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Förord 
Detta examensarbete skrivs åt SSAB Tunnplåt i Finspång. Företaget tillverkar målad 
stålplåt och står just nu inför en kommande volymexpansion. Idag tillverkas 110 000 
ton målad stålplåt per år och för att följa med den växande marknaden skall 
produktionskapaciteten ökas. Inom enheten finns tre huvudsakliga lager, ett för lagring 
av råmaterial, ett för förvaring av färg och ett lager för den färdiga produkten. I 
samband med volymexpansionen kommer behovet av lagring att öka och detta 
examensarbete skall utreda konsekvenser i materialflöde och framtida behov av 
lagerutrymme i de tre huvudlagren. 
 
För att utreda framtida konsekvenser och behov har vi först gjort en nulägesanalys. 
Denna bygger dels på historiska data och dels på data som inhämtats under 
examensarbetets gång. Vi vill tacka alla som varit med och bidragit med åsikter, 
material och vägledning. Speciellt tack vill vi ge till våra handledare Fredrik 
Almcrantz och Jan Olhager, samt alla de som hjälpt oss vid SSAB Tunnplåt, i både 
Borlänge och Finspång. 
 
Det har varit roligt och intressant att få genomföra detta examensarbete på SSAB 
Tunnplåt i Finspång. Vi hoppas att resultatet och våra åtgärdsförslag kommer till 
användning vid den framtida kapacitetsökningen. 
 
 
Trevlig läsning, 
 
 
 
 
Matilda O’Donnell  Henrik Pehrson 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är skrivet på uppdrag av SSAB Tunnplåt AB i Finspång. Syftet är 
att, för en framtida produktionskapacitetsökning, utreda konsekvenser på materialflöde 
och lagerbehov i lagren för förvaring av råmaterial, färg och färdigt material. 
Examensarbetet skall också ge förslag på åtgärder för att, ur lagringssynpunkt, klara av 
kapacitetsökningen. Produktionstakten är idag 110 000 ton plåt per år och ökningen 
kommer att ske linjärt, med ett delmål vid 150 000 ton per år och en slutlig topp-
kapacitet på 170 000 ton per år.  
 
För att göra en rimlig konsekvensanalys har dagens situation kartlagts. Detta har 
framförallt gjorts genom manuella inventeringar i de tre nämnda lagren. Inventeringen 
har resulterat i en bild av dagens lagernivåer och liggtider. Intervjuer med 
marknadsansvariga har givit en bild över hur den framtida marknaden prognostiseras 
att se ut. Denna prognos ligger sedan till grund för de antaganden som har gjorts. 
 
Inventeringen av råmaterialförrådet visar att materialet har en genomsnittlig liggtid på 
sex dagar och att lagernivån varierar mycket över veckan. Medelbeläggningen var 
under inventeringsperioden 75 procent. Med ökade produktionsvolymer kommer 
behovet av råmaterial att öka i takt med produktionstaktsökningen och utan åtgärd 
kommer medellagringbehovet att öka från dagens 300 band till 500 band vid en 
produktionsvolym på 170 000 ton. 
 
Lagervolymen anses allmänt vara onödigt hög. För att klara av 
produktionstaktsökningen föreslås ändå att lagret byggs ut istället för att minska 
behovet. En utbyggnad anses vara det mest realistiska alternativet då det finns 
utrymme och är kostnadsmässigt försvarbart i förhållande till de alternativ som finns. 
 
Färgförrådet är uppdelat i två delar. En del som är till för lagring av högvolymfärger, 
som lagerhålls på container, och en del för färger med lägre förbrukningsvolymer som 
lagerhålls på fat. I dagsläget är beläggningen i containerdelen 80 procent medan den i 
fatdelen är 70 procent. Vid en produktionstaktsökning kommer det att bli fler färger 
som kommer upp i höga volymer och det kommer därför att bli en större andel färger 
som, vid bibehållen produktmix, kommer att lagerhållas på container. 
Åtgärdsförslagen i färgförrådet varierar med den ökade produktionstakten och 
innefattar en kombination av utbyggnad och ändrade hanteringsregler. Med 
genomförande av förslagen säkerställs att beläggningen inte överskrider 85 procent i 
varken fat- eller i containerdelen. 
 
Analysen av nuläget visade att det redan i dagsläget är en hundraprocentig beläggning 
av färdigvarulagret. Det är en tydlig variation över veckan med förvånansvärt höga 
lagernivåer och långa liggtider. Ett stort bidrag till detta är en relativt stor andel färdigt 
material, som på grund av dålig kundlikviditet, ligger i lager under lång tid. Den 
genomsnittliga liggtiden i färdigvarulagret är uppmätt till 20 dagar, vilket är länge med 
tanke på att produktionen planeras att ske en vecka innan leverans. För att klara av de 
ökade produktionsvolymerna är det första steget att minska beläggningen i dagsläget. 
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Förslaget för lagringen av färdigt material är att flytta ut den nuvarande utlastningen 
utomhus och samtidigt börja ersätta dagens lagringssystem med höglagerställningar. 
Dagens rullbäddar behöver successivt bytas ut mot höglager i fyra plan. Med dessa 
åtgärder kommer dagens lagerlokal räcka för lagring av färdigt material upp till 
160 000 ton. Vid produktionsvolymer överskridande 160 000 ton krävs en 
utbyggnation där lagerlokalen förlängs. 



Abstract 

 IV 

Abstract 
This thesis is written on behalf of SSAB Tunnplåt AB in Finspång. The objective is to 
study the implications on materials handling and inventory levels for raw materials, 
paint and manufactured goods, as a result of a future manufacturing capacity increase. 
This thesis will also give recommendations and suggestions that will allow rational 
inventory management with the future increased manufacturing rate. The throughput 
rate is currently 110 000 tons per year and is planned to increase linearly to 150 000 
tons per year, and finally reach a manufacturing capacity of 170 000 tons per year.  
 
To be able to forecast future inventory demand, the current situation has been studied. 
This has been done by empirical studies in the three storage areas for raw materials, 
paint and manufactured goods. Interviews with the marketing department of SSAB 
Tunnplåt have given a picture of the future demand and it is this prognosis that lay as 
base for assumptions regarding future demand. 
 
The empirical study of the raw materials inventory showed a lay time of six days and 
an apparent cyclical variation during the week. The mean inventory capacity 
utilization was during the studied period 75 percent. With an increased manufacturing 
rate the demand for raw materials will increase proportionally and the average demand 
for inventory capacity will, without preventive measures, increase from today’s 300 to 
reach 500 at a manufacturing rate of 170 000 tons per year. To manage the increased 
inventory levels it is suggested that the storage space is expanded. The inventory levels 
are considered unnecessarily high but increasing storage space is seen as a realistic 
measure compared to the possibilities of reducing inventory levels. 
 
The storage of paint can be divided into two parts. The first part is for high volume 
paints that are stored in containers and the second part is for paints with lower volumes 
that are stored in barrels. Currently the storage space utilization is 80 percent for the 
containers and 70 percent for the barrels. With larger future consumption there will be 
an increased proportion of paint that will be stored in containers. 
 
The suggestions for handling the increased volumes of paint differ with the increased 
manufacturing rate. Although they can be divided into two categories, one that has to 
do with increasing the actual amount of storage space and one that has to do with 
changing handling routines. With the suggestions the capacity utilization will not 
exceed 85 percent. 
 
Empirical studies have shown that the inventory levels for manufactured goods have 
already exceeded the available capacity and that the lay time is on average 20 days. 
This is considered very long as manufacturing is scheduled one week before delivery. 
The first step in managing an increased manufacturing throughput is to create enough 
space to manage the current conditions. Thereafter it is suggested that one take on a 
strategy that gradually expands the stocking capacity. The first step in meeting the 
inventory requirements is to move the loading area outside and exchange the current 
storage beds with a four level storage stand. With an increased manufacturing volume 
it is suggested that the storage is gradually increased by adding additional stands. 
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1 Inledning 

Detta inledande kapitel ger en kort bakgrund och syfte till rapporten. 
Vidare ges avgränsningar och en sammanfattning till den metod som 
används för att genomföra examensarbetet. Kapitlet avslutas med att 
ge en vägvisning i hur olika läsare bäst tar till sig den information 
som rapporten innehåller. 
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1.1 Bakgrund 
Historiskt sett har marknaden för målad plåt ökat med 5-10 procent per år och denna 
utveckling förväntas fortsätta även i framtiden. SSAB Tunnplåt AB har i dagsläget 
cirka 5 procent av den aktuella Europamarknaden och har som mål att bibehålla sin 
marknadsandel. För att klara av den ökade efterfrågan har SSAB i Finspång successivt 
ökat sin kapacitet genom att öka antalet skift. I dagsläget används ett kontinuerligt 
femskift, vilket innebär produktion dygnet runt, året runt, med avbrott endast för 
planerad service. Det går således inte att ytterliggare öka kapaciteten med ökad 
bemanning. Därför har det beslutats att öka maskinens medelhastighet genom att bland 
annat byta ut maskinens drivande motorer. Åtgärderna kommer att innebära att 
produktionsvolymen successivt ökas från dagens 110 000 till 150 000 ton per år för att 
i framtiden även klara av att tillverka 170 000 ton målad plåt per år. 
 
De hittills gjorda kapacitetsökningarna har gjorts utan större modifikationer av 
lokalerna. Lokalerna och lagerutrymmet var från början avsedda för andra produkter 
och betydligt lägre produktionsvolymer. Detta innebär att lagerlokalerna redan idag 
upplevs som urväxta och lagernivåerna är ofta i närheten eller över 100 procent i 
förhållande till antalet avsedda lagerplatser. De konsekvent höga lagernivåerna har 
haft negativ inverkan på materialflödet och antalet hanteringsskador har ökat. För att 
en ytterliggare kapacitetsökning skall kunna realiseras krävs således att materialflödet 
ses över. Detta examensarbete ämnar att se över den planerade kapacitetsökningens 
effekter på materialflödet och lagringsmöjligheterna. 

1.2 Syfte 
Detta examensarbete genomförs i syfte att ta fram konsekvenser och åtgärdsförlag för 
att säkerställa rationell materialhantering, vid en framtida kapacitetsökning på SSAB 
Tunnplåt i Finspång. Kapacitetsökningen skall ske i flera steg och examensarbetets 
syfte är att ta fram lösningsförslag som gör att expansionen kan ske smidigt i samtliga 
steg.  

1.3 Problemformulering 
Problemformuleringen är tvådelad. Första delen består i att utifrån dagens situation ta 
fram en realistisk konsekvensanalys över faktorer som påverkas vid en framtida 
volymexpansion. Del två består i att utifrån konsekvensanalysen ta fram ett komplett 
förslag till åtgärder som kommer att säkerställa rationell materialhantering vid en 
produktionstaktsökning. 

1.4 Avgränsning 
Vid en produktionstaktsökning av tillverkningen i Finspång kommer hela 
tillverkningsenheten att påverkas. Denna studie kommer dock att avgränsas till att 
behandla frågor rörande lagring och materialflöden. Ett förenklat flödesschema 
illustreras i Figur 1.1. 
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Lackeringsmaskin 
Färg   

  
Basmaterial   

  
Färdigt material 

 
Figur 1.1 Förenklat flödesschema 

Materialtillförseln består av färg och basmaterial medan frånförseln består av 
kundspecifika produkter. Avgränsningar inom de olika områdena framgår av 
uppdelningen nedan. 

1.4.1 Basmaterial 
I dagsläget levereras basmaterial från SSAB Tunnplåt i Borlänge, Finland och 
Tyskland. Leveranserna från utlandet görs på grund av att SSAB i Borlänge inte till 
fullo kunnat försörja målningslinjen med tillräckliga volymer av basmaterial. 
Produktionsenheten i Borlänge har dock fattat beslut om ökad produktion och kommer 
inom en snar framtid att åter överta all materialförsörjning för tillverkningen i 
Finspång. Därmed avgränsas inflödet av basmaterial till att endast innefatta leveranser 
ifrån Borlänge. 

1.4.2 Färg 
Vid behandling av färgförrådet kommer endast aspekter som har direkt inverkan på 
lagrets storlek och funktionalitet att beaktas. Detta innefattar transporter, lagring och 
framlyftning av färg. Eventuell inverkan på andra områden av färghanteringen 
kommer inte att beaktas. 

1.4.3 Färdigt material 
Effekterna av kapacitetsökningen på färdigt material kommer att studeras i de lager 
som ligger i eller i anslutning till tillverkningsenheten i Finspång. Detta innebär att 
undersökningen kommer att innefatta huvudlagret, kallagret, sekundalagret samt det 
mellanlager som används i samband med exportemballering. Det förutsätts att 
planering på huvudkontoret i Borlänge är opåverkbar. Administration av transporter 
till kund beaktas inte. Innebörden av de olika lagren och även emballeringen kommer 
att diskuteras i kapitel 2.2.4. 

1.5 Tillvägagångssätt 
Metoden för att ta fram information har varierat beroende av tillgång på historiska 
data. Vad gäller basmaterial har ingen historisk data funnits. Information kring 
lagernivåer, inleveranser, genomloppstider och annat har inhämtats genom inventering 
och dokumentering under examensarbetets gång. För färgförrådet har mer information 
funnits tillgänglig. Här har förbrukningsvolymer för ett och ett halvt år legat till grund 
för statistik. Lagernivåer, genomloppstider och annat som dokumenterats för 
färgförrådet, bygger på uppgifter om lagersaldo som hämtats från tillfällen mellan juli 
2003 och september 2003.  För färdigvarulagret har det inte funnits uppgifter om 
historiska lagernivåer eller genomloppstider. Dessa har därför dokumenterats genom 
inventering under examensarbetets gång. Vad gäller utleveranser från färdigvarulagret 
har viss information tagits från historisk data för 2003 och viss information har samlats 
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in under examensarbetets gång. En mer ingående beskrivning av arbetsmetoder 
återfinns i kapitel 3, Metod. Här tas det även upp kritik och felkällor för de metoder 
som använts.  

1.6 Läsanvisning 
Alla som läser vårt examensarbete är givetvis välkomna att läsa hela rapporten från 
början till slut, men då alla har olika kunskap om teori, praktik och verksamheten på 
SSAB Tunnplåt i Finspång, ämnar detta avsnitt att underlätta läsningen. Vi har nedan 
delat upp er läsare i fem olika kategorier och har givit förslag på hur vi tror att ni bäst 
tar till er den informationen som presenteras i rapporten. 

SSAB-anställd som främst är intresserad av våra förslag till förändring: 
Om ni tillhör denna kategori kan ni hoppa fram till sidan 113, där kapitel 8, 
Handlingsplan, börjar. Där presenteras de förändringar som vi anser mest lämpliga att 
genomföra för att klara av volymexpansionen. Förslagen presenteras utifrån tänkt 
produktionstakt. Olika steg i volymexpansionen ger olika förslag på åtgärder för att 
klara av förändringen. Kapitel 7, Problemlösning, kan också vara av intresse då detta 
kapitel går igenom tänkbara förslag som vi utav en eller annan anledning inte valt att 
ta med i vårt slutgiltiga lösningsförslag. Anledningen till att vissa förslag valts bort tas 
också upp i kapitel 8. 

SSAB-anställd som vill granska hur vi gått till väga och vad vi stödjer 
våra förändringsförslag på, samt SSAB-anställd som funderar på egna 
förändringar och vill veta hur vi har räknat fram behov och därmed vilka 
behov vi anser kommer att behöva uppfyllas: 
Vi föreslår att ni börjar med kapitel 3 som går igenom de metoder som vi använt oss 
av för att ta fram information. Här tar vi upp metoder för datainsamling, teoriinsamling 
och informationsinsamling. Vidare är kapitel 3 ett kapitel som beskriver hur vi gått 
tillväga när vi beräknat behov vid olika produktionsvolymer. Kapitel 7 presenterar 
tänkbara lösningsförslag utifrån det behov som framkommit av kapitel 6 och slutligen 
är kapitel 8 en konkretisering av kapitel 7, där vi fastställer de förslag som vi anser 
mest lämpade att genomföra. 

Utomstående utan insyn i verksamheten på SSAB Tunnplåt i Finspång: 
Det bästa är att bekanta sig med verksamheten genom nästföljande kapitel, kapitel 2. 
Därefter är kapitel 5 en analys av nuläget och kapitel 8 våra förslag till förändring vid 
en framtida volymexpansion. 

Student eller annan universitetsrelaterad person med intresse av vad 
detta examensarbete handlar om, utan att gå in i så mycket detalj: 
Vi råder er till att börja med att titta igenom den teori som presenteras i kapitel 4. Här 
går vi igenom teori som anses relevant för rapporten. Genom att läsa detta får ni en 
förståelse för vilka områden som inbegrips i examensarbetet. Vi föreslår sedan att ni 
bläddrar igenom och tittar på graferna på sidorna 56 till 78. Dessa ger en bild över vad 
vi kartlagt i nuläget och kapitel 8 ger slutligen de förslag till åtgärder som vi 
rekommenderar för att klara av volymökningen.  
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Övriga personer med lojalitet nog att läsa hela rapporten: 
Vi uppskattar ert stöd och hoppas att ni får en trevlig läsning.  
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2 Nulägesbeskrivning 

Denna nulägesbeskrivning kommer att presentera företaget och 
verksamheten samt ge orientering i hur tillverkningen ser ut och 
fungerar. Således kommer det tas upp beskrivningar och förklaringar 
till det som anses relevant att veta inför resonemang senare i 
rapporten. 
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2.1 SSAB 
SSAB Svenskt Stål Aktiebolag är en stor svensk industrikoncern med inriktning mot 
stålframställning och stålförädling. Koncernen har de senaste åren haft ungefär 10 000 
anställda och 20 miljarder kronor i omsättning. 

2.1.1 Historia 
Mot slutet av 1970-talet infann sig en internationell stålkris i världen och så även i 
Sverige. Stora pengar hade satsats i projektet Stålverk 80 som avvecklades och den 
svenska staten tog i och med detta beslut att bilda SSAB Svenskt Stål 1978. Bolaget 
bildades genom en sammanslagning av Domnarfvets Järnverk (grundat 1872), 
Norrbottens Järnverk (grundat 1941), Oxelösunds Järnverk och gruvorna i 
Grängesberg. Tio år senare, 1988, ombildades SSAB till att bli en koncern 
innefattande ett flertal dotterbolag.  

2.1.2 Organisation 
Idag är SSAB-koncernen indelad i tre delar; Stålrörelse, Vidareförädling och Handel 
(se Figur 2.1). Huvudkontoret är beläget i Stockholm och produktionsenheterna har sin 
tyngdpunkt i Sverige. I Sverige kan man i stort säga att omvandlingen från malm till 
stål sker i Luleå och Oxelösund och vidareförädlingen sker därefter i Borlänge och 
Oxelösund. 

 
Figur 2.1 Organisationsschema gällande SSAB-koncernen. Källa: Internt material, SSAB 

SSAB Tunnplåt är det största dotterbolaget i SSAB-koncernen, har ungefär 4 000 
anställda och 10 miljarder i omsättning. Detta innebär att bolaget står för halva 
koncernens omsättning. Förutom högvolymsprodukterna, varm- och kallvalsad 
stålplåt, tillverkar SSAB Tunnplåt även metall- och färgbelagd stålplåt. Exempel på 
användningsområden för plåten är bilar, containrar och byggplåt. 
 
SSAB Oxelösund tillverkar grovplåt, det vill säga plåt med tjocklek från 4 mm och 
uppåt. De olika ståltyperna har olika egenskaper och kan bland annat användas till 
grävskopor, broar, värdetransporter och verktyg. 
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Inom vidareförädlingen finns Plannja som framförallt pressar och bockar tunnplåt. De 
huvudsakliga användningsområdena för den vidareförädlade plåten är profilerad 
byggplåt såsom vägg- och takplåt, takrännor och formplåt. 
 
SSAB HardTech tillhör också vidareförädlingssteget och tillverkar lätta och starka stål 
till bilindustrin. Detta gör att man kan sänka vikten på bilarna utan att förlora styrka. 
Förutom att enbart vidareförädla stål är SSAB HardTech även med och, i samråd med 
bilindustrin, utvecklar säkerhetsdetaljer, såsom dörrstolpar och sidokrockskydd. 
 
Tibnor är koncernens handelsbolag och har ingen egen ståltillverkning utan köper in 
stålprodukter som därefter kundanpassas och säljs vidare. Typiska produkter som 
Tibnor tillverkar och säljer är armeringsjärn och rör. 

2.2 SSAB i Finspång 
SSAB i Finspång är en produktionsenhet tillhörande SSAB Tunnplåt. Den här enheten 
är en av de tre målningslinjer som finns inom koncernen och är en produktionsenhet 
tillhörande SSAB Tunnplåt Borlänge, bara det att enheten geografiskt ligger i 
Finspång. 

2.2.1 Organisation 
På SSAB i Finspång arbetar 90 anställda. 65 av dessa är uppdelade i skiftlag som 
arbetar femskift i produktionen. 13 anställda är tjänstemän och resterande 12 anställda 
arbetar med produktionsstödjande funktioner i ett- och tvåskift. Organisationsschemat 
i Figur 2.2 visar verksamheten i Finspång uppdelat i fyra huvudkategorier; underhåll, 
logistik, processteknik och produktion. 

ADMINISTR. SUPPORT

UNDERHÅLL LOGISTIK PROCESSTEKNIK PRODUKTION

PRELAQ Finspång
Platschef

 
Figur 2.2 Organisationsschema Finspång 

Med anledning av den geografiska åtskillnaden mellan huvudkontoret i Borlänge och 
enheten i Finspång är Finspångsenheten relativt självstyrande. Man kan säga att det är 
en decentraliserad verksamhet där i stort sätt all planering sker inom anläggningen. 
Enheten tilldelas produktionsorder ifrån huvudkontoret i Borlänge för att sedan själva 
lägga upp tillvekningsordning och liknande. Basmaterial och färg beställs in helt 
oberoende av Borlänges tillverkning. Transport till kunder inom Sverige sköts ifrån 
Finspång medan utlandstransporter administreras i Borlänge. Som följd av storleken 
på enheten är de olika avdelningarna väl sammankopplade. 
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2.2.2 Produkt 
Den målade stålplåten som tillverkas i Finspång säljs under varunamnet Prelaq. Målad 
stålplåt är en relativt billig och flexibel produkt som kan användas inom olika 
områden. Det huvudsakliga marknadssegmentet för Prelaq är byggindustrin där den 
bland annat används till tak- och väggplåt. Den målade plåten kan dock även användas 
som råmaterial inom en rad andra områden såsom tillverkning av stuprör, vitvaror och 
whiteboardtavlor.  

 
Figur 2.3 Uppbyggnad av Prelaq 

Prelaq får sina egenskaper genom att byggas upp av ett flertal skikt (se Figur 2.3). På 
båda sidor om stålkärnan finns först ett metallskikt. Detta skikt skyddar stålet från 
bland annat rostangrepp. Utanpå detta metallskikt finns sedan en kemisk ytbehandling, 
kallat passiveringsskikt, som ligger som bas under själva färgen. På baksidan av plåten 
finns en baksidesfärg och på framsidan två färglager bestående av en grundfärg och en 
topplack. Grundfärgen är en mjukare färg än topplacken och används för att öka 
topplackens vidhäftningsförmåga. Topplacken är den färg som kunden önskar på den 
färdiga produkten. Den ökade vidhäftningen är nödvändig då topplacken är relativt 
hård och på grund av detta har svårt att fästa direkt på plåten. 
 
För att skydda den färdiga produkten under transport till kund, görs en emballering av 
banden. Denna emballering varierar beroende på kundens önskemål och med vilket 
fraktsätt bandet skall transporteras. Det vanligaste är en lättare form av emballering 
där stödringar fästs med hjälp av plastband. Till de kunder där leveransen sker med båt 
görs en grövre, mer stöttålig och vattenavvisande emballering. Denna typ av 
emballering kallas exportemballering. Vidare finns det kunder som av olika 
anledningar vill ha en emballering på pall och då tillkommer en transportpall utöver 
den vanliga emballeringen. Förutom dessa grundtyper finns ett flertal närliggande 
varianter. 

2.2.3 Produktion 
För att producera produkten Prelaq används en lackeringsmaskin som byggdes år 1977 
(se Bilaga 1). Den byggdes i syfte att måla aluminium och har sedan dess modifierats 
till att idag användas för färgbeläggning av stål. Målningsprocessen är en kontinuerlig 
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process där basmaterial, färg och kemikalier tillförs för att erhålla den färdiga 
produkten. Basmaterialet som används är stål med metallbeläggning enligt Figur 2.3. 
Till detta adderas kemikalier för att belägga stålet med passiveringsskikt och färg för 
beläggning av grundfärg, baksidesfärg och toppskikt. En förenklad bild av processen 
ges av Figur 2.4 nedan. 

Ingående 
magasin 

Skarvning 
  Kemisk förbehandling

Färg- 
verk 

Ugn Färg-
verk 

UgnAvhaspel 

 

Utgående 
 magasin 

Påhaspel

 

 
Figur 2.4 Förenklad bild av tillverkningsprocessen 

Tillverkningsprocessen börjar med att basmaterial lyfts på en av avhasplarna. Därifrån 
matas bandet upp till den mekaniska inskarvningen varvid framändan av det nya 
bandet pressas ihop med bakändan av det tidigare bandet. För att kunna bibehålla det 
kontinuerliga flödet under inskarvningen används en buffert i form av ett 
ingångsmagasin. Vid vanlig körning är magasinet fullt och när inloppet stannas för 
skarvning så förflyttar sig valsarna nedåt och på så sätt töms bufferten. Efter magasinet 
löper bandet vidare in i reningsprocessen med avfettning och borstning, för att sedan 
sköljas och genomgå en kemisk behandling. Den kemiska behandlingen bidrar med 
passiveringsskiktet vilket ger en fästyta för färgen (se Figur 2.3). Bandet sköljs och 
torkas innan det sedan är redo för färgbeläggningen. Bandet löper vidare till det första 
färgverket där ovansidan av bandet beläggs med en grundfärg som kallas Primer. 
Därefter går bandet genom den första ugnen där grundfärgen torkas. Bandet kyls ned 
och går sedan vidare till ytterligare ett färgverk.  

Baksidesfärg 

Topplack 

 
Figur 2.5 Påstrykning av baksidesfärg och topplack 

Ovan visar Figur 2.5 nästa färgverk där både baksidesfärg och topplack läggs på. Det 
finns två likartade färgverk som används alternerande för att minimera behovet att 
stanna maskinen vid färgbyte. Bandet löper vidare in i den andra ugnen där 
baksidesfärgen och topplacken torkas, bandet kyls sedan ned och är då 
färdigproducerat. Bandet går vidare till utgångsmagasinet. Denna buffert är i 
normalfallet tom och fylls då maskinens utlopp stannas för skarvning. Figur 2.4 visar 
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alltså processen med två fyllda buffertar, det vill säga flöde vid inloppet men stopp för 
skarvning vid utloppet. 
 
När banden är målade och kvalitetsgodkända klassas de som primaband för att sedan 
emballeras. Det finns flera olika typer av emballering varav de enklare, och flesta, sker 
i direkt anslutning till utloppet av maskin. De band som skall emballeras med en 
grövre emballering läggs i ett mellanlager innan de färdigställs i den så kallade 
exportemballeringen. Man skiljer alltså på vanlig emballering som sker i direkt 
anslutning till maskin och exportemballering som sker vid en separat station med 
tillhörande mellanlager.  
 
Om banden på grund av färgavvikelse eller annat fel inte uppfyller kvalitetskraven 
klassas banden som sekundaband. Sekundabanden är således inte knutna till en 
speciell kund utan säljs som andrasortering. 

2.2.4 Layout 
Detta avsnitt går igenom tillverkningsenheten och ger en förklaring till de ingående 
delarnas funktion och hur de ligger i förhållande till varandra. De olika lagren 
förklaras med tillgängliga lagerplatser och övergripande information om funktion. 
Med tillgängliga lagerplatser avses sådana platser som är avsedda för lagring av 
material. På grund av i dagsläget hög beläggning, utnyttjas även andra utrymmen till 
lagring, men dessa räknas alltså inte med vid definierande av antalet tillgängliga 
platser.  
 
Figur 2.6 visar en förenklad bild av lokalernas layout. För att lättare kunna följa 
resonemanget i de följande avsnitten kommer delar av Figur 2.6 att användas. En mer 
detaljerad ritning av lokalerna återfinns i Bilaga 2. 

Färgförråd 

Basmateriallager 

 

Lackeringsmaskin 

 

 
 Färdigvarulager

Export-
emballerings-
lager 

Omhasp-
ling 

 
Figur 2.6 Ritning över SSAB:s lokaler i Finspång 

Basmateriallager 
Basmateriallagret används för förvaring av material som skall in i maskinen och upptar 
en förhållandevis stor del av den totala ytan i lokalen. Området syns i Figur 2.6 med en 
förstoring enligt Figur 2.7. 
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Figur 2.7 Lokalisering av basmateriallagret 

Basmaterialet består av stålband som har en genomsnittsvikt på cirka elva ton med en 
diameter på cirka en meter. Det primära lagerutrymmet består av fem rullbäddsrader 
vilka i bottenplanet rymmer 260 band. Det är att föredra att inte stapla band men vid 
platsbrist staplas ingående material i två plan. Teoretiskt skulle det alltså kunna 
förvaras cirka 500 band i detta lager. På grund av svårigheter i hantering är detta dock 
inte möjligt utan den maximala kapaciteten är satt till att stapla i ett och en tredjedels 
plan. 
 
Utöver de fem rullbäddsraderna finns en sjätte rad som används för avlastning vid 
inleverans. Figur 2.7 visar basmateriallagrets rullbäddar med bädd 6a, plats för 
avlastning vid järnvägsleveranser, och bädd 6b, plats för avlastning vid ankomst med 
lastbil. De fem rullbäddsraderna är indelade i åtta längsgående sektioner. Sektion 
tillsammans med radnummer ger banden dess lokalisering inom lagret. 
 
Vid förflyttning av band som ligger i rullbäddarna används den travers som syns i 
högerkant av Figur 2.7. Denna travers täcker hela golvytan och används för både i- och 
urlastning av lagret. Figur 2.7 visar även avhaspling till inloppet av maskin, dit 
basmaterial lyfts för att matas in i maskin. 
 
Förutom de nämnda rullbäddarna finns även ett höglager med 90 platser i tre plan. 
Detta höglager syns i över- och vänsterkant av Figur 2.7 och banden som förvaras här 
hanteras med hjälp av truck. De två nedersta planen används för förvaring av 
basmaterial medan det tredje planet, på grund av truckarnas begränsning, används för 
förvaring av bland annat emballeringsmaterial. Truckarnas begränsning gör att det i 
dagsläget finns 60 tillgängliga lagerplatser för basmaterial i höglagret. Tillsammans 
med de 340 platser som anses tillgängliga i rullbäddarna ger detta en total 
lagerkapacitet på 400 platser i basmateriallagret. 

Färgförråd 
Lagring av färg sker i ett höglager bestående av fyra plan. Beroende på den enskilda 
färgens förbrukningsvolym kan färgen antingen levereras på fat eller på container. Ett 
fat rymmer i storleksordningen 200 kilo medan en container rymmer cirka 1000 kilo. 
Bottenplanet i färgförrådet är reserverat för lagring av containrar medan plan 2, 3 
och 4 lagerhåller färg som levereras på fat. Figur 2.8 visar layouten på färglagret. I 
överkant syns lastporten och till vänster syns porten för inlastning till maskin. 
Höglagerställningarna syns tydligt och utöver detta används även en viss del av 
utrymmena mellan ställningarna för förvaring av containrar. 

Bädd 6bBädd 6a 
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Figur 2.8 Färglager 

Fördelningen av lagerplatser gör att lagrets kapacitet begränsas till 115 containrar och 
600 fat. Med alla lagerplatser och kollin fyllda ger detta en kapacitetsbegränsning på 
cirka 270 ton färg. Den tillåtna lagringsmängden är dock enligt gällande 
säkerhetsbestämmelser begränsad till 150 ton färg. 

Färdigvarulager 
De målade och emballerade banden mellanlagras i ett färdigvarulager innan de 
levereras till kund. Färdigvarulagret är uppdelat i tre delar och därmed beläget på tre 
platser; huvudlager, kallager och sekundalager (se Figur 2.6). I sekundalagret lagras 
sekundaband, medan det i övriga lager endast lagras primaband. 

Huvudlager 
Huvudlagret är benämningen på det lager som är beläget i huvudbyggnaden. Lagret 
kan delas upp i två delar; utlastningshall och produktionshall. Ursprungligen var 
endast utlastningshallen avsedd för färdigt material, men med den ökade 
produktionsvolymen används även delar av produktionshallen för detta ändamål. 

Utlastningshall 
Utlastningshallen är det utrymme som primärt används till lagring av färdigmålade 
primaband. Här lagras de färdiga banden i rullbäddar som finns utplacerade i fyra 
rader (se Figur 2.9). Dessa rullbäddar rymmer i dagsläget drygt 130 band i ett plan och 
vid stapling i två plan ryms därmed ungefär 260 band. Banden hanteras med truck då 
den travers som finns i utlastningshallen inte är dimensionerad efter bandens vikt. 
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Figur 2.9 Utlastningshall 

Framför två av raderna, samt på en del av det fria golvutrymmet kan ytterligare band 
placeras direkt på golvet och antalet lagerplatser kan då utökas till knappt 400 band. I 
direkt anslutning till utlastningszonen, där lastbilarna körs in och lastas, finns 
ytterligare utrymme avsett för förvaring av band i väntan på lastning. Detta utrymme 
rymmer ungefär 30 band. 

Produktionshall 
I produktionshallen lagras framförallt basmaterial, men även en del emballerade band. 
Fyra små rullbäddar finns utplacerade i anslutning till utlastningshallen och i dessa får 
det vid stapling plats totalt 60 band (se Figur 2.10). Förutom rullbäddarna är visst 
golvutrymme avsett för lagring av band och med hjälp av detta får det plats ytterligare 
ungefär 100 band. Samtliga band på denna yta hanteras med den travers som täcker 
detta golvutrymme. 
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Figur 2.10 Produktionshall 

Den del av banden som emballeras på pall går inte att placera i rullbäddar och ett 
särskilt utrymme i produktionshallen finns därmed avsatt för dessa band (se Figur 
2.10). Detta utrymme kan även användas för band emballerade utan pall och rymmer 
omkring 55 band. Dessa band hanteras med den travers som täcker denna del av 
produktionshallen. 

Kallager 
Kallagret är benämningen på ett separat lager som ligger i anslutning till järnvägen, 
cirka 500 meter från huvudbyggnaden. Detta lager används för att underlätta 
lastningen av järnvägsvagnar då transporterna till kund går iväg med tåg istället för 
med lastbil. För att förhindra att banden skadas när de sätts ned har detta lager 
gummimattor utlagda på golvet. På dessa mattor ryms ungefär 150 band, varav 100 av 
dessa platser är avsedda för utgående band.  
 
Då andelen transporter på järnväg har minskat de senaste åren används kallagret även 
till att mellanlagra ankommande basmaterial i väntan på vidare transport till 
basmateriallagret. Detta görs för att snabbt kunna lasta av tågvagnarna. 

Sekundalager 
Sekundalagret ligger i en egen byggnad strax utanför utlastningshallen och lagerhåller 
såkallade sekundaband. Dessa är band som på grund av färgfel eller annan avvikelse 
inte uppfyller kundkraven och banden säljs därför som andrasortering. 
 
Med dagens lagerplatsdisponering rymmer sekundalagret cirka 200 band. Av dessa är 
50 rullbäddsplatser, 50 är staplade och resterande 100 är fritt utplacerade. Förutom 
dessa 200 platser så finns rullbäddar och mattor utomhus för tillfällig förvaring. Detta 
resulterar i att det idag finns totalt 300 platser för förvaring av sekunda. 

Övriga lager och aktiviteter 
Förutom basmateriallager, färgförråd och färdigvarulager finns ytterligare aktiviteter 
med egna lager som kommer att behandlas. Detta görs för att förtydliga processen och 
ge en bättre förståelse för verksamheten. 
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Emballering 
Den enklare typen av emballering görs i direkt anslutning till maskinen och för detta 
ändamål behövs inget mellanlager. Exportemballeringen är däremot mer tidskrävande 
än den enklare emballeringen och görs därför i en separat packstation som bemannas 
vid behov. I och med detta har det skapats ett lager för de band som skall 
exportemballeras. Detta lager syns i Figur 2.6 och rymmer 60 band i rullbäddarnas 
markplan, om banden staplas ryms totalt 115 band i exportemballeringslagret. 

Omhaspling 
Omhasplingens roll är att rätta till och granska band då de efter en körning inte direkt 
kunnat klassas som prima eller sekunda. Det kan finnas flera anledningar till att rätta 
till band. Vissa band kan behöva målas om och då måste de målas åt samma håll som 
de målades första gången. Detta innebär att bandet måste rullas upp för att byta 
riktning. Omhasplingen används också för att spänna band som inte varit tillräckligt 
hårt rullade i maskin och för att rulla om band som utav olika anledningar säckat ihop. 
Granskning av bandet innebär att det ses över och att eventuella felaktigheter klipps 
bort. 
 
Omhasplingen ligger i produktionshallen, se Figur 2.6, och har sex designerade 
rullbäddsplatser för förvaring av band i väntan på omhaspling. Vid stapling blir det 
totalt 11 tillgängliga lagerplatser. 

Sammanfattning 
För att sammanfatta de tillgängliga lagerplatserna i de olika lagren används detta 
avsnitt för en upprepning av de ovanstående avsnittens lagerplatser. 
 
Basmateriallagret sammanfattas nedan i Tabell 2.1 och består av totalt 400 platser, 
varav 340 lastas med hjälp av travers och resterande 60 kräver truck för omlastning. 
Tabell 2.1 Antal platser i basmateriallagret 

Lagerplats Antal platser 
Rullbäddar 340 
Höglager 60 
Totalt 400 
 
I färgförrådet är fördelningen av lagerplatser begränsad till 115 containrar och 600 fat. 
Med alla lagerplatser och kollin fyllda ger detta en kapacitetsbegränsning på cirka 
265 ton färg. Den tillåtna lagringsmängden är dock enligt gällande 
säkerhetsbestämmelser begränsad till 150 ton färg. 
Tabell 2.2 Maximal lagerkapacitet i färgförrådet 

Typ Antal platser Antal ton
Container 115 115
Fat 600 150
Totalt 715 265
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Antalet platser som totalt kan användas till färdigvarulager är i huvudbyggnaden cirka 
650. Till det kan läggas ungefär 100 platser i kallagret och 200 platser i sekundalagret. 
Detta innebär att det totala lagerutrymmet för färdigställda primaband är knappt 750 
och det totala lagerutrymmet för sekundaband är 200 (se Tabell 2.3 och Tabell 2.4). 
Tabell 2.3 Antal platser i färdigvarulagret 

 

 
Exportemballeringsplatserna är avsedda för att lagra band i väntan på 
exportemballering. Dessa band kan anses fortfarande vara i tillverkningsprocessen. För 
lagring av dessa band finns 115 platser som finns redovisade i Tabell 2.4. 
Tabell 2.4 Övriga bandlagerplatser 

 

 

2.2.5 Materialflöde 
Detta kapitel kommer att behandla materialflödet genom tillverkningsenheten och 
därmed beskriva flödena till och från de olika lagren och aktiviteterna. Figur 2.11 visar 
huvudflödet av material medan följande avsnitt beskriver flödena i större detalj. 

Tåg 

Lastbil 

Bas-
material 

 

Maskin 

Färg 

Export-
emballering

Färdigt 
material 

Tåg 

Lastbil
 

Figur 2.11 Övergripande flödesschema 

Huvudinflödet av basmaterial kommer via tåg medan färgleveranserna sker via lastbil. 
Färgen appliceras på basmaterialet i maskin och därmed erhålls den färdigmålade 

Lagerplats Antal platser
Rullbäddar 260
Golvutrymme 140
Utlastning 30Utlastningshall 

Totalt 430
Rullbäddar 60
Golvutrymme 155Produktionshall 
Totalt 215

Kallager  100
Sekundalager  200
Totalt  945

Lagerplats Antal platser
Exportemballering 115
Omhaspling 11
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plåten. Från maskin finns två huvudalternativ. Det största flödet är av det material som 
direkt klassas som färdigt material. Därmed förflyttas det direkt till färdigvarulagret 
medan det andra stora flödet är av det material som först transporteras till 
exportemballeringen. Det som exportemballerats transporteras i nästa steg vidare till 
färdigvarulagret. Detta steg visar att det material som passerar exportemballeringen 
inte anses vara färdigt material innan det att det transporteras till färdigvarulagret. Från 
färdigvarulagret sker huvudflödet av färdiga band till kund via lastbil. 
 
Följande avsnitt kommer att i mer detalj beskriva in- och utflödena i de lager som 
uppkommer genom materialflödet i Figur 2.11. Dessa kommer att innehålla både 
primära och sekundära flöden och är till för att ge en ökad förståelse för de olika 
materialflödena. 

Basmateriallager 
Basmateriallagret är till för förvaring av material som skall skarvas in i maskinen. 
Detta material består huvudsakligen av nyinkomna basmaterialband, så kallade råband, 
men det finns även band som behöver målas om eller av någon annan anledning skall 
in i maskin igen. Materialet i basmateriallagret kan delas in i tre grupper; råband, 
restband och övriga band. De tre grupperna tas upp och förklaras i avsnitten nedan. 

 
Basmateriallager 

Tåg   
Lastbil  
Maskin   

Omhaspling &   
Provband   

Maskin   

 
Figur 2.12 Flöde genom basmateriallagret 

Inflödet till basmateriallagret består av flera olika kanaler medan utflödet är 
förhållandevis enkelt. De olika flödena i Figur 2.12 förklaras nedan.  

Inflöde 
Flödet in i maskin härrör från fyra källor; ankomst med tågleverans, ankomst med 
lastbil, transport ifrån omhasplingen eller ett returflöde från maskin.  

Tåg 
Huvudflödet till basmateriallagret kommer ifrån de järnvägsvagnar som anländer varje 
vardagsmorgon klockan 09.00. Dessa vagnar kommer ifrån Borlänge och det finns en 
stående order om sju vagnar per dag, där varje vagn rymmer maximalt 60 ton. 
Viktbegränsningen gör att det som regel inte lastas mer än fem band per vagn vilket 
resulterar i knappt 35 band per leverans. Vid ett ökat behov beställs fler än sju vagnar 
medan det vid mindre behov kommer färre eller inga vagnar. Band som kommer med 
järnväg är råband som är hemtaget för en viss order. 

Lastbil 
För att komplettera järnvägsleveranserna, har man även inleveranser med lastbil. Band 
som levereras med lastbil är framförallt band ifrån Finland eller Tyskland men även 
brådskande leveranser ifrån Borlänge. Frekvensen av lastbilsleveranser uppskattas till 
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att vara cirka fem lastbilar per dag, måndag till och med fredag, vilket motsvarar cirka 
10 band per vardag. Banden som ankommer med lastbil är också klassade som råband. 

Maskin 
Det flöde som går ifrån maskinen tillbaka till basmateriallagret är såkallade restband. 
Benämningen kommer av att banden inte gått åt första gången och därför blivit en rest. 
Dessa rester är ofta av en betydande storlek och sparas i väntan på att knytas till nya 
kundorder. Banden återförs i systemet och finns åter tillgängliga som basmaterial. 
Detta flöde är litet och handlar i normalfallet endast om cirka 5 band per dygn. 

Omhaspling och provband 
Flödet från omhasplingen består av band som skall målas om och har varit i 
omhasplingen för att vändas. Flödet är i storleksordningen ett fåtal band per dygn, 
mindre än 5. Dessa bidrar dock till den totala lagernivån och klassas därför som övriga 
band. I övriga band inkluderas också så kallade provband. Dessa band skapar ett visst 
flöde men används endast i syfte att hålla maskinen igång vid färgbyte, färgprovning 
eller annat. Provbanden är således inte knutna till en kundorder. 

Utflöde 
Utflödet från basmateriallagret är som nämnts ganska enkelt. Allt material som ligger i 
basmateriallagret skall in i maskin. Uttag ur lagret görs med hjälp av travers. Denna 
opereras av den person som bemannar inskarvningen i maskin. Flödet styrs dels av 
bandets storlek men även av i vilken hastighet maskinen körs. Uttagsfrekvensen är 
förhållandevis kontinuerlig och är cirka 3 band per timme. 

Färgförråd 
Lagerhållning av färg sker i färgförrådet där in- och utflöden är relativt enkla. De olika 
flödena beskrivs nedan i Figur 2.13. 

Ny färg

Maskin

 
 

Färgförråd 

 

Maskin 

 
Figur 2.13 Flöde genom färgförrådet 

Inflöde 
Fasta leveranser in till färgförrådet sker på tisdags- och fredagsförmiddagar. Dessa 
tider är standardtider, men leveranser kommer även enligt överenskommelse på andra 
tider. Inflödet av ny färg består framförallt av den färg som levereras från 
färgleverantörerna, men en liten mängd färg levereras även vid behov ifrån Borlänge. 
Utöver leveransen av ny färg sker även ett flöde tillbaka från maskin. Detta flöde 
består av den färg som blivit över vid en körning och kan jämföras med restbanden i 
basmateriallagret. 
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Utflöde 
Likt utflödet ur basmateriallagret går flödet ut ur färgförrådet direkt till maskin. Den 
färg som finns i lagret är ämnad att användas för målning av band. Det krävs dock att 
färgerna inte har passerat hållbarhetsdatum. Har detta inträffat, och man klassat färgen 
som oanvändbar, skickas färgen iväg för skrotning. 

Lackeringsmaskin 
Det är naturligt att inflödet till maskinen kommer från basmateriallagret och från 
färgförrådet. Utflödet ur maskinen är dock mer komplicerat. De olika in- och utflödena 
visas i Figur 2.14. 
  

 
 

Lackeringsmaskin 

Basmaterial

Färg

Huvudlager  
 

Exportemballering
 

Skrot 
 

Sekundalager  
 

Omhaspling 
 

Basmateriallager 
  

Figur 2.14 Flöde genom lackeringsmaskinen 

Inflöde 
Tidigare avsnitt har diskuterat att de enda utflödena ifrån basmateriallager och 
färgförråd går till maskin, och här hamnar de således som inflöde. Färgen hämtas i 
färgförrådet och fylls på i färgverken medan basmaterialbanden lyfts in i maskinen i 
anslutning till basmateriallagret. 

Utflöde 
Flödet ut ur maskinen kan delas upp i sex olika flöden (se Figur 2.14). Majoriteten av 
de tillverkade banden är primaband och huvudflödet består av primaband som 
transporteras direkt till huvudlagret. Detta är band som har den enklare formen av 
emballering och därmed är klara för leverans när de lämnar maskinen. Det andra 
alternativet för ett primaband är att det skall exportemballeras. Det transporteras då 
ifrån utloppet av maskin till ett mellanlager där det ligger i väntan på 
exportemballering. 
 
Om produktionsresultatet inte är ett primaband finns det ett flertal sekundära flöden. 
På grund av skarvar mellan olika band blir det oundvikligen cirka en procent skrot. 
Om bandet klassas som ett sekundaband sker utflödet direkt till sekundalagret. Ett 
band kan också vara i behov av omhaspling och ett visst utflöde går då direkt till 
omhasplingen. Det utflöde till basmateriallagret som visas i Figur 2.14 illustrerar det 
flöde av restband som diskuterats tidigare i samband med basmateriallagret. Detta 
flöde sker dock inte från utloppet av maskin utan istället vid inloppet. 

Huvudlager 
Huvudlagret är den plats där de färdiga banden lagras i väntan på transport till kund. 
Är bandet klassat som Prima och inte i behov av en grövre emballering så hamnar 
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bandet här direkt. Det finns dock även andra vägar som banden kan gå innan de når 
fram till huvudlagret. Dessa framgår av Figur 2.15. 

 
 

Huvudlager 
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Exportemballering
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Figur 2.15 Flöde genom huvudlagret 

Inflöde 
Huvudflödet till huvudlagret kommer från maskinen, men fylls även på från 
exportemballeringen och omhasplingen. Banden placeras till största delen i lagret med 
hjälp av truck, men till vissa platser i lagret krävs att travers används. 

Maskin 
Efter emballeringen transporteras de band som klassats som Prima, och enbart behöver 
den vanliga emballeringen, med truck ut i huvudlagret. De band som emballeras på 
pall lyfts ut i huvudlagret med hjälp av truck och travers till en yta i produktionshallen 
avsedd för band på pall. 

Omhaspling 
De band som efter omhasplingen klassas som Prima emballeras vid omhasplingen och 
transporteras sedan med hjälp av truck och/eller travers till huvudlagret. 

Exportemballering 
De band som exportemballerats lyfts ut ur exportemballeringen med hjälp av travers 
och flyttas därefter vidare ut i huvudlagret med hjälp av truck. De band som 
exportemballeras på pall lyfts vanligtvis direkt ut i huvudlagret med hjälp av travers då 
den del av huvudlagret som är avsett för band på pall ligger i direkt anslutning till 
exportemballeringen. 

Utflöde 
Alla band som säljs som Prima passerar någon gång huvudlagret innan de levereras ut 
till kund antingen via lastbil eller via tåg. I dagsläget bemannas utlastningen i tvåskift 
och därmed finns möjlighet att lasta lastbilar och tåg måndag till fredag från 06.00 till 
20.30. Tvåskiftet täcker inte helger och därmed sker ingen utlastning på helger. 

Lastbil 
95 procent av transporterna ut till kund går via lastbil. Lastbilarna körs in i 
utlastningshallen där de med hjälp av truck lastas från sidan. Banden placeras på flaket 
där de surras provisoriskt för att slutgiltigt surras fast utanför utlastningshallen. Detta 
görs för att snabba upp lastningen. 
 
Innan lastbilarna kan lastas behövs transportsedlar med exakt vilka band som skall 
med vilken lastbil. Dessa skall om allt fungerar som det ska komma dagen innan, eller 
i alla fall ett par timmar innan, lastbilen kommer. Med hjälp av transportsedeln letas 
banden upp ute i lagret, varefter de flyttas fram till designerade platser i anslutning till 
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där lastbilarna lastas med hjälp av truck. I många fall kommer dock transportsedeln 
inte i god tid, vilket gör att trucken får köra ut i lagret och hämta varje enskilt band när 
lastbilen står redo för lastning. Detta fördröjer då lastningen. 

Kallager 
De band som skall transporteras till kund med tåg transporteras först till kallagret med 
hjälp av truck. Transporten är tidskrävande och det är på grund av detta som banden 
placeras i kallagret innan de lastas på järnvägsvagnarna. Detta innebär att 
trucktransporterna kan göras när det finns tid över och själva lastningsproceduren 
snabbas upp. 

Omhaspling 
Om ett band placeras i huvudlagret på ett felaktigt sätt kan det leda till skador på 
bandet. Om exempelvis ett större och tyngre band placeras på ett mindre band finns 
risken att bandet sjunker ihop och mister sin form. I dessa fall måste bandet omhasplas 
för att återta sin ursprungliga form innan de transporteras ut till kund. Det händer även 
att band, då de ligger i huvudlagret, blir påkörda av truckar och kan även i dessa fall 
vara i behov av omhaspling. 

Kallager 
Genom kallagret finns två flöden (se Figur 2.16). Det ena flödet gäller band som 
ankommer med tåg. Dessa band mellanlagras i kallagret innan de transporteras vidare 
in i basmateriallagret. Det andra flödet gäller färdigt material som skall transporteras 
vidare till kund med tåg. 
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Figur 2.16 Flöde genom kallagret 

Inflöde 
När ett tåg med basmaterial ankommer lastas banden först av tågvagnarna med hjälp 
av truck och denna truck placerar sedan banden på gummimattorna i kallagret. Genom 
att utnyttja kallagret till mellanlagring kan avlastningen genomföras snabbt och 
smidigt. 
 
Efter det att ett band är färdigmålat och skall vidare till kund med tåg körs banden från 
huvudlagret till kallagret med hjälp av truck. Detta sker antingen strax efter att bandet 
är producerat för att avlasta huvudlagret eller så sker transporten strax innan tåget skall 
lastas. 

Utflöde 
Efter att avlastningen av tåget är klart transporteras banden ett och ett från kallagret till 
basmateriallagret. Denna transport sker med hjälp av truck och är en på en sträcka 
omkring 500 meter enkel väg. 
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Det andra utflödet är motriktat och uppstår när ett tåg anländer för att hämta last. Tåget 
lastas med hjälp av truck och banden hämtas i kallagret och placeras i rullbäddar på 
tåget. Då kallagret ligger i direkt anslutning till järnvägen är transporttiden mellan 
kallagret och tåget mycket kort. 

Sekundalager 
De band som klassas som Sekunda placeras inte tillsammans med primaband utan 
placeras istället i sekundalagret, då kraven på lagring inte är lika höga vad gäller 
sekundaklassade band. 
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Figur 2.17 Flöde genom sekundalagret 

Inflöde 
Transporten ut till sekundalagret, som ligger i en angränsande byggnad till 
huvudbyggnaden, sker med hjälp av truck. De band som placeras i sekundalagret 
kommer i huvudsak från maskin. Det är de band som inte uppnår den höga kvalitet 
som krävs för att klassas som Prima. 
 
Mindre flöden kommer även från huvudlagret och omhasplingen. Om ett band blir 
påkört av en truck i huvudlagret kan det skadas i så hög grad att det inte längre går att 
sälja som Prima. Dessa band behöver dock inte vara tillräckligt skadat för att gå som 
skrot och transporteras i dessa fall till sekundalagret. 
 
Huvuddelen av det som lämnar omhasplingen klassas som Prima, men ibland innebär 
omhasplingens kontroll att bandet klassas som Sekunda och bandet transporteras 
därmed till sekundalagret. 

Utflöde 
När ett sekundaband har blivit sålt skickas bandet iväg med hjälp av lastbil. Dessa 
band skickas iväg utan någon ytterligare emballering utan placeras direkt på lastbil för 
vidare transport till kund. 

Exportemballeringslager 
Vissa kunder kräver att en grövre emballering av banden. Detta görs till största delen 
för att minimera riskerna för transportskador. Denna emballering är som tidigare 
nämnts tidskrävande och sker därför inte i direkt anslutning till maskinen, utan den 
görs i en separat station med ett tillhörande mellanlager. 
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Figur 2.18 Flöde genom exportemballeringslagret 
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Inflöde 
Arbetsbelastningen vid exportemballeringen är ojämn och tidskrävande, vilket har 
föranlett att ett lager behövs innan exportemballeringen. Mellanlagret är till för att 
utjämna arbetsbelastningen och inte stoppa upp maskinen för att ett band skall 
exportemballeras. 

Maskin 
De band som skall exportemballeras och är klassade som Prima emballeras först med 
hjälp av plastband i anslutning till maskinen. Då inte traversen når fram till utloppet av 
maskinen lyfts banden vidare med hjälp av truck till exportemballeringslagret. För att 
placera ut banden till sin lagerplats i lagret används travers. 

Omhaspling 
Från omhasplingen kommer de band som behövt en vidare översyn innan de skall 
exportemballeras. Denna transport sker först med hjälp av truck för att därefter 
placeras i exportemballeringslagret med hjälp av travers. Väl i lagret ser flödet ut på 
samma sätt som för de band som kom direkt från maskinen, vilket innebär att de lyfts 
över till emballeringsstationen med travers när bandet skall emballeras. 

Utflöde 
När tillgänglig kapacitet finns i exportemballeringen lyfts banden ett och ett över från 
exportemballeringslagret till exportemballeringen där de emballeras. Alla band som 
exportemballerats skall sedan vidare ut i huvudlagret. Denna transport sker först med 
hjälp av travers och flyttas därefter vidare ut i huvudlagret med hjälp av truck. Vissa 
av banden packas direkt på pall och lyfts då vanligtvis direkt ut i huvudlagret med 
hjälp av travers. 
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3 Metod 

För att kunna göra en rimlig bedömning över hur framtiden kommer 
att se ut vid en volymexpansion krävs kunskap om hur situationen är i 
dagsläget. Detta kapitel är uppdelat i olika delar beroende av vilken 
typ av information som samlats in. Varje del tar också upp brister och 
felkällor som uppstått till följd av vald metod. 
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3.1 Datainsamling 
Metoden för att samla in data har varierat beroende på tillgång till historisk data. I de 
flesta fall finns ingen historisk data sparad. Tillvägagångssätten för att ta fram data har 
skiljt sig åt mellan de olika lagren och beskrivning av metoderna följer nedan. 

3.1.1 Basmaterial 
För att kartlägga lagernivåer och genomloppstider i basmateriallagret gjordes en daglig 
inventering. Metoden gick ut på att under en tidsperiod av sex veckor genomföra 
manuell inventering och då markera alla band som låg i basmateriallagret.  
 
Inventeringen gjordes på förmiddagarna, måndag till fredag. Vid en inventering på 
exempelvis tisdag förmiddag fick således banden som ankommit på måndag 
eftermiddag, ett streck. Om samma band låg kvar dagen efter fick det ytterliggare ett 
streck och så vidare. På fredagen fanns det således band med flertalet olika antal 
markeringar. Vid inventering följande måndag fick banden ytterligare tre streck 
motsvarande lördag, söndag och måndag. 
 
Antalet band med olika antal markeringar räknades för varje dag och därmed kunde 
lagernivåer och aktuella genomloppstider fastställas. När ett band legat i lager i 
exempelvis fyra dagar och sen använts kunde detta spåras då antalet för denna kategori 
minskat till nästa dag. 
 
Förutom råbanden räknades även restband, provband och band som låg i 
basmateriallagret i väntan på att målas om. Restbanden är datummärkta vilket gav 
deras liggtid i lagret som inventeringsdatum minus det datum som banden 
kategoriserades som restband. Kategorin Övriga band består av provband, 
ommålningsband samt enstaka andra band som legat i basmateriallagret. Dessa övriga 
band har räknats med i den totala lagernivå men inte ansetts vara intressanta vid studie 
av genomloppstider. 

3.1.2 Färg 
Kartläggningen av lagernivåer och genomloppstider för färgförrådet har gjorts genom 
inmatning av data från dygnslistor. Dygnslistorna är listor som en gång per dygn ger 
en ögonblicksbild av aktuella lagernivåer. Listorna innehåller information om 
artikelnummer, vikt, lagerplats, sista förbrukningsdatum, ankomstdatum och antal 
kolli, på det som finns i lager. Av dessa kategorier har artikelnummer, vikt, 
ankomstdatum och antal kolli varit av intresse. Sammanlagt har data ifrån tio 
dygnslistor använts, en per vecka under perioden juli till september 2003. 
 
Den inhämtade datan har sorterats och klassificerats genom en ABC-analys baserad på 
sammanlagda förbrukningsvolymer under perioden januari 2002 till och med augusti 
2003. Den valda perioden beror på att det endast fanns tillgänglig information över 
artikelnummer och förbrukning för denna period. ABC-analysen har gjorts enligt 
kapitel 4.2.2 och det har med denna metod gjorts en åtskillnad mellan hög-, medel- 
och lågvolymsprodukter. Åtskillnaden har gjorts genom att studera de enskilda 
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produkternas bidrag till den totala förbrukningsvolymen. Genom att rita upp en kurva 
över den ackumulerade förbrukningsvolymen och studera förändring i lutning på 
kurvan, har kurvan delats in i tre olika sektioner. Dessa sektioner har kallats A, B och 
C och förklaras närmare i kapitel 4.2.2. Utifrån indelningen har sedan artikelnummer 
och kollityp använts för att fastställa färgtyp och lagringskärl. Med dessa data har det 
då varit möjligt att åskådliggöra vad som bygger upp den totala lagernivån i 
färgförrådet. 

3.1.3 Färdigt material 
Då det saknades data på lagernivåer och genomloppstider gjordes en daglig 
inventering av färdigt material under en sexveckorsperiod. Detta gjordes genom att gå 
ut i lagret och registrera tillverkningsdatum och lagerplats på alla lagrets band. Utifrån 
detta kunde lagernivåer och genomsnittlig genomloppstid beräknas i huvudlagret, 
kallagret och sekundalagret. Genomloppstiden, eller genomsnittlig liggtid i lager som 
det är i detta fall, beräknades genom att addera antalet dagar lagrets band hade legat i 
lager och därefter dela med antalet band. 
 
Statistik från utlastningen angående hur många bilar och ton som lastats varje dag 
bygger på listor som manuellt förts över till digitalt format. Dessa listor bygger på 
information om utlastning under 2003. Vad gäller utlastningens fördelning över dagen 
fanns ingen historisk data. I detta fall har truckförarna skrivit ner vid vilka tider varje 
lastning genomfördes. Dessa tider samlades in under en knapp månads tid under 
november och december och pågick tills det att värdena hade stabiliserat sig. 

3.1.4 Övrigt 
Då vissa lager och aktiviteter enbart är av ringa betydelse för detta arbete har vidare 
analyser enbart gjorts av emballering av olika slag, samt för utlastningen. Vid analys 
av emballeringen och tillhörande mellanlager har det använts statistik mellan vecka 13 
och 39, 2003. De uppgifter som gick att tillgå innehöll information om när banden 
lämnade maskinen och vilken typ av emballering som skulle göras. Ur detta räknades 
det fram en fördelning mellan olika emballagetyper och dess variation över året. 

3.1.5 Metodkritik 
Det finns brister i de metoder som använts för datainsamling. Bristerna är av olika 
typer och har olika inverkan beroende på i vilket sammanhang bristen har uppkommit. 
Detta avsnitt belyser brister, felkällor och felmarginaler för datainsamlingen. 

Basmaterial 
Den största felkällan i basmateriallagret är den korta inventeringsperioden. På grund 
av säsongsvariationer, orderstock, dålig orderingång och andra faktorer som är unika 
för tidsperioden, är det relevant att ifrågasätta hur pass väl inventeringsresultatet kan 
tillämpas över året. Den uppmätta datan ger en blid av hur det har sett ut under 
inventeringsperioden. Felkällan kommer in när inventeringsresultaten ligger till grund 
för volymexpansionsberäkningar. 
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En faktor som påverkar det uppmätta resultaten är att alla band markerades med ett 
streck vid inventeringens början. Detta innebar att alla band som inventerades första 
dagen ansågs ha legat i en dag. Egentligen hade inget band legat i en dag då 
inventeringen började på en måndagsmorgon och alla band hade således minst legat 
sedan senaste inleverans, det vill säga sedan fredagen innan. Detta är en mycket stor 
felkälla som endast fanns under första mätveckan, därför har första veckan räknats bort 
och felkällan kommer således inte att påverka resultatet för de band med hög 
omsättning. Vad gäller de band som har legat under hela observationstiden finns ingen 
möjlighet att avgöra hur länge de egentligen har legat. Detta leder fram till att den 
verkliga genomloppstiden troligen är något längre än redovisat. 
 
Inventeringar genomfördes på förmiddagen måndag till och med fredag. Då inlastning 
ifrån järnvägsleveranserna till basmateriallagret skedde på eftermiddagen räknades 
dessa band inte förrän dagen efter. Felkällan uppstår i de band som har en kortare 
genomloppstid än en dag. Dessa band har inte räknats och därmed fallit utanför 
statistiken. Vidare kan kommenteras att lagernivåer som mätts på förmiddagen inte är 
de högsta då det sker inlastning på eftermiddagen. Den potentiellt hösta lagernivån blir 
således den högsta uppmätta lagernivån, plus storleken på en inleverans. En 
ytterliggare felkälla är de kontinuerliga uttagen. Dessa sker hela tiden, även under 
inventeringen. Uttagsfrekvensen är dock relativt låg och anses därför inte ha någon 
betydande inverkan på uppmätta lagernivåer och genomloppstider. 
 
Den felkälla som anses ha störst inverkan, på framförallt de uppmätta 
genomloppstiderna, är den felkälla som finns över helgen. Med tanke på att 
inventering endast sker måndag till fredag finns ingen statistik på åtgången under 
helgen. Ett band som kommit in på torsdag, fått en markering på fredag, legat lördag 
och använts på söndag, har således endast dokumenterats med en genomloppstid på en 
dag, trots att den faktiska liggtiden är tre dagar. Ligger bandet däremot kvar till 
måndagen har det tilldelats ytterliggare tre markeringar motsvarande lördag, söndag 
och slutligen måndag. 
 
Angående restbanden så har merparten en datummarkering, som indikerar när de 
placerades i basmateriallagret. Då de har legat under hela inventeringsperioden och 
saknat sådan markering har de registrerats med datummarkering som motsvarar första 
dagen i inventeringsperioden. Det har för band som faller inom kategorin Övriga band 
inte beräknats någon genomloppstid, då dessa till merparten består av provband. 

Färg 
I färgförrådet har det inte gjorts någon fysisk inventering utan all information har 
samlats in ifrån tillgängliga lagerlistor och historisk data över förbrukningsnivåer. Då 
all data har matats in manuellt finns möjlighet till felaktigheter i avskrivningen. Denna 
faktor är troligen av liten betydelse. Den största felkällan vad gäller färgförrådet är 
kollityp. En färg kan levereras antingen på fat eller på container och valet av kollityp 
görs i samråd med leverantören utefter förbrukningsvolym. Kollityp har specificerats 
med hjälp av färgleverantörernas listor över vilka artikelnummer som levereras i vilket 
typ av kolli. I vissa fall har det varit tydligt att det gjorts undantag ifrån den vanliga 
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kollitypen. Då detta har upptäckts har det korrigerats, men det finns möjlighet att det 
kvarstår felaktigheter. Felaktiga kollityper har inverkan vid diskussion kring 
fyllnadsgraden av olika kollityper. 
 
Den data som funnits tillgänglig är data ifrån en period som låg efter en inventering. 
Detta har som följd att lagret var förhållandevis städat och eventuella slattar av färg 
som legat kvar länge har troligen precis städats undan. Detta kan göra att 
fyllnadsgraden på olika kärl är något högre än normalfallet och att antalet kollin 
troligen är lite lägre än normalfallet. Det är dock svårt att göra någon form av 
uppskattning av hur pass mycket denna faktor påverkar. 
 
En annan felkälla som finns och som är svår att göra någonting åt är färgernas olika 
densitet. Mörka färger är lättare än ljusa färger och ett fullt kolli med en ljus färg väger 
därför mer än ett kolli med samma volym mörk färg. Detta faktum gör att 
fyllnadsgraden av ett kärl är svår att uppskatta. 

Färdigt material 
Inventeringsperioden på sex veckor är relativt kort och det är därmed svårt att säga om 
de redovisade resultaten är representativa för hur lagret ser ut under resten av året. Det 
troliga är att resultaten är någorlunda representativa för perioden mars till och med 
november då efterfrågan är relativt hög och jämn. Under vintermånaderna sker större 
delen av produktionen mot ett säsongslager, vilket antagligen påverkar lagernivåer och 
genomloppstider. 
 
Inventeringen har skett manuellt i ett stort lager innehållande omkring 1000 band. Den 
mänskliga faktorn är en stor risk i detta då det är lätt att missa ett band eller räkna ett 
band dubbelt. En annan risk vid den manuella inventeringen ligger i att ett band 
lagerförs på ett felaktigt datum. 
 
Då produktion och utlastning sker under inventering tillkommer vissa band under 
inventeringens gång medan andra lastas ut. Förutom detta flyttas ett antal band runt i 
lagret under inventeringens gång, vilket kan göra att ett band inte räknas eller att ett 
band räknas två gånger. Denna felkälla har minimerats genom att jämföra 
inventeringar från ett flertal dagar och justera de siffror som inte är korrekta. De 
inkorrekta lagernivåer som kan upptäckas är exempelvis om det tillkommer band från 
ett tillverkningsdatum i förfluten tid. 
 
Samtliga band oavsett om tillverkningsdatum är känt eller inte finns med i 
beräkningarna. Detta innebär att de band som saknar tillverkningsdatum räknas som 
om de vore tillverkade den dag de upptäcks, vilket är missvisande då de i de flesta fall 
har legat en längre tid. Redovisade siffror för genomloppstid är därmed tilltagna i 
underkant och det verkliga värdet borde vara aningen högre. Däremot gör detta att de 
totala lagernivåerna stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten. Problemet är 
störst i sekundalagret då det i huvudsak är där band utan tillverkningsdatum har 
påträffats. Ett alternativ till att se dessa band som tillverkade ”idag” hade varit att 
beräkna genomloppstiden på enbart de band som har ett känt produktionsdatum. Detta 
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hade gett ett något mer rättvisande resultat. Dessa band skulle därmed enbart användas 
i beräkningen av lagernivåer. Även med denna beräkningsmetod blir dock 
genomloppstiden lägre än det egentliga värdet då banden utan datum till största delen 
legat i lager längre än genomsnittsbandet. 
 
Under perioden som inventeringen utfördes fanns ett visst släp i orderstocken som 
hängt med sedan sommaren. Detta innebär att plåten inte målas en vecka innan banden 
skall levereras, vilket normalt görs, utan att produktionen sker närmare, och i vissa fall 
även efter, planerat leveransdatum. På grund av detta är troligtvis genomloppstiden 
kortare under mätperioden än under en normalvecka för resten av året. 

Övrigt 
Emballeringsstatistiken är baserad på uppgifter under sex månader, vilket är en relativt 
kort tidsperiod. Detta gör det svårt att veta om denna period är hur det ser ut i vanliga 
fall eller om detta var ett undantag. Perioden som användes var framförallt 
sommarmånader, vilket ytterligare försvårar då produktionen ser annorlunda ut under 
vinterhalvåret. Bland annat produceras en stor del av banden mot lager under vintern, 
vilket troligtvis påverkar valet av emballering. Att en så pass kort period har använts 
beror på att det inte finns möjlighet att på ett enkelt sätt få tag på statistik tidigare än 
vecka 13, 2003. 
 
Ett annat problem är att tillverkningsdatum som anges är när bandet lämnat maskin 
och inte när bandet slutligen emballerats. I fallet med exportemballering kan tiden 
mellan maskin och färdigemballerat material variera då det ligger i ett mellanlager 
innan emballeringen sker. Tiden som bandet ligger i exportemballeringslagret anses 
fortfarande vara en del av produktionstiden och denna tid kan därmed inte tilldelas 
som liggtid i färdigvarulager. 
 
Vad gäller utlastningens fördelning över dagen bygger statistiken på en ännu kortare 
period, vilket gör det än svårare att bedöma om denna tidsperiod är representativ. Ett 
annat problem med de data som finns i utlastningen är att det är tidpunkten för 
utlastning, och inte lastbilens ankomsttid, som anges. Detta innebär att om ett flertal 
lastbilar ankommer samtidigt kommer dessa att få utlastningstider utspridda över 
dagen på grund av att alla inte kan lastas samtidigt. 

3.2 Teori 
Metoden för att samla in teori har varit att först studera tillverkningsprocessen och 
verksamheten för få en uppfattning inom vilka områden som det kan vara intressant att 
läsa in teori om. Informationssökningen har framförallt skett med hjälp av de 
tillgängliga universitetsbiblioteken men också via Internet och tidigare kurslitteratur. 
 
Detta examensarbete är ganska avgränsat till specifika frågeställningar och 
litteratursökning har därför begränsats till dessa områden. Kondensering av material 
har gjorts till det som ansetts vara av störst relevans och mest lättbegripligt. 
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3.3 Volymexpansion 
Omfattningen av volymexpansionen har prognostiserats av marknadsavdelningen för 
Prelaq. All information som finns angående prognostiserade behov kommer ifrån 
intervjuer och diskussion med marknadsansvariga inom Prelaq. Uppskalningar har 
således gjorts utifrån befintlig data med mål att uppfylla de förväntade krav som ställs 
vid de ökade produktionsvolymerna.  

3.3.1 Basmaterial 
För att göra en bedömning över hur basmaterialbehovet kommer att se ut vid en 
volymexpansion har insamlad data legat till grund för en uppskalning. Antagande som 
har gjorts är att befintliga genomloppstider, andelar restband och andelar skrot 
kommer att kvarstå. Ingen hänsyn har tagits till att det som levereras är av olika 
dimensioner och kvaliteter. Därmed har dagens inleveransfrekvens legat till grund för 
hur stort behovet kommer att vara vid en produktionstaktsökning. Framräknade 
lagernivåer bygger på antal inlevererade ton delat på vad som i dagsläget är en 
medelvikt av ett råband. 

3.3.2 Färg 
Prognosen för det ökade färgbehovet bygger på de data som finns över 
förbrukningsnivåer under perioden januari 2002 till och med augusti 2003. Dessa data 
har använts för att se färgåtgången vid en produktionskapacitet på 110 000 ton per år. 
Med uppskalning av dessa data har bedömningar gjorts över framtida 
förbrukningsvolymer. De inventeringar som gjorts med dygnslistor ifrån perioden juli 
2003 till och med september 2003 har legat till grund för beräkning av genomsnittliga 
lagernivåer och genomloppstider. Genom att förutsätta bibehållna genomloppstider 
och beläggningsgrader har det gjorts beräkningar som prognostiserar ett framtida 
lagerbehov. 
 
Färgförrådet är uppdelat i två delar, beroende på om färgen lagras på container eller på 
fat. De färger som har hög förbrukningsvolym och kort genomloppstid lagerhålls 
vanligtvis på container. Vid framtida volymökningar kommer volymen på individuella 
färger att gå upp och det kommer därför att bli fler färger som levereras på container. 
För att uppskatta det ökade containerbehovet har färgleverantören Beckers rådfrågats. 
Enligt denna färgleverantör kan det bli aktuellt för en färg att gå över till att levereras 
på container om årsvolymen överstiger 25 ton och om omsättningshastigheten 
överskrider 12 gånger per år. Generalisering där detta gäller för samtliga 
färgleverantörer har gjorts. Vid uppskalning av dagens förbrukningsvolymer har det 
varit möjligt att uppskatta vilka färger som i framtiden kan komma att uppfylla dessa 
krav och det framtida lagerbehovet har på så sätt kunnat förutspås. Produktmixen har 
antagits förbli samma som idag. 

3.3.3 Färdigt material 
I färdigvarulagrets olika delar finns ett par viktiga faktorer som påverkar hur 
konsekvenserna av volymexpansionen kommer att se ut. För att åskådliggöra detta 
redogörs det för några olika alternativa framtidsscenarier inom de olika faktorerna. 
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Genom alla beräkningar om hur det framtida läget kommer att se ut har dock bandens 
genomsnittsvikt hållits konstant. 
 
Den första stora variabeln som påverkar, är lagrets genomloppstid. Lagernivåer 
baserade på bibehållen genomloppstid ligger till grund för beräkningar av hur övriga 
faktorer påverkas. För att tydliggöra genomloppstidens betydelse har även en halverad 
och en fördubblad genomloppstid redovisats.  
 
Den andra stora faktorn i färdigvarulagret är om banden emballeras på pall eller inte 
och även här har ett flertal alternativ redovisats för att läsaren skall kunna bilda sig en 
uppfattning om olika faktorers inverkan på val av lösning. Här bygger 
volymexpansionen på uppgifter dels om vilka emballagetyper som har använts under 
sommarmånaderna 2003, men även på intervjuer med försäljare och marknadschefer 
vid SSAB i Borlänge. 
 
Vid ökade lagervolymer kommer belastningen på golvet i lagerlokalen att öka. För 
riktvärden över golvets bärighet har fastighetsansvarig hos lokalernas hyresvärd, 
tillfrågats. 

3.3.4 Övrigt 
Hur emballeringen påverkas av en framtida volymexpansion är beroende av hur stor 
volymen kommer att bli, samt hur fördelningen av olika emballagetyper kommer att se 
ut. Vilka emballagetyper som kommer att produceras i vilka volymer framöver bygger 
på de faktorer som redovisas i föregående stycke. Vad gäller exportemballeringslagret 
storlek är det starkt beroende av hur variationen över tiden kommer att se ut för att 
klara av de produktionstoppar som inträffar. Därmed har inte bara genomsnittsnivåer 
redovisats utan även de fluktuationer som inträffar under året. 

3.3.5 Metodkritik 
Då beräkningarna på volymexpansionen bygger på den insamlade datan, återspeglas 
den kritiken även här. Kritiken vad gäller färgen är framförallt den bristfälliga 
tillgången på data. Den data som finns vad gäller förbrukningsvolymer är till stor del 
ifrån 2002 och färger som användes under denna period behöver inte vara aktuella 
längre. Vid uppskalning kan därför färger som inte används längre följa med. Det är 
dock rimligt att anta att dessa färger kommer att bytas ut mot nya färger som kommer 
att ha motsvarande volymer. Vidare är det inte säkert att den genomloppstid och 
lagernivån som dokumenterats under juli 2003 till och med september 2003 är 
representativ för en annan tidsperiod. 

3.4 Problemlösning och handlingsplan 
De framtagna konsekvenserna för volymexpansionen har legat till grund för de 
åtgärds- och förändringsförslag som tas upp i problemlösningen och handlingsplanen. 
De åtgärdsförslag som tas upp i problemlösningen har till stor del kommit fram genom 
allmänna funderingar med mål att uppfylla kraven som gavs av volymexpansionen. 
Vidare har handlingsplanen tagits fram genom de alternativ i problemlösningen som 
ansetts mest realiserbara. 
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4 Referensram 

Detta kapitel är inte direkt relaterat till verksamheten i Finspång, 
utan beskriver istället generella teorier inom områden som har 
relevans för diskussionen i kommande kapitel. Teorin som tas upp här 
kommer att användas som stöd vid beräkningar av bland annat 
lagernivåer och genomloppstider, samt som stöd vid 
rekommendationer inför volymexpansionen.  
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4.1 Produktion 
Det finns inom produktionen ett flertal faktorer som har inverkan på hur ett företag 
bäst planerar tillverkning och styr sina lager. Detta avsnitt tar upp relevant teori inom 
områdena konkurrensprioriteter, layout och kapacitet. 

4.1.1 Konkurrensprioriteter 
Allmänt kan sägas att för att en produkt skall vara aktuell på en viss marknad måste 
den uppfylla vissa kriterier. Kriterierna varierar beroende på marknad och 
marknadssegment. En dator förväntas till exempel uppfylla vissa prestandakrav och en 
mikrovågsugn förväntas ha olika inställningsalternativ. Om kunden är miljömedveten 
kanske denne kräver att produkten är miljöcertifierad. Om datorn och mikrovågsugnen 
uppfyller de ovannämnda kriterierna gör det att de kan vara med och konkurrera om 
kunderna på en viss marknad. Det betyder dock inte att de vinner några order. Det som 
slutligen fäller kundens avgörande kan vara pris, kvalitet, design eller något annat. På 
samma sätt som en viss egenskap avgör om kunden väljer en produkt, kan avsaknaden 
av en annan egenskap göra att produkten inte ens är aktuell vid en jämförelse. 
 
Man särskiljer mellan olika produktegenskaper och klassar dem som 
orderkvalificerande eller ordervinnande kriterier. Kriterier som är orderkvalificerande 
är sådana kriterier som gör att kunden överhuvudtaget skall anse produkten intressant 
för ett potentiellt köp. Detta kan till exempel vara en ISO-certifiering, ett 
kostnadsintervall, en viss kvalitet etcetera. Avsaknaden av ett orderkvalificerande 
kriterium kan innebära att kunden inte ens beaktar produkten vid jämförelse mellan 
potentiella produkter. Ordervinnande kriterier däremot, under förutsättning att de 
orderkvalificerande kriterierna är uppfyllda, är kriterier som slutligen fäller kundens 
avgörande och gör att produkten, och därmed företaget, vinner en order. (Hill, 2000) 
 
I fallet datorn skulle prestandakraven klassas som orderkvalificerare medan priset 
kanske är det som fäller kundens avgörande. Därmed klassas pris som ordervinnare i 
detta fall. För mikrovågsugnen är det kanske istället en tilltalande design som är det 
ordervinnande kriteriet. 
 
I produktionssammanhang är det viktigt att hålla koll på och understödja produktens 
orderkvalificerande och ordervinnande egenskaper (Hill, 2000). Detta innebär att om 
en produkts ordervinnande egenskap är kvalitet så skall produktionen tillverka 
produkter med en hög och jämn kvalitet. Om leveranssäkerhet är en ordervinnande 
faktor så måste produktionen kunna tillverka produkter på ett sådant sätt att 
leveranssäkerheten till kund inte äventyras (Hill, 2000). Likadant blir det för pris, 
flexibilitet eller någon annan ordervinnande faktor. Trots ordervinnarnas stora 
betydelse måste dock produktionen även upprätthålla en god nivå på de faktorer som 
anses vara orderkvalificerande. Det sägs att ett företag endast behöver vara lika bra 
som sina konkurrenter på de orderkvalificerande faktorerna, medan att det måste vara 
bättre än sina konkurrenter på de ordervinnare faktorerna (Olhager, 2002). 
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4.1.2 Layout 
Vilken layout ett företag väljer på sin produktion bör till största delen styras av vilken 
typ av produkter de tillverkar. En standardmässig produkt kräver inte en flexibel 
produktion, medan en varierande produktmix kräver ett anpassningsbart produktions-
system. Sambandet mellan dessa har beskrivits av Wheelwright och Hayes (1979) i 
den såkallade Produkt/Process-matrisen. Denna matris återfinns i Figur 4.1 och 
beskriver förhållandet mellan layout och typ av produkt. Wheelwright och Hayes 
föreslår en önskad placering på matrisens diagonal. 

 Produkttyp 
 
 
Processtyp 

I. 
låg volym, 
ej standard, 
En-styck 

II. 
låg volym, 
många 
produkter 

III. 
hög volym, 
få stora 
produkter 

IV. 
hög volym, 
standard, 
dagligvara 

I. 
Funktionell 
verkstad 
 

    

II. 
Flödes- 
Grupper 
 

    

III. 
Produktions- 
lina 
 

    

IV. 
Kontinuerlig 
tillverkning 
 

    

  
Figur 4.1 Produkt-/Process-matrisen. Källa: Wheelwright och Hayes (1979) 

För att få en förståelse av de olika produktionssystemen och diagonalens betydelse ges 
en introduktion i avsnitten nedan. Resonemangen bygger till stor del på material från 
Olhager (2000). Diskussion kommer att föras och hänvisa till höger och vänster om 
diagonalen. En positionering till höger eller vänster ges av figuren ovan. 

Funktionell verkstad 
Funktionell verkstad innebär att man rent layoutmässigt samlar maskiner med liknande 
funktion på samma ställe. Tillverkningen är maskinorienterad vilket innebär att 
exempelvis alla borrar står för sig, svarvar för sig, montering för sig och så vidare. 
Upplägget av den funktionella verkstaden tillåter tillverkning av en stor mängd olika 
produkter så länge bearbetningsmaskinerna finns inom verksamheten. Flexibiliteten i 
systemet blir på så vis mycket hög då man inte är låst till en förbestämd 
operationsföljd. En nackdel med detta produktionssystem är att antalet och längden på 
transporter ökar, då flödet inte är i fokus. Layouten underlättar å andra sidan 
introduktion av nya produkter och understryker därmed systemets flexibilitet. 
 
Beskrivningen ovan passar väl in på diagonalen i Produkt/Process-matrisen, det vill 
säga hög processflexibilitet och många olika produkter. Att tillverka mer 
standardiserade produkter med detta system skulle endast innebära en onödigt hög 
tillverkningskostnad. Denna kostnad ges av att produktionens flexibilitet är mycket 
högre än den flexibilitet som krävs för tillverkning av en standardiserad produkt. 

HÖGER

VÄNSTER 
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Flödesgrupp 
Tillverkning i flödesgrupp innebär att layouten är produktorienterad och att alla 
produkter som har en likadan bearbetningsföljd tillverkas inom samma flödesgrupp. 
Flexibilitetsgraden blir således lägre än i den funktionella verkstaden. Flödesgruppen 
byggs upp runt en styrande maskin, som ofta är lite dyrare, och kompletteras med fler 
mindre krävande operationer. Med en flödesgrupp layout minimeras de interna 
transporter och därmed genomloppstiden. Man har generellt sett färre ställ och ofta en 
högre kostnad per ställ. 
 
Flödesgrupper med tillhörande produkter faller även de på diagonalen i 
Produkt/Process-matrisen. Placering till höger är fortfarande ett onödigt flexibelt 
system medan placering till vänster skulle kunna ge fördelar. Placeringen till vänster 
skulle innebära att man med ett mindre flexibelt system ändå skulle klara av att 
tillverka en bred variantflora. 

Lina 
Vid tillverkning av en standardmässig produkt med hög och jämn efterfrågan är 
linjetillverkning ett bra alternativ. Här kan genomloppstiderna och kapitalbindningen 
hållas på en låg nivå. Linjetillverkning tillåter höga tillverkningsvolymer och 
förhållandevis låga styckkostnader. Nackdelen är dock låg flexibilitet. Det finns 
varken utrymme för volyms- eller produktmixflexibilitet då linan är konstruerad för en 
viss produkt eller produktgrupp.  
 
Produkt/Process-matrisens diagonal gäller även för linjetillverkning. En placering till 
vänster om diagonalen är svår att uppnå men också eftertraktad. Placering till vänster 
skulle innebära att man får bort nackdelen med den linjetillverkningens låga flexibilitet 
och därmed ändå kan tillverka en bred variantflora. Svårigheten med denna 
positionering ligger i att ha en linjetillverkning som klarar av att tillverka en bred 
variantflora. 

Kontinuerlig tillverkning 
Den kontinuerliga tillverkningen är en tillverkning där produkten inte mäts i stycken 
utan i ton, meter, liter eller liknande. Produktsortimentet är ofta begränsat till ett fåtal 
produkter med mycket liten variation. Kostnaden per tillverkningsenhet bestäms av 
den totala tillverkningskapacitet som finns tillgänglig. Produktionssystemet är 
förknippat med höga investeringskostnader och för att få ner tillverkningskostnaden 
per enhet eftersträvas därför en hög tillgänglighet av både maskin och råmaterial, samt 
en stor tillverkningsvolym. Genomloppstiden i processen är kort med ett stort behov 
av både råmaterialförråd och färdigvarulager. 
 
Produkter som tillverkas i detta system är så pass speciella att de inte kan tillverkas i 
något annat system. Processen är så pass unik att kontinuerlig tillverkning inte går att 
tillämpa på andra typer av produkter. Kontinuerlig tillverkning hamnar som sista del i 
diagonalen i Produkt/Process-matrisen. 
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4.1.3 Kapacitet 
Kapacitet kan definieras på olika sätt. Definitionerna som tas upp här är tagna från 
Anapundi et al. (1999). Först finns den teoretiska kapaciteten, vilken definieras som 
den kapacitet som uppnås med en maximal hållbar takt då en maskin utnyttjas under 
all planerad tillgänglig tid. Detta innebär att enheten körs för fullt utan avbrott. Vid en 
sammanslagning av flera resurser är det alltid den långsammaste resursen som sätter 
begränsningen. Den teoretiska kapaciteten för en process begränsas därför till den 
teoretiska kapaciteten hos den långsammaste enheten i processen. Den begränsande 
resursen benämns processens flaskhals, i detta fall den teoretiska flaskhalsen. 
 
Nästa typ av kapacitet är den kapacitet som benämns effektiv kapacitet. Denna 
kapacitet är lik den teoretiska kapaciteten med skillnaden att den planerade 
tillgängligheten byts ut mot den verkliga tillgängligheten av resursen. Tid är alltså 
borträknad för ställ, planerad service och haveri. Med andra ord är den effektiva 
kapaciteten alltid mindre eller lika med den teoretiska kapaciteten då den verkliga 
tillgängligheten aldrig kan vara större än den planerade tillgängligheten. På samma sätt 
som för den teoretiska kapaciteten så begränsas den effektiva kapaciteten av 
flaskhalsen i processen, här kallad den effektiva flaskhalsen. 
 
En ytterliggare begränsning av kapaciteten görs i processens kapacitet. Anledningen 
till att denna kan vara mindre än den effektiva kapaciteten beror på yttre flaskhalsar. 
Yttre flaskhalsar kan vara brist på material eller brist på order, maskinen kan alltså stå 
still trots att den är tillgänglig. Vidare är det de antal produkter som faktiskt 
produceras, detta antal kan aldrig överstiga processens kapacitet och följande samband 
erhålls: 
Formel 4.1 Samband mellan olika definitioner av kapacitet 

Teoretisk kapacitet ≥ Effektiv kapacitet ≥ Processens kapacitet ≥ Verklig kapacitet 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är många faktorer som begränsar den 
teoretiska kapaciteten. Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är den begränsande 
resursen som sätter taket för kapaciteten. Det är därför viktigt att fokusera på att i 
första hand förbättra kapaciteten i denna. Anapundi et al. (1999) föreslår fyra punkter 
för att öka den verkliga kapaciteten. 

• Minska tillverkningstider 
• Öka varje resurs kapacitet 
• Öka antalet resurser 
• Öka planerad tillgänglighet 

Det finns alltså flera olika angreppssätt till att öka sin kapacitet. Vad ett företag väljer 
beror på dess förutsättningar och deras mål med kapacitetsökningen. 
 
När ett företag bestämt hur mycket produktionskapacitet det behöver, är nästa 
frågeställning när kapaciteten skall införskaffas. Kapaciteten kan antingen införskaffas 
innan eller efter det att behov uppstår. Om kapaciteten införskaffas innan det att behov 
uppstår kommer det alltid att finnas extra kapacitet, som därmed ger utrymme för 
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flexibilitet i tillverkningsvolymen. Om kapaciteten istället ligger efter behovet kommer 
det att finnas ett behov av utlego, därmed kommer det inte att finnas samma 
möjligheter till volymflexibilitet. Olhager (2002) 
 
De olika alternativen visas nedan i Figur 4.2 och Figur 4.3. Dessa olika angreppssätt 
kan benämnas ”lead” och ”lag”. ”Lead” är benämningen på det första angreppssättet 
där kapaciteten överskrider efterfrågan, medan ”lag” är benämningen då kapaciteten 
ligger efter efterfrågan. Olhager (2002) 

 
Figur 4.2 ”Lead”-kapacitet före efterfrågan. Källa: Olhager (2002) 

Figur 4.2 visar hur kapaciteten alltid ligger över efterfrågan. Varje gång efterfrågan 
kommer ikapp kapaciteten görs en momentan ökning av kapaciteten. Nästa figur, 
Figur 4.3, visar istället hur kapaciteten konstant ligger efter efterfrågan. 

 
Figur 4.3 ”Lag”-kapacitet efter efterfrågan. Källa: Olhager (2002) 

I fallet ”lag” kommer det ständigt saknas kapacitet och varje gång en ny 
kapacitetsinvestering görs kommer denna bara upp till efterfrågan. Efterfrågan 
fortsätter att öka och kapaciteten kommer på nytt att ligga efter. 

4.1.4 Kostnad 
I produktionskostnaden ingår direkta kostnader såsom ingående material och den 
personal som utför arbete på produkten, både i produktion och vid lagerhantering. 
Förutom dessa kostnader uppstår fasta kostnader för lokaler samt kostnader för 
administrativ personal. De rörliga kostnaderna påverkas av hur stor produktionen är, 
medan de fasta kostnaderna är relativt konstanta oavsett hur stor produktionen är. 
Figur 4.4 visar på ett förenklat sätt hur det ser ut då kostnaderna i verkligheten ofta 
varierar stegvis beroende på hur stor volymen är. (Andersson, 1997) 
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Kostnad 

Volym 

Fasta 
kostnader 

Rörliga 
kostnader Totala 

kostnader 

 
Figur 4.4 Fasta och rörliga kostnader i förhållande till volym 

I verkligheten är inte de fasta kostnaderna helt fasta och de rörliga kostnaderna är inte 
heller kontinuerliga som det ser ut i Figur 4.4. De fasta kostnaderna är vanligtvis fasta 
inom ett visst produktionsintervall. Ökar produktionen utanför detta intervall måste 
exempelvis lokalerna byggas ut eller nya maskiner införskaffas. Detsamma gäller de 
rörliga kostnaderna där till exempel personalkostnader ökar stegvis och inte 
kontinuerligt. Vid stora volymer och långa tidsintervall är dock den förenklade figuren 
en bra approximation av verkligheten. 
 
En produkt som tillverkas bör säljas till ett pris som minst motsvarar de rörliga 
kostnader som produktionen drar på sig. Säljs en produkt för under denna kostnad 
förlorar företaget mer pengar ju fler enheter som tillverkas. Om försäljningspriset 
däremot överstiger de rörliga kostnaderna lönar det sig bara kortsiktigt att tillverka 
produkten. För att det på lång sikt ska vara lönsamt att tillverka en produkt måste 
intäkterna även täcka de fasta kostnaderna. Täckningsbidrag är ett mått på hur mycket 
varje försäljningsenhet bidrar till att betala de fasta kostnaderna.  

4.2 Lager 
Det som allmänt kallas lagerhantering innefattar all hantering i förråd och lager. 
Skillnaden mellan ett lager och ett förråd är enligt Mattsson (1997) att i förråd lagras 
råmaterial och halvfabrikat, medan i ett lager lagras varor avsedda för försäljning. 
Variationer i språkbruk kan dock förekomma i dagligt tal. 

4.2.1 Kategorier 
Lager kostar pengar utan att det skapar något värde. Det finns undantag, men i 
allmänhet gäller detta (Lumsden, 1998). Trots dessa kostnader har de allra flesta 
företag lager av olika typer och storlekar. Förutom kostnader finns även ett flertal 
fördelar med att hålla lager och de huvudsakliga fördelarna redovisas nedan. Enligt 
Hill (2000) kan lager delas upp i två huvudkategorier beroende på lagrets syfte. 
Kategorierna kallas operations- och företagslager och förklaras nedan. 

Operationslager 
Operationslager är den del av lagret som har till uppgift att understödja produktion och 
materialflöde så att de fungerar på bästa möjliga sätt. Det finns flera olika anledningar 
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till att hålla operationslager bland annat för att buffra mot osäkerhet, säkerställa 
effektiv produktion, utjämna säsongsvariationer och fylla transporter. 

Osäkerhet 
Säkerhetslagret är till för att undvika produktionsstopp och leveransförseningar. Med 
anledning av variationer i inkommande material och produktion behövs lager, eller 
egentligen förråd, som tar upp dessa svängningar och på så sätt skapar ett jämnt flöde 
till processen. I vissa branscher är stopp i produktionen mycket kostsamma, jämfört 
med kostnaden att lagerhålla, och därför använder dessa branscher stora säkerhetslager 
för att säkerställa en kontinuerlig process. En annan anledning till att vissa branscher 
har stora ingående säkerhetslager är att osäkerheten i inleveranser är stora, både vad 
gäller antalet och när i tiden materialet kommer (van Hees, 1972). 
 
Vid produktion mot lager har man lager som tar upp variationen i efterfrågan och 
produktion på samma sätt som det ingående förrådet. Ett större lager innebär att 
kunderna i större utsträckning får önskad produkt i tid. Om efterfrågan antas följa en 
normalfördelning kan säkerhetslagret beräknas enligt Formel 4.2 (Lumsden, 1998). 
Enligt formeln följer även att om det inte förekommer någon osäkerhet krävs inget 
säkerhetslager. 
Formel 4.2 Beräkning av säkerhetslager med osäkerhet i både efterfrågan och ledtid 

2 2 2
D LTSL Z LT Dσ σ= ⋅ ⋅ + ⋅  

där 
( ), Efterfrågans fördelning under en tidsenhet

Säkerhetslagret
Säkerhetsfaktorn
Ledtiden
Efterfrågans spridning under en tidsenhet
Ledtidens spridning under en tidsenhet
Efterfrågan

D

D

LT

N D
SL
Z

LT

D

σ

σ
σ

=

=
=
=
=
=
=

 

 
Säkerhetsfaktorn, Z, är baserad på standardavvikelsen och ökar därmed inte 
proportionellt mot servicegraden. Servicegraden anger hur stor andel av fallen en 
önskad produkt finns i lager. En ökning av servicegraden vid låga servicegrader kräver 
en mindre ökning av säkerhetslagret än vid höga servicegrader. En servicegrad på 50 
procent behöver inget säkerhetslager alls, medan en hundraprocentig servicegrad 
kräver ett oändligt stort lager. 
 
Ett alternativ till att beräkna säkerhetslagrets storlek enligt ovanstående formel är att 
uppskatta en lämplig nivå. Detta görs lämpligen genom att använda sig av 
säkerhetsledtid med utgångspunkt från erfarenhet och historisk data. Säkerhetsledtid är 
den tid in- eller utgående produkter skall ligga i lager innan produkten övergår till 
nästa processteg. Ett exempel på detta är att råmaterial tas hem en vecka före 
produktion, vilket innebär en ledtid på en vecka. Med utgångspunkt från 
säkerhetsledtiden och medelefterfrågan kan därefter säkerhetslagrets storlek beräknas. 
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Effektiv produktion 
När man i en produktion byter produkt uppstår ställtider och ställkostnader. Önskan är 
att eliminera dessa kostnader, och på så sätt kunna välja produktionsordning helt fritt. I 
de flesta fall är detta dock inte möjligt. Detta innebär att man ur produktionsteknisk 
synvinkel vill köra långa serier med få ställ. En sådan serie kallas batch och 
överensstämmer mycket sällan med hur efterfrågan ser ut. Detta leder till att för att 
produktionen skall fungera effektivt måste material lagras, både före och efter en 
maskin. Ur Figur 4.5 kan utläsas att den genomsnittliga lagernivån är säkerhetslagret 
plus halva batchstorleken. En mindre orderstorlek och därmed en mindre batchstorlek 
kan då allmänt sägas ge lägre lagernivåer (Segerstedt, 1999). 
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Figur 4.5 Jämförelse mellan olika batchstorlekar. Källa: van Hees och Monhemius (1972) 

Säsongsvariation 
Under en tidsperiod kan efterfrågan variera. Denna tidsperiod kan vara allt från delar 
av en dag upp till ett år. Exempelvis efterfrågas nybakt frukostbröd mer på morgonen 
än under resten av dagen och efterfrågan på skidor och stavar är störst under 
vinterhalvåret. Ur lagerhållningssynpunkt skulle man därför vilja producera när 
behovet finns, men detta är inte lämpligt ur produktionssynpunkt. Med de lagar om 
anställningsavtal som finns idag är det inte möjligt att variera sin personalstyrka på 
detta sätt. Dessutom är det inte lämpligt att ha en stor överkapacitet i sin 
produktionsutrustning under större delen av året för att täcka in den maximala 
efterfrågan. För att råda bot på detta försöker man jämna ut produktionen under året 
och lägga upp säsongslager mot prognos. På detta sätt kan en hög utnyttjandegrad av 
personal och maskiner hållas under större delen av året. 

Transport 
För att minimera antalet transporter och att utnyttja ett transportmedel, såsom en 
lastbil, på bästa sätt försöker man fylla dessa så mycket som möjligt. Detta innebär att 
inleveranserna kan bli större än vad som direkt kommer att förbrukas och att färdigt 
material blir liggande i väntan på att tillräckligt mycket blir färdigproducerat för att 
fylla transportmedlet. Förutom att varje enskild transport kostar pengar kostar även 
varje lastning, både i tid och i pengar. 

Företagslager 
Företagslager är de lager som inte har direkt påverkan på produktionen. Det vill säga 
lager som införskaffas av strategiska anledningar såsom mängdrabatter eller förväntad 
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ökad efterfrågan i samband med nylansering eller annat. Trots att företagslager inte är 
nödvändiga för den dagliga produktionen står de för så mycket som upp till en 
fjärdedel av det totala lagret. Företagslager är inte separata lager utan är en andel som 
tillsammans med de olika operationslagren bygger upp den totala lagernivån av de 
olika lager som finns i en verksamhet såsom råmaterialförråd och färdigvarulager. 
Företagslagrets andel i råmaterialförrådet består bland annat av material som köpts in 
på grund av att det är billigare att köpa in i stora kvantiteter eller att det hålls ett 
säkerhetslager för en långvarig bristsituation på ett visst råmaterial. Andelen i 
färdigvarulagret kan exempelvis bestå av missbedömningar i efterfrågan av en viss 
produkt. Den kan även bestå av ett lager som byggts upp för en förväntad efterfråge-
ökning på grund av en nylansering eller ett generöst kunderbjudande. (Hill, 2000) 

4.2.2 Mätmetoder 
Det finns ett flertal sätt att mäta lager. Förutom antalet enheter i lager, kan även 
lagervärdet eller omsättningshastigheten vara mått på lagret. Dessutom kan lagret 
delas upp på ett flertal sätt såsom i exempelvis ABC-klassificering. 

Lagernivå 
Lagernivån visar oftast hur många enheter av en viss produkt som finns i lager. 
Fördelen med detta sätt att mäta lager är att behovet av en viss lagrad produkt till 
största delen mäts i antal enheter. Ur lagernivån kan då lätt beräknas hur länge lagret 
räcker med förutspått behov. Däremot säger lagernivån ingenting om hur mycket det 
kostar att ha lager eller hur mycket plats lagret tar. På grund av detta kan lagret även 
mätas i lagervärde, vilket visar värdet av de lagrade enheterna. Detta mått redovisas 
exempelvis i företagets årsredovisning och är ett mått på företagets tillgångar i lager. 
Lagrets beläggning är ett sätt att visa hur stor del av lagret som är utnyttjat och en hög 
beläggningen leder ofta till en förlängd åtkomsttid (Lumsden, 1998). 
 
Lagernivån kan delas in i olika delar enligt Figur 4.6, en del som omsätts och en del 
som är fast. Den rörliga delen benämns omsättningslager medan den fasta delen 
benämns säkerhetslager. Uttagsfrekvensen ges av D, för engelskans Demand, medan 
påfyllnadstakten ges av skillnaden mellan inleverans och uttagsfrekvens, Q-D. Här står 
Q för engelskans Quantity. 
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Figur 4.6 Kontinuerlig påfyllnad och uttag. Källa: Olhager (2000) 

Figuren till vänster visar en momentan påfyllnad av lagret, som därmed har en oändlig 
påfyllnadshastighet. När lagret fyllts på sjunker nivån successivt i takt med att lagret 
förbrukas. Om påfyllnadshastigheten är lägre, och det dessutom sker uttag under tiden 
som lagret fylls på, kommer resultatet att ändra utseende och istället se ut som figuren 
till höger. I Figur 4.6 ses att ett system med kontinuerliga uttag ger en lägre 
medellagernivå. 

Genomloppstid 
För att räkna fram genomloppstiden i ett lager utgår man ifrån omsättningshastigheten. 
Ett lagers omsättningshastighet (LOH) visar hur många gånger lagret omsätt under en 
given tidsperiod, vanligtvis ett år, och beräknas genom hur mycket kapital som binds i 
materialflöden jämfört med omsättningen (Mattsson, 1997). Det går även att använda 
kvantiteter istället för lagervärden, men kvantiteten kan vara svår att få fram då det är 
vanligare att lagernivåer redovisas i värde än i kvantitet. 
Formel 4.3 Beräkning av lageromsättningshastighet 

Värdet av utlevererade produkterLOH
Genomsnittligt lagervärde

=  

 
För att få en rättvisande bild är det viktigt att använda samma pris på produkterna både 
vad gäller lagervärde och värdet av de utlevererade produkterna. Det är svårt att säga 
vad lageromsättningshastigheten bör ligga på beroende på att den varierar mycket 
mellan olika branscher. Allmänt gäller att en hög lageromsättningshastighet är att 
föredra ur lagerhållningssynpunkt, medan en lägre lageromsättningshastighet är att 
föredra ur leveranssäkerhetssynpunkt. (Siedlecki, 2001) 
 
Genomloppstiden är inversen av lageromsättningshastigheten men kan också beräknas 
enligt Formel 4.4. Formeln visar att genomloppstiden också kan ses som ett 
medelvärde på alla produkters liggtid i lager. 
Formel 4.4 Genomloppstid 

1 Totalt antal dagar i lagerGenomsnittlig genomloppstid , alternativt 
LOH Antal enheter i lager

=  
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De olika beräkningssätten ger lite olika resultat beroende på vad man mäter. Första 
alternativet visar hur många dagars produktion som ligger i lager. Om man använder 
sig av en ”först in-först ut”-princip ger de båda sätten samma resultat. Om detta inte 
tillämpas skiljer sig resultaten åt då andra alternativet ger ett medelvärde över hur 
länge produkterna legat i lager. 

ABC-klassificering 
Klassificering av produkter är någonting som är vanligt förekommande inom 
lageranalys. Den så kallade ABC-analysen bygger på Paretoprincipen, vilken också är 
känd som 80/20-regeln. Denna regel tar sin utgångspunkt i att 80 procent av företagets 
produkter står för 20 procent av omsättningen och vice versa. Man kan förenkla det 
genom att säga att ett fåtal av företagets produkter står för en stor del av omsättningen. 
(Storhagen, 1995) 
 
ABC-analysen bygger på en uppdelning av företagets produkter i olika klasser; A, B 
och C, beroende av i vilken utsträckning de svarar för företagets omsättning 
(Storhagen, 1995). Genom att rita up en graf med procent av årlig omsättning på ena 
axeln och procent av antal produkter på andra axeln tydliggörs de olika produkternas 
bidrag till den totala omsättningen, se Figur 4.7. 
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Figur 4.7 Klassificering av A-, B- och C-produkter. Källa: Storhagen (1995) 

Figur 4.7 visar tydligt förhållandet 80/20 som nämnts ovan. Syftet med att klassificera 
olika produkter är att kunna differentiera mellan ”viktiga” och ”mindre viktiga” 
produkter. Trots att A-produkterna är relativt få till antalet står de för en stor del av 
den totala omsättningen. Dessa produkter bör därför styras hårdare och, ur 
leveransservicesynpunkt, ha högre lagertillgänglighet än exempelvis C-produkterna. 
 
ABC-analysen är ett sätt att identifiera olika grupper. Det är dock viktigt att påpeka 
bristerna i metoden. Enligt Storhagen (1995) kan ABC-analysen ibland vara 
missvisande. Den tar inte hänsyn till kompletterande produkter och inte heller 
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lönsamhet för olika produkter. Vissa produkter kan vara viktiga trots att de 
förekommer i låg volym. Man bör därför vara vaksam och inte blint följa resultaten av 
analysen. ABC-metoden sägs ibland vara bakåtsträvande, då den kan ge en orättvis 
bild av produkter som är i början av sin produktlivscykel. Dessa produkter kan, om det 
inte uppmärksammas, klassas som C-produkter och kommer då att styras som en C-
produkt. Detta trots att produkten har en god potential därmed skäl till en annan 
klassificering. 
 
Med kunskap om ovannämnda begränsningar är ABC-analysen ett förhållandevis 
enkelt sätt att illustrera lagersituationer. Genom denna analys fås vägledning till att 
anpassa säkerhetslager och lagertillgänglighet. Med rätt applikation kan man i bästa 
fall uppnå både sänkt säkerhetslagernivå och ökad lagertillgänglighet (Storhagen, 
1995). 
 
ABC-analysen är inte begränsad till att enbart användas till produkter och lagernivåer 
utan kan även tillämpas på till exempel kunder. Den kan ge möjlighet att prioritera 
olika mellan olika typer av kunder. Analysen kan även genomföras på lönsamhet, 
ledtider eller andra områden där man söker indelning av produkter eller annat. 

4.2.3 Förändring 
Då lager kostar pengar försöker flertalet företag minska sina lager. Minskningen av 
lager kan angripas på ett flertal olika sätt. 

Minska säkerhetslager 
Säkerhetslager finns till för att ta hand om de osäkerheter som finns i produktion, in- 
och utleveranser. För att minska säkerhetslagret kan man antingen välja att reducera 
osäkerheten eller att acceptera en lägre leveranssäkerhet. 
 
Genom ett nära samarbete med de leverantörer och kunder ett företag har kan 
osäkerheten minskas avsevärt. Då ett problem upptäcks i ett tidigt skede kan 
produktionen ändras för att motverka dess konsekvenser. Ett annat sätt att minska 
osäkerheten är att förbättra de prognosverktyg som används (Lumsden, 1998). 
 
Innan man väljer att reducera leveranssäkerheten ska konsekvenserna noga tänkas 
igenom. Att förlora ett gott rykte och kunder går fort, men att bygga upp ett förtroende 
och en bred kundbas tar lång tid och kostar i många fall en hel del pengar. Det är 
betydligt billigare att behålla en kund än att skaffa en ny. Ibland kan det kosta så 
mycket som fem gånger mer att skaffa en ny kund än att behålla en gammal. (Kotler, 
1999) 

Ökad omsättningshastighet 
För att öka lageromsättningshastigheten kan antingen frekvensen av utlevererade 
produkter ökas, lagernivåerna sänkas eller en kombination av dessa. Det är svårt att 
öka utleveransernas frekvens, då detta kräver en ökad produktion och efterfrågan. 
Fokus bör istället läggas på att minska lagernivåerna. Detta kan exempelvis uppnås 
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genom att använda mindre batchstorlekar (se Figur 4.5) eller att minska säkerhets-
lagren (Lumsden, 1998). 

Viktiga aspekter vid förändring av lagerhantering 
Vid en förändring i lagerhanteringen, vare det rör sig om en fysisk ombyggnad eller 
förändrade rutiner, är det viktigt att tänka först och handla sedan. Enligt Eastman 
(1987) finns det några punkter som är viktiga att tänka på innan en förändring 
genomförs i materialhanteringen. Dessa punkter redovisas nedan och några av dem 
kan även tillämpas inom lagerplanering. Först och främst är det viktigt att noga tänka 
över målet med förändringen. Om inte detta görs finns risken att lösningen inte löser 
den givna situationen, utan istället skapas utifrån en given standardlösning och därmed 
inte uppfyller de krav som finns i varje enskilt fall. Med målet i åtanke kan övriga 
punkter ses över. 

Hantering 
Varje hantering av en produkt kostar pengar. Förutom den personal och de maskiner 
som används när varan hanteras finns risken att produkten skadas och därmed bör 
lagret konstrueras för att minimera antalet gånger produkten hanteras. Innan varje 
enskild hantering förbättras är det viktigt att se över om hanteringen är nödvändig över 
huvud taget. Vid de tillfällen en produkt hanteras används ofta verktyg och maskiner 
av olika slag och här är det viktigt att använda rätt utrustning. Den bästa utrustningen 
för företaget är oftast inte den utrustning som löser uppgiften bäst. För företaget är det 
bästa alternativet istället den billigaste utrustning som uppfyller de krav som ställs. 

Behov 
Framtidens behov kommer inte att vara identiska med dagens behov utan vi lever i en 
värld av ständig förändring. Detta leder till att lagret måste vara flexibelt och kunna 
anpassas i och med att behoven förändras. Vissa förändringar kan tas med i 
beräkningarna såsom förväntad framtida volym och produktmix. Det är dock svårare 
att ta hänsyn till oförutsedda händelser och därmed måste lagret ha en viss inbyggd 
flexibilitet. Att gardera sig mot alla möjliga scenarier är varken önskvärt eller möjligt, 
då det ofta medför stora kostnader som inte uppvägs av dess fördelar. 

Design 
Utnyttja befintligt utrymme på bästa sätt. Material skall inte placeras på en tom yta 
bara för att den är tom. Allt material skall istället lagras med eftertanke för att på detta 
sätt utnyttja lagret så bra som möjligt. Viktigt att tänka på här är också om fasta, 
dedikerade platser, eller flytande placering, valfri plats, skall användas (Lumsden, 
1998). Den fasta placeringen underlättar hanteringen, medan den flytande kräver 
mindre lagerutrymme.  
 
Räcker inte lokalens yta till är det ofta att föredra att bygga på höjden istället för att 
bygga ut i markplanet. Detta då de ökade kostnaderna för att bygga ut lagret på höjden 
vanligtvis är lägre än att bygga ut i markplanet. Detta gäller framförallt i eftertraktade 
områden med höga tomtpriser, men kan även gälla i områden med lägre tomtpriser. 
Hantering och lagring underlättas avsevärt om standardiserat emballage används. 
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Ekonomi 
För att hålla nere kostnaderna bör varje investering ses över och utvärderas om den är 
nödvändig för det behov som finns. I kostnadsberäkningarna måste även hänsyn tas till 
bland annat personal- och driftskostnader. Väljer man att behålla gammal utrustning 
måste även hänsyn tas till det beräknade underhåll som krävs och eventuella framtida 
uppgraderingar. Risken med att titta på varje investering för sig är att varje detalj eller 
avdelning suboptimeras och att den för företaget bästa lösningen väljs bort. Det är 
därför viktigt att hålla i åtanke att ha ett systemtänkande och försöka hitta den för hela 
företaget bästa lösningen. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vid val av lösning är det viktigt att tänka över de 
behov som finns och att utifrån dessa välja den bästa lösningen. Finns flera likvärdiga 
lösningar är det att rekommendera att välja den enklaste lösningen, både sett till design 
och funktion. 

Japanska sjön 
En hög lagernivå bidrar till att dölja problem i produktion och lagerhantering. När 
sedan lagernivån sänks kommer dessa problem fram. Detta brukar liknas vid en sjö, 
den Japanska sjön, med diverse grund, som inte syns när det är mycket vatten i sjön 
men som kommer fram om vattennivån sänks (se Figur 4.8). (Lumsden, 1998) 

 
Figur 4.8 Japanska sjön. Källa: Lumsden (1998) 

När dessa problem kommer upp till ytan kan man antingen välja att åtgärda problemen 
eller att åter höja lagernivån. Vilket av alternativen som skall väljas är en avvägning 
mellan de kostnader som uppstår för att lösa problemen och de lagerkostnader som 
finns.  

4.2.4 Kostnad 
Material kostar pengar vid inköp och produktion, men kostnaden är även beroende av 
vad som lagras och hur länge. Denna lagerhållningskostnad kan vara av stor betydelse 
om materialet är dyrt och ligger länge i lager och bör därför tas med i 
kostnadskalkylen för en produkt. I kostnaden för lager ingår ett flertal komponenter 
varav de betydande tas upp nedan. (Andersson, 1997) 
 
Kapitalkostnaden består av kalkylränta och värdeminskning. Kalkylräntan kan 
antingen beräknas utifrån den kostnad det innebär att få fram kapitalet eller vad 
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motsvarande pengar hade kunnat generera för andra intäkter inom företaget. Ett 
verkligt värde på kalkylräntan kan vara mycket svårt att få fram. Om genomsnittliga 
värden används fås däremot goda närmevärden utan några större problem. 
Värdeminskningen i lager uppstår dels på grund av att materialet åldras, och därmed 
inte är i samma skick som det var när det var nytt, och dels på grund av att efterfrågan 
på en gammal produkt eventuellt minskar. (Andersson, 1997) 
 
Ett väl fungerande lager kräver en god hantering och väl anpassade lokaler. Detta 
innebär kostnader i form av personal, maskiner, lokaler och uppvärmning. Trots detta 
händer det ibland att material skadas på grund av exempelvis ovarsam hantering eller 
genom olyckor. 

4.3 Planering 
Planering är den faktor som avgör hur och i vilka mängder man vill bygga lager. 
Värdesätts lagertillgänglighet och korta leveranstider eller vill man ha en verksamhet 
utan lager. Allt bygger på vad ens kunder kräver och vill ha.  

4.3.1 Metoder 
I begreppet planeringsmetoder ingår den bas kring vilken man vill bygga sin 
produktion. Här tas Just-in-time, JIT, och cyklisk planering upp. Dessa anses ha störst 
relevans för helheten i denna rapport. 

Just-in-time 
JIT är en från början japansk ledningsfilosofi som togs fram av Toyota under 1960-
talet. Målet med filosofin var att tillgodose efterfrågan av produkter och samtidigt 
eftersträva minimala leveransförseningar. Filosofin var mycket framgångsrik och 
fokuserade starkt på personal, fabrik och produktionssystem. JIT spred sig snabbt och 
används nu framgångsrikt över hela världen. (Schniederjans, 1993) 
 
Som namnet antyder så skall alla steg inom en produktion ske vid exakt rätt tidpunkt; 
rätt produkt i rätt tid i rätt kvantitet. Detta är stommen i JIT. JIT betyder dock olika 
saker för olika personer. Vissa talar om JIT som ett synsätt, ett koncept, en strategi, ett 
styrmedel eller något annat. Andra författare menar på att JIT inbegriper allt. Hur man 
väljer att klassa JIT beror mycket på hur man vill tillämpa det. 
 
På samma sätt som det finns olika sätt att klassa JIT så finns det många olika 
angreppssätt att förklara innebörden av det. Vissa beskriver JIT med hjälp av sju 
grundpelare, andra har åtta principer och vissa har tre huvudelement. Det man kan se 
är dock att kärnan i JIT kan bantas ner till två delar; en del om kvalitet och en del som 
behandlar eliminering av slöseri. 
 
Det starka kvalitetstänkandet inom JIT är en förutsättning för att lyckas. Total Quality 
Control (TQC) eller Total Quality Management (TQM) är på inget sätt exklusivt för 
JIT men är ändå en viktig del. TQC och TQM är i sig egna synsätt med fokus på 
kvalitet. Man kan säga att JIT bygger på att det redan finns en god kvalitet och 
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fokuserar istället på leverans. Ett väl fungerande JIT-system kräver således att man 
parallellt jobbar med kvalitetsförbättringar. (Storhagen, 1995) 
 
Slöseri definieras, av bland andra Harrison (1992), som alla aktiviteter vilka inte tillför 
något värde till produkten. Slöseri innefattar således inte bara slöseri av material utan 
även slöseri av personal, utrustning, utrymme, hantering, spill och energi. Då JIT 
handlar om att eliminera allt slöseri, handlar det till stor del om en strävan efter 
effektivitet och rationalisering. 
 
För att identifiera onödiga aktiviteter anger Harrison (1992) sju olika källor till slöseri. 
Dessa är listade nedan med en kort förklaring till hur de anknyter till slöseri. 

1. Överproduktion 
Att tillverka mer än vad som behövs anses vara den enskilt största källan till 
slöseri. Överproduktion kommer ofta av en obalans mellan produktion och 
efterfrågan. Man kan säga att farhågorna ligger i att dels tillverka för tidigt och 
dels i att tillverka för mycket. I båda fallen leder överproduktionen till ett 
onödigt lagerbehov. 

2. Väntetid 
Väntetid kan inom produktionen delas in i tre delar; väntetid för material, 
väntetid för maskiner och väntetid för personal. Väntetiden för material är den 
tid som material, vilket är klart för bearbetning, får vänta på att bearbetas. 
Väntetiden för maskinen är på samma sätt den tid då maskinen är 
produktionsklar men blir väntandes på material. Slutligen är väntetiden för 
personalen den tid som personalen är sysslolös i väntan på maskinen. Alla dessa 
tidsposter tillför kostnader utan att tillföra värde till produkten och därmed 
anses tid som går åt till väntan att vara slöseri med tid. 

3. Transport 
Hantering av material är ytterliggare en aktivitet som inte tillför produkten 
något värde och det är därför viktigt att minimera hantering av produkterna. 
Dubbel hantering och förflyttning av material leder till onödig transport, vilket i 
sin tur leder till ett ökat behov av transportmedel och ett ökat lagerbehov. 

4. Process 
Tillverkningsprocessen i sig innefattar mycket slöseri. Detta kan bero på dålig 
produktdesign eller att processen är för snabb, komplex, kräver mycket 
underhåll eller att den varierar för mycket. Flera av dessa orsaker ger slöseri i 
nästföljande punkt. 

5. Produktdefekter 
Att göra rätt första gången är en stark ståndpunkt inom JIT. Felaktiga produkter 
leder till kostsamma och tidskrävande åtgärder och felaktiga mängder av en 
produkt leder till onödiga ställ eller överproduktion. 

6. Lager 
Förekomsten av lager anses vara ett sätt att skydda sig och buffra mot 
osäkerhet. Inom JIT anses därför lager vara någonting oerhört negativt. Lager 
bidrar till en ökad tröghet i systemet samt längre ledtider. 
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7. Rörelse 
Bara för att material och personal är i rörelse betyder det inte att det tillför 
värde till slutprodukten. Rörelse skall således inte blandas ihop med 
värdeskapande aktiviteter. Denna punkt syftar främst till personalens rörelse 
men också till hanteringen av material inom produktionen. Personal som rör sig 
letar eventuellt efter verktyg eller produkter som kommit bort och material i 
rörelse kan i många fall vara onödiga förflyttningar. 

De ovanstående sju punkterna beskriver källor till slöseri men ingenting om hur man 
skall hantera dem. Med så många orsaker är det svårt att peka ut exakta 
lösningsförslag. Åtgärderna omfattar hela material- och produktflödeskedjan, allt från 
inköp och beställningskvantiteter, till fabrikslayouter och enkla och effektiva 
styrsystem (Storhagen, 1995). Det sägs att inget företag tillfullo kan tillämpa hela JIT-
synsättet men att alla företag kan ta till sig av det JIT förespråkar och se vad som kan 
förändras och förbättras inom den egna verksamheten (Schniederjans, 1993). Allmänt 
kan sägas att den stora fördelen med JIT är att lagernivåer kan hållas mycket låga. 
Detta ger ökad flexibilitet och ökade fria ytor, vilket i sin tur bidrar till lägre 
kapitalbindning och lägre hanteringskostnader (Storhagen, 1995). Storhagen (1995) 
konstaterar även att färre produkter i systemet normalt sett även betyder färre antal 
kassationer och mindre spill. 

Cyklisk planering 
Cyklisk planering är en metod som används för både material- och 
produktionsplanering. Förutsättningarna för att använda cyklisk planering är att man 
över en längre tidsperiod har en stabil efterfrågan, en begränsad produktionskapacitet 
och en bestämd produktmix (Olhager, 2000). Med de givna förutsättningarna går 
metoden ut på att man placerar produkter i en produktionsföljd med bestämd längd. 
Denna produktionsföljd bildar då en produktionscykel som upprepas ett visst antal 
gånger per år. 
 
Produktionen bygger på en basperiod av exempelvis en dag eller en vecka och alla 
artiklar återkommer med jämna intervall som svarar mot basperioden eller multiplar 
därav. Produktionen kan därmed anpassas så att högvolymsprodukter tillverkas i varje 
basperiod medan produkter med lägre volymer tillverkas i exempelvis varannan eller 
var tredje basperiod. (Segerstedt, 1999) 
 
Den cykliska produktionen utgår ifrån processens kapacitetsbegränsande resurs och 
planerar så att denna resurs alltid har material att bearbeta. Detta leder till ett högt 
resursutnyttjande av den trånga sektorn. Cyklisk planering ger även förutsättningar för 
korta genomloppstider då den förutbestämda produktionsordningen leder till ett 
jämnare materialflöde och därmed kortare köer. (Olhager, 2000) 

4.3.2 Inverkan av kundorderpunkt 
Kundorderpunkten är den punkt i förädlingskedjan vid vilken kunden kopplas till en 
specifik order (Olhager, 2000). Således är all administration och produktion innan 
kundorderpunkten baserad på prognos av kundorder. Beroende på typ av produkt och 
marknadens krav på leveranstid varierar kundorderpunktens position i 
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förädlingskedjan. Förädlingskedjan kan således delas upp i prognosstyrda aktiviteter 
och kundorderstyrda aktiviteter enligt Figur 4.9. Leveranstiden ses som den tidsperiod 
mellan kundorderpunkten och det att kunden har fått produkten. 
 Konstruktion 

och inköp Tillverkning Montering Leverans 

Produktion 
mot lager    KOP 

Montering 
mot kundorder   KOP  

Produktion 
mot kundorder  KOP   

Konstruktion 
mot kundorder  KOP    

 
Figur 4.9 Olika kundorderpunkter längs förädlingskedjan. Källa: Olhager (2000) 

Figur 4.9 visar fyra olika grader av kundinflytande; produktion mot lager, montering 
mot kundorder, produktion mot kundorder och konstruktion mot kundorder. Den 
första, produktion mot lager, innebär att kundorderpunkten befinner sig i 
färdigvarulagret. Kunden har således inget inflytande över produktens utformning och 
värdesätter en kort leveranstid. Produkter som tillverkas mot lager är ofta 
standardprodukter med hög volym. I nästa steg, då montering sker mot kundorder, är 
kunden lite mer involverad i processen. Kundorderpunkten i detta skede av 
förädlingskedjan innebär ofta en modulariserad produkt där kunden väljer olika 
delkomponenter till den färdiga produkten. Delkomponenterna monteras ihop och 
leveranstiden till kund kan bli förhållandevis kort. Exempel inom detta område är till 
exempel bilindustrin där det finns möjlighet att välja bland annat motor, färg och 
växellåda. (Olhager, 2000) 
 
Vid produktion och konstruktion mot order har kunden vanligtvis mer inflytande. 
Produktion mot kundorder innebär att produktionen inte startas utan att ordern kan 
knytas till en specifik kund. Detta möjliggör en större flexibilitet och lägre 
färdigvarulagernivåer då ingen produktion sker mot prognos. När kunden är 
involverad i ett ännu tidigare skede har kunden även möjlighet att påverka 
konstruktionen. Denna form av kundinflytande förekommer mestadels vid kostsamma 
projekt och enstycksproduktion. Detta kan vara till exempel broar, byggnader eller 
andra projekt med stora investeringar. 
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5 Dagens situation 

För att kunna göra en realistisk konsekvensanalys krävs en ingående 
bild av hur verksamheten fungerar i dagsläget. Detta kapitel tittar 
därför närmare på dagens situation inom produktionen och de lager 
som ligger inom ramen för denna rapport. 
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5.1 Produktion 
Produktionsprocessen är av typen kontinuerlig tillverkning som diskuterades i kapitel 
4.1.2. Produktionen mäts i antal ton per år och tillverkningsmålet sätts även det i antal 
ton per år. Tillverkning sker dygnet runt, året runt med stopp endast för planerad 
service. Den planerade servicetiden uppgår till åtta timmar var tredje vecka, samt två 
veckor under sommaren. Detta innebär att den effektiva kapaciteten över året uppgår 
till 95 procent av den teoretiska kapaciteten. Produktionen planeras utifrån såkallad 
cyklisk planering, där en basperiod motsvaras av en produktionsvecka och cykeln 
består av tre produktionsveckor. Servicestopp sker således en gång per cykel. 
 
Figur 5.1 visar tydligt hur produktionen i början av året låg med en medelproduktion 
på knappt 2 500 ton per vecka. Figuren visar även stopp i samband med 
sommarservice och stopp för byte av drivande motorer. Efter sommarstoppen har 
produktionstakten återgått till vad den var innan sommaren. 
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Figur 5.1 Produktion, antal ton per vecka, vecka 13-38, 2003 

Produktionen varierar ganska mycket och tyvärr finns ingen produktionsdata som 
täcker vintersäsongen. Tillverkningen sker nämligen säsongsberoende. Efterfrågan är 
hög på sommaren och låg på vintern. Detta gör att man tillverkar mot lager under 
vinterhalvåret, medan det på sommarhalvåret endast sker tillverkning mot befintliga 
order. Detta fungerar mycket bra och inga stora variationer märks inom 
tillverkningsenheten. 
 
Det som är viktigt ur lagersynpunkt är antalet band som tillverkas. Ett band tar 
nämligen lika mycket lagerplats oberoende om det väger två eller tio ton. Nästa figur, 
Figur 5.2, visar antalet producerade band per vecka under perioden vecka 15 till 
vecka 43, 2003. 
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Produktion, antal band per vecka
vecka 15 - vecka 43 2003
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Figur 5.2 Produktion, antal band per vecka, vecka 15-43, 2003 

Likheten mellan Figur 5.1 och Figur 5.2 gör att man kan dra slutsatsen att banden har 
en jämn medelvikt. Medelvikten har räknats fram till fyra ton. Figuren visar också att 
inventeringsperioden, vecka 36-42, 2003, kan anses representativ även för tiden innan 
sommaren. 
 
Med tanke på basmateriallagret är det intressant att se vilka dimensioner som 
tillverkas. Dimensionerna anges i bredd gånger tjocklek. Figur 5.3 visar en graf över 
tillverkade dimensioner med antal ton på y-axeln och de olika dimensionerna på 
x-axeln. 
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Figur 5.3 Antal tillverkade ton av olika dimensioner, vecka 13-44, 2003 
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Som synes i Figur 5.3 är det ett förhållandevis fåtal dimensionsbredder som står för 
stor majoritet av produktionen. Varje bredd tillverkas också i flera olika tjocklekar. På 
x-axeln i Figur 5.3 finns det inte utrymme att skriva ut alla dimensioner, däremot 
motsvarar varje streck på x-axeln en enskild dimension. De vanligaste bredderna visas 
i figur och de vanligaste dimensionerna ges av Tabell 5.1. 
Tabell 5.1 Tio vanligaste dimensioner, vecka 13-44, 2003 

Dimension Antal 
tillverkade ton 

Andel av 
producerad volym 

1250*0,50  23 135 37 procent
1230*0,50  8 064 13 procent
1250*0,40  3 467 5 procent
1250*0,45  2 778 4 procent
1230*0,40  2 749 4 procent
1230*0,45  1 905 3 procent
 905*0,43  1 675 2 procent
1250*0,70  1 561 2 procent
1250*0,60  1 524 2 procent
1220*0,50  1 336 2 procent

 
Utöver dessa vanliga dimensioner finns det flertalet andra dimensioner och för att 
åskådliggöra dessa visas en modifierad graf i Figur 5.4.  
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Figur 5.4 Antal tillverkade ton av olika dimensioner, vecka 13-44, 2003 

Skillnaden mellan Figur 5.3 och Figur 5.4 är en ändring av skala på y-axeln. Figur 5.4 
visar att knappt 50 procent av alla dimensioner förbrukats i volymer mindre än 50 ton 
och andelen som förbrukats i mindre än 20 ton är knappt 25 procent. 20 ton är 
riktvärdet för vad som är en liten order. För beställningar på mindre än 20 ton tas det 
ut en extra avgift. 
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De presenterade graferna visar vad som produceras och i vilka mängder. Ställer man 
de producerade kvantiteterna, det vill säga den verkliga kapaciteten, mot den teoretiska 
kapaciteten som beskrivs i kapitel 4.1.3, får man den graf som visas nedan i Figur 5.5. 
Här motsvaras det översta strecket av den teoretiska kapaciteten, medan den 
varierande kurvan beskriver verklig kapacitet. 

Produktion, tusental meter per vecka
vecka 15 - vecka 43 2003

0

200

400

600

800

1000

15 17 19 21 23 25 27 31 33 35 37 39 41 43

Produktionsvecka

Tu
se

nt
al

 m
et

er

 
Figur 5.5 Produktion i tusental meter per vecka, vecka 15 - vecka 43 

Den teoretiska kapaciteten är beräknad på den i dagsläget högsta möjliga hastighet, 93 
meter per minut. Denna hastighet ger en teoretisk kapacitet på 938 000 meter per dygn. 
Medelvärdet på den verkliga kapaciteten är 490 000 meter per vecka. Detta innebär att 
den verkliga kapaciteten uppgår till cirka 50 procent av den teoretiska kapaciteten. 
Denna låga siffra beror i huvudsak på problem som uppstod i samband med 
motorbytet efter sommaruppehållet, samt variationer i möjliga hastigheter för de olika 
färgsystemen. Vid en normal produktion ligger den verkliga kapaciteten på cirka 
60 procent av den teoretiska kapaciteten. Denna kapacitet är satt i relation till 
maximala tillverkningshastigheten. Räknas kapaciteten istället som tidsenhet per 
tidsenhet ges ett mått på hur stor andel av tiden som maskinen är igång. Räknas den 
verkliga kapaciteten på detta sätt hamnar den på 75 procent.  

5.2 Basmaterial 
Den totala lagernivån består till 65 procent av råband, 30 procent restband samt 5 
procent övriga band. De övriga banden är som nämnts tidigare både band som väntar 
på att målas om och de såkallade provbanden. Med de 400 tillgängliga lagerplatserna 
enligt kapitel 2.2.4, uppgår den genomsnittliga beläggningen i basmateriallagret till 
knappt 70 procent med en genomsnittlig genomloppstid på sex dagar. Diskussion kring 
dagens lagernivåer och aktuella genomloppstider redovisas nedan. 

5.2.1 Lagernivå 
Det framgår en tydlig trend i basmateriallagrets lagernivå. Nivåerna följer mycket väl 
det sågtandsmönster som diskuterades i kapitel 4.2.1. Inleveranser är i detta fall 
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påfyllnadsfrekvensen av basmaterial och uttagen är åtgången i produktionen. 
Uppförslutningen mellan måndag och fredag ges av skillnaden i inleveranser och 
förbrukning. Sågtandmönstret uppkommer då det endast är inleveranser på vardagar 
och uttagen fortsätter över helgen. Nedförslutningarna i Figur 5.6 speglar således 
förbrukningstakten. 
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Figur 5.6 Lagernivå i basmateriallagret 

Figur 5.6 visar tydligt att det är förändringar i antalet råband som gör att lagernivån 
fluktuerar. Restbanden har en konstant nivå kring 80 band, medan 10 band faller i 
kategorin övriga band. 
 
Lagernivån har varierat mycket under observationstiden. Den maximala lagernivån 
som uppmättes var 370 band, detta innebar en beläggning på över 90 procent medan 
den lägsta lagernivån, 150 band, uppmättes efter ett par dagars frånvaro av 
produktionsplaneraren. Vid jämförelse mellan Figur 5.6 och Figur 4.5, sidan 43, kan 
lagernivån mellan 100 och 250 band i figuren definieras som säkerhetslager. Under 
den tid som produktionsplaneraren var frånvarande kan det ses som att man använt sig 
av det säkerhetslagret. Säkerhetslagret består mestadels av band som inte gått åt under 
den första veckan efter inleverans. 
 
De förhållandevis höga säkerhetslagernivåerna, i storleksordningen en veckas 
produktion, kan förklaras med den flexibilitet som produktionen behöver för att 
säkerställa kontinuerlig tillverkning. Med flexibilitet och leveranstid som 
ordervinnande kriterier och det är viktigt att nivåerna i basmateriallagret understödjer 
detta. Sammanfattningsvis kan det sägas att lagernivån över den observerade tiden 
normalt sett är mellan 250 och 350 band. Av den normalt lägsta lagernivån på cirka 
250 band kan 150 av dessa anses vara säkerhetslager. Resterande band är uppdelade 
mellan restband och övriga band. 
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Då restbanden uppgår till en så stor del av den totala lagernivån är det intressant att 
ytterliggare bryta ner denna post och se vilka specifika dimensioner den består av. 
Figur 5.7 visar att andelen restband är störst för de dimensioner som är vanligast.  
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Figur 5.7 Andel restband i olika dimensioner 

Figur 5.7 visar en likhet med Figur 5.3. Med lite räkning ses att cirka 50 procent av 
restbanden är band med vanliga dimensioner och att 50 procent av restbanden är av 
dimensioner som inte kan anses tillhöra de vanligaste dimensionerna. 

5.2.2 Genomloppstid 
Med en planering i leverans- och produktionsveckor bör teoretiskt genomloppstiden 
variera mellan en dag och två veckor. Genomloppstiden blir en dag om inleverans sker 
sista dagen i en vecka för att förbrukas första dagen i nästa vecka. Omvänt, inleverans 
första dagen i en vecka med förbrukning sista dagen i nästa vecka, ger en liggtid på 14 
dagar. 
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Figur 5.8 Fördelning av genomloppstiden basmateriallagret 

Figur 5.8 visar att cirka 15 procent av råbanden har en liggtid på en dag. Denna andel 
är troligen överskattad på grund av den felkälla i mätningarna som finns över helgen. 
Praktiskt bör alltså en viss andel av de band som registrerats med en dags 
genomloppstid hamna med genomloppstider på två och tre dagar.  
 
Figur 5.8 visar också att andelen band som ligger två och tre dagar är lite mindre än de 
övriga staplarna under första veckan. Fördelningen över den första veckan är jämn och 
mätningarna visar att sammanlagt 55 procent av råbanden är förbrukade inom den 
första veckan efter inleverans. 
 
Den förhållandevis höga stapeln av band som enligt Figur 5.8 legat i mer än sex dagar 
är, på grund av den korta observationstiden, svår att bryta ned. Det som dock framgår 
är att cirka 10 procent av råbanden har legat under hela observationstiden, det vill säga 
mer än sex veckor. 
 
Ett annat sätt att åskådliggöra hur länge basmaterialbanden ligger i lager visas i Figur 
5.9. Här finns också en förklaring till vart de 10 procenten som legat under hela 
observationstiden kommer ifrån. I Figur 5.9 följs en dags inleveranser och den visar 
hur länge de specifika banden ligger kvar i lager. Det syns att en stor del av 
inleveranserna förbrukas inom ett par dagar. De flesta inleveranser har dock en svans 
av några band som ligger kvar under en lång tid. Dessa band ackumuleras över tiden 
och de 10 procent som nämnts tidigare är band som ackumulerats innan 
kartläggningen av lagernivåerna började. Den ackumulerade volym som visas i Figur 
5.9 motsvarar den volym av råband som syns i Figur 5.6. 



Lagerhantering och materialflöde vid SSAB i Finspång 

 63

Hur länge en dags inleveranser ligger kvar i lager
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Figur 5.9 Inleveranser och hur länge de ligger i lager 

Den genomsnittliga genomloppstiden för råband är enligt mätningarna sju dagar. 
Denna har beräknats enligt Formel 4.4, sidan 45, och är därmed ett medelvärde över 
samtliga bands liggtid. I genomloppstidsberäkningen ingår även band som legat under 
hela observationstiden. Om man istället endast tittar på de band det är hög omsättning 
på, sjunker den genomsnittliga liggtiden till fyra dagar. Denna beräkning bygger dels 
på att man tar bort de band som legat under hela observationstiden men även att 
svansarna i Figur 5.9 kapas. För restbanden ligger medelliggtiden på 90 dagar. 
 
Liggtiden för restbanden är mycket högre än för de andra banden i basmateriallagret. 
Figur 5.10 visar genomloppstider för restbanden och kan närmast beskrivas som en 
inverterad bild av Figur 5.7. 
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Liggtider för olika dimensioner
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Figur 5.10 Genomsnittlig liggtid av de restband som legat i mer än 3 veckor 

Figuren visar att det inte helt oväntat är de udda dimensionerna av restband som ligger 
kvar länge. Majoriteten av restbanden går dock inom en ganska kort tidsperiod.  

5.3 Färg 
Färg kan delas in i tre olika typer; grundfärg, baksidesfärg och topplack. Åtgången och 
variationerna inom de olika typerna är givetvis olika. Grundfärgen, som även kallas 
Primer, finns i ett femtontal olika färger, baksidesfärgen finns i cirka tio olika färger 
medan topplacken används i runt 200 olika färger. Dessa tre grupper kommer att 
benämnas färgtyper. Förutom skillnader i kulör tillhör en färg också ett visst 
färgsystem. Användandet av ordet färg syftar alltså inte till en viss kulör utan till ett 
enskilt artikelnummer. Benämningen färgtyp syftar på färgens applikationsområde. 
Variationerna i förbrukningsnivåer mellan färgtyperna grundfärg, baksidesfärg och 
topplack, gör att lagernivåer, genomloppstider och förbrukningstakt varierar mycket 
mellan de olika kategorierna. 
 
En ABC-analys av färgförbrukningen har gjorts enligt ABC-klassificering i kapitel 
4.2.2. Färgerna har klassificerats utifrån totala förbrukningsvolymer från januari 2002 
till och med augusti 2003 och därefter studerats separat för att över den aktuella tiden 
fastställa genomsnittliga lagernivåer och genomloppstider. 

5.3.1 ABC-klassificering 
Sammanställd data över färgförbrukningen visar att det från januari 2002 fram till och 
med augusti 2003 har använts 250 olika artikelnummer. Figur 5.11 visar resultatet av 
ABC-klassificeringen och att en förhållandevis liten andel av artikelnumren står för en 
stor del av förbrukningen. 
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Figur 5.11 ABC-klassificering av artikelnummer använda 0102-0803 

De artikelnummer vars ackumulerade volym uppgår till knappt 3 500 ton har klassats 
som A-färger, färger som bidrar till volymökning mellan 3 500 och 5 000 ton har 
klassats som B-färger medan resten av artikelnumren anses tillhöra C-färger. En mer 
detaljerad redovisning av klassificeringen är enligt Tabell 5.2. 
Tabell 5.2 Intervall för A, B och C artiklar 

 Andel av antal 
artikelnummer 

Andel av 
förbrukningsvolymen 

A 9 % 64 %
B 33 % 30 %
C 58 % 6 %
 
ABC-klassificeringen följer inte exakt den 80/20 fördelning som diskuterats i kapitel 
4.2.2. Fördelningen är dock mycket lik denna fördelning då cirka 15 procent av 
artikelnumren tillsammans står för 80 procent av förbrukningsvolymen. 

5.3.2 Lagernivåer 
Lagernivån mäts i ton och enligt Figur 5.12 så skiljer sig de totala lagringsvikterna inte 
så mycket mellan A, B och C-färgerna. Däremot är den inbördes fördelningen av olika 
färgtyper mycket varierande. Fördelningen av färgtyperna inom A-färgerna är jämn 
medan vikten av B-färgerna framförallt består av grundfärg och vikten av C-färgerna 
består av topplack. 
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Figur 5.12 Totala lagernivåer inom de olika klassificeringarna 

Vid en jämförelse mellan Tabell 5.2 och Figur 5.12 ses att C-färgerna, de 
artikelnummer som endast står för 6 procent av förbrukningen, upptar drygt 25 procent 
av lagerutrymmet vad gäller vikt. A-färgerna upptar drygt en tredje del och B-färgerna 
en tredjedel. 
 
Med den nuvarande fördelningen av lagerplatser rymmer lagret maximalt 115 
containrar och 600 fat. Nedan visar Figur 5.13 ett genomsnittligt antal kollin, uppdelat 
på container och fat inom de olika klassificeringarna.  En summering av dessa ger 
totalt 90 containrar och 300 fat. Detta innebär att containerplatserna har en beläggning 
på i genomsnitt 80 procent medan fatplatserna är belagda till i genomsnitt 50 procent. 
Procentsatserna bygger på att alla lagerplatser kan utnyttjas av alla färger. Då de 600 
fatplatserna i realiteten är 300 fack, där det får plats två fat i varje fack, vill man av 
hanteringsskäl inte lagerhålla olika färger i samma fack. Tas hänsyn till detta kan 
lagret således anses vara fullt trots att endast hälften av platserna är upptagna. Likadant 
gäller för de platser på vilka containrar staplas. Containrarna kan staplas tre i höjd men 
olika färger staplas inte på varandra. 
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Figur 5.13 Antal kolli inom de olika klassificeringarna 

Figur 5.13 visar att A-färgerna till största delen lagerhålls på container medan färgerna 
med en mindre förbrukningsvolym lagerhålls på fat. Då en container rymmer fyra 
gånger så stor volym som ett fat ger det naturligt att B- och C-färgerna kräver fler 
kollin för att lagerhålla de färgmängder som presenterades i Figur 5.12. 
 
Nästa figur, Figur 5.14, visar snittvikt per kolli. Denna figur visar att kollinas 
fyllnadsgrad inte skiljer sig så mycket mellan de olika klassificeringarna. C-färgerna 
har genomgående en lite lägre snittvikt per kolli. Skillnaden är dock inte så stor vilket 
kan bero på den felkälla som finns i mätningarna angående inventeringstillfälle och 
nämndes i kapitel 3.1.5.  
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Figur 5.14 Genomsnittlig vikt per kolli och klassificering 
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Med stöd i figurer som visats i detta kapitel görs en summering av de olika sätten att 
studera beläggningsgraden. Dessa återfinns i Tabell 5.3 nedan. 
Tabell 5.3 Beläggningsgrad i färgförrådet 

 Beläggningsgrad
Fatplatser  70%
Containerplatser  80%
Vikt  85%
 
Tabellen visar att lagret är olika fullt beroende på hur man mäter. Inom ramen för detta 
arbete är det den plats som färgen tar i lagret som är mest intressant. I dagsläget är det 
dock den totala vikten som är den faktor med högst beläggning. Fat- och container-
platsernas beläggningsgrader bygger på dagens hanteringssätt och antalet tillgängliga 
platser. Beläggningsgraden vad gäller vikten är en fyllnadsgrad i förhållande till den 
tillåtna lagringsmängden. 

5.3.3 Genomloppstid 
Färgen kan som tidigare nämnts delas in i tre olika typer; grundfärg, baksidesfärg och 
topplack. Antalet grundfärger och baksidesfärger är relativt få till antalet och därmed 
är det ett fåtal färger som används till i stort sätt samtliga band. Om det blir grundfärg 
eller baksidesfärg över efter en initial körning så kommer dessa att kunna komma till 
användning inom kort. Det är därför naturligt att det är en hög omsättning på dessa. 
Vad gäller topplacken så är denna mer känslig. Överblivna mängder kan inte användas 
lika lätt då man till en körning vill använda en och samma färgsats. Färg som blir över 
vid en körning måste alltså vänta tills det kommer tillfälle till en mindre körning i 
samma färg, alternativt att mängden färg kan blandas ut i en större mängd utan att 
riskera kvaliteten.  
 
En illustration över genomloppstiderna i färgförrådet har gjorts där färgerna delats upp 
i klassificering och färgtyp.  
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Figur 5.15 Genomloppstid uppdelat enligt ABC-klassificering och färgtyp. 

Figur 5.15 visar att A-färgerna har en förhållandevis kort genomloppstid medan 
genomloppstiderna för B- och C-färgerna är betydligt längre. En sammanvägning av 
samtliga färger i färgförrådet ger en medelliggtid på cirka 100 dagar. 
 
Vid en jämförelse mellan Figur 5.12, Figur 5.13, Figur 5.14 och Figur 5.15 kan man 
följa följande resonemang. A-färgerna, som per definition har en hög 
förbrukningsvolym, levereras framförallt på container. De har en hög fyllnadsgrad i 
kärlen samt en förhållandevis kort liggtid i lager. B-färgerna står för 30 procent av den 
totala förbrukningen, cirka 30 procent av den totala vikten i lagret och 40 procent av 
antalet kollin. Liggtiden på mellan 75 och 100 dagar är förhållandevis lång med tanke 
på förbrukningsvolymen. Angående C-färgerna visar Figur 5.13 att det finns i 
genomsnitt 10 containrar som lagerhåller C-färger. Dessa har en snittvikt på knappt 
700 kilo och lagerhåller grundfärg och baksidesfärg som stått länge i lager. 
 
Det som är förvånande är fyllnadsgraden på faten. En initial tanke skulle kunna vara 
att det är många små slattar som ligger kvar sedan gamla körningar. Detta kan vara 
sant men slattarna uppgår i så fall till en sådan volym att faten i genomsnitt är fyllda 
med knappt 180 kilo. En förklaring till detta kan vara det faktum att de tillgängliga 
data som använts som underlag för dessa beräkningar är tagen från en period strax 
efter inventering. En slutsats kan antas vara att medelvikten per kolli för C-färgerna 
sjunker med tiden, för att vara som lägst strax innan ett inventeringstillfälle. Nedan 
sammanfattar Tabell 5.4 siffrorna från detta kapitel.  
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Tabell 5.4 Sammanfattning av grafer i detta kapitel 

Klassificering Lagernivå 
(ton) 

Antal kolli 
(stycken) 

Snittvikt per 
kolli (kg) 

Liggtid 
(dagar) 

A 49 64 905 205 15 
B 43 150 775 195 90 
C 38 180 660 170 148 
Totalt 130 394 780 190 104 

5.4 Färdigt material 
De färdigemballerade banden lagras i tre lager; huvudlager, kallager och sekundalager. 
I huvudlagret och i kallagret lagras i huvudsak primaband, medan i sekundalagret 
lagras enbart sekundaband. 

5.4.1 Lagernivå 
Färdigvarulagret rymmer i dagsläget omkring 750 primaband, varav 650 i huvudlagret 
och 100 i kallagret. Utöver detta finns ett lager som rymmer 200 sekundaband. Detta 
kan jämföras med den genomsnittliga lagernivån på ungefär 700 primaband och 200 
sekundaband. Detta ger en genomsnittlig beläggning av både prima- och sekundaband 
på cirka 100 procent. Den höga beläggningen i framförallt huvudlager och 
sekundalager gör att antalet omflyttningar på grund av att andra band ligger i vägen är 
stort och därmed är risken stor för transportskador. Förutom risken för transportskador 
är detta arbete även mycket tidskrävande. 
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Figur 5.16 Lagernivåer i de olika lagren för färdigt material  

Huvudlager 
På grund av att utleveranser enbart sker måndag till och med fredag och produktionen 
sker kontinuerligt under veckans alla dagar, varierar lagernivån i huvudlagret över 
veckan, vilket framgår av Figur 5.16. Då produktionen är omkring 75 band om dagen 
faller det sig naturligt att lagernivån är knappt 200 band högre på måndagen än den var 
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föregående fredag. Detta kan jämföras med hur det ser ut i basmateriallagret i kapitel 
5.2.1. På samma sätt som där följer kurvan det sågtandsmönster som diskuterades i 
kapitel 4.2.1. I huvudlagret är dock nivåerna högst på måndagar och lägst på fredagar. 
Vid en jämförelse mellan Figur 5.16 och Figur 4.6 kan säkerhetslagret uppskattas och i 
detta fall uppgår det till något under 600 band. 
 
Huvuddelen i färdigvarulagret består av två typer av operationslager. Operationslagret 
är här uppdelat i lager för att hantera osäkerhet och ett lager för att säkerställa effektiv 
produktion. Det är av yttersta vikt att ha en hög leveranssäkerhet. Leveranssäkerheten 
är ett av de ordervinnande kriterierna och därmed är det befogat med ett visst lager för 
osäkerheter i produktionen. I detta fall kan det dock diskuteras hur stort detta skall 
vara och hur stor osäkerheten i produktionen är. Tillförlitligheten i maskinen är 
mycket hög och långvariga produktionsstopp är mycket ovanliga. Att då ha en 
säkerhetsledtid på en dryg vecka kan anses vara en onödig säkerhetsåtgärd. 
 
Den andra typen av lager är i detta fall för att säkerställa effektiv produktion. Med 
höga ställkostnader och låga lagerhållningskostnader är det högsta prioritet att 
maskinen skall producera band en så stor del av tiden som möjligt och därmed är det 
att föredra att hålla upp batchstorlekarna enligt kapitel 4.2.1. Då huvuddelen av 
sågtandsmönstret i Figur 5.16 beror på variation i utleveranser och inte på 
batchstorleken kan en del av det som ser ut som säkerhetslager härledas till batchernas 
storlek och är således inte ett säkerhetslager. 
 
I huvudlagret varierar lagernivån mellan ungefär 600 och 800 band, vilket ger en 
beläggning på mellan 90 och 125 procent. Denna beläggningsgrad är för hög för att få 
en smidig hantering. Band måste staplas på varandra vilket leder till ökade 
transportskador och ökad tidsåtgång på grund av att överliggande band måste flyttas 
för att komma åt underliggande band. Ett flertal band ställs även utanför befintliga 
rader och på golvutrymme där det finns plats. Detta leder till att band antingen måste 
flyttas om eller att banden måste hämtas med hjälp av travers. Förutom problemet att 
få fram ett önskat band, innebär en ökad lagervolym problem med att hitta det önskade 
bandet. I dagsläget finns inget system som registrerar var ett band finns i lagret utan 
bandet måste manuellt letas fram i lagret. Trots att band staplas räcker inte lagret till. 
Basmateriallager, exportemballeringslager, utrymme ämnat för omhaspling och 
batteribyte måste även användas för att rymma alla band som lagras. 

Kallager 
På grund av den långa transporten mellan huvudlagret och järnvägen mellanlagras 
banden i kallagret. Då kallagret ligger i anslutning till järnvägen kan lastningen av 
järnvägsvagnarna snabbas upp. Detta är nödvändigt då det ofta är ont om tid vid 
lastningen.  
 
I dagsläget lagras i huvudsak de band som har legat länge och inte enbart de band som 
skall transporteras med järnväg. Detta innebär att nivån i kallagret inte är jämförbar 
med hur många band som skall transporteras med järnväg. 
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Då banden i kallagret placeras i rader på mattor och inte i rullbäddar, och det saknas 
travers i kallagret, måste ett stort antal band flyttas om ett bakomliggande band skall 
hämtas. Detta är mycket tidskrävande och risken för transportskador är stor. 

Sekundalager 
På samma sätt som i kallagret placeras band i stor utsträckning på golvet. Om 
sekundalagret är fullt och ett band längst in skall hämtas ut måste fler än 50 band 
flyttas ut ur lagret för att trucken skall komma åt önskat band. Detta är naturligtvis inte 
önskvärt, varken ur tidsåtgångshänsyn eller med tanke på risken för transportskador. 

5.4.2 Genomloppstid 
Den totala genomsnittliga genomloppstiden, beräknat på de band som ligger i lager, är 
omkring 30 dagar i huvudlager och kallager tillsammans. Detta är länge med tanke på 
att alla band produceras mot kundorder. En rimlig genomloppstid borde vara mellan en 
och två veckor då band normalt, för att säkerställa hög leveranssäkerhet, målas veckan 
innan de skall levereras till kund. Om man istället väljer att beräkna ett genomsnittligt 
värde beräknat på hur mycket som ligger i lager relativt årsvolymen sjunker 
genomloppstiden till omkring två veckor. Även denna siffra är aningen för hög även 
om den är avsevärt bättre än om genomloppstiden beräknas på det andra sättet. Att 
skillnaden är så pass stor beror på att en förhållandevis liten del av banden ligger i 
lager mycket länge, medan huvuddelen av lagret omsätts inom de första dagarna (se 
Figur 5.18). 
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Figur 5.17 Genomloppstider i färdigvarulagret  

Huvudlager 
Genomloppstiden varierar under veckan (se Figur 5.17). Detta beror på att den totala 
lagernivån varierar och att det är de nyproducerade banden som det är omsättning på 
(se Figur 5.18). När lagernivån sjunker är det således en större andel band som legat 
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länge. Av formeln för genomloppstid följer därmed att en högre lagernivå ger en 
kortare genomloppstid. 
 
Genomloppstiden i huvudlagret är i genomsnitt 20 dagar (se Figur 5.17). Med tanke på 
att de flesta band produceras mot befintliga kundorder skulle alla band i teorin kunna 
skickas direkt. Genomloppstiden kunde därmed reduceras till i stort sett noll. Detta är 
inte produktionstekniskt möjligt då det skulle innebära många ställ och ställtiden är i 
dagsläget betydande. Istället vill man i största möjliga mån producera i långa serier 
med få ställ. En längre genomloppstid ger ökade lagernivåer, men i detta fall även en 
ökad produktivitet då färre ställ behövs. Under en del av vinterhalvåret produceras en 
stor del av banden mot lager. Under denna period kan produktiviteten hållas på en hög 
nivå genom att producera långa serier med ett fåtal ställ. Genomloppstiden kan även 
hållas nere på grund av att det som produceras direkt kan levereras till ett 
säsongslager. 
 
Trots att den genomsnitttliga genomloppstiden är ungefär 20 dagar betyder inte det att 
ett ”medianband” ligger i 20 dagar. Detta beror på att majoriteten av banden levereras 
inom en vecka, medan en annan del av banden lagras i mer än 100 dagar (se Figur 
5.18). Att några band ligger kvar så pass länge beror i huvudsak på att kunderna har 
dålig likviditet och därmed inte kan betala. Vid leveranser till kunder i framförallt 
Polen och Baltikum kräver SSAB bankgarantier från kunden innan banden levereras. 
Detta görs för att undvika risken att kunderna inte kan betala. 
 
För att säkerställa en hög leveranssäkerhet och möjliggöra en flexibel produktion har 
SSAB i dagsläget valt att producera en vecka före leverans. På så sätt kan det också 
läggas in nya order med mycket kort leveranstid. Kundorder är erkända en viss vecka 
och inte ett specifikt datum vilket ytterligare ökar denna flexibilitet. 
 
Figur 5.18 visar fördelningen av bandens liggtid lagret. Figuren visar att drygt 
50 procent av alla band levereras inom de första två veckorna. Noterbart är även att 
cirka 10 procent av alla primaband har en liggtid över 100 dagar. 
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Figur 5.18 Liggtid i de olika lagren 

Av Figur 5.18 framgår även att om ett band ligger i lagret mer än två veckor kommer 
bandet med största sannolikhet att ligga kvar i lagret även efter 50 dagar. Av de band 
som finns kvar i lagret kommer hälften att skickas till kund inom nästkommande 50 
dagar, medan resterande band kommer att lagras längre än 100 dagar. 
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Figur 5.19 Kvarvarande band per produktionsdatum 

Av de band som ligger kvar en längre tid ser man av Figur 5.19 att de kommer från de 
flesta tillverkningsdatum. De nedersta två ytorna i Figur 5.19 motsvarar band 
producerade innan augusti 2003, samt i augusti 2003. Detta innebär att det inte är 
någon enskild stororder som inte levererats utan att det är enstaka band från varje dag 
som blir kvar. 



Lagerhantering och materialflöde vid SSAB i Finspång 

 75

Kallager 
Genomloppstiden i kallagret är ett mått på hur gamla de band som ligger i kallagret är. 
Då kallagret även utnyttjas till band som lagras länge, oavsett om de skall transporteras 
med järnväg eller ej, blir därför genomloppstiden inte ett värde på hur länge materialet 
ligger i väntan på järnvägstransport. De band som skall iväg med järnväg har normalt 
sett en liggtid i kallagret på i storleksordningen en dag. Då de gamla banden är 
avsevärt fler till antalet än de band som är ämnade att gå iväg direkt med järnväg blir 
genomloppstiden ganska missvisande. 
 
De band som skall levereras med järnväg har en relativt kort genomloppstid i kallagret. 
Dessa transporter sköts av SSAB och anledningen till den korta genomloppstiden är att 
de band som skall iväg med järnväg först transporteras till kallagret när transport är 
bokad. Således tillbringar även de band som ligger i kallagret majoriteten av 
lagringstiden i huvudlagret.  
 
Tanken med kallagret är att endast vara en kort mellanlager innan banden lastas på 
järnväg och det fungerar bra i de flesta fall. Då andelen tågleveranser har minskat 
avsevärt de senaste åren har man därför valt att använda lagret även till de band man 
vet kommer att ligga länge i lager även om de skall levereras med lastbil. 

Sekundalager 
Genomloppstiden i sekundalagret har visat på en ökande trend, vilket delvis kan 
förklaras med den minskande lagernivån i och med att all sekunda åter kom ut till 
försäljning. Det som är intressant att poängtera är att genomloppstiden ligger i 
storleksordningen 100 dagar. Att sekundaband ligger så pass mycket längre i lager än 
primaband beror till största delen på att primaband produceras mot en befintlig order, 
medan ett sekundaband kommer ut till försäljning först efter det att bandet är 
producerat. En annan anledning till den långa genomloppstiden beror på att de färger 
som har en stor andel sekunda inte efterfrågas på den inhemska marknaden, där 
huvuddelen av sekundabanden säljs. 

5.4.3 Utlastning 
Hur många lastbilar som lastas ut per dag varierar beroende på vilken veckodag det är. 
Av Figur 5.20 framgår att antalet utlastningarna är störst på tisdagar och minst på 
måndagar. Dock är skillnaden inte så stor. Medelvärdet är omkring 15 lastbilar per 
dag, men med en avsevärd variation. Vissa dagar lastas det inte någon bil, medan det 
andra dagar lastas över 30 bilar. 
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Antal bilar utlastning per dag
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Figur 5.20 Fördelning av utlastning över veckan 

Variationen under dagen är större än den är under veckan. En relativt jämn ström 
kommer under förmiddagen, medan antalet utlastningar ökar under eftermiddagen. 
Kvällstid sker dock enbart enstaka utlastningar. 
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Figur 5.21 Fördelning av utlastning över dagen 

Av de lastbilar som ankommer under förmiddagen är huvuddelen ifrån Polen och 
Baltikum (se Figur 5.21). De kommer med färjan på morgonen, eller eventuellt kvällen 
innan, från dessa länder. Från färjan åker de till Finspång för att lastas och därefter 
åker de direkt tillbaka till färjelägret för att hinna med kvällsbåten hem igen. Av de 
svenska åkarna kommer istället huvuddelen under eftermiddagen. 
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5.5 Övrigt 
Förutom de stora lagren som ingår i huvudflödet redovisas även exportemballeringen 
med tillhörande lager. På grund av den höga beläggningen i färdigvarulagret används 
dock detta lager även till lagring av färdigemballerade band. Den höga beläggningen 
gör att band måste staplas och detta innebär problem med ökad hantering och de 
konsekvenser det för med sig.   

5.5.1 Emballeringslager 
I dagsläget finns ett flertal olika emballeringstyper beroende på hur materialet skall 
transporteras och lagras. Band på pall ställer till särskilt mycket problem i lagret då 
dessa inte kan staplas och inte heller kan placeras i rullbäddar. Dessvärre är dessa 
pallar nödvändiga då många kunder inte har möjlighet att hantera band utan pall. 
Dessutom kan bristfällig förvaring förstöra banden vilket påverkar kvaliteten negativt 
och ger därmed negativ publicitet. Utöver detta erbjuder SSAB:s konkurrenter band på 
pall. 

Fördelning mellan olika emballagetyper 2003
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Figur 5.22 Fördelning olika emballagetyper 

Under 2003 har i medeltal 20 procent av banden varit exportemballerade (se Figur 
5.22). Andelen exportemballage har minskat avsevärt de senaste åren. Tidigare var 
andelen exportemballerade band ungefär 50 procent. Minskningen beror framförallt på 
att transporter till Polen numera går via lastbil mot tidigare då de gick med tåg. Trots 
de senaste årens minskning har inte antalet platser i exportemballeringslagrets 
minskats. I dagsläget rymmer exportemballeringslagret 115 band. Detta kan jämföras 
med att under 2003 har det under en vecka maximalt emballerats 229 band. I medeltal 
emballeras ungefär 120 band per en vecka (se Figur 5.23). Lagret motsvarar i medeltal 
ungefär en veckas produktion vid normal belastning och en halv veckas produktion vid 
maximal andel exportemballerade band. 
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Figur 5.23 Antal exportemballage per vecka under 2003 

Kapaciteten i exportemballeringen är relativt god samtidigt som variationsbehovet är 
mycket stort och således är exportemballeringslagret större delen av tiden tomt på 
band som väntar på exportemballering. På grund av den i övrigt låga lagerkapaciteten 
har exportemballeringslagret använts även som färdigvarulager då det i allmänhet 
finns gott om ledigt utrymme. I huvudsak har då redan färdigemballerade band 
placerats i exportemballeringslagret. 

5.5.2 Stapling 
Om band staplas eller läggs framför varandra ökar risken för skador. Detta beror dels 
på att vikten från ovanliggande band kan få underliggande band att sjunka ihop, men 
även på att ovanliggande och/eller framförliggande band måste flyttas för att komma åt 
bakomliggande eller underliggande band. I och med detta kan omlastningsskador 
uppstå. Förutom att band kan skadas vid omflyttning tar denna procedur ett par 
minuter och fördröjer därmed bandhanteringen. I och med dessa problem är det att 
föredra att, så långt det är möjligt, inte stapla banden. 
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6 Volymexpansion 

I och med detta kapitel lämnas nuläget. Resterande del av rapporten 
kommer att behandla volymexpansionen och de konsekvenser som 
kommer att uppstå till följd av de ökade produktionsvolymerna. Detta 
kapitel kommer att, utifrån den givna prognosen, skala upp dagens 
läge till att ge en bild av hur det kommer att se ut i framtiden. 
Siffrorna bygger på att, om inte annat nämns, alla 
planeringsparametrar förblir konstanta, det vill säga att man med 
bibehållna förutsättningar bara ökar produktionstakten. 
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6.1 Förväntad förändring 
Hur saker och ting kommer att förändras vid en framtida volymökning beror givetvis 
på hur ökningen kommer att se ut. Man kan tänka sig att den tar en form där varje 
order blir större, det vill säga fler band, eller att varje band i varje order blir längre. 
Ökningen skulle kunna innebära nya marknader eller nya kunder på befintliga 
marknader. De olika fallen får olika konsekvens på lagerbehovet. 

6.1.1 Marknader 
Marknaden för målad stålplåt har historiskt sett vuxit med mellan fem och tio procent 
per år under de senaste 20 åren. Utav denna marknad har SSAB Tunnplåt haft en andel 
på cirka fem procent. Marknadssegmentet har varit lågvolymskunder och man har haft 
sin kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet som ordervinnande faktorer. Man har 
alltså vunnit order på sin svenska kvalitet. Flexibiliteten kommer av att man har tagit 
små order och udda färger och leveranssäkerheten understöds av vad som för 
branschen anses vara korta och säkra ledtider till kund. 

6.1.2 Prognos 
Prognosen säger att man kommer att utnyttja sina ordervinnare för att expandera 
österut. Detta innebär att volymexpansionen kommer att ske, dels på befintliga 
marknader i öst men också på nya marknader såsom Ryssland och nya delar av 
Östeuropa. På de befintliga marknaderna i exempelvis Baltikum och Polen finns idag 
en större andel kunder med betalningssvårigheter än det gör på den övriga 
europamarknaden. En ytterliggare expansion inom dessa områden kan därför leda till 
en ökad andel kunder med betalningssvårigheter. Ryssland sägs däremot ha goda 
traditioner med förskottsbetalning och därför anses det att en expansion inom Ryssland 
inte kommer att dra med sig en ökad andel kunder med betalningssvårigheter. 
 
Expansionen mot nya marknader kommer även att innebära några nya färger då nya 
länder innebär nya färgkvaliteter och färgnyanser. Med det breda sortiment som finns i 
dagsläget är dock förhoppningen att det inte kommer att tillkomma ett helt nytt 
färgsortiment, utan att man endast kommer att behöva utöka med några nya färger. 
Vidare har kunderna i öst en stor efterfrågan på det emballage där bandet levereras på 
pall. Andelen emballage på pall har därför prognostiserats att öka. 

6.2 Konsekvenser 
I dagsläget har produktionen en verklig kapacitet på 110 000 ton per år. Målen för den 
framtida volymexpansionen är tänkt att ske i flera steg med delmål på 150 000 ton per 
år för att sedan komma upp i en kapacitet på 170 000 ton per år. Ökningen är tänkt att 
ske stegvis. Till 150 000 ton innebär det en ökning med 35 procent och ökningen till 
170 000 ton innebär en ökning på 55 procent i förhållande till dagsläget. Prognoserna i 
detta kapitel bygger således på dessa procentsatser. 

6.2.1 Basmaterial 
Vid en produktionstaktsökning kommer all förändring i basmateriallagret att ske 
proportionellt mot ökningen. På grund av restband, skrot, sekunda och annat krävs ett 
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överinköp på cirka tio procent. Med 50 produktionsveckor per år och inleveranser 
endast på vardagar, blir behovet av basmaterial enligt Tabell 6.1. 
Tabell 6.1 Behov basmaterial, ton per vardag 

 110 000 ton 150 000 ton 170 000 ton
Antal ton per år 121 000 165 000 187 000
Antal ton per vecka 2 400 3 300 3 700
Antal ton per vardag 480 660 740
 
I kapitel 5.2.2 redovisades genomloppstiden för råband som fyra dagar. Med 
bibehållen genomloppstid för dessa och med inleveranser fem dagar i veckan 
prognostiseras den genomsnittliga lagernivån att se ut enligt Tabell 6.2. 
Tabell 6.2 Lagernivåer i antal band 

 110 000 ton 150 000 ton 170 000 ton
Råband 180 240 270
Restband 75 100 130
Övriga band 10 15 20
Antal band per vardag 265 355 420
 
Tabell 6.2 ger alltså genomsnittliga lagernivåer. Det som dock är intressant för 
kapacitetsbehovet är de maximala lagernivåerna. I kapitel 3.1.5 diskuterades den 
potentiellt högsta lagernivån som den maximalt uppmätta lagernivån plus storleken på 
en inleverans. Detta förhållande kan antas gälla även vid en volymexpansion och 
maximala lagernivåer prognostiseras därför enligt Tabell 6.3. 
Tabell 6.3 Prognos maximala lagernivåer 

 110 000 ton 150 000 ton 170 000 ton
Maximal lagernivå 360 480 570
Inleverans 40 55 65
Antal band per vardag 400 535 635
 
Volymökningens inverkan på lagerutvecklingen i basmateriallagret är förhållandevis 
enkel att förutspå. En proportionellt högre produktionstakt kommer att med största 
sannolikhet att innebära en proportionellt högre lagernivå. 

6.2.2 Färg 
Vid en volymexpansion mot nya marknader kommer det att tillkomma vissa nya 
topplacker. Varje land har sina egna färgnyanser och en expansion mot öst kommer 
således att innebära ett utökat färgsortiment. Detta kommer dock bara att påverka 
sortimentet av topplacker då dagens grundfärgs- och baksidesfärgssortiment troligen är 
tillräckligt. Angående topplackerna kan det antas att dagens sortiment endast behöver 
kompletteras med ett fåtal färger. Från dagens omkring 200 topplacker kan det antas 
tillkomma cirka tio procent. Med detta blir konsekvensen att de totala 
förbrukningsvolymerna på baksidesfärg, grundfärg och topplack kommer att öka i 
proportion med volymexpansionen och att ökningen av antalet topplacker kan 
uppskattas till cirka tio procent. 



Volymexpansion 

 82

Dagens årsförbrukning av färg är enligt kolumn 1 i Tabell 6.4, kolumn 2 och 3 visar de 
förutspådda förbrukningsvolymerna för respektive produktionstakt. 
Tabell 6.4 Prognos för färgförbrukningsvolymer ligger 

 110 000 ton 150 000 ton 170 000 ton
Baksidesfärg 900 000 kg 1 200 000 kg 1 400 000 kg
Grundfärg 600 000 kg 800 000 kg 900 000 kg
Topplack 1 800 000 kg 2 400 000 kg 2 800 000 kg
Totalt 3 300 000 kg 4 400 000 kg 5 100 000 kg
 
Prognosen för färgförbrukningsvolymer vid den framtida volymexpansionen bygger på 
att produktmixen förblir oförändrad. Vad gäller topplackerna har det antagits att 
eventuella nya färger kommer att introduceras på bekostnad av tidigare färger, 
volymuppgången för alla topplacker blir därför proportionell mot 
produktionstaktsökningen. 
 
I kapitel 5.3 framgick det att lagerbehovet i färgförrådet är uppdelat i två delar, en del 
för färg som lagras på container och en del för färg som lagras på fat. 
Beläggningsgraden för containerplatserna var 80 procent och beläggningen på 
fatplatserna var totalt 50 procent, med hänsyn taget till att vissa fat upptar två platser 
blir beläggningen för fatplatserna 70 procent. 
 
För att se det ökade behovet av respektive platser har det, i samråd med 
färgleverantören Beckers, gjorts en bedömning av vilka färger som kan bli intressanta 
att gå över till att levereras på container istället för på fat. För leverans på container 
krävs enligt färgleverantören en årsförbrukning på mer än 25 ton. Det är också viktigt 
att färgen har en hög omsättningshastighet och en jämn förbrukning över året. Tabell 
6.5 visar en förväntad ökad andel färger som lagerhålls på container  
Tabell 6.5 Antal färger på container och fat 

110 000 ton 150 000 ton 170 000 ton
Färger på fat 190 200 210
Färger på container 20 35 40
Totalt 210 235 250
 
Siffrorna i Tabell 6.5 har tagits fram genom att skala upp volymerna och samtidigt ta 
hänsyn till de volymer som prognostiseras att överstiga 25 ton per år. Med 
förbrukningsvolymer och kollifördelning enligt Tabell 6.4 och Tabell 6.5 och med en 
bibehållen genomloppstid på A-, B- och C-färger förutspås lagerbehovet se ut enligt 
Tabell 6.6. 
Tabell 6.6 Behov av fat- och containerplatser 

 110 000 ton 150 000 ton 170 000 ton
Fatplatser 400 500 600
Containerplatser 115 175 200
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Lagerbehovet har prognostiserats med hjälp av dagens lagernivåer och de 
uppskattningar som gjorts för procentuellt ökade volymer på container. Vidare har 
hänsyn tagits till förhållandet mellan dagens medellagernivåer och de uppmätta 
maxnivåerna. Tabell 6.6 visar att behovet av fatplatser inte ökar i proportion med 
volymexpansionen medan det för containrarna är en ökning som överstiger 
produktionstaktsökningen. 
 
Resonemanget i detta kapitel har hittills byggt på att färger med förbrukningsvolymer 
över 25 ton per år och korta genomloppstider går över till att levereras på container. 
Om detta inte sker, prognostiseras resultatet att se ut som i Tabell 6.7. 
Tabell 6.7 Lagerbehov med bibehållen fördelning mellan fat och container 

 110 000 ton 150 000 ton 170 000 ton
Fat 500 700 800
Container 90 120 140
Totalt 715 980 1110
 
Tabell 6.7 visar behovet av faktiska lagerplatser vid det givna scenariot. Hänsyn är 
alltså inte tagen till beläggningsgrad då detta är beroende av valt lagringssätt. 

6.2.3 Färdigt material 
Ett flertal faktorer kommer att inverka på hur färdigvarulagret påverkas och därmed 
vilka krav som ställs på färdigvarulagret vid en framtida volymexpansion. Nedan följer 
de faktorer som har störst inverkan på lagret. 

Lagernivå 
Hur mycket lagerutrymme som behövs är beroende av hur mycket material som finns i 
lager och i detta fall är det alltså hur många band som finns i lager. Lagernivån 
påverkas i huvudsak av genomloppstiden. I detta fall är det även viktigt att se över 
vilken typ av emballage banden har och därmed vilken sorts lagerplats som behövs. 
Det är också viktigt att tänka på de variationer i lagernivån som uppstår, både under en 
vecka och under olika delar av året. 

Genomloppstid 
Lagernivån bestäms av hur många band som produceras, men även av när och hur 
många band som lämnar lagret. Av en volymexpansion följer att inloppet till 
färdigvarulagret ökar i samma takt som produktionen ökar. Det vill säga att om 
produktionstakten skall öka från 110 000 ton till 170 000 ton kommer inflödet till 
färdigvarulagret öka på motsvarande sätt. Detta motsvarar en total ökning på 
55 procent. På samma sätt följer att flödet ut ur lagret även det måste öka i 
motsvarande grad för att inte lagret skall växa sig oändligt stort. 
 
Ovanstående förändringar är lätta att beräkna. Det är däremot svårare att uppskatta hur 
genomloppstiden påverkas. Beroende på några olika faktorer kan genomloppstiden 
antingen minska, öka eller det troliga är att den förblir samma som idag. 
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Bibehållen genomloppstid 
Utan större förändringar i planeringen är det rimligt att anta att genomloppstiden 
kommer att ligga kvar på nuvarande nivå även efter en volymexpansion. Detta innebär 
att lagernivåerna kommer att öka med motsvarande grad som 
produktionstaktsökningen. En ökning till 150 000 ton kommer således att innebära en 
lagernivåökningen med 35 procent och en produktionstakt på 170 000 ton kommer 
innebära att lagernivån ökar med 55 procent. För kallager och sekundalager har dock 
antagits en mindre ökning på grund av att de anses ha en exceptionellt hög nivå för 
tillfället. I Figur 6.1 redovisas förutspådda lagernivåer vid en produktionstakt på 
170 000 ton. 
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Figur 6.1 Uppskalning av lagernivån till 170 000 ton med bibehållen genomloppstid 

I och med detta kommer den genomsnittliga lagernivån i huvudlagret vara omkring 
1000 band. Motsvarande lagernivåer är 90 band i kallagret och 200 band i 
sekundalagret. Detta motsvarar ett genomsnittligt färdigvarulager på knappt 1300 band 
vid 170 000 ton. För att klara av maximinivåerna behövs således att färdigvarulagret 
totalt rymmer ungefär 1500 band.  

Kortare genomloppstid 
Vid gynnsamma förhållanden kan genomloppstiden minskas när 
produktionsvolymerna går upp. Om orderstorlekarna exempelvis går upp innebär detta 
att en större andel av banden kan produceras i den ordning de skall levereras till kund. 
En större andel av orderna kommer att vara stora nog att köras separat. Därmed 
behöver inte produktionsplaneraren samköra små order. Då det dessutom finns fler 
order att välja bland kan de kunder med låg betalningsförmåga prioriteras ner och 
köras vid de tillfällen när överkapacitet finns. 
 
Om de kunder som tillkommer är ekonomiskt starka kunder kan andelen band som 
ligger mycket länge minskas och därmed kan genomloppstiden minskas. Detta beror 
på att den i dagsläget höga genomloppstiden i färdigvarulagret till stor del beror på de 
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kunder med dålig betalningsförmåga vars band SSAB inte kan leverera utan 
bankgarantier. 

Längre genomloppstid 
Om inte orderstorleken ökas markant eller likadana order läggs in inom samma 
tidsperiod kommer produktionsplanerarna tvingas leta upp order att producera flera 
veckor innan de skall levereras. Detta måste göras för att undvika onödiga 
ställkostnader. Ett annat sätt att undvika detta är att korta de ställtider som uppstår vid 
byte av färg och banddimensioner. 
 
Då expansionen förväntas ske österut finns sannolika skäl att anta att andelen kunder 
med dålig betalningsförmåga kommer att öka. Detta kommer att innebära ökade 
genomloppstider och därmed ökade lagernivåer. Om trenden däremot fortsätter som 
den ser ut idag, där majoriteten av banden lämnar lagret inom den första eller andra 
veckan, och ungefär en tredjedel av samtliga band som produceras ligger länge i lager, 
kan det innebära en ökad genomloppstid utan att lagernivån ökar. Detta kan jämföras 
med om du har ett band i lager och har en daglig produktionstakt på ett band. Om det 
hela tiden är det band som ligger i lager som levereras till kund blir den genomsnittliga 
liggtiden i lager en dag. Om istället alltid det band som produceras levereras till kund 
kommer den genomsnittliga liggtiden i lager att öka med en dag varje dag. I båda 
fallen kommer dock lagernivån att vara ett band. 

Variationer 
Lagernivån varierar på ett flertal olika sätt. Dels pendlar volymen över veckan, med 
högst lagernivå på måndagar och tisdagar och lägst lagernivå på fredagar, och dels 
förändras volymen över året då band antingen produceras mot kundorder eller mot ett 
säsongslager. Det räcker således inte med att lagret är dimensionerat för den 
genomsnittliga lagernivån utan lagret måste dimensioneras för att kunna fungera 
någorlunda rationellt även vid den maximala lagernivån. 
 
Antag att genomloppstiden förblir konstant även med den ökade produktionsvolymen. 
Ur Figur 6.1 kan då utläsas att de olika färdigvarulagren kommer att behöva totalt 
drygt 1400 bandplatser. För att kunna ha en rationell hantering bör lagret inte fyllas till 
mer än mellan 80 och 90 procent, vilket innebär att det totala färdigvarulagret bör 
rymma mellan 1500 och 1700 band. Av dessa bör mellan 1300 och 1500 band bör vara 
ämnade för primaband. Detta kan jämföras med de omkring 800 platser för primaband 
som finns i dagsläget. Lämpligt kan dock vara att acceptera en högre beläggningsgrad 
när produktionstakten börjar närma sig 170 000 ton och därmed minska 
kapacitetsbehovet. 

Emballage 
Då det enbart är möjligt att placera band utan pall i rullbäddar är det viktigt att se över 
hur fördelningen mellan olika emballagetyper kommer att se ut. Band placerade på 
pall går heller inte att stapla, vilket innebär att de tar mer plats än motsvarande antal 
band utan pall. I dagsläget är ungefär 10 procent av alla band emballerade på pall och 
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denna siffra kan mycket väl komma att öka i och med den förväntade expansionen 
österut. 

Sammanfattning 
Vid jämförelserna mellan olika genomloppstider har genomloppstiden i dagsläget satts 
till två veckor. Genomloppstiden är därmed beräknad utifrån lagernivån relaterat till 
årsproduktionen och inte utifrån den genomsnittliga liggtiden i lager. 
Tabell 6.8 Jämförelse av primabandsbehovet vid olika genomloppstider i färdigvarulagret 

Genomloppstid 110 000 ton 150 000 ton 170 000 ton
1 vecka 425 580 655
2 veckor 850 1160 1310
3 veckor 1700 1740 1965
 
Ur Tabell 6.8 framgår att genomloppstiden har en mycket stor påverkan på hur stort 
lager som behövs i färdigvarulagret. Beroende på om genomloppstiden är en eller tre 
veckor är lagerbehovet mellan 655 och 1965 band vid 170 000 ton. Bara skillnaden i 
genomloppstid från en till tre veckor påverkar lagerbehovet med ungefär 1300 band, 
vilket är dubbelt så mycket som huvudlagrets lagerkapacitet i dagsläget. Ur detta kan 
även utläsas att genomloppstiden behöver halveras från dagens två veckor till drygt en 
vecka för att dagens omkring 800 lagerplatser skall räcka till. 
 
Viktigt att ta hänsyn till är även fördelningen mellan band emballerade med pall och 
utan pall. Det troliga är att andelen kommer att öka med tanke på att 
volymexpansionen prognostiseras att ske österut. Detta innebär att antalet pallplatser 
behöver utökas från dagens omkring 100 platser till knappt 300 platser (se Tabell 6.9). 
Tabell 6.9 Behov av pallplatser vid olika fördelning av emballagetyper i huvudlagret 

Andel på pall 110 000 ton 150 000 ton 170 000 ton
5 procent 45 60 65
10 procent 85 120 130
20 procent 170 235 265
 
För att de platser som finns tillgängliga idag skall räcka till, även vid en 
volymexpansion, skulle andelen band emballerade på pall behöva minska till drygt 
5 procent, vilket anses föga troligt. 

Hantering/Materialflöde 
En ökning av produktionstakten till 170 000 ton innebär att det igenomsnitt måste vara 
3 400 ton som lämnar lokalerna i Finspång varje vecka. Om utlastning även 
fortsättningsvis sker fem dagar i veckan motsvarar detta knappt 700 ton per dag. Detta 
påverkar ett flertal funktioner i färdigvarulagret såsom framlyftning och utlastning, 
men är även en fråga i vilken hanteringsskador bör beaktas. 
 
I dagsläget transporteras ungefär 95 procent av alla utleveranser iväg med hjälp av 
lastbil och resterande 5 procent med tåg. Historiskt sett har andelen transporter via 
järnväg ständigt minskat och det förutspås fortsätta även i framtiden. Det som skulle 
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ändra denna utveckling är förändrade miljöavgifter, vilket antagligen skulle öka 
kostnaderna för transport via lastbil och därmed gynna tågtransporter. 
 
Kapaciteten i utlastningen bör vara anpassad för att samtliga transporter sker med 
lastbil. 700 ton per dag motsvarar mellan 150 och 175 band per dag om de utgående 
bandens storlek bibehålls från dagens bandstorlek på mellan fyra och fyra och ett halvt 
ton. Hur många lastbilar som krävs för att lasta dessa band beror på lastbilarnas 
lastkapacitet. I dagsläget lastar exempelvis en finsk lastbil närmare tio band, medan en 
polsk lastbil endast lastar drygt fem band i genomsnitt. Om expansionen sker österut 
kan det vara rimligt att anta att andelen mindre lastbilar kommer att öka och att en 
genomsnittlig lastbil därför kommer att lasta omkring sex band. Detta leder till att 
mellan 25 och 30 lastbilar behöver lastas per dag för att få ut önskad 
produktionsvolym. Den maximala utlastningskapaciteten bör dock överskrida 30 
lastbilar om dagen på grund av den variation i antal bilar som kan förekomma under 
veckan. 
 
Även om kapaciteten i utlastningen är anpassad till att samtliga transporter sker med 
lastbil bör det inte uteslutas att vissa transporter även fortsättningsvis kommer att ske 
med tåg. För att inte råka ut för obehagliga överraskningar bör utlastning via tåg i ett 
första skede klara av åtminstone 10 procent av den totala volymen. Vid 170 000 ton 
motsvarar detta i storleksordningen cirka 15 band per dag. 

Framlyftning 
Som det ser ut idag är den trånga sektorn vad gäller hantering i färdigvarulagret fram-
lyftningen. Framlyftningen är den mest tidskrävande delen av utlastningen. Framförallt 
gäller det om de önskade banden står otillgängligt och att ett flertal andra band måste 
flyttas för att komma åt de önskade banden. För att få bukt med detta problem finns ett 
fåtal bandplatser i anslutning till utlastningen där band som skall lastas inom kort kan 
placeras. Dessa platser skapar ett buffertlager för att på så sätt minimera risken att 
utlastaren måste leta upp de band som skall lastas omgående. Vid en ökning av 
utlastningstakten måste storleken på detta buffertlager öka för att framlyftningen, och 
på så sätt även utlastningen, skall hinnas med. Hur stort detta buffertlager skall vara är 
svårt att beräkna då det finns stora problem med att förutsäga i vilken ordning och vid 
vilket klockslag utgående lastbilar ankommer. För att möjliggöra en smidig utlastning 
bör buffertlagret rymma fler band än vad som annars hade varit nödvändigt. Används 
istället ett system med specifika lagerplatser krävs inget letande efter band. Buffertens 
storlek kan därmed hållas ned. 

Utlastning 
Det tar, från det att lastbilen ankommer till det att en ny lastbil kan köra in i 
utlastningshallen, omkring 15 minuter att lasta en lastbil med hjälp av truck. Den 
maximala teoretiska kapaciteten blir således fyra lastbilar per timme. Då utlastning 
sker 16 timmar per dygn motsvarar detta en maximal kapacitet på 64 lastbilar per dag. 
Detta är inte praktiskt möjligt då lastbilarna inte alltid kommer i en jämn ström. Ibland 
uppstår det även problem med exempelvis försenade lasthandlingar eller att de band 
som skall lastas inte finns framlyfta. Räknar man istället med att kunna lasta effektivt 
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ungefär hälften av dagen uppgår dagens kapacitet till drygt 30 lastbilar om dagen. Då 
kapacitetsbehovet i utlastningen är cirka 25 lastbilar om dagen finns inga interna 
hinder för att klara av den utökade kapaciteten. 

Hanteringsskador 
Vid ökad utlastningsvolymen och bibehållen beläggning i lagret kommer även antalet 
lyft och förflyttningar av band att öka i motsvarande grad. Om beläggningen istället 
ökar ytterligare kommer även andelen lyft av band att öka markant, då det ännu oftare 
krävs att band flyttas för att komma åt bakomliggande band. På motsvarande sätt 
skulle antalet lyft inte öka i samma utsträckning som volymökningen om beläggningen 
i lagret minskade. Detta är viktiga aspekter att se över då antalet transportskador är 
direkt relaterat till hur många lyft som görs och hur hög beläggningen är i lagret. 

6.2.4 Övrigt 
Antalet exportemballeringar kommer troligen att förbli relativt konstant. De kunder 
som begär exportemballering idag kommer att kvarstå medan enbart ett fåtal nya 
kunder kommer att tillkomma. Detta då volymexpansionen sker mot en marknad som 
traditionellt sett inte begär exportemballering. 
 
Då antalet exportemballeringar antagligen inte kommer att öka nämnvärt kommer 
inflödet till exportemballeringen förbli konstant. Lagerbehovet är dock även starkt 
beroende av utflödet. I detta fall beror utflödet på ett flertal faktorer som i huvudsak är 
beroende av inflödet. Vilket tydligt framgår av Figur 5.23, är variationen i inflöde till 
exportemballeringen mycket stor. Vad som dock inte framgår av figuren är att 
variationen inom de enskilda veckorna varierar på ett liknande sätt. Hur mycket som 
kan emballeras varierar således över tiden och denna variation förutspås fortsätta även 
i fortsättningen.  
 
Den andra stora faktorn som påverkar kapacitetsbehovet i exportemballeringslagret är 
tillgången på personal i exportemballeringen. Då tillgänglig personal delar sin tid 
mellan emballering och omhaspling är inte personal alltid tillgänglig i 
exportemballeringen. Detta gör att utflödet ur emballeringslagret inte är konstant. Det 
vill säga att när det är ett stort antal band i behov av omhaspling så minskar 
kapaciteten i exportemballeringen. 
 
Även om antalet exportemballeringar kommer att förbli konstant kommer kapaciteten i 
exportemballeringen minska något då behovet i omhasplingen kan antas att öka. Då 
andelen band i behov av omhaspling kan antas vara densamma även vid ökade 
produktionsvolymer, kommer det faktiska antalet omhasplingar att bli fler. Detta 
innebär att banden som ligger i väntan på exportemballering kommer att ligga lite 
längre och att behovet av lagerutrymme innan exportemballeringen kommer att öka 
något. 
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7 Problemlösning 

Kapitel 6 har visat att en ren uppskalning av alla volymer inte helt 
oväntat leder till ett ökat lagerbehov för både basmaterial, färg och 
färdigt material. För att lösa problemet finns det två angreppssätt, det 
första är att utöka antalet tillgängliga lagerplatser medan det andra 
är att minska behovet av lagring. 
 
Detta problemlösningskapitel kommer att vara indelat i 
problemlösning för basmateriallager, färgförråd och färdigvarulager. 
Samtliga avsnitt kommer att ta upp och diskutera rimliga och 
tänkbara åtgärder för att lyckas med lagringen vid de utökade 
produktionsvolymerna. 
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7.1 Basmaterial 
Om det inte vidtas några åtgärder vid de ökade produktionsvolymerna kommer 
behovet i basmateriallagret att växa i takt med den ökade produktionstakten. För att 
lösa lagerbehovet gäller således att man antingen utökar antalet platser eller ändrar 
mängden material som behöver ligga där. Detta kan delas in i två delar, en layoutdel 
som går ut på att maximera antalet tillgängliga lagerplatser och en planeringsdel som 
går ut på att minimera behovet av lagerplatser. 

7.1.1 Layout 
För att maximera antalet platser för förvaring av basmaterial föreslås en omfördelning 
mellan de platser som finns i höglagerdelen och de platser som finns i rullbäddarna. 
Ett förslag är att ta bort sex av de tio höglagerställningarna och samtidigt utöka antalet 
rullbäddsrader till sju stycken. Figur 7.1 visar denna modifiering. 

 
Figur 7.1 Förslag till ny layout i basmateriallagret 

Med de föreslagna förändringarna kommer antalet rullbäddsplatser att utökas från 
dagens 340 till 420. Detta görs dels med den nya raden, Rad 7, men också av Rad 6 
som nu blir disponibel för förvaring av basmaterial. Funktionen av Rad 6, det vill säga 
avlastning vid inleverans, har flyttats till kortsidan av lagret. Här föreslås en rullbädd 
som i två fulla plan rymmer 20 band. Läggs det dessutom en matta framför denna rad 
rymmer avlastningsutrymmet 30 band. Detta utrymme räcker således inte för att klara 
av en hel dags inleveranser utan skulle innebära att inlastning i basmateriallagret skulle 
behöva göras under tiden som transport mellan kallager och basmateriallager sker. 
Utrymmet kan dock anses vara tillräckligt under förutsättning att den person som 
sköter inlastningen finns tillgänglig under tiden som materialet lastas in i lagret. 
 
De borttagna höglagerställningarna innebär en förlust av 36 platser jämfört med 
dagens läge. Finns det möjlighet att utnyttja de kvarvarande ställningarnas fulla höjd 
begränsas förlusten till 24 platser. En sammanvägning av förändringsförslagen ger en 
lagerkapacitet på 450 basmaterialband. Detta är en ökning med 12 procent jämfört 
med dagens 400 platser. 
 
Med de ovan föreslagna förändringarna har det lämnats en truckgång längsmed 
långsidan av lagret. Om det anses att denna inte längre behövs kan ytterligare två rader 
med rullbäddar få plats. Detta skulle innebära ett tillskott av 50 platser, vilket vid 
stapling i 1,3 plan innebär totalt 490 platser och en ökning med knappt 25 procent 
jämfört med dagsläget. Avlastningsutrymmet skulle ligga i kortsidan av lagret och med 
nio längsgående rader skulle avlastningsutrymmet bli 17 band långt. Stapling i två plan 
skulle ge 30 platser och en rad framför skulle innebära totalt 45 platser. Detta antal 
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platser räcker för att täcka hela dagsleveranser upp till tillverkningsvolymer på 
120 000 ton. Vid högre tillverkningsvolymer skulle det krävas viss inlastning under 
dagen. 
 
Om man väljer att ha kvar höglagerställningarna föreslås att de utnyttjas till fullo. 
Detta innebär användande av andra truckar, det vill säga truckar som klarar av att lyfta 
råband till och från alla plan i ställningarna. Utöver detta bör förvaringen av 
emballeringsmaterial och liknande inte ske i basmateriallagret. Förvaring av detta 
material skulle kunna ske i ett separat byggt förråd eller till exempel i en del av 
sekundalagret. Dessa åtgärder skulle utöka lagerutrymmet med 45 platser, 
motsvarande 10 procent. 
 
Förvaringen i basmateriallagret sker idag till stor del i rullbäddar. I dessa rullbäddar 
har den totala lagerkapaciteten beräknats under förutsättning att banden staplas i ett 
och ett tredjedels plan. Anledningen till detta är att hanteringen skall vara möjlig även 
om man måste komma åt ett band som ligger underst. För att öka lagerutrymmet i 
rullbäddarna krävs således att hanteringen vid utlastning ur lagret förenklas. Detta kan 
göras med olika hjälpmedel som registrerar lagerplatser. Med hjälp av streckkoder kan 
lagerplatser lättare ändras och därmed kan band flyttas utan att den nya lagerplatsen 
måste överensstämma med den gamla. Om det väljs att inte stapla krävs att 
rullbäddsplatserna utökas med 30 procent. Vid 170 000 ton innebär detta 150 
ytterliggare platser. 

7.1.2 Planering 
Den maximala lagernivån som redovisas i Tabell 6.3 byggs upp av råband, restband, 
övriga band och storleken på en inleverans. För att minska lagernivån i 
basmateriallagret gäller det således att minska någon av dessa faktorer eller ändra 
någon parameter som har effekt på deras storlek. Dessa kommer, med undantag för 
övriga band, att diskuteras nedan. Anledningen till att övriga band inte diskuteras är på 
grund av deras opåverkbara antal.  

Inleveranser 
Den övre delen av lagernivågraferna, sågtandsdelen enligt Figur 4.6, sidan 45, beror på 
storleken av inleveranserna och förbrukningstakten. Vid en proportionell uppskalning 
kommer förhållandet mellan påfyllnad och förbrukning att förbli den samma. Därmed 
kommer förhållandet mellan lutningarna också att se likadana ut. Då 
förbrukningstakten är given kan denna del av lagernivån endast minskas om storleken 
på inleveranserna minskas. 
 
Det enda sättet att minska storleken på inleveranserna till basmateriallagret är att dela 
upp leveranserna i fler och mindre delar. Tabell 6.1, sidan 81, gav behovet av 
inleveranser till 3 300 ton per vecka vid en produktion på 150 000 ton per år och 3 700 
ton per vecka vid en produktion på 170 000 ton per år. Tabell 7.1 visar effekten av att 
dela upp inleveranserna i fler och mindre delar. 
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Tabell 7.1 Skillnad i inleveransstorlek vid fem respektive sju dagars inleveranser 

Inleveranser 110 000 ton 150 000 ton 170 000 ton
Antal ton per vecka 2 400 ton 3 300 ton 3 700 ton
Antal ton per dag, 
5 dagars inleveranser 

480 ton 660 ton 740 ton

Antal ton per dag, 
7 dagars inleveranser 

340 ton 470 ton 530 ton

 
Ett ökat antal inleveranser enligt Tabell 7.1 ger en storleksminskning med knappt 
30 procent. Inleveranser sju dagar i veckan innebär också att järnvägstransport och 
järnvägslossning måste bemannas sju dagar i veckan. 
 
Ett alternativ till att försöka få ner storleken på varje dags järnvägsleveranser skulle 
kunna vara att utnyttja kallagret i större utsträckning. Genom att ha järnvägsleveranser 
fem dagar i veckan, och transport mellan kallagret och basmateriallagret sju dagar i 
veckan, skulle kallagret kunna utnyttjas till att lagerhålla basmaterial inför helgen. 
Inleveransstorleken via järnvägen skulle då se ut som rad 2 i Tabell 7.1, medan 
inleveranserna till basmateriallagret skulle se ut som rad 4 i samma tabell. Vid en 
produktionstakt på 150 000 ton per år skulle det under veckan byggas upp ett lager på 
85 band i kallagret, för 170 000 ton blir detta antal drygt 90 stycken. En förändring 
som den här skulle innebära att det krävs ökad bemanning för både transport mellan 
kallager och basmateriallager, och för inlastning i basmateriallagret. 
 
Beräkningarna som visats bygger på ett genomsnitt och kan påverkas av beläggning 
och lagernivåer i basmateriallagret. Finns det mycket utrymme i basmateriallagret kan 
banden till exempel transporteras dit. Vid ett större utnyttjande av kallagret finns 
möjlighet att tillämpa ”först in-först ut” principen såväl som en princip där man bygger 
upp ett lager inför helgen. ”Först in-först ut” innebär att banden transporteras till 
basmateriallagret i den ordning de kommer med järnvägen. Den andra principen går ut 
på att det varje dag tas hem en viss andel av det material som skulle köras till helgen. I 
det andra fallet kommer genomloppstiden för de band som tas hem inför helgen 
förhoppningsvis att vara lite kortare än genomsnittet. Detta beror på att de troligen tas 
hem i veckan innan helgen och inte en och en halv vecka innan helgen. I övrigt 
kommer genomloppstiden inte att påverkas för de band som likt idag, transporteras till 
basmateriallagret under samma dag som de kommer med järnvägen. Vid först in- först 
ut principen kommer den totala genomloppstiden förmodligen att vara samma som 
idag, det vill säga sex dagar. Denna liggtid kommer dock att vara delad mellan 
kallagret och basmateriallagret och därmed kortas ledtiden i basmateriallagret. Enligt 
tidigare resonemang bidrar en minskad genomloppstid till minskade lagernivåer. 

Råband 
Totalt sett är genomloppstiden för råband sex dagar. Tidigare i rapporten har det 
nämnts att denna andel kan kortas ner till fyra dagar om man endast tittar på det 
material som omsätts. Det material som inte omsätts är det material som blivit över. 
Överinköpen är i sig viktiga för att säkerställa materialförsörjning till maskin men 
förvaringen av detta material behöver inte ske i det primära lagerutrymmet. Ett 
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alternativ skulle kunna vara att flytta detta material till exempelvis kallagret eller annat 
förvaringsutrymme. Figur 5.9, sidan 63, visade att dessa överinköp, eller ”svansar”, 
upptog 10 procent av lagerutrymmet. Med antagande att denna andel kommer att 
kvarstå även i fortsättningen kan man med denna åtgärd utöka den tillgängliga 
lagerkapaciteten med 10 procent. 
 
En annan faktor i hanteringen av basmaterial är den såkallade säkerhetsledtiden. Den 
diskuterades i kapitel 4.2.1, sidan 41, och angavs som tiden mellan inleverans och 
förbrukning. Säkerhetsledtiden är på samma sätt som säkerhetslagret, ett sätt att 
skydda sig mot variationer och osäkerhet i bland annat inleveranser. Med 
materialförsörjning ifrån Borlänge torde inleveranserna vara ganska säkra och därmed 
kan säkerhetsledtiden kortas. Material skulle kunna tas hem dagen innan eller kanske 
två dagar innan körning. På detta sätt skulle den totala genomloppstiden för råband 
kunna tas ner från sex till fyra dagar. Genom att korta genomloppstiden med 30 
procent kan det i enlighet med Formel 4.4 ge en lagernivå minskning med 30 procent 
för råbanden. 

Restband 
Normalfallet i dagsläget är att knappt 30 procent av de band som ligger i 
basmateriallagret är såkallade restband. Vid en volymexpansion kommer denna plats 
att vara behövd för lagring av råband. Förslaget är således att i så stor utsträckning 
som möjligt försöka reducera andelen restband. Det första förslaget är att se över 
ordern som skall tillverkas. Om dimensionen och den tänkta kulören är vanligt 
förekommande hos den aktuella kunden kan hela bandet målas upp. Denna kan då 
läggas i ett färdigvarulager i väntan på nya kundorder. Ett andra förslag är att sätta en 
tidsgräns på exempelvis tre veckor, finns det ingen körning med den aktuella 
dimensionen inom denna tidsperiod kan restbandet direkt skickas tillbaka till Borlänge 
för försäljning som råmaterial. Då 25 procent av restbanden inte används inom tre 
veckor skulle införandet av denna typ av tidsrelaterad rutin kunna frigöra ytterligare 20 
platser i basmateriallagret.  

7.1.3 Sammanfattning 
Åtgärdsförslagen i ovanstående avsnitt kan sammanfattas i Figur 7.2 och Figur 7.3. 
Figur 7.2 visar de olika layoutsförslagens inverkan på antalet totala lagerplatser.  
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Figur 7.2 Effekter av kapacitetsökningar 

De olika rullbäddslösningarna ger inte så mycket nya platser. Ett ytterliggare alternativ 
har därför illustrerats som Behövd kapacitet. Detta är det antal platser som behövs för 
att täcka det ökade lagerbehovet som kommer att uppkomma om det inte genomförs 
några planeringsåtgärder. De föreslagna planeringsåtgärdernas påverkan på 
lagernivåutvecklingen visas i Figur 7.3. 

Planeringsåtgärders inverkan på
lagernivåutvecklingen

0
100
200
300
400
500
600
700

11
0 0

00

12
0 0

00

13
0 0

00

14
0 0

00

15
0 0

00

16
0 0

00

17
0 0

00

Produktionstakt

M
ax

im
al

t l
ag

rin
gs

be
ho

v

Lagernivåsutveckling utan
åtgärd
Kortag genomloppstid, från 6
till 4 dagar

Minskning av restband med 25
procent
Inleverans 7 dagar i veckan

 
Figur 7.3 Effekt av föreslagna åtgärder i basmateriallagret 

I Figur 7.3 visas varje enskild åtgärds inverkan på lagernivåutvecklingen.  Här ses att 
de åtgärder som ger störst inverkan är inleverans sju dagar i veckan och en kortad 
genomloppstid. Skulle båda dessa införas skulle den totala maxlagernivån i dagsläget 
kunna sänkas till drygt 200 band. Vid en jämförelse mellan Figur 7.2 och Figur 7.3 ses 
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att om alla åtgärder skulle genomföras skulle dagens kapacitet räcka även vid en 
produktionstakt på 170 000 ton per år. Utan åtgärder krävs knappt 700 platser. 

7.2 Färg 
I färgförrådet är det i dagsläget en acceptabel beläggning. Fatplatserna är med dagens 
hanteringssätt belagda till i genomsnitt 70 procent och containerplatserna är belagda 
till runt 80 procent. Med ökade volymer och en förutspådd ökning av antalet färger 
som levereras på container kommer dock både fat- och containerplatserna att bli 
överbelagda om det inte vidtas några åtgärder. 

7.2.1 Layout 
Med en ökad andel av färgerna som levereras på container kan det antas att 
fördelningen mellan lagringssätten kommer att förändras. Kapitel 6.2.2 visar att 
behovet av containerplatser kommer att öka med 50 procent vid kapacitetsmålet 
150 000 ton, och totalt 85 procent vid en kapacitetsökning till 170 000 ton per år. För 
behovet av fatplatser prognostiseras ökningen att bli 10 respektive 20 procent. 
 
Första förslaget för att klara av kapacitetsökningen är således att konvertera viss del av 
fatplatserna till containerplatser. En container tar lika mycket plats som tre fat och för 
att klara ökningen från 115 till 165 containrar kommer således 150 fatplatser att 
försvinna för att klara 150 000 tusen ton. Vid 170 000 ton kommer ytterliggare 90 
fatplatser att försvinna. Detta innebär att antalet fatplatser måste krympa från dagens 
600 till 360 för att klara av de ökade behoven. En titt i Tabell 6.6, sidan 82, visar att 
behovet av fatplatser vid de ökade volymerna är 550 stycken. Behovet bygger dels på 
att fördelning mellan fat som står själva och fat som delar pall förblir densamma, dels 
på att cirka hälften av de färger som uppnår volymer över 25 ton per år, övergår till att 
levereras på container. 
 
Då utrymmet i lagerlokalen redan i dagsläget är välutnyttjat är det svårt att öka totala 
antalet lagerplatser i den befintliga lokalen. I dagsläget pågår delsteg i en utbyggnad 
som i framtiden är tänkt att utöka antalet platser för förvaring av färg. Det kan för 
denna utbyggnad vara relevant att veta det förväntade framtida behovet. 
 
Ett alternativ till att bygga ut lagret är att titta på andra åtgärder som kan minska 
behovet av lagerplatser. Exempel på detta är genomloppstider eller förändrade rutiner i 
färgförrådet. För att klara av lagerbehovet är det istället intressant att studera 
genomloppstider och säkerhetslagersnivåer. 

7.2.2 Planering 
En aspekt som är intressant ur lagersynpunkt är ABC-klassificeringen. En 
lagerplatsdisponering där högvolymsfärgerna förvaras i nära anslutning till maskinen 
skulle underlätta hanteringen. De A-färger som har en mycket hög förbrukning kan 
tilldelas designerade platser. Detta kan gälla för vissa B-färger medan C-färgerna bäst 
förvaras utan specifika platser. Kapitel 4.2.3, sidan 47, tar upp diskussion kring 
utnyttjande av lagerplatser. Teorin säger att man med designerade platser normalt sätt 
har en lägre beläggningsgrad än man har om alla platser kan utnyttjas till alla olika 
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artiklar. I färgförrådet gäller det dock att göra en bedömning av antalet lagerplatser 
som behövs för de färger som kan tänkas ha designerade platser. På så sätt kan man 
ändå uppnå en hög beläggningsgrad på dessa platser. Då C-färgerna är så pass många 
till antalet och i de flesta fallen har en ojämn förbrukning vore det inte lönsamt att ha 
designerade platser för dessa färger. Antalet designerade platser kan till exempel 
räknas ut utifrån behovet av säkerhetslager. Säkerhetslagret kan räknas ut med hjälp av 
den formel, Formel 4.2, som presenterades i teoriavsnittet eller så kan man fastslå en 
säkerhetsmängd utifrån förbrukningsvolym och säga att man vill ha till exempel en 
veckas efterfrågan i lager. 
 
Rutinen att endast förvara samma färg på en pall har fått konsekvensen att färgförrådet 
kan vara fullt trots att det inte är fullt utnyttjat. Vid ökade produktionstakter kommer 
de outnyttjade lagerplatserna att behövas för att lagerhålla färg. Ett förslag är således 
att se över denna rutin. C-färgerna som är många till antalet och har en lång 
genomloppstid hanteras inte så ofta. Att införa ett system där C-färger alltid skall 
förvaras två och två, oavsett artikelnummer, skulle frigöra cirka 40 platser i lagret. Det 
skulle innebära en viss ökad hantering men med den långa snittliggtiden och den 
förhållandevis säkra hanteringen i färgförrådet anses risken för hanteringsskador vara 
fortsatt liten. Ett alternativ till att ställa över alla C-färger två och två, är att i ett första 
skede vara att endast sammanföra de artikelnummer som endast har ett fat i lager. För 
denna kategori färg har det visats vara en snittliggtid på sex månader och den 
eventuellt ökade hantering som åtgärden innebär kan därmed anses minimal. 
 
I kapitel 6.2.2 nämndes att en av färgleverantörerna anser att en årsvolym på över 25 
ton och en omsättningshastighet på tolv gånger per år, är ett riktvärde för när en färg 
kan vara aktuell att levereras på container. Leverans på container underlättar hantering, 
minskar antalet kolli i lager och minskar även mängden avfall. Det är därför viktigt att 
följa förbrukningsvolymer och omsättningshastigheter för att öka andelen färg som 
levereras på container. 
 
I dagsläget finns färger som trots att de uppfyller kraven för leverans på container, 
levereras på fat.  Det bör ses över om det finns möjlighet till att få dessa levererade på 
container. Vissa av dessa färger har vid lagerinventeringen haft fler än tio fat i lager 
och en leverans på container skulle frigöra i storleksordningen 100 fatplatser. Behovet 
av containerplatser skulle i och med denna åtgärd öka med cirka 25 stycken. 

7.3 Färdigt material  
Redan i dagsläget är situationen ohållbar i färdigvarulagrets olika delar. Vid en 
framtida volymexpansion kommer läget att förvärras ytterligare om inte något görs åt 
saken. För att lösa problemet med den mycket höga beläggningen kan två 
huvudsakliga angreppssätt användas. Antingen minskas behovet av lagerutrymme eller 
så ökas antalet lagerplatser för att få plats med det ökade lagerbehovet. Dessa metoder 
utesluter inte varandra, utan en kombination av dessa är i många fall den bästa 
lösningen. 
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7.3.1 Layout 
För att öka antalet lagerplatser kan antingen den nuvarande lokalen användas på ett 
mer effektivt sätt eller så byggs lokalen ut. Ett flertal layoutförslag har tagits fram för 
detta ändamål. De olika förslagen har både för- och nackdelar vilka noga måste ses 
över innan ett slutgiltigt beslut fattas i frågan om vad som skall göras. Detta måste 
göras både med tanke på en initial lösning och för att underlätta framtida investeringar. 
Vid de förändringsförslag som tagits fram ligger fokus på utlastningshallen och 
eventuell utbyggnad. Det finns även lite att göra i produktionshallen, men dessa 
förändringar har marginell betydelse i sammanhanget. 
 
En viktig fråga vid en förändring av lagrets utformning är den övergång mot en större 
andel emballage med pall. I dagsläget är andelen band på pall ungefär 10 procent, men 
denna siffra kommer troligtvis att öka. Detta kommer att påverka vilket 
lösningsförslag som väljs med tanke på att de band som är emballerade på pall inte kan 
staplas. Därmed kan antalet möjliga lagerplatser variera avsevärt beroende på om 
banden är emballerade på pall eller inte. 
 
En annan aspekt är golvets begränsningar. Enligt uppgift klarar golvet en belastning 
upp till tio ton per kvadratmeter. Om belastningen beräknas överskrida detta bör 
begränsningar i golvets bärighet utredas ytterliggare. Golvets totala bärighet anses inte 
vara ett hinder vid en ökad golvbelastning. 

Nuvarande lokal 
Det går att utöka antalet lagerplatser i den nuvarande lokalen med hjälp av olika 
förändringar. Ett alternativ är att installera en travers medan ett annat alternativ är att 
bygga ett höglager. 

Travers 
Genom att använda travershantering kan en större del av golvytan användas för lagring 
av band. Figur 7.4 visar att det då inte behöver finnas några truckgångar utan enbart 
mellanrum för traversens gripklor och plats för operatören att gå fram till önskat band. 
Nackdelen med travershantering är att det på grund av att det måste finnas tomma 
platser att ställa band på om ett underliggande band sökes, inte går att stapla banden i 
samma utsträckning som görs idag. För att kunna ha en smidig hantering kan ett andra 
plan enbart staplas till 30 procent. Med övergång till travershantering och med stapling 
i ett och ett tredjedels plan kan ytterligare 220 platser skapas jämfört med hur det ser ut 
idag. Således kommer det med denna lösning att finnas 650 platser bandplatser i 
utlastningshallen. Av dessa 650 platser är inga platser avsedda för band emballerade 
på pall. Det finns dock möjlighet att ersätta ett visst antal rullbäddsplatser för band på 
pall, men detta minskar lagrets kapacitet avsevärt. Utnyttjandegraden på dessa platser 
bestäms alltså av dagsbehovet av pallplatser. Denna lösning skulle klara underlätta 
hanteringen i dagsläget men skulle inte ge utrymme för ytterliggare expansion. 
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   Ingen utbyggnad,
utlastning kvar 
 
Travershantering med 
rullbäddar hela golvet 
 
1 plan: 500 
1,3 plan: 650 
 

 
Figur 7.4 Ingen utbyggnad – travers 

Att installera en travers och köpa in rullbäddar är en stor investering. Om lagret 
framöver behöver byggas ut ytterligare, kan detta leda fram till att det är lätt att bli låst 
av en sådan lösning. Ett alternativ till att installera en travers i utlastningshallen är att 
byta truckar. Det finns truckar som kör över en rullbäddsrad istället för bredvid. 
Banden flyttas med hjälp av en traversklo under trucken och således fungerar trucken 
som en travers. Att använda denna typ av truck istället för en vanlig travers har den 
stora fördelen att den inte kräver en lika stor investering. Detta ger möjlighet att 
expandera och om en annan lösning senare kommer att användas är det bara att byta ut 
trucken. Nackdelen med denna lösning är den kräver en truckförare, vilket är en stor 
kostnad vare sig trucken är i rörelse eller ej. En vanlig travers kan däremot skötas av 
ordinarie personal även om det troligtvis krävs att någon arbetar med traversen i 
femskift. Vare sig om truck eller om travers används i lagret krävs ytterligare en truck 
i utlastningshallen. Denna truck skall användas till själva lastningen av lastbilarna, 
vilka kräver lastning från sidan. 
 
Trots att denna lösning skapar drygt 200 nya platser, jämfört med dagsläget, räcker det 
inte för att täcka det behov som finns vid en utökad produktionsvolym. Blir det 
dessutom ett ökat behov av platser som kan lagerhålla band på pall skapas i realiteten 
inte så många nya platser. Travershantering utan utbyggnad hjälper till att minska den 
överbeläggning som finns idag, men är inte dimensionerad för en ökad volym. 

Höglager 
Det andra stora förändringsförslaget utan att bygga ut i utlastningshallen är att bygga 
om lagret till ett höglager. På detta sätt kan ett flertal band placeras ovanpå varandra. 
Denna lösning är oberoende om banden är emballerade på pall eller inte. En annan 
fördel med ett höglager är att band inte behöver flyttas omkring. I ett höglager kommer 
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det inte att finnas underliggande band och ett band kommer inte att behöva flyttas 
förrän bandet skall lastas på lastbil. 
 
För att få ut så mycket som möjligt av ett höglager bör sidlastade truckar användas. 
Med sidolastade truckar kan utrymmet för truckgångar minimeras. Beroende på hur 
många plan höglagret byggs i skapas naturligt olika antal platser. Med layoutförslaget i 
Figur 7.5 rymmer höglagret 240 band per plan. Således krävs tre plan för att täcka in 
dagens behov av platser. Används fyra plan klarar detta lager även av en viss 
volymexpansion med volymer upp till ungefär 150 000 ton. 
 

 Ingen utbyggnad, 
utlastning kvar 
 
Höglager 
 
1 plan: 240 
2 plan: 480 
3 plan 720 
4 plan 940 

 
Figur 7.5 Ingen utbyggnad – höglager 

På samma sätt som vid travershantering krävs en separat truck till lastning. Därmed 
tillkommer kostnader för bemanning. Även om höglagertrucken är sidlastad är det inte 
lämpligt att använda denna för lastning av lastbilar. Förutom kostnader för truckar och 
de ställningar som banden lagras i, kräver ett höglager en stabil grund. Vikten av 
banden i ett höglager ställer stora krav på underlaget och med ett höglager i tre eller 
fyra våningsplan kommer belastningen på golvet att öka. Vid fördelning av trycket 
kommer belastningen dock inte överskrida tio ton per kvadratmeter och förstärkning 
av golvet kommer således inte att behövas. 
 
Då den vanliga trucken från produktionshallen inte kan placera banden på rätt plats i 
höglagret kräver även höglagerlösningen att lagret bemannas i femskift. Ett alternativ 
till att ha separata truckar är att använda en sidlastad truck som, direkt från maskinen, 
kör ut de producerade banden i höglagret. Ytterliggare ett alternativ skulle vara att på 
kvällar och helger utnyttja produktionshallen som mellanlager för band som 
produceras då höglagret inte är bemannat. 
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Övriga aspekter 
Förutom att skapa mer plats i utlastningshallen kan även mer platser för färdigt 
material skapas i produktionshallen. Det är egentligen inte så många nya platser utan 
snarare en omfördelning mellan olika lagertyper. Delar av exportemballeringslagret 
kan omvandlas till färdigvarulager och på detta sätt skapa mer plats för färdiga band. 
Antingen väljs här att minska exportemballeringslagrets storlek eller att låta en del 
eller hela exportemballeringslagret användas med flytande placering. Det vill säga att 
här både lagras band som skall exportemballeras och färdigemballerade band. 
 
Det finns även möjlighet att använda denna princip på basmateriallagret och låta en del 
av basmateriallagret tillämpa flytande placering. Därmed kan basmateriallagret 
utnyttjas till både basmaterial och färdigt material. Den flytande placeringen ger ett 
högre lagerutnyttjande enligt kapitel 4.2.3 och därmed kan man säga att lagrets storlek 
växer även om antalet reella platser förblir konstant. Denna typ av flytande placering 
skulle också vara möjlig då behovet av lagring av basmaterial är högst på fredagar och 
lägst på måndagar. Det vill säga tvärtemot behovet för lagring av färdigt material.  
 
En viktig aspekt att se över är hanteringen av band. En ökad hantering där varje band 
flyttas ett flertal gånger ökar risken för hanteringsskador. I och med detta är det att 
föredra så få lyft som möjligt. Antalet förflyttningar kan exempelvis minskas genom 
att varje band tilldelas en specifik plats och genom att försöka hålla ihop en hel 
tillverkningsorder i lagret. På så sätt behöver inte ett underliggande band lastas ut när 
det överliggande bandet inte ska iväg.  

Ny lokal 
Det finns ett flertal alternativ till hur och var en eventuell utbyggnad skall ske. Nedan 
redovisas två utbyggnadssteg där det första innebär en förlängning av nuvarande 
utlastningshall samt ett skärmtak. Utbyggnadssteg två innefattar den förlängda 
utlastningshallen från steg ett, men i detta steg har lagret även byggts ut till att 
innefatta sekundalagret samt en breddning av nuvarande utlastningshall. I de nya 
lokalerna kan olika lagerlösningar användas på samma sätt som olika lösningar ger 
olika effekt i nuvarande lokaler enligt ovanstående stycke. 

Utbyggnad med skärmtak – rullbäddar 
Med en förlängning av utlastningshallen enligt Figur 7.6 skapas ytterligare lagerplats. 
För att kunna utnyttja detta utrymme maximalt flyttas dessutom utlastningen till under 
ett skärmtak som byggs parallellt med utlastningshallen. Då många lastbilar kräver 
lastning från vänster installeras en rullbädd alternativt ett höglager i två plan under 
detta skärmtak. Detta görs för att truckföraren inte skall behöva åka runt lastbilen för 
att hämta de band som skall lastas. 
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 Utbyggnad, skärmtak, 
utlastning kvar 
 
Rullbäddar 
 
1 plan 270 
2 plan 530 
Golvet 140 
Totalt 670 

 
Figur 7.6 Utbyggnad med skärmtak – rullbäddar 

Med ovanstående lösning skapas cirka 250 nya platser, totalt 900, vilka inte räcker till 
för en volymexpansion. Dessa 250 nya platser skulle däremot skapa tillräckligt mycket 
plats för en smidig hantering i dagsläget, vilket kan vara ett steg på vägen mot en 
volymökning. 
 
Kostnaden för denna åtgärd är förutom ovan nämnda utbyggnad även ett inköp av ett 
flertal rullbäddar. Fördelar med denna enkla typ av lösning är att den inte kräver någon 
extra personal och dessutom inte kräver någon större investering, förutom den 
utbyggnad som antagligen är nödvändig vid en volymexpansion oberoende av 
lagerlösning. En stor investering kan dessutom lätt hindra en framtida förändring av 
lagerlösning. 

Utbyggnad med skärmtak – travershantering 
En lagerlösning med breda truckgångar utnyttjar inte golvutrymmet optimalt. Dessa 
truckgångar är nödvändiga om frontlastade truckar skall användas i lagret. Detta är 
dock inte nödvändigt. En travers kan istället installeras i nuvarande 
utlastningsbyggnad, samt i den förlängning som byggts till. På detta sätt går det att få 
in tolv rullbäddsrader, som totalt rymmer 825 band i bottenplanet (se Figur 7.7). 
Staplas banden i ett och ett tredjedel plan utökas antalet lagerplatser till cirka 1100. 
Om lagring av sekundaband fortfarande sker i en separat byggnad, räcker dessa platser 
till även vid en produktionstakt på 170 000 ton. Av dessa platser är ingen avsedd för 
band emballerade på pall och det är en klar nackdel med tanke på att andelen band på 
pall troligtvis kommer att öka. Det går dock att ta bort några rader av rullbäddar och 
avse dessa platser för lagring av band emballerade på pall. Detta skulle dock enligt 
tidigare resonemang minska det totala antalet lagerplatser.  
 



Problemlösning 

 102

 

 Utbyggnad, skärmtak, 
utlastning skärmtak 
 
Travershantering hela 
golvet 
 
1 plan 825 
1,3 plan 1100 

 
Figur 7.7 Utbyggnad med skärmtak – Travers 

För att hinna få ut band i lagret behöver lagret bemannas dygnet runt. Då ordinarie 
personal inte hinner med att både flytta band till utlastningshallen och därefter placera 
dem på sin slutgiltiga plats är det nödvändigt att anställa ytterligare personal på 
femskift. En trolig flaskhals är också in- och utlastning. 
 
De kostnader som uppstår i samband med denna lösning är i huvudsak kostnader för 
utbyggnad, installation av travers och utökad personal. Även inköp av rullbäddar 
inverkar. 

Utbyggnad med skärmtak – Höglager 
Ett alternativ till att använda sig av ett traverssystem är att, med samma utbyggnad 
som ovan, bygga ett höglager. Om höglagret utformas som i Figur 7.8 ryms 400 band 
på varje plan. 
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 Utbyggnad, skärmtak, 
utlastning skärmtak 
 
Höglager 
 
1 plan 400 
2 plan 800 
3 plan 1200 
4 plan 1600 

 
Figur 7.8 Utbyggnad med skärmtak – Höglager 

I ett höglager av beskriven typ får tyvärr inte en frontlastad truck plats. Detta gör att 
höglagret måste vara bemannat dygnet runt eller att en sidlastad truck även används i 
samband med att banden hämtas vid maskinen.  

Hel utbyggnad – rullbäddar 
Förutom att enbart förlänga den nuvarande utlastningshallen finns även möjlighet att 
bredda den enligt Figur 7.9. För att detta skall vara genomförbart behöver en ny plats 
hittas för utlastningen och en lämplig plats för detta är i det nuvarande sekundalagret. 
Transporten till sekundalagret bör ske inomhus och genom att bygga in området 
mellan sekundalagret och den förlängning av den nuvarande utlastningshallen som 
fanns med i föregående förslag, skapas möjlighet för detta. Utöver att användas som 
truckgång skapas ytterligare lagerutrymme, vilket är bra att ha då sekundalagrets 
lagerplatser försvinner i och med att lagret i detta förslag används till utlastning. 
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Utbyggnad
 
Rullbäddar 
 
1 plan 370 
2 plan 720 
Golvet 200 
Totalt 920 

 
Figur 7.9 Hel utbyggnad – rullbäddar 

Om nuvarande lösning med frontlastad truck används skapas i stort sett inga nya 
lagerplatser. Jämfört med att enbart använda den mindre utbyggnaden har denna 
lösning 250 fler lagerplatser för primaband, men sekundaplatserna har tagits bort. Då 
antalet sekundaplatser var ungefär 200 i sekundalagret är totalvinsten cirka 50 platser. 
Fördelen med denna lösning är dock att alla platser är varmlagrade platser. Detta 
innebär två fördelar. För det första lagras även sekundaband i varmlager, vilket gör att 
de håller bättre. Detta är dock inte den stora vinsten, utan det är att flytande placering 
kan användas och på detta sätt utnyttjas en större del av lagret enligt resonemanget i 
kapitel 4.2.3.  

Hel utbyggnad - travers & rullbäddar 
Installeras en travers i den nuvarande utlastningshallen, och i dess förlängning, täcker 
detta in behovet av band emballerade utan pall med råge. För att dessutom få plats med 
alla band på pall kan en del lagras i utlastningshallen om några rullbäddar tas bort. Den 
stora andelen band på pall kan utöver detta placeras i den utökade utbyggnaden enligt 
Figur 7.10. Denna lösning räcker antagligen inte till utan med största sannolikhet 
behöver några av rullbäddarna tas bort och ersättas av platser dedikerade för band 
emballerade på pall. 
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Utbyggnad
 
Travershantering hela 
golvet 
 
1 plan 825 
1,3 plan 1100 
 
Utbyggnad II 
 
Rullbäddar 
 
1 plan 100 
2 plan 190 
Golvet 70 
 
Totalt 1360 

 
Figur 7.10 Hel utbyggnad – travers & rullbäddar 

Precis som i övriga traverslösningar krävs bemanning i utlastningshallen dygnet runt 
för att kunna placera ut de nyproducerade banden i lagret, vilket innebär en mycket 
stor kostnad. 

Hel utbyggnad – höglager 
För att klara av en produktionsvolym upp mot 170 000 ton, med en betydande andel 
band emballerade på pall räcker inte enbart den mindre utbyggnaden till om inte ett 
höglager används. Det största antal platser som kan skapas med rimliga medel är om 
ett höglager anläggs i hela utbyggnaden enligt Figur 7.11. Om fyra plan används kan 
totalt 2300 band lagras, vilket långt överskrider det behov som finns, även vid en 
produktionsvolym på 170 000 ton. Då inte behovet finns för så många platser, samt att 
kostnaden skulle bli relativt hög med fyra plan är en höglagerlösning med färre antal 
plan mer relevant. 
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Utbyggnad
 
Höglager 
 
1 plan 570 
2 plan 1140 
3 plan 1710 
4 plan 2280 

 
Figur 7.11 Hel utbyggnad – höglager 

Även en lösning med tre plan skulle överskrida behovet med hundratals platser trots en 
avsevärt ökad produktionsvolym. Det räcker med två plan, vilket innebär mellan elva 
och tolv hundra lagerplatser i utlastningshallen, för att täcka behovet vid 170 000 ton. 
En höglagerlösning i två plan låter inte som en så mycket bättre lösning än att använda 
rullbäddar och stapla banden, men den stora fördelen med ett höglager är att även band 
på pall kan lagras på alla platser. En annan fördel är att i ett höglager kan varje band ha 
en dedikerad plats och behöver således inte flyttas runt förrän bandet skall lämna 
lagret. 
 
På samma sätt som flertalet andra lösningsförslag kräver även en höglagerlösning att 
utlastningshallen bemannas dygnet runt. 

Ny lokal – säsongslager 
Ett alternativ till att bygga ut nuvarande lokal är att bygga en helt ny lagerlokal. Detta 
lager kan användas dels till säsongslager och dels kan lagret användas till att även 
lagra band som produceras mot kundorder. Om viss del av lagret skulle vara avsatt för 
lagring av kundspecifika band skulle behovet i ett första skede vara omkring 200 band. 
Behovet av lagerutrymme ökar naturligtvis med produktionstakten. Lagerbehovet i den 
nya lokalen kommer därefter att öka linjärt för att vid en produktionsvolym på 170 000 
ton vara 700 band.  
 
Genom att bygga ett helt nytt lager kan kostnaderna hållas nere. Används lagret även 
som säsongslager behöver inte dessa band transporteras iväg ut i Sverige innan banden 
har en kund. En uppenbar nackdel är dock att när ett band är producerat skall det först 
transporteras till säsongslagret. Därefter skall det transporteras in i den nuvarande 
utlastningshallen igen för att där lastas på lastbil. Ett alternativ till detta är att även 
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bedriva utlastning i anslutning till den nya lokalen. Detta skulle dock kräva utökad 
personal. 

Övrigt 
När utlastningen flyttas från nuvarande plats till att hamna utanför utlastningshallen, 
alternativt i det nuvarande sekundalagret, uppstår två problem som följer av varandra. 
Majoriteten av alla lastbilar lastas från vänster. Detta innebär att det ideala för 
utlastningen vore om lastbilarna körde in i motsatt färdriktning jämfört med hur det ser 
ut i Figur 7.7 till Figur 7.11. Skulle bilarna stå på detta sätt skulle det avsevärt 
underlätta utlastningen då inte den lastande trucken behöver åka runt lastbilen för att 
hämta de band som skall lastas. Problemet med detta är att om bilarna skulle åka 
igenom utlastningen på detta sätt skulle de, när de lämnar lagret, behöva göra en 
180-graderssväng med full last. Påfrestningarna på både lastbilar och underlag skulle 
bli mycket stora och därför är det antagligen en lämpligare lösning att låta lastbilarna 
utföra svängen utan last, för att därefter kunna lämna utlastningen med full last utan att 
behöva svänga kraftigt. 
 
En stor kostnad som uppkommer vid de lösningar som använder sig av en annan 
lagerhanteringslösning än dagens är den att utlastningshallen måste vara bemannad 
dygnet runt. Detta skulle kunna undvikas genom att använda produktionshallen som 
mellanlager och därmed enbart använda utlastningshallen till längre lagring av färdiga 
band. Ett annat alternativ är att använda samma truck både vid lagerhantering och vid 
urlastning ur maskin. 

7.3.2 Planering 
För att få ner lagerbehovet av färdigt material finns det ett flertal punkter som bör ses 
över. Bland annat bör genomloppstiden sänkas genom att få ner andelen långliggare 
och minska säkerhetsledtiden. 

Långliggare 
Ur Figur 5.18 framgår att en fjärdedel av alla färdigmålade primaband som lagras, 
ligger i lager mer än tre veckor. Detta är för länge med tanke på att alla band 
produceras mot kundorder. Att ett fåtal band kan ligga upp emot tre veckor är rimligt 
då planeringen använder sig av cyklisk planering, men att en så stor andel band ligger i 
lager mer än tre veckor är dock inte acceptabelt. 
 
Att band nu ligger i flera veckor, och i vissa fall i flera månader, beror dels på att vissa 
kunder inte har pengar att betala för och dels att de inte har akut behov av banden för 
tillfället. Att band ligger och väntar på kunder med betalningssvårigheter kan lösas på 
några olika sätt. Antingen kan SSAB ta en försäkring mot att vissa kunder inte betalar 
och leverera banden ändå. Flera av SSAB:s konkurrenter använder sig av denna typ av 
försäkring och kan på så sätt minska sina lagernivåer. En stor och troligtvis ökande 
andel av SSAB:s kunder är kunder i östländer med dålig ekonomi och ett sämre 
fungerande bankväsende. Detta leder till höga premier och därmed innebär det en stor 
kostnad att införskaffa en försäkring mot penningsvaga kunder. Dessutom är det ett 
beslut på en högre nivå än produktionsenheten i Finspång. 
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Ett annat alternativ för att slippa lagra band till kunder som saknar pengar är att inte 
tillverka band till kunder som saknar bankgarantier. I stället för att prioritera alla 
kunder lika kan betalningsstarka kunder prioriteras högre och order till svaga kunder 
utan bankgarantier kan nedprioriteras. Order till dessa svaga kunder skall, förutom vid 
mycket svag orderingång, inte produceras förrän bankgarantier finns. På detta sätt 
behöver inte band lagras långa tider i väntan på att kunderna skall få fram pengar utan 
produktionskapacitet och lagerutrymme kan istället användas till viktigare kunder och 
på detta sätt stärka SSAB:s ställning. En tanke att beakta i denna fråga är även om 
olika leveranstider till olika kundgrupper skall användas och om möjligheten att lägga 
in en ny order, trots att det finns en gammal obetald order, skall kvarstå. 
 
I dagsläget kostar det inte kunderna någonting att lagerhålla band i Finspång. I och 
med att de inte själva behöver stå för de kostnader som uppstår vid lagring, i form av 
lokaler och hantering, innebär detta att om kunderna inte har ett akut behov finns 
enbart fördelar med att inte hämta de beställda banden. För att råda bot på detta 
föreslås att en dröjsmålsränta, eller en lagerhållningsavgift, införs för att på detta sätt 
ge kunderna en anledning till att hämta de band som beställts. 
 
Trots dessa åtgärder kommer en del band med största sannolikhet att ligga i lager en 
längre tid. Idag kan man se att om ett band har legat i lager i tre veckor ligger bandet 
troligtvis även i lager tre månader senare. Om bandet ligger kvar i ett lager såsom det 
ser ut idag kommer bandet antagligen att flyttas runt ett flertal gånger under dessa 
månader, vilket förutom det extra arbete detta innebär även ökar risken för 
hanteringsskador. Detta skulle kunna minimeras genom att införa en regel som säger 
att alla band som är mer än tre veckor gamla skall lagras på ett speciellt ställe för att på 
så sätt undvika att de flyttas onödigt många gånger. Ett förslag är att placera dessa 
band i kallagret eller i ett dedikerat utrymme i produktionshallen och då enbart 
använda utlastningshallen till vad den är byggd för. Det vill säga att den endast 
används för utlastning och i viss mån korttidslagring. 
 
I stället för att placera långliggare på en speciell plats i väntan på att kunden kommer 
och hämtar bandet kan bandet friställas originalordern och släppas ut till försäljning. 
Förslagsvis ska priset då vara något under gällande marknadspris för att på så sätt 
snabba på försäljningen. Här gäller det dock att vara försiktig så att inte vissa kunder 
sätter i system att inte betala och sedan köpa tillbaka de önskade banden till ett lägre 
pris. 

Genomloppstid 
Förutom att få ner andelen långliggare, vilket diskuterades i föregående stycke, går det 
att sänka genomloppstiden i färdigvarulagret genom att minska säkerhetsledtiden eller 
att korta cykeltiden, och därmed ställa om maskinen oftare. Då få missöden inträffar 
och tillgängligheten i maskinen är mycket hög behöver inte banden lackeras minst en 
vecka före utsatt leveransdatum. Den höga leveranssäkerheten kan upprätthållas även 
med en något kortad säkerhetsledtid. Om säkerhetsledtiden kortas är det viktigt att inte 
sänka leveranssäkerheten på grund av att det är en av SSAB:s styrkor och 
ordervinnare. 
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En cykeltid på tre veckor används idag, vilket gör att visst material lackeras tre veckor 
innan materialet skall levereras till kund. Den relativt långa cykeltiden beror på att 
antalet ställ vill minimeras för att hålla en hög produktivitet. Om ställtiden minskas 
skulle även cykeltiden kunna minskas och därigenom skulle även genomloppstiden 
kunna minskas någon dag. 

Utleveranser 
Då utleveranser enbart sker måndag till och med fredag, byggs lagernivån upp under 
helgen. I dagsläget används upp mot 200 lagerplatser, och vid en framtida 
volymexpansion upp mot 300 platser, till att klara av dessa dagar utan utleveranser. 
Vid långhelger såsom påsk eller jul är detta problem ännu större och vid dessa helger 
kan det krävas dubbelt så många platser för detta ändamål. I dessa fall kan 
färdigvarulagret bestå till närmare 50 procent av det ökade lagerbehov som 
uppkommer av några dagars uteblivna utleveranser. 
 
Om det vore möjligt att lasta ut även under helger skulle således lagerbehovet minska 
med mellan två- och trehundra platser. Detta är antagligen mycket svårt att 
åstadkomma då flertalet lastbilschaufförer är lediga under helgen. Förutom att 
lastbilschaufförerna är lediga under helgen är även de flesta företag stängda under 
dessa dagar. Detta innebär att även om lastbilarna skulle kunna lastas under helger är 
det inte säkert att de kan lossas framme hos kund, eller att lastbilarna får en returlast, 
under lördagar och söndagar. 
 
Förutom problemet med att ingen lastning sker under helger är utlastningen mindre på 
måndagar än under övriga vardagar, om än marginellt (se Figur 5.20). Problemet med 
en låg utlastningsfrekvens på måndagar är inte enbart att lagernivån inte minskar som 
den borde utan även att behovet av utlastning är större under övriga dagar. Kapaciteten 
i utlastningen med tillhörande framlyftning måste därmed vara större än den annars 
hade behövt vara. 

Sammanfattning 
De föreslagna åtgärdsförslagen vad gäller planering har olika effekt på lagerbehovet. I 
Figur 7.12 visas hur lagerbehovet av primaband varierar med föreslagna åtgärder. Den 
enskilda åtgärd som har störst inverkan på lagerbehovet är att bedriva utlastning även 
på helger. Detta förslag kräver dock en ökad bemanning. 
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Figur 7.12 Sammanfattning av förändringar i huvudlagret 

Ur figuren framgår att om samtliga förslag genomförs räcker dagens kapacitet även vid 
produktionsvolymer omkring 170 000 ton. Det är dock inte ett rimligt antagande att 
samtliga åtgärder går att realisera i praktiken. 

7.3.3 Övrigt 
Vid en volymexpansion österut kommer andelen band som skall levereras på pall 
troligtvis att öka. Detta kan innebära stora problem vid förvaring av färdigemballerade 
band, då ett band placerat på pall inte kan staplas. Därmed begränsas det redan 
begränsade lagerutrymmet ytterligare. För att minska detta problem är en lösning att 
lagra även dessa band utan pall och först i samband med att bandet lastas på lastbilen 
göra en slutlig emballering på pall. I och med detta skulle banden kunna staplas i lagret 
och ingen inga specifika platser behöver därför tillägnas band på pall. Förutom att 
samtliga band kan lagras på alla platser finns även möjligheten att använda rullbäddar 
på samtliga platser i lagret och därmed kan en större del av banden staplas. Då 
fluktuationer i andelen band emballerade på pall förekommer utnyttjas på detta sätt 
lagret bättre än om band på pall använder specifika platser, vilket kan jämföras med 
fast eller flytande placering i kapitel 4.2.3. Nackdelen med detta är dock att den 
nödvändiga arbetsinsatsen i utlastningen kommer att öka, när även viss 
slutemballering görs i samband med utlastning. Detta kan jämföras mot att all 
emballering görs i direkt anslutning till maskinen eller i exportemballeringen. I värsta 
fall innebär det att det krävs en ytterligare tjänst som i samband med utlastningen, 
hjälper truckföraren med emballering på pall. Detta skulle medföra avsevärt ökade 
kostnader. 
 
Det råder delade meningar om hur sekundaband skall hanteras och lagras. Ett 
alternativ är att fortsätta att göra som idag och lagra samtliga sekundaband i ett särskilt 
lager. Fördelen med detta är att lokaler utan uppvärmning kan användas, vilket leder 
till att plats frigörs i huvudlagret samtidigt som kostnaden för lagerhållning hålls på en 
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relativt låg nivå. Ett annat alternativ är att placera sekundaband i samma lager som 
primabanden. Om all lagring sker i uppvärmda lokaler är detta att föredra ett högre 
utnyttjande av lagret kan nås på samma sätt som diskuterades i föregående stycke 
angående fast eller flytande placering. Används däremot ouppvärmda lokaler som 
lagerutrymme är det bättre att utnyttja dessa för sekundaband för att på så sätt hålla 
nere kostnaden för lagerhållning då dessa lagerplatser ändå inte kan användas för 
primaband. 
 
Ovanstående alternativ vad gäller sekundaband är relativt okontroversiella. Lite mer 
kontroversiellt blir det om sekundabanden helt enkelt skrotas istället för att säljas som 
sekunda. På detta sätt skulle stora lagerutrymmen frigöras och en utbyggnad av lagret 
kanske inte är nödvändigt. Nackdelen är att det innebär en stor kostnad att skrota band 
som skulle kunna säljas till ett avsevärt högre värde än skrotningspriset. Å andra sidan 
kan kostnaden för en eventuell utbyggnad minskas avsevärt eller i bästa fall 
elimineras. Ett något mindre kontroversiellt förslag är att använda ett centralt lager för 
lagring av sekunda. Detta lager skulle förslagsvis kunna placeras i Borlänge då det 
ändå går ett flertal transporter till Borlänge från Finspång varje vecka. Även på detta 
sätt skulle ett flertal lagerplatser kunna frigöras i Finspång. I detta förslag behöver inte 
banden lagras i Finspång, men kan ändå säljas som sekunda och behöver därigenom 
inte skrotas. 

7.4 Övriga lager och aktiviteter 
Exportemballeringslagret är i jämförelse med basmaterial- och färdigvarulagret av 
mindre betydelse, men det är fortfarande en viktig punkt att se över. En annan viktig 
fråga att ta upp är behovet av uppföljning och möjligheten att få fram data och statistik 
på ett enkelt sätt. 

7.4.1 Exportemballering 
Då behovet av lagerplats innan exportemballeringen endast kommer att öka marginellt, 
finns inte något överhängande behov av några större förändringar i export-
emballeringen. Det finns dock några åtgärder som skulle underlätta hanteringen eller 
allmänt öka lagerutrymmet. 

Layout 
Idag används exportemballeringslagret både till färdigt material och till band som 
väntar på exportemballering. Detta är bra med dagens höga beläggning i 
färdigvarulagret då lagret kan utnyttjas mer effektivt på detta sätt. Den flytande 
placeringen är dock inte att föredra om det finns tillräckligt mycket utrymme i övriga 
delar av lagret. Här är det bättre att enbart använda exportemballeringslagret till vad 
det är tänkt för och således använda en fast placering. Huvudanledningen till detta är 
hanteringen av de stora svängningar som förekommer i inflödet. I vanliga 
lagersammanhang är det, vid stora svängningar i efterfrågan, att föredra en flytande 
placering. Utrymmet kan då i enlighet med kapitel 4.2.3, utnyttjas bättre, men i detta 
fall försvårar det också hanteringen avsevärt. Risken att band emballeras felaktigt 
skulle även öka om band placerades i färdigvarulagret innan de var färdigemballerade. 
Vid vissa tillfällen kan detta tillåtas förekomma, men det skall inte vara en rutinåtgärd. 
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Ett förslag till att öka kapaciteten i exportemballeringslagret är att flytta ut en del av 
det färdiga material som i dag lagras i produktionshallen till utlastningshallen. Det 
frigjorda utrymmet skall, för att ta upp de svängningar som förekommer, istället 
användas till exportemballering. Genom att ha ett större lager kan ett jämnare flöde till 
emballeringen skapas, vilket underlättar för personal och planering. 

Planering 
Genom att fördela ut de order som skall exportemballeras till att ligga jämnare över 
tiden minskas behovet av ett stort exportemballeringslager avsevärt. I dagsläget är det 
inte ovanligt att en hel veckas produktion av band som skall exportemballeras 
produceras samtidigt. Detta innebär att personalen som emballerar inte hinner med. 
Således behövs ett lager som i genomsnitt rymmer en veckas produktion, vilket dagens 
lager rymmer. Om tillverkningen fördelas jämnare kan detta behov minskas med cirka 
50 procent. Detta kan dock vara svårt då en hel enhetlig order skall exportemballeras. 
 
Ett problem i hanteringen är att det finns ett flertal olika emballagetyper. Vissa av 
dessa emballagetyper är mycket lika och därför skulle möjligheten finnas att ta bort 
några av dessa. På så sätt kan emballeringen förenklas, genom exempelvis hel- eller 
halvautomatisering. 

7.4.2 Övrigt 
För att underlätta framtida statistik och möjliggöra någon form av historisk 
uppföljning är det viktigt att insamlad data är lättillgänglig. I dagsläget är det mycket 
information som finns lagrad men som är otillgänglig då den inte är datoriserad eller 
finns i ett system som det inte går att hämta ut informationen ifrån. En viktig tanke är 
att försöka jobba mot att göra den data som finns mer lättillgänglig. 
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8 Handlingsplan 

Detta kapitel är en summering av de förslag som enligt denna 
utredning anses vara de som är mest lämpliga att genomföra för att 
klara av den framtida volymexpansionen.  
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8.1 Basmaterial 
Idag är medelbeläggningen i basmateriallagret cirka 70 procent. Detta anses vara en 
rimlig beläggning då variationen i lagernivån är stor. Denna variation beror på att det 
bara är inleverans av basmaterial fem dagar i veckan medan förbrukning sker sju dagar 
i veckan. Detta kommer att kvarstå även i fortsättningen och skillnaden mellan lägsta 
och högsta lagernivå kommer att bli större då storleken på inleveranserna kommer att 
öka. Figur 8.1 visar prognostiserade medel- och maxlagernivåer, som bygger på 
dagens lagernivåer och förändringsförslag, samt den utbyggda kapacitet som föreslås. 

Utveckling och behov i basmatriallagret
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Figur 8.1 Kapacitets- och behovsutveckling 

Kapaciteten följer ”lead”-modellen som presenterades i kapitel 4.1.2. Här redogöras att 
”lead”-modellen bygger på att kapaciteten ligger steget före efterfrågan och att när 
efterfrågan kommer ikapp kapaciteten, så utökades kapaciteten. Figur 8.1 visar också 
att medellagerbehovet ligger en bra bit under maxlagerbehovet. Detta beror på de stora 
svängningar som lagernivån har, och kommer att ha, under veckan. 
 
I följande avsnitt presenteras åtgärdsförslagen för att dels minska behovet av lagring 
och dels öka antalet platser för lagring för att i framtiden klara av produktionstakts-
ökningen på ett rimligt sätt. 

8.1.1 Utökad kapacitet 
Idag är basmateriallagret uppdelat i en rullbäddsdel som opereras med travers och en 
höglagerdel som hanteras med hjälp av truck. Inleveranser till basmateriallagret sker 
med hjälp av truck som kör i truckgången i Figur 2.7. Truckgången tar ganska mycket 
utrymme från basmateriallagret och truckhanteringen kan anses osmidig då den som 
skarvar in bandet i maskinen inte kan hämta bandet själv. 
 
Förslaget är således att ta bort truckgången och höglagerställningarna i lagret. 
Ställningarna, och det emballeringsmaterial som lagras i vissa delar av ställningarna, 
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föreslås att förflyttas till det nuvarande sekundalagret. Genom detta frigörs 
golvutrymme i vilket ytterliggare rullbäddar kan läggas. Lokalen är 23,5 meter bred 
och på denna yta får det nio rullbäddsrader. En rullbädd är 1,5 meter bred vilket ger 
1,5 meter alternerat med 0,75 meter mellan rullbäddarna, se Figur 8.2. 

 
Figur 8.2 Ny layout med endast rullbäddar 

Med en layout enligt Figur 8.2 blir det 375 platser tillgängliga i bottenplan. Det är en 
rekommendation att göra denna investering redan i ett första steg. Figur 8.1 visar en 
stegvis ökande lagerkapacitet. I första etappen används endast bottenplan av 
rullbäddarna, andra etappen motsvarar 1,3 plan i rullbäddarna och sista etappen är 
1,3 plan i alla rullbäddar och 2 plan i rullbädd 1 och 9. Med dessa etapper hamnar den 
slutgiltiga lagerkapaciteten på 540 band. Figur 8.1 visar också att medellagernivån 
med god marginal kommer att hålla sig under behovet att stapla i 1,3 plan. Detta är 
positivt då det underlättar hanteringen och snabbar upp framlyftningen som annars kan 
bli problem vid ökade maskinhastigheter. 

8.1.2 Utnyttja kallager 
Funktionen av kallagret har varit att mellanlagra band mellan det att de lastas av från 
järnvägen tills det att alla vagnar är avlastade och transport till basmateriallagret kan 
göras. Kallagret är ett stort, och relativt outnyttjat område, och ett förslag är därför att 
utnyttja detta mer. Det har i denna rapport diskuterats mycket om genomloppstider 
som ett medel att styra lagerbehovet. Ett sätt att få ner genomloppstiden i 
basmateriallagret är att låta banden ligga en dag i kallagret. Den totala 
genomloppstiden förblir då densamma bara det att en dag förläggs som genomloppstid 
i kallagret. 
 
Genom att dela upp kallagret i två halvor, se Figur 8.3 och lägga in rullbäddar längs 
långsidorna kan kallagret användas som en del i basmateriallagret. Med denna layout 
rymmer kallagret 120 platser för förvaring av råband. Rullbäddarna används för att ha 
möjlighet att stapla motsvarande en extra rad och likt idag föreslås golvutrymme 
användas. Viktigt är att utrymme lämnas för att få plats med band som skall 
transporteras iväg med järnvägen, utrymme för dessa lämnas förslagsvis längs väggen 
som visas i nedre delen av bilden. Även här används rullbäddar för att få plats med 
ytterliggare en rad. Med denna layout ryms 60 band färdigt material.  
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Figur 8.3 Förslag på layout för kallagret. 

Om en dags inleveranser läggs i kallagret och får ligga kvar där en dag, medan 
föregående dags inleveranser flyttas upp till basmateriallagret, kan lagernivån i 
basmateriallagret minskas med ett antal motsvarande en dags inleverans. 
 
Antalet platser anses räcka även vid produktionsvolymer på 170 000 ton. 
Inleveransstorleken vid 170 000 ton beräknas vara 65 band och lagerutrymmet 
beräknas således klara av två dagars inleveranser. 
 
Kapitel 5.2.1 visade att 10 procent av alla band används första dagen medan 
90 procent går två eller fler dagar efter inleverans. Genom att vid leverans kontrollera 
banden skulle det vara möjligt att prioritera upp rullar och veta vilka band inom en 
leverans som skall köras samma dag. Inför helgen kan det avgöras vilka band som 
kommer att användas under helgen, medan resten kan ligga kvar till måndagen efter. 
 
Meningen med detta åtgärdsförslag är att kallagret skall fungera som ett mellanlager 
med lite längre liggtid än det har idag. Därmed kan behovet av lagring minskas i 
basmateriallagret. Det föreslås att denna åtgärd genomförs så snart som möjligt då den 
frigör utrymme i basmateriallagret och därmed ökar hanterbarheten. 
 
För att få ett bra flöde genom kallagret är också viktigt att jobba mot att utjämna 
eventuella svängningar i inleveranser. Större svängningar bidrar till en högre maximal 
lagernivå och därmed ett ökat lagerbehov. 

8.1.3 Minska andel restband 
Andelen restband uppgår idag till omkring 30 procent av medellagerbehovet. Tidigare 
kapitel har visat att av dessa är det cirka 30 procent som har en mycket lång liggtid. 
Om denna andel kan tas bort kan medellagernivån sänkas med mellan fem och tio 
procent. Denna åtgärd är inte den som har störst inverkan på lagernivån men är ändå 
betydande då den ger en förenklad hantering. 
 
Åtgärden har framförallt betydelse i övergången till produktionsvolymerna 120 000 
och 140 000 ton. Om åtgärden inte genomförs innan dessa brytpunkter visar Figur 8.1 
att brytpunkterna kommer att komma tidigare. Hanteringen underlättas avsevärt om 
stapling undviks och det föreslås därför att tid läggs på att minska andelen restband 
med cirka 25 procent. 
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8.2 Färg 
Angreppssättet i färgförrådet har varit att utnyttja det utrymme som finns tillgängligt i 
dagsläget och därmed utnyttja det maximalt. Med detta har det sagts att beläggningen 
inte bör överskrida 85 procent. Denna gräns är satt för att ha viss luft i hanteringen 
samt att ta upp svängningar över året. Figur 8.4 visar lagerutvecklingen i färgförrådet. 
De olika kapacitetsutökningarna följer ”lead”-mönstret som presenterades i kapitel 
4.1.2. Åtgärderna för behovs- och kapacitetsutvecklingen förklaras i nedanstående 
avsnitt. 
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Figur 8.4 Förslag färgförråd 

8.2.1 Få över fler färger på container 
I dagsläget är det cirka tio färger som enligt färgleverantörernas kriterier skulle kunna 
gå över till att levereras på container istället för på fat. Dessa är högvolymsfärger som i 
dagsläget tillsammans har cirka 100 fat i lager. Förs denna volym över på container 
blir det cirka 25 containrar. Dessa tar mindre plats och är dessutom lättare att hantera 
än motsvarande mängd på fat.  
 
Första förslaget är således att försöka få över dessa färger till att levereras på 
container. Kurvorna i Figur 8.4 visar ett första steg där behovet av fatplatser sjunker 
ganska drastiskt medan behovet för containerplatser ökar. I samma skede föreslås 100 
fatplatser konverteras till 30 containerplatser. Kapaciteten för lagring av fat hamnar 
med denna åtgärd på 500 medan kapaciteten för lagring av container ökar till 145. 
 
I det här förslaget ingår även att det kontinuerligt skall följas upp vilka färger som 
uppfyller färgleverantörernas krav och jobba mot att få så mycket färg som möjligt att 
levereras på container. Prognosen i Figur 8.4 bygger på att 75 procent av färgerna, som 
enligt utvecklingen i kapitel 6.2.2 överstiger volymer på 25 ton, går över till att 
levereras på container. 
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8.2.2 Ändra hanteringsregler 
Hanteringen, som bygger på att endast fat som har samma artikelnummer skall 
förvaras på samma pall, är bra men kräver mycket utrymme. Om lagret dessutom 
börjar kännas trångt är detta utrymme värdefullt. Vid produktionsvolymer på 130 000 
ton kommer utrymmet att behövas. I detta skede föreslås därför att C-färger går över 
till att de alltid skall stå lagrade två och två. C-färgerna har en längre liggtid i förrådet 
och den ökade hanteringen anses därmed vara minimal. Denna åtgärd frigör 40 
fatplatser som hjälper till att minska beläggningen och ger utrymme för ytterliggare 
expansion.  
 
Vid en produktionstakt på 155 000 ton kommer det att behövas ytterligare förändringar 
i hanteringen i färgförrådet. I detta skede föreslås därför att även B-färgerna går över 
till att förvaras två och två. Denna åtgärd kommer att frigöra i storleksordningen 30 
platser som kan användas till att öka rörligheten i lagret. 

8.2.3 Utöka kapacitet 
Trots tidigare nämnda åtgärdsförslag kommer färgförrådet att behöva byggas ut. För 
att klara av att hålla en beläggningsgrad under 85 procent kommer både fat- och 
containerplatserna behöva utökas. Vid 130 000 ton kommer det att krävas 25 nya 
containerplatser. Modifieringen av antalet platser kan börja redan vid 120 000 ton för 
att vara tillgängliga när produktionsvolymen når 130 000 ton. Vart platserna tas ifrån 
får avgöras när produktionstakten blir aktuell. Då det är möjligt att lagerhålla färg 
utomhus kan det vara idé att se över om viss del av C-färgerna kan förflyttas utomhus. 
För att få plats med de 25 containerplatserna krävs att 75 fat flyttas utomhus. 
 
Vid 140 000 ton kommer 30 fatplatser att behövas. I detta skede kan det bli aktuellt att 
göra dessa tillgängliga i annat utrymme eller utomhus. Totalt kommer det i detta skede 
behövas övriga utrymmesplatser motsvarande 100 fatplatser. Då de färger som 
lagerhålls på container är högvolymsfärger med kort genomloppstid är det smart att 
lagerytan för containrar är i nära anslutning till färgblandningen.  
 
När produktionsvolymen uppgår till 150 000 ton blir det åter intressant att se över 
containerplatserna. Enligt prognosen kommer det vid 160 000 ton att behövas 220 
containerplatser. Detta innebär ett ytterliggare tillskott på 40 containerplatser. 
Lagringen bör ske i eller i anslutning till dagens lagerlokal. Det föreslås därför att 120 
fat förflyttas till annat förvaringsutrymme. 
 
För att klara av beläggningsgradskravet även vid 170 000 ton krävs ytterliggare 30 
fatplatser. Totalt kommer det för den uppnådda produktionsvolymen finnas ett behov 
av 250 fatplatser som ligger utanför dagens lagerlokal. Antalet containerplatser 
kommer då att uppgå till 185 i dagens lokal. 

8.3 Färdigt material  
Den höga beläggning som råder i dagsläget bör inte vara utgångspunkt för en 
volymexpansion. I stället bör det strävas efter att sänka beläggningen. På så sätt skapas 
en bättre arbetsmiljö och på samma gång minskas risken för hanteringsskador. Den 
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handlingsplan som redovisas här bygger på prognoser enligt Figur 8.5 och att både 
sekundaband och de band som nu lagras i kallagret, lagerhålls i huvudlagret. 
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Figur 8.5 Kapacitet och behov i färdigvarulagret 

Med de förändringar som krävs i basmaterialets flöde begränsas möjligheten att lagra 
band i kallagret och sekundalagret. Dessa behövs istället till basmaterial och 
emballeringsmaterial. De band som i dagsläget lagras på dessa platser skall istället 
placeras med övriga band i huvudbyggnaden och framförallt i utlastningshallen. Även 
här rekommenderas en ”lead”-strategi enligt kapitel 4.1.2 och således behöver något 
göras åt kapaciteten inom en snar framtid. Som det är nu ligger kapaciteten under 
efterfrågan och det gäller således att gå från ”lag”-kapacitet till ”lead”-kapacitet. 
 
För att sänka beläggningsgraden kan antingen behovet minskas eller kapaciteten ökas. 
I detta fall är det svårt att sänka behovet enbart med åtgärder i Finspång då de åtgärder 
som krävs även är beroende av åtgärder från huvudkontoret i Borlänge. 
Rekommendationer är därför allt som kan ges i frågan. I och med detta utgår alla 
lösningsförslag utifrån ett opåverkat behov. 

8.3.1 Kapacitetsökning 
De lösningsförslag som togs fram i kapitel 7.3.1 har alla sina för- och nackdelar. 
Flertalet av dessa lösningsförslag har en kapacitet som gott och väl räcker till för 
produktionsvolymer över 170 000 ton. Då volymökningen med största sannolikhet 
kommer att ske stegvis är det inte att rekommendera att fullt ut anamma någon av 
dessa lösningar i ett första skede, utan i stället bygga om lagret i etapper. 



Handlingsplan 

 120

Kapacitet och behov i färdigvarulagret

600

800

1000

1200

1400

1600

Ini
tia

lt

11
00

00

12
00

00

13
00

00

14
00

00

15
00

00

16
00

00

17
00

00

Produktionsvolym

A
nt

al

Behov
Behov inkl sekunda
Handlingsplan
Dagens kapacitet

 
Figur 8.6 Kapacitet och behov i färdigvarulagret 

Den valda lösningen innefattar ett höglager med de för- och nackdelar det innebär. De 
stora fördelarna med ett höglager är att hanteringen minskas och att både band på pall 
och utan kan lagras på samtliga platser. Hanteringen kan minskas genom att det inte 
finns några överliggande band som behöver flyttas runt för att komma åt ett sökt band, 
utan banden behöver inte flyttas från sin lagerplats innan de skall lastas ut. Genom att 
banden inte flyttas runt, och det därmed inte behövs extra utrymme för omflyttning av 
band, kan beläggningsgraden vara högre i ett höglager än i andra lagerlösningar. 
Förslagsvis skall även ett lagerhanteringssystem införas, vilket innebär att man enkelt 
kan se var ett band finns lagrat. 
 
Vid hantering i ett höglager behöver sidlastade truckar användas. För att inte både 
behöva en truck som hämtar banden vid maskinen och en truck som placerar ut band i 
höglagret skall enbart en sidlastad truck användas. Förutom att det enbart krävs en 
truck, behöver inte ytterligare en tjänst på femskift tillsättas. 
 
Angående utlastningen är förslaget är att den flyttas ut under ett skärmtak som byggs 
utefter den nuvarande utlastningshallen. I och med denna utbyggnad frigörs inte bara 
utrymme i utlastningshallen, utan även utlastningskapaciteten ökar. 
 
Det går att lösa lagerbehovet upp till drygt 160 000 ton enbart med hjälp av denna 
utbyggnad. För att lyckas med detta skall nuvarande rullbäddar i utlastningshallen 
bytas ut mot ett höglager i fyra plan enligt Figur 8.7.  
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Figur 8.7 Höglager i utlastningshall 

Genom denna utbyggnad ökas kapaciteten till 1530 platser. Av kostnadsskäl bör dock 
inte hela lagret bytas ut på en gång. Till en början bör istället enbart fyra rader bytas ut 
till ett höglager i fyra plan och att sekundaband fortfarande lagras i sekundalagret. 
Detta räcker inte riktigt till för att täcka behovet men det minskar beläggningen, vilket 
kan vara tillräckligt i ett initialt skede. Fördelen med att enbart göra detta är förutom 
en låg kostnad även att hanteringen kan fortsätta på samma sätt som i dagsläget. Dock 
behöver trucken justeras för att kunna lyfta i fyra plan. När produktionstakten sedan 
börjar öka byts trucken ut mot en höglagertruck och tre rullbäddsrader flyttas in i 
lagret igen, samt att ytterligare en rad höglager installeras. Dessa rullbäddar kan 
förlängas gentemot hur de ser ut idag på grund av att utlastningen flyttas ut ur 
utlastningshallen. Vid denna design bör banden inte staplas i rullbäddarna utan banden 
bör enbart lagras i ett plan. Med fem rader höglager och tre rullbäddsrader ryms 1130 
band i lagret, vilket täcker in behovet av både prima- och sekundaband vid 
produktionsvolymer upp mot 130 000 ton. 
 
Rullbäddsraderna byts ut successivt mot höglager i fyra plan allteftersom behovet 
ökar. Varje rad som byts ut skapar ytterligare 100 lagerplatser och således behöver 
rader bytas ut vid produktionsvolymer på 120-, 130- och 150-tusen ton. I och med 
dessa ombyggnationer räcker kapaciteten till för volymer strax över 160 000 ton. Skall 
volymen utökas ytterligare måste laget byggas ut genom att förlänga utlastningshallen 
enligt Figur 8.8. Utbyggnaden behöver rymma 100 band för att kunna hantera 170 000 
ton målade band per år. 
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Figur 8.8 Höglager i ursprunglig utlastningshall, samt i utbyggnad 

Fördelar med denna lösning är att den initiala investeringskostnaden är relativt låg och 
att den inte stör det dagliga arbetet. Vid övergång till höglager i utlastningshallen är 
det förhållandevis lätt att bygga ut successivt, vilket är positivt då det inte kan 
garanteras att produktionsvolymen kommer att öka ytterligare. När förlängningen av 
utlastningshallen görs kan denna anpassas efter hur behovet ser ut. Eventuellt behöver 
utbyggnaden rymma mer än 100 band och detta finns det utrymme för. 

8.3.2 Minska behov 
Även om det kan vara svårt att påverka behovet med åtgärder enbart i Finspång finns 
det vissa saker man kan tänka på. Till att börja med vet säljarna i de flesta fall om 
vilka kunder som har betalningssvårigheter. Denna information skall finnas tillgänglig 
vid produktion och dessa kunder skall prioriteras ner. Band till dessa kunder skall 
enbart produceras om det inte finns en annan lämplig order att köra. På detta sätt kan 
genomloppstiden för långliggarna minskas och därigenom kommer även lagerbehovet 
att minska. Ett annat sätt att minska antalet långliggare är att helt enkelt inte producera 
till vissa kunder innan de har bankgarantier. I dag levereras inte banden, men det finns 
inget som säger att de inte skall produceras innan kunden har fått fram pengar. Dessa 
förändringar kräver en viss del av inblandning ifrån huvudkontoret i Borlänge, men 
medför inga större förändringar. 
 
Förutom att enbart minska genomloppstiden på de band som ligger länge kan 
genomloppstiden även minskas på de band det är omsättning på. Genom att minska 
säkerhetsledtiden en dag kan behovet sänkas med i storleksordningen 100 band enligt 
kapitel 7.3.2. Då maskinens tillförlitlighet är mycket hög kan detta ske utan att 
leveranssäkerheten påverkas. 
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8.3.3 Utlastning 
Även om inte den genomsnittliga utlastningsfrekvensen innebär några problem 
rekommenderas att utlastningens kapacitet ökas för att klara av de svängningar som 
förekommer. Genom att flytta utlastningen från utlastningshallen till under ett 
skärmtak, vilket presenteras i Figur 8.7, finns möjligheten att få in två lastbilar 
samtidigt. Även om enbart en lastbil lastas åt gången ökar kapaciteten genom att 
bakomliggande lastbil omgående är klar för lastning. Vid mycket hög beläggning kan 
två truckar användas och på så sätt kan två lastbilar lastas samtidigt. 

8.4 Övriga lager och aktiviteter 
På grund av att exportemballeringslagret är dimensionerat för avsevärt större volymer 
än dagens finns inget akut behov av förändring. Det som däremot bör ses över är vilka 
emballagetyper som skall finnas kvar i sortimentet. Kan antalet olika emballage 
minskas underlättas arbetet med att automatisera emballeringen. Emballering är fysiskt 
ansträngande för personalen och någon form av automatisering skulle förbättra 
arbetsmiljön och därmed minska risken för förslitningsskador. 
 
Om emballeringen automatiseras kommer delar av exportemballeringslagret att 
försvinna. I denna situation bör vidare åtgärder göras för att antingen utöka kapaciteten 
i lagret eller att minska behovet genom exempelvis ett jämnare inflöde av band till 
exportemballeringen. 

8.5 Ej valda förslag 
Förslagen som presenterats i ovanstående avsnitt är de förslag som, utav olika 
anledningar, ansetts vara mest rimliga att genomföra. Det finns dock andra förlag som 
presenterats tidigare i kapitel 7, Problemlösning, och anledningen till att de förslagen 
valts bort tas upp här. 

8.5.1 Basmaterial 
För basmateriallagret har det varit viktigt att hålla nere kostnaderna och underlätta 
hanteringen. Lagret måste vara dimensionerat efter maxlagernivån och en strävan är att 
minska denna. Detta kan, som diskuterats tidigare, göras genom att antingen minska 
ner det som i Figur 4.6 beskrivs som operationslager, eller att minska det som i samma 
figur benämns säkerhetslager. 
 
Fluktuationerna i operationslagerdelen ges av skillnaden i maxlagernivå och 
medellagernivå. Det är därför önskvärt att minimera denna skillnad. Ett sätt som 
föreslagits är att utöka antalet inleveranser. Ett utökat antal inleveranser per vecka 
skulle göra en stor skillnad på lagernivån i basmateriallagret. I kapitel 7.1.2 diskuteras 
två olika sätt att göra detta. Det första är att ha järnvägsleveranser sju dagar i veckan 
medan det andra är att ha transport mellan kallager och basmateriallager sju dagar i 
veckan. De båda alternativen skulle få samma positiva inverkan på lagernivån i 
basmateriallagret. 
 
Anledningen till att dessa båda förslag valts bort ifrån den slutgiltiga handlingsplanen 
är den utökade kostnad som dessa förslag skulle innebära. Första förslaget innebär 
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utökade järnvägsleveranser samt ett behov av ökad bemanning under helgen och 
förslag två innebär utökad bemanning över helgen. Personalkostnaden är en mycket 
stor investering i förhållande till de alternativ som finns. 
 
Den nedre delen av lagernivågrafen i Figur 4.6 beskrivs allmänt som säkerhetslager. I 
detta fall har inte hela denna mängd klassats som säkerhetslager utav den anledning att 
restbanden sedan tidigare resonemang, inte anses tillhöra denna kategori. Dock 
kvarstår, enligt Figur 5.6, att cirka en tredjedel av lagret får anses tillhöra 
säkerhetslagerkategorin. 
 
Ett sätt att minska denna del av lagernivån är att korta genomloppstiden. I dagsläget är 
den totala medelgenomloppstiden för råband sex dagar. Med inleveranser enbart från 
Borlänge anses det möjligt att korta denna ledtid. Anledningen till att detta förslag inte 
tagits med i handlingsplanen är att det inte anses troligt att detta kommer att göras. 
Denna förändring kräver inblandning av produktionsenheten i Borlänge och ger, som 
trolig följd, höjda lagernivåer där. Ett försök till att korta de genomsnittliga liggtiderna 
kvarstår dock som en stark rekommendation. 
 
Slutligen diskuteras olika sätt att minska andelen restbanden. Ett förslag till att minska 
denna nivå är att, om det är en vanlig dimension och färg, måla hela rullen och på så 
vis undvika att det blir en rest. Detta alternativ har valts bort på grund av att 
situationen i färdigvarulagret är mer belastad än den i basmateriallagret och en åtgärd 
där färdigvarulagrets lagernivå höjs anses inte vara någon lämplig lösning.  

8.5.2 Färg 
I färgförrådet har i stort sett alla de rekommendationer som gavs i kapitel 7 realiserats i 
den slutgiltiga handlingsplanen. Handlingsplanen baseras dock på att åtgärderna endast 
uppfylls till cirka 75 procent. Anledning till att det inte räknats med att effekterna av 
åtgärdsförslagen kommer att vara hundraprocentiga är att situationen i färgförrådet 
varierar beroende på närheten till en inventering. 

8.5.3 Färdigt material 
Enligt kapitel 4.2.3 är det viktigt att tänka på att den bästa lösningen är den billigaste 
lösning som uppfyller de krav som ställs. Detta är viktigt i detta fall och därmed skall 
inte en lösning väljas som vida överskrider de kapacitetsbehov som finns. Alternativen 
med hel utbyggnad kan därmed förkastas. 
 
Vilken typ av lager som valts baseras på att behovet skall tillfredsställas. Om ingen 
utbyggnad sker måste därmed antingen en travers- eller en höglagerlösning tillämpas. 
Traverslösningen faller på grund av tre anledningar. Traverslösningen räcker inte till 
vid någon betydande volymökning och med tanke på att en travers innebär en stor 
grundinvestering är det inte lämpligt att börja med en travers för att därefter byta till 
ett höglager. 
 
I normalfallet staplas band i rullbäddar om en travers används. Detta är dock inte 
möjligt om banden är emballerade på pall. På grund av detta måste ett flertal platser 
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vara utan rullbäddar och då det saknas rullbäddar i dessa platser kan inga band staplas 
där. Även om dessa platser tillämpar en flytande placering enligt kapitel 4.2.3 minskar 
det totala antalet lagerplatser. 
 
Installeras en travers i hela utlastningshallen kräver detta utökad bemanning. Den 
ordinarie personalen hinner inte flytta ut nyproducerade band med travers ut i lagret 
och då detta krävs dygnet runt behöver ytterligare en person anställas på femskift. Då 
det även krävs att band lyfts fram för utlastning under dagtid kommer det under denna 
tid uppstå konflikter. Konflikterna uppstår på grund av att traversen används till både 
inlyftning i lagret och framlyftning till utlastningen. 

8.6 Allmänna reflektioner 
Enligt den såkallade japanska sjön, i kapitel 4.2.3, är stora lager ett sätt att buffra mot 
andra problem. En sänkning av höga lagernivåer leder ofta till att andra problem 
framträder, eller snarare att andra problem döljs med hjälp av höga lagernivåer. En väl 
fungerande produktionsprocess behöver inte höga lagernivåer. Det finns därför all 
anledning att få ner behovet av lagring. 
 
I teoriavsnittet 4.3.1 diskuterades den japanska filosofin Just-in-time. Detta är ett 
synsätt som går ut på att minimera slöseri. Av de sju punkter som presenterades finns 
de i alla fall fem punkter som är av intresse att fundera över. Den första punkten, 
överproduktion, har tagits upp i samband med långliggarna i färdigvarulagret. Om det 
väntas med att producera denna kategori av band tills det att det finns betalningsmedel 
kan mycket överproduktion förhindras. Den andra punkten i JIT-filosofin är väntetid. 
Det är mycket väntan, både på maskin och på transporter. För att minimera detta 
slöseri är det viktigt att jobba med att utjämna arbetsbelastningen. För transporterna är 
det framförallt den ojämna fördelningen över dagen som bidrar till väntetid och vad 
gäller maskin kommer det alltid att kvarstå en viss väntan. 
 
Slöseri vad gäller interna transporter är framförallt den onödigt höga hanterings-
frekvensen som följer av den i dagsläget höga beläggningen. Lösningsförslagen som 
givits kommer att hjälpa till att minimera mängden onödiga transporter. 
 
Den femte punkten som presenterades inom JIT är den som handlar om produkt-
defekter. I en verksamhet där det tillverkas målad stålplåt skulle det inte vara lönsamt 
att eliminera produktdefekterna helt. Man kan dock försöka hålla dem nere och inte 
öka på andelen defekter som är orsakade av hanteringsslarv eller som kommer av 
transportskador. 
 
Den stora posten i JIT-filosofin är posten som handlar om lager. Allmänt anses lager 
vara någonting negativt och höga lagernivåer anses komma av en icke fungerande 
planering. I det här sammanhanget är målet inte att hålla nere lagernivåerna utan det 
har istället valts att utöka antalet lagerplatser. 
 
Enligt JIT är rörelse inte detsamma som arbete och onödig rörelse ses allmänt som ett 
slöseri. Ett sätt att minimera onödig rörelse i lagren är att införa ett 



Handlingsplan 

 126

lagerhållningssystem som innehåller information om bandens placering i lagret. Den 
tid som i dagsläget går åt till att leta efter band, både i basmateriallager och framförallt 
färdigvarulager, skulle kunna minimeras. 
 
En annan viktig faktor är dokumentation. I dagsläget är det mycket lite information 
som sparas på ett sätt som gör det möjligt att följa historisk utveckling. En stark 
rekommendation är att göra en medveten satsning i att samla så mycket användbar 
information som möjligt. 
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