. 101-103. 

q: Produktionstakt Lagernivå 
Q: Orderkvantitet 

 

Bilaga 1 Figur 1 Lagerutveckling och betalningsförlopp för en investering i lager 

Denna modell har en beslutsvariabel, Q, som ska bestämmas så att konsekvenserna av 
kapitalbindning och orderkostnad blir så fördelaktiga som möjligt. Lagerinvesteringen 
ovan kan tolkas som en kedjeinvestering, där varje länk har nuvärdet: 
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Bilaga 2 Differentialbevis för EOQs robusthet 
EOQ utgår från totalkostnadsfunktionen  
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Bilaga 3 Bestämning av servicegrad 
I 4.3.2 och 4.3.3 utelämnades ett antal beräkningar. Dessa återges här mera 
fullständigt. 
 
Först definieras ett antal funktioner 
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Den totala kostnaden är alltså 
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Bilaga 4 Beräkning av pallvikt 
För att beräkna pallvikter används de inleveranser som gjorts november 2003 - januari 
2004. Leveransspecifikationerna för dessa inleveranser specificerar antalet pallar som 
levererats samt vikt utan emballage. Dessa grupperas per kvalité. 
 
Kartong vikt pall Kartong vikt pall Kartong vikt pall Kartong vikt pall
Botten 142 27009 20 v4 147 27645 19 v4 154 33868 22 v5 144 13504 9 
Botten 142 14552 11 v4 147 28860 20 v4 154 15302 10 v5 144 14912 10 
Botten 142 28111 20 v4 147 27026 19 v4 154 28383 19 v5 146 15198 10 
GL3 155 37421 23 v4 150 13224 9 v4 154 27426 18 v5 146 13777 9 
top ply 230g 22162 17 v4 150 27182 19 v4 154 29524 19 v5 146 13718 9 
top ply 230g 24561 19 v4 150 26670 18 v4 154 27415 18 v5 146 15205 10 
Trim Ply 23249 17 v4 150 26724 18 v4 154 13647 9 v5 146 12165 8 
Trim Ply 24638 18 v4 150 28011 19 v4 154 27196 18 v5 148 12390 8 
trim ply 370g 2053 2 v4 150 28259 19 v4 154 27545 18 v5 148 16828 11 
trim ply 370g 24546 18 v4 150 29506 20 v4 154 15264 10 v5 150 14009 9 
trim ply 370g 24056 18 v4 150 27837 18 v4 154 27394 18 v5 150 14276 9 
trim ply 370g 23967 18 v4 150 28238 19 v4 154 30505 20 v5 152 14204 10 
trim ply 370g 23125 17 v4 150 26930 18 v4 154 13839 9 v5 152 12547 9 
v4 pa 152 11871 9 v4 152 13515 9 v4 154 13691 9 v5 152 29214 20 
v4 pa 154 11872 9 v4 152 28079 19 v4 154 29882 20 v6 146 13627 10 
v4 139 6816 5 v4 152 28542 19 v4 154 29927 20 v6 148 12492 9 
v4 140 6894 5 v4 152 27143 18 v5 142 14665 10 v6 150 12667 9 
v4 144 25683 18 v4 152 15001 10 v5 142 13086 9 v6 150 14413 10 
v4 144 12790 9 v4 152 30067 20 v5 142 10358 7 v6 152 14961 10 
v4 144 14349 10 v4 152 28779 19 v5 142 13435 9 v6 152 29373 19 
v4 147 31808 22 v4 152 28717 19 v5 142 14508 10 v6 153 13628 9 
v4 147 27354 19 v4 152 28373 19 v5 144 29196 19 v6 153 29760 19 
v4 147 28024 19 v4 152 14867 10 v5 144 16439 11 v6 154 13798 9 
v4 147 29084 20 v4 152 15099 10 v5 144 13385 9 v6 154 15719 10 
v4 147 27504 19 v4 152 26280 18 v5 144 14765 10 v7 142 12739 9 
v4 147 27560 19 v4 152 14641 10 v5 144 26939 18 v7 144 11725 8 
 
För varje inleverans beräknas talet totalvikt/bredd. Dessa tal summeras sedan för varje 
kvalité och delas med det totala antalet inkomna pallar. Detta ger för till exempel v4 
ett värde på 9,87. Detta tal kan nu multipliceras med sökt bredd för att ge pallvikten. 
Detta blir i fallet med v4 139 mm, 9,87·139=1371 kg och den förväntade vikten för 
fem pallar är alltså 6855 kg. 



Styrning av råvarulager och förbättrat materialflöde 
 

 
 

För de kartonger som inte haft någon inleverans under den studerade perioden används 
de vikter som sedan gammalt finns inprogrammerade i företagets affärssystem (SAP). 
Att dessa inte används för samtliga kartonger beror på att vikterna förändras över tiden 
och det ger ett säkrare värde att använda de senaste siffrorna. 
 
Listan över pallvikterna blir som följer: 
Kart. Bredd Pallvikt Kart. Bredd Pallvikt Kart. Bredd Pallvikt Kart. Bredd Pallvikt
2:BAND 155 1339 V4 141 1391 V5 142 1457 V6 153 1510 
EU YTB 155 1338 V4 142 1401 V5 144 1478 V6 154 1520 
GL3 155 1627 V4 144 1421 V5 146 1498 V7 140 1409 
V2 118 1259 V4 147 1450 V5 148 1519 V7 142 1429 
V2 122 1303 V4 150 1480 V5 150 1539 V7 144 1450 
V2 125 1324 V4 152 1500 V5 152 1560 YTB 129 1322 
V2 127 1338 V4 154 1519 V5 154 1580 YTB 130 1323 
V2 129 1360 V4 pa 147 1267 V6 146 1441 YTB 155 1357 
V2 154 1476 V4 pa 150 1293 V6 148 1461    
V4 139 1371 V4 pa 152 1311 V6 150 1481    
V4 140 1381 V4 pa 154 1328 V6 152 1500    
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Bilaga 5 Verifiering av behovsberäkning 
Nedan ges en tabell som visar differensen mellan det verkliga uttaget och det uttag 
som beräknas med hjälp av den BOM som skapades i 7.1.2. Datan nedan används för 
verifieringen av modellen som görs i 7.1.6. 
 
Lagernamn Bredd Differens uttag-beräknat pallar 

    39 40 41 42 43 Tot 
V4 139 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 
V4 140 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 
V4 141 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 0,8 0,3 
V5 142 0,3 0,0 1,1 -1,6 -0,7 -0,8 
V7 142 0,2 0,0 0,0 1,2 -0,9 0,6 
V4 142 -0,7 1,3 0,5 0,6 0,0 1,7 
V4 144 1,3 -0,2 0,4 -2,5 0,3 -0,7 
V5 144 -0,6 -0,6 0,2 -1,0 -0,9 -2,9 
V7 144 0,4 0,0 0,0 1,4 -0,5 1,3 
V5 146 -0,8 -0,8 1,0 -0,1 -0,6 -1,3 
V6 146 1,1 0,0 0,0 1,1 -1,0 1,3 
V4 147 0,0 0,0 -2,5 -0,8 -0,2 -3,6 
V5 148 -0,8 0,0 2,0 0,0 -1,3 -0,1 
V6 148 1,1 0,0 0,0 0,1 -0,1 1,1 
V4 150 0,3 0,9 -5,2 0,8 -0,6 -3,8 
V5 150 -0,8 0,0 5,0 0,0 -1,0 3,2 
V6 150 0,9 0,0 0,0 0,9 -0,8 1,0 
V4 152 1,5 0,4 1,4 -1,6 -0,6 1,2 
V5 152 -0,6 0,1 -0,5 0,8 -0,9 -1,1 
V6 152 -0,2 0,0 0,1 0,6 0,1 0,6 
V6 153 0,0 0,0 -0,5 0,7 0,0 0,2 
V4 154 -3,0 -1,1 -5,3 -4,9 -2,4 -16,6 
V5 154 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,8 
V6 154 0,5 0,0 -0,8 -0,1 -0,2 -0,6 

Ytb.dalle 155 -0,7 0,7 -0,5 0,3 -0,9 -1,1 
Glomma GL3 155 0,0 -0,4 0,9 -0,2 1,0 1,3 

EurolinePE 155 -0,3 0,0 -0,4 -0,1 -0,4 -1,2 
2:a Band 155 0,4 0,5 0,2 0,4 -0,1 1,4 

  Tot -0,8 0,5 -3,0 -2,8 -12,5 -18,6 
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Bilaga 6 Underlag för bestämning av säkerhetslager 
Följande är ett underlag för att besluta om hur mycket råmaterial som ska hållas i 
säkerhetslager. Tabellen ger antalet lass olika hylsor man kan köra och antalet lass 
hylsor av varje hylstyp man kan köra. För att få fram det totala antalet lass så 
multipliceras alltså de två värdena. 

 (SS = säkerhetslager) 

  Antal lass av varje typ 1 2 3 4 
Årskostnad SS 31 700 55 921 81 008 106 578
Kapitalbindning SS 528 341 932 012 1 350 127 1 776 302
Totalt antal pallar i SS 75 131 189 248 

1 

Total vikt i SS 109 458 192 122 277 583 364 725
Årskostnad SS 41 196 76 187 110 127 145 335
Kapitalbindning SS 686 599 1 269 789 1 835 443 2 422 256
Totalt antal pallar i SS 98 180 260 342 

2 

Total vikt i SS 143 333 264 395 382 291 503 236
Årskostnad SS 46 195 86 145 126 605 167 392
Kapitalbindning SS 769 911 1 435 746 2 110 085 2 789 871
Totalt antal pallar i SS 111 206 303 400 

3 

Total vikt i SS 162 505 302 812 445 847 589 147
Årskostnad SS 49 960 94 392 136 956 181 994
Kapitalbindning SS 832 659 1 573 207 2 282 602 3 033 240
Totalt antal pallar i SS 122 229 332 441 
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Total vikt i SS 178 858 336 837 488 851 649 721
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