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Sammanfattning 
Detta är ett examensarbete utfört på Intergraze i Linköping. Intergraze är en fabrik som 
främst tillverkar produkter för kroppsvård. Syftet har varit att utreda faktorer, främst 
orderstorlekar, som kan utgöra en mer ekonomisk produktion vid enheten. Studien 
berör dock hela Hardfordkoncernen, till vilken Intergraze är en producerande enhet. 
 
Studien har genomförts med två metoder, dels genom klassisk produktionsekonomi, 
samt genom simulering av produktionen. Därför är nulägesbeskrivningen, den 
teoretiska referensramen samt resultaten uppdelade i två delar, en för respektive studie. 
 
I första hand berör del 1 (produktionsekonomi) hela koncernen, medan del 2 
(simulering) har för avsikt att ge en förståelse och vara ett verktyg i första hand till 
Intergraze. Resultaten från del 2 berör dock koncernen. 
 
Med hjälp av dessa angreppssätt ska företaget och koncernen ges en möjlighet att se, 
men även i framtiden kunna utvärdera, vad som är mest ekonomiskt för dem. 
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Abstract 
This master’s thesis was done at the production facility Intergraze, Linköping. 
Intergraze produces cosmetic products, self-care products, perfume and external 
medicinal products. The purpose of the study was to investigate the factors involving a 
more economical approach to the production, with the main focus on batch sizes. The 
study involves the whole Hardford group, in which Intergraze is a part of. 
 
This investigation has mainly used two methods, classical production economics, and 
a simulation study. The first concerns the Hardford group, and the latter is mainly 
directed towards the factors of the actual production.  
 
With the aid of these two ways of looking at effective production the company is 
supposed to get at new and fresh view of problems and opportunities concerning their 
business. 
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Förord 
Det går inte att presentera detta examensarbete utan att tacka de personer, vars hjälp 
och medverkan format det till vad det är. 
 
Fabrikschef Stig Bagge, vars intresse och problemställningar gav möjlighet till 
examensarbetet. Produktionsansvarig Mats Samelius på Intergraze, som trots sitt 
oerhört överbokade arbetsschema ändå tog sig tid att intressera sig för detta projekt.  
 
Personalen på blandningsavdelningen ska ha ett extra stort tack för all hjälp, speciellt 
Jeffen, som i första hand var min kontaktperson på avdelningen, och Robin, för att ha 
gjort arbetet på Intergraze till något kul. Likaså har personalen vid fyllningslinan under 
arbetets gång haft tålamod med mig, mitt springande och tidtagande på deras 
arbetsplats. Ett extra stort tack till linjeansvariga Anders och Götis. 
 
Jag vill även tacka Kent för att ha förmedlat kontaktperson till företaget. 
 
Tack till min handledare och examinator Fredrik Persson för visat intresse och idel 
positiv respons, samt viktiga synpunkter. 
 
Slutligen vill jag tacka Cissi för att hon stått ut med mig under denna tid. 
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Läsanvisningar 
Inledning: Här beskrivs företaget, problembakgrund och problemdefinition. Här kan 
läsaren även fördjupa sig i syftet med studien, samt vilka lösningsmetoder som 
används. Läsare som redan är insatta i företaget behöver inte läsa de första styckena i 
inledningen. 
 
Beskrivning av produktionssystemet: Denna del är en beskrivning över 
produktionsenheten som behandlas i rapporten. Denna del bör läsas av dom som 
behöver sätta sig in i hur produktionen fungerar på företaget. 
 
DEL I: Klassisk produktionsekonomi: Detta är den första delen av den teoretiska 
referensramen som berör företaget. Läsare som är involverade i, eller kan påverka 
produktionen på Intergraze bör läsa denna. Här beskrivs metoder för en mer 
ekonomisk produktion, samt en beskrivning av företagets situation och parametrar, och 
berör på åtskilliga sätt hela koncernen.  
 
DEL II: Simulering: I den andra delen av den teoretiska referensramen beskrivs 
simulering i allmänhet och under ”Konceptuell modell för simulering” beskrivs hur 
modellen av systemet är uppbyggd. 
 
Analys: I analysdelen redovisas de resultat man kan vänta sig från de 
produktionsekonomiska beräkningarna företaget kan tillämpa. Bör läsas av alla. 
 
Experiment: Beskriver vissa experiment som gjorts över produktionssystemet med 
hjälp av simuleringsmodellerna. Denna del är intressant för dom som vill se vilka 
simuleringsexperiment man kan utföra i produktionen. 
 
Resultat: Här redovisas de resultat och slutsatser från simuleringsexperimenten. 
 
Sammanfattade rekommendationer: Övriga rekommendationer som koncernen och 
företaget bör iaktta. 
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1 Inledning 
Examensarbetet är utfört vid IPE (Institutionen för produktionsekonomi) Linköpings 
universitet samt Intergraze. Examensarbetet är det avslutande momentet i utbildningen 
vid civilingenjörsutbildningen KTS (Kommunikations och transportsystem) och 
motsvarar 20 högskolepoäng. 

1.1 Företagsbeskrivning 
Intergraze är den producerande enheten till Hardfordkoncernen. Här tillverkas i första 
hand produkter för kroppsvård, såsom schampo, balsam, hudkrämer och tvål m.m. 
Hardfordkoncernen, med sitt huvudkontor i Malmö, består av sammanlagt tre 
dotterbolag: Hardford Branded Private Labels (BPL), Hardford Daily Care (DC) och 
Intergraze, se Figur 1. 
 

 
Figur 1: Koncernens struktur 

 
1. Hardford kan genom dotterbolaget Hardford Branded Private Labels erbjuda 

kunder ett helhetskoncept av varumärken, framtagna för att motsvara de externa 
kundernas egen image. I dagsläget finns kunder såsom IKEA, COOP, Biltema, 
H&M, Naturapoteket och Åhléns. 

 
2. Hardford Daily Care, är företagets egna varumärken som säljs med fokus på 

den skandinaviska marknaden. Dessa är bland andra Ldb, Naturelle, PR sport, 
Enden och Jane Hellen. 

 
3. Intergraze är den producerande enheten till koncernen och är stationerad i 

Linköping. Här tillverkas, fylls och lagras de flesta av de produkter som BPL 
och DC erbjuder. På Intergraze finns även ett kemilaboratorium där 
kvalitetskontroller från produktion utförs, men även utveckling och tester av 
nya produkter görs här. 

 

HARDFORD 

1. Hardford 
Branded Private 

Labels 
Kundspecifika 

varumärken 

2. Hardford Daily 
Care 

Egna varumärken  

3. Intergraze 
Producerande enhet 



 
 

2 

 
Figur 2: Transformationsprocessen ur koncernperspektiv 

 
Det är i första hand dotterbolagen DC och BPL som beställer produkter från 
Intergraze, som tillverkar dessa. Så fort den beställda kvantiteten (ordern) är klar är 
produkterna inte längre Intergraze utan respektive systerbolags. Det är sedan deras 
åliggande att få dessa sålda/levererade. Koncernens transformationsprocess kan ses i 
Figur 2. 
 
I Figur 3 visas en lite utförligare beskrivning över produktionen på Intergraze. 

Figur 3: Detaljerad transformationsprocessbeskrivning Intergraze 
 
Hardford har många kunder med olika preferenser på vad som de upplever är viktigast. 
Företaget måste då försöka att anpassa och profilera sig så att de möter sina kunders 
krav på till exempel:  
 

• Kvalitet (såsom funktionalitet, estetik och upplevd kvalitet). 
 

• Leveransförmåga (leveranstid, leveransprecision eller lagertillgänglighet). 
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• Kostnad (produktivitet och effektivitet). 
 

• Flexibilitet (produktions-, produktmix- och volymflexibilitet). 
 
Somliga kunder kan tänka sig att betala lite extra för att få en viss flexibilitet i 
leveranserna. För andra är det viktigast att produkten håller en extra hög kvalitet eller 
”lyxkänsla”, men då till ett högre pris eller eventuellt eftergifter i flexibilitet. 
 
Det slutgiltiga målet är dock för företaget och koncernen att tjäna pengar nu och i 
framtiden, genom att behålla sina kunder och skapa nya kontakter. Ett problem för ett 
företag med många produkter till olika typer av kunder för samma 
produktionsutrustning är hur de ska kombinera dessa krav. 

1.2 Problembakgrund  
I och med koncernens bredd, med både egna varumärken, samt helhetslösningar med 
hela produktserier till externa kunder, medför detta stora kvantiteter och en rik 
produktflora för den producerande enheten Intergraze.  
 
Halvfabrikatet (innehållet) i samtliga produkter berörda vid detta arbete sker i en 
blandningsavdelning och den största delen av och fyllning, kapsylering och 
etikettering av de olika produkterna sker i fyllnings- och paketeringslinor. 
Rationatorlinan är den viktigaste och med klart högst kapacitet. Eftersom 
Rationatorlinan måste tillgodose behovet av ett stort antal artiklar, leder detta till 
många ställ. Ställen är givetvis beroende av vilken produkt som körts tidigare i linan.  
 
Således måste tillverkningen av halvfabrikatet, med begränsade resurser, vara väl 
synkroniserad med fyllningslinan. Intergraze misstänker att partistorlekarna i 
tillverkningen och fyllningen inte är ekonomiska. Samtidigt som koncernen måste 
kunna tillgodose kundernas krav på flexibel leverans, parallellt med att de vill hålla en 
låg nivå i färdigvarulagret. 
 
Trenden i prognoserna och ett antal nya kunder indikerar att försäljningen tros öka för 
kommande år. Detta måste kunna matchas på Intergraze, som är starkt beroende av hur 
Rationatorlinan kan producera. Tyvärr anser man att prognoserna, både från BPL och 
DC, inte av tillfredsställande kvalitet för att kunna planera så långt fram i tiden som 
man vill. 
 
Tidigare har man vid Intergraze börjat titta på EOQ (ekonomisk orderkvantitet, se 
Kap. 3.1.1) för att ge en fingervisning om hur stora produktionsorderstorlekarna bör 
vara. Det har då visat sig att man antagligen producerar med för små storlekar. Dock 
används fortfarande orderkvantiteter satta av ett tidigare produktionsföretag. Detta då 
Hardford 2000 köpte Intergraze AB, som då låg i Göteborg, för att därefter snabbt 
(redan 2001) flytta produktionen till vad som tidigare hette ”Tekniska Fabriken 
Gripen” i Linköping. Dessa orderkvantiteter är alltså beräknade efter helt andra 
förutsättningar än de som gäller i dagsläget, med hänsyn till dåvarande prognoser, 



 
 

4 

ställtider, produktvärden, lagerräntor etc. Förväntade lagernivåer och egna prognoser 
görs idag med lite av en ”fingertoppskänsla”.  
 
För tillfället används bara en mycket schablonmässig beräkning av ställtider och 
disktider men även för lagerränta och ordersärkostnader. Produktionstiden i linan är 
även den mycket schablonartad, och produktionsansvarig menar bland annat att 
produktionstaken ökar med tiden i varje produktionsorder. Detta främst på grund av att 
antalet produktionsstopp minskar med tiden under en produktionsorder i 
fyllningslinan. 
 
Inte nog med det så leder den rådande situationen, då lager bekostas av Hardford och 
produktionen utförs av Intergraze, till ett uppenbart och stort problem rent 
produktionsekonomiskt. Där den ena parten vill ha låga lager och hög servicenivå mot 
kund och den andra parten högt resursutnyttjande och få ställ. 

1.3 Problemdefinition 
Intergraze vill veta vad som är mest ekonomiskt i form av partistorlekar i produktion 
för samtliga produkter vid Rationatorlinan, med hänsyn taget till rådande 
begränsningar och förutsättningar. Samt att servicenivåer och lagerutvecklingar för 
systerbolagen hålls på en för dem acceptabel nivå.  
 
Vad kan man tjäna på att med säkrare prognoser köra mer ekonomiska 
produktionsstorlekar? Vilka andra faktorer bör man ta hänsyn till för en mer 
ekonomisk produktion vid fabriken? Vilka förändringar eller förbättringar är mest 
lönsamma inom produktionen?  Hur klarar företaget en radikal ökning av prognosen 
för till exempel den relativt nya kunden IKEA? Vilka konsekvenser får detta? Vilka 
konsekvenser får störningar som inte finns med i prognoserna?  

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda vad som är mest ekonomiskt att köra i form av 
partistorlekar i produktionen för Intergraze. Med detta följer att presentera en teoretisk 
referensram för Intergraze (och i viss mån koncernen), samt användbara tabeller och 
resultat för förändringar i produktionen.  
 
Genom klassisk produktionsekonomi ska företaget erbjudas en ny syn på hur de skulle 
kunna förändra sina order- och produktionspartistorlekar med hjälp av nya analys- och 
beräkningsmetoder.  
 
Med resultat från simuleringsexperiment kan övriga faktorer som kan påverka 
produktionen, både positivt och negativt, undersökas och utredas. Syftet är också att 
undersöka hur känsligt systemet kan vara. Genom att till företaget även utforma 
användarvänliga formulär och andra interaktionsmöjligheter till simuleringsmodellen, 
ska detta ge ansvariga vid produktionen ytterligare möjligheter till metoder och 
verktyg i arbetet att skapa ekonomisk produktion. 
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1.5 Metod 
Metoden för arbetet är att med hjälp av prognoserna för 2006, samt tidigare, undersöka 
vilka partistorlekar som passar produktionen och prognoserna bäst med hjälp av 
produktionsekonomiska beräkningar samt simulering. Genom att detaljerat beskriva 
och simulera produktionsprocessen för blandningsavdelningen och fyllningslinan, ska 
olika partistorlekar i produktionen kunna testas utan att påverka det verkliga 
produktionssystemet. För att komma fram till ett bra och användbart resultat måste 
även en analys av de olika produkternas betydelse och beställningskaraktäristik göras, 
för att se på vilket sätt de ska behandlas i produktionsplaneringen. Genom traditionell 
beräkning kommer resultaten att styrkas, och vice versa. 
 
Via intervjuer med viktiga nyckelpersoner inom produktionen och en omfattande 
datainsamling kan en modell över produktionssystemet konkretiseras. Modeller byggs 
för att kunna analysera hela produktionsåret 2006, men även i framtiden. Hänsyn tas 
till detaljplanering, prognos, arbetsschema för personalen, rutiner för blandningen och 
fyllningslinans samspel och driftstoppsfrekvenser etc. 

1.6 Avgränsningar 
Avgränsningar för examensarbetet är i första hand att enbart studera och simulera 
Rationatorlinan, då denna är den viktigaste produktionslinan i fabriken. Rapporten 
avgränsas även från inköp och lagerhållning av insatsmaterial och kemikalier. För 
ytterligare avgränsningar och förenklingar, hänvisas läsaren till respektive avdelnings 
avgränsningar, blandningsavdelningen Kap. 6.1.3 och fyllningslinan Kap. 6.2.4. 
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2 Beskrivning av produktionssystemet 
I detta kapitel beskrivs produktionssystemet som det ser ut idag. I huvudsak kan man 
dela in systemet i två delar, blandningsavdelningen och fyllningslinan. 

2.1 Blandningen 
Blandning av produkterna sker i en separat del i fabriken. Vid blandningen genomgår 
en order olika förfaranden beroende på produkt. Blandningsavdelningen är viktig för 
hela produktionsprocessen och kan i vissa fall kan upplevas som en flaskhals till 
Rationatorlinan, då man blandar åt flera fyllningsavdelningar i fabriken. 

2.1.1 Resurser 
Totalt finns det fyra olika blandtankar, eller grytor, för tillverkning av halvfabrikat: 
TH1, TH2, TH3 och TH4.  
 
• TH1 rymmer 800 liter och kan med sin karaktäristik tillverka alla typer av 

produkter, förutom schampo. Dock är detta den minsta grytan så man försöker, (i 
så stor utsträckning som möjligt) att inte använda denna till tillverkning för 
Rationatorlinan. 

 
• TH2 rymmer 2000 liter och har en blandpropeller i sig. Detta gör att den kan 

tillverka speciella produkter. Denna används även ibland som premixgryta, alltså 
för att tillverka delblandningar till de större tankarna. 

 
• TH3 och TH4 rymmer 4000 liter och i dessa tillverkas mest produkter med stora 

volymer. Dock brukar man max blanda 3850 liter för en högre kvalitet och mindre 
risk för justering. Dessa är minst förfinade, och klarar bara av att tillverka vissa 
typer av produkter. 

 
Till olika delblandningar finns ytterligare ett antal grytor och kärl. Den viktigaste heter 
TH700. 
 
Blandpersonalen bestod fram till årsskiftet av totalt fem personer i tre skift med 
personal i blandningen från 05:00 till 22:30. Efter årsskiftet ändrades detta till tre skift 
med totalt sex personer och minst två blandare dygnet runt från söndag kväll 19:30 till 
fredag 14:40. 
 
Det finns sex bufferttankar, TH5 - TH10, med kapaciteten 5000 liter. TH5 och TH6 
ligger närmare blandningsavdelningen, och är därför effektivare än de fyra andra vid 
överpumpning från blandgrytorna. Bufferttankarna TH7 - TH10 ligger närmare 
fyllningslinan och tar längre tid att fylla från blandningsavdelningen. Dock är dessa 
smidigare att koppla till fyllningslinan. Under detta arbetes gång införskaffades och 
installerades två nya bufferttanka till produktionsåret 2006. Dessa att har båda en 
kapacitet på 8000 liter var, och benämnas TH11 och TH12. 
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Möjlighet till lagring av mindre kvantiteter finns i mellanlagringskärl på 1000 liter 
styck. Dessa används även för överbliven produkt som inte ska slängas. Dessa är dock 
inte effektiva att använda för fyllning vid linan då de sänker fyllningshastigheten i 
linan. 
 

 
Bild 1: Ritning över bland- och bufferttankar 

 
I Bild 1 är respektive tank utmärkt med benämning och koppling. Längst upp till 
vänster syns bufferttankarna TH7 - TH12, som synes ej skalenliga. De fyra 
blandtankarna TH1 - TH4 är de längst ner till höger. Dock är inte bufferttankarna TH5 
och TH6 med på denna bild. 

2.1.2 Processen 
Ett normalfall i blandningsprocessen kan se ut som följer:  
 
Först och främst delas orden upp i lika delar (batcher) av en processplanerare. Om en 
order, exempelvis på 1500 liter, ska blandas i TH1 (som rymmer 800 liter) blir 
blandvolymen för varje batch 750 liter.  
 
Det första steget i tillverkningsprocessen vid blandningen är vanligtvis att börja med 
att fylla blandtanken med kallt (25 - 30˚C) eller varmt (80˚C) vatten. Detta tar ganska 
lång tid, framför allt påfyllnad av varmvatten, som under vintern tar ännu längre tid. 
Därefter fylls tanken på med en tensidlösning, fettlösning eller annan premix. 
Ytterligare ett problem är att man bara kan fylla på vatten eller tensid, till en tank i 
taget, vilket betyder att samspel mellan olika blandningar är viktigt. Blandtankarna 



 
 

8 

TH1 och TH2 behöver inte fyllas med varmvatten, då vattnet kan värmas i respektive 
tank. Dock gäller detta främst TH2 i praktiken. 
 
Under tiden blandas mindre delblandningar (premixer) av de olika ingredienserna som 
tillhör receptet på produkten. Detta sker för det mesta i olika mindre kärl, i 
specialgrytan TH700, eller på annat sätt. Dessa hälls eller pumpas i tills alla 
ingredienser är med. Enskilda ingredienser med större volymer pumpas direkt i 
blandtanken utan att förblandas. I vissa fall blir även TH2 tvungen att fungera som 
premixgryta (förblandning) till de båda större. 
 
Därefter följer en viss blandtid (omrörning), som är olika för olika produkter. Detta 
sker med automatiska omrörare i grytan. De produkter som blandas med varmvatten 
behöver även kylas under blandningen. Detta tar ofta lång tid och sommartid tar det 
längre tid att kyla blandningen än på vintern. Endast en av blandtankarna TH3 och 
TH4 kan kylas i taget, då de från början inte är anpassade för den typen av produkter 
utan är från början endast utformade för tillverkning av schampo som inte behöver 
kylas. Men då volymerna på andra typer av produkter har ökat, såsom hudkrämer, har 
man blivit tvungen att tillverka dessa i de stora tankarna. Kylningen sker då i rörverk 
kopplade till någon av dessa grytor. 

2.1.3 Kavitetskontroll 
När blandningen är klar måste den testas i kemilabbet, ett så kallat Q-stopp. 
Produkterna kan i detta fall delas in i två kategorier: 
 

1. Tensidprodukter, dessa är produkter såsom schampo och tvål m.m. Dessa måste 
testas innan de får gå vidare i produktionen. 

 
2. Emulsioner, till exempel krämer, behöver inte testas innan de pumpas över till 

bufferttankar, och kvalitetskontrollen blir därmed inte en ”kritisk” process. 
 
Om blandningen inte visar de kvalitéer som krävs blir man tvungen att justera denna, 
oftast med salt för att få rätt tjocklek. Man är i regel försiktig med mängden salt vid 
justeringen, då för mycket salt leder till att blandningen måste justeras med sprit, vilket 
är svårare och inte lika tillförlitligt. I vissa fall görs dock justeringar i recepten då man 
märker en ohållbar trend. Ett tredje scenario är om halvfabrikatet underkänns. I dessa 
fall måste halvfabrikatet slängas. 
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Sannolikheten att få göra en justering eller flera, undersöktes från historiska resultat 
från laboratoriet.  
 

 
 

=>                                                                                                   => 
 
 
 

 
Tabell 1: Sannolikheter för godkänd batch 

 
Dessa fördelades enligt Tabell 1, där X är antalet justeringar i första tabellen, G = 
godkänd och J = justering i tabell två. I tredje tabellen visas sannolikheten för antal 
justeringar om justering krävs. 

2.1.4 Lagring/rengörning 
När produkten blivit godkänd fylls den över i en bufferttank, i en form av mellanlager i 
väntan på att användas i produktionen i linan. Detta görs via ett rörsystem i fabriken 
och tar ganska lång tid. Tiden för detta är beroende av vilket halvfabrikat som skall 
pumpas ut och till vilken bufferttank. Bufferttanken märks med innehåll, datum och 
godkännande (grönt för godkänt, gult för karantän). Man måste ha en grön godkänd-
lapp från laboratoriet innan överpumpning till bufferttank sker.  
 
Direkt efter varje tömning av blandgrytorna måste de rengöras, först en spolning, 
vilket görs av personalen. Därefter diskning enligt ett diskprogram, ett så kallat CIP-
progam (Cleaning In Process), med fasta tider, om inte samma produkt ska blandas 
igen, då ny blandning sker direkt, utan spolning eller disk. Rengörning görs även av 
produktledningarna. Till bufferttankarna får ofta bara en blandbatch från en gryta 
lagras. Detta för att man ska kunna spåra varje batch från blandningen. 
 
Spill från tanken beräknas i dagsläget efter en procentsats, vilket blir missvisande, då 
det alltid sker ett ”grundspill” oberoende av blandstorlek.  
 
Till Rationatorlinan finns som tidigare nämnts åtta stycken bufferttankar med 
kapaciteten 5000 respektive 8000 liter styck. Alltså finns lagringsmöjligheter på 46 
000 liter (vilket motsvarar upp till 184 000 enheter 250 ml flaskor). Om ordern är 
mindre än 2000 liter, eller förutsättningarna kräver det, kan mellanlagringskärl 
användas, dessa är på 1000 liter styck. 
 
Givetvis måste en viss mängd (åtminstone en batch) av produkten i ordern vara 
färdigblandad innan den går ut till fyllningslinjen. Därför måste produktion av 
halvfabrikatet i blandningsavdelningen ske en tid före produktionen startar vid 
fyllningslinan. Ett problem som man på blandningsavdelningen upplever, är att linans 
hastighet ibland är högre än möjligheterna att blanda till vissa av de produkterna med 
lång blandnings-, eller kylningstid. Detta bland annat beroende på att förvaringskärlen 
till linan inte matchar storleken på de blandningskärl som finns. Dock har man börjat (i 

X P(X) 
0 0,5018 
1 0,3173 
3 0,0295 
4 0,0111 
0 0,5018 

X P(X│J) Ack 
1 63,70% 63,70% 
2 28,15% 91,85% 
3 5,93% 97,78% 
4 2,22% 100,00% 

P(G) P(J) 
50,20% 49,80% 
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viss utsträckning) att blanda olika batcher från blandningen i bufferttankarna, vilket 
gör lagringen avsevärt mycket effektivare. 
 
Lagring av de råvaror som används i blandningsavdelningen görs i anslutning till 
blandningsavdelningen. På pallplatserna kan både tunnor och säckar lagras på pallar. 
Stora kvantiteter, såsom vissa tensider, lagras i särskilda tankar på pallplatser. På 
senare tid har mer och mer av färdiglagret använts för lagring, vilket i vissa fall varit 
negativt i den bemärkelse att råmaterialet inte varit tillgängligt på samma sätt. 

2.1.5 Uppdelning 
Eftersom modellen kommer att behandla drygt 70 olika produkter i blandningen var 
det lämpligt att dela in produkterna i ett mindre antal kategorier. Inte mist för att det 
skulle vara oerhört omständligt att samla tidsdata för samtliga halvfabrikat. Genom att 
undersöka vilka produkter som hade i princip samma arbetsmoment och systemlogik 
för denna process kunde slutligen fastställas att produkterna kunde delas in i sex olika 
kategorier, enligt Tabell 2. 
 

Kat. Gryta Q-stopp kritisk Produkter 
1 TH3 & TH4 Ja Schampo och tvål m.m. (Tensid) 

2 TH3 & TH4 Ja Balsam (Tensid) 
3 TH3 & TH4 Nej Lotion och kräm (Emulsion) 
4 TH2 Nej Specialprodukter (Emulsion) 
5 TH1 Ja (dock ej justering) Specialprodukter (Emulsion) 
6 TH3 & TH4 + TH2 Nej Produkter med stora premixer (Emulsion) 

Tabell 2: Tabell över blandkategorier 
 
Dessa bestämdes efter ett antal möten och i samråd med personalen från båda skiften 
på blandningsavdelningen. Se fullständig tabell över kategorierna i bilaga 
Blandkategorier 1.1. Viktiga faktorer för uppdelningen var bland annat vilka tankar 
behövs/kan användas till produkten. Ska det användas varmvatten eller kallvatten i ett 
första skede? Hur många delblandningar måste göras och hur lång tid tar 
blandningsprocessen, och så vidare. Är det en produkt som ska kylas, och i vilken 
gryta görs det? Som tidigare nämnts går det bara att kyla en av grytorna TH3 och TH4 
i taget. Detta medför att personalen lämpligen har den andra grytan redo för kylning, 
då den första håller på att bli klar. 
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2.2 Fyllningslinan 
Fyllningslinan kan ses som slutmonteringen i produktionen. Här fylls flaskor med 
halvfabrikatet från blandningsavdelningen. Stora delar har på senare tid 
automatiserats, vilket gjort att den fysiska arbetskraften minskats. 

2.2.1 Ingående komponenter 
De ingående komponenter för slutmonteringen vid fyllningslinan till slutprodukt är: 
 

• Halvfabrikatet, som tillverkas i blandningsavdelningen. 
 

• Flaskor, som halvfabrikatet fylls i. 
 

• Kapsyler/lock, förslutning av fylld flaska. 
 

• Etiketter, för märkning på flaskan, eventuellt skrivs text på flaskan med 
bläckstråleskrivare. 

 
• Tråg eller eventuellt kartonger som produkterna ställs i vid paketering. 

 
• Plast runt de fyllda trågen från plastmaskinen. 

 
• Samt pall för de packade produkterna. Pallen plastas även i nästan samtliga fall, 

med undantag av några artiklar som använder pallkragar. 

2.2.2 Resurser 
Fyllningslinan Rationator består av ett antal olika maskiner och transportband. Linans 
utseende och egenskaper kan variera beroende på vilken produkt som tillverkas. 
 
Transportband 
Genom förädlingsprocessen i fyllningslinan transporteras produkterna på ett 
transportbandsystem. 
 
Puckar 
Först och främst måste man vid fyllningslinan använda sig av något som kallas puckar. 
Dessa är till för att hålla flaskorna i fyllningslinan på plats genom hela fyllnings och 
monteringsprocessen. Ytterligare ett syfte med puckarna är att de ser till att flaskorna 
har rätt avstånd till varandra och för att passa in på transportbanden. Alltså fungerar de 
som formatdelare, då samtliga pucktyper har samma yttermått. 
 
Flaskresaren 
Är en relativt ny resurs företaget investerat i. Maskinens uppgift är att automatiskt 
placera flaskor i puckarna. En stor fördel med denna maskin jämfört med andra 
flaskresarmaskiner är att denna inte använder sig av fasta formatdelare, utan kan 
ställas in beroende på flaskans storlek med hjälp av olika produktkoder. Detta sparar 
mycket ställtid, då man gör detta snabbt och enkelt. Flaskresarens hastighet (flaskor 
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per minut) är dynamisk och varierar i takt med hur köer formeras längre fram i linan. 
Fel i denna maskin kan ta lång tid att rätta till. 
 
Några enstaka produkter har dock en karaktäristik som gör att de inte kan användas i 
flaskresaren. För dessa produkter måste en manuell isättning av flaskor göras. Detta 
kräver två fyllningsarbetare under hela processen. 
 
Giramaten 
Denna maskin känner av om flaskan är satt åt rätt håll från flaskresaren. Detta för att 
etikett och kapsyl sedan ska komma på rätt plats/sida. Giramaten används inte för alla 
typer av produkter. I maskinen sitter en sensor som läser av en liten märkning på 
flaskan. Om märket inte sitter på rätt sida vänder maskinen blixtsnabbt på flaskan, som 
åker vidare utan märkbar fördröjning. 
 
Fyllaren 
Genom ett rörsystem från buffertankarna fylls flaskorna på i fyllaren. Detta görs 
genom att fyllaren stoppar flödet i transportbandet med en grind och fyller åtta flaskor 
genom att sänka ner åtta fyllrör i flaskorna. Därefter släpper maskinen iväg de fyllda 
flaskorna och håller nästa åtta för fyllning, och så vidare. Bakom fyllaren bildas en kö 
som genom sensorer i transportbandet ger signaler till flaskresaren om den exempelvis 
måste vänta på grund av fel eller köer i systemet. I fyllaren sitter även sensorer som 
känner av om flaskan sitter rätt, eller helt enkelt saknas. 
 
Kapsylatorn 
Denna maskin antingen trycker eller skruvar på den kapsyl som ska försegla flaskan. 
Kapsylatorn använder sig av olika formatdelare för fasthållning av flaska och 
separerare av kapsyler. Dessutom finns det olika munstycken för applicering av 
kapsylen. Denna resurs anses ibland kritisk i tillverkningen, då den ofta går fel för 
vissa produkter, vilket leder till att hela produktionen måste stoppas. En del fel från 
kapsylatorn kan ta mycket lång tid att rätta till. 
 
Vissa produkter klarar inte kapsylatorn av att kapsylera. Då används den antingen 
enbart för fasttryckning, eller bara för att styra produktflödet. Vid manuell kapsylering 
krävs ytterligare två linjearbetare. 
 
Etiketteraren 
Sätter etikett på produkten, eventuellt skrivs information direkt på flaskan. En 
erfarenhet från linjeansvariga är att denna ofta går fel, och är svår att ställa in. 
Justering av etikettens placering görs för alla typer av flaskor. Tyvärr är det lätt att 
etiketten inte hamnar exakt där den ska, och då behövs nya justeringar göras. 
 
För en del produkter med förtryckta flaskor används en bläckstråleskrivare istället för 
att skriva batchnummer på flaskan. 
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Sensorer 
På transportbandet sitter flera sensorer som känner av vart köbildning sker och vart det 
saknas enheter. Dessa skickar signaler till berörda maskiner. Även inuti varje maskin 
sitter sensorer för att känna av om den utfört sin uppgift på rätt sätt. 
 
Plastaren/Tejpmaskin 
Färdiga produkter läggs idag manuellt i tråg som sedan körs i en plastmaskin. I ett 
första skede i maskinen gjuts en plastfilm runt tråget. Plasten smälts sedan (för att 
omsluta tråget) i ugnen som tråget sakta åker igenom på ett transportband. I de fall 
man packar tråg om mindre än 12 enheter upplevs denna som en flaskhals. 
 
Om produkten dock packas i kartonger körs den i en tapemaskin. Då produkter 
använder tapemaskinen krävs det lite mer av de anställda, och hastigheten måste 
eventuellt sänkas. Dessutom packas endast kartonger om sex, vid tapemaskinen. 
 
Tråget eller kartongen läggs sedan på pall av en linjearbetare. 
 
Pallplastare 
När pallen är full plastas den och körs ut till lagret i väntan på att bli levererad. 
Pallplastaren är en standardplastare utan speciella egenskaper. 
 
Personal 
Den personalstyrka som krävs vid fyllningen varierar mellan 4 och 8 personer, 
beroende på vilken produkt som ska tillverkas. Vanligtvis sitter två personer och 
lägger färdiga flaskor i tråg. En person lägger tråg på pall och plastar pallen. En person 
servar och ser till att fel i maskinerna rättas till. I de fall manuell flaskisättning behövs, 
krävs det som tidigare nämnts att lägga i flaskor i puckarna av två anställda. Likaså för 
manuell kapsylering. 
 
Personalens arbetstider är sedan årsskiftet samma som blandpersonalens, alltså söndag 
19:30 till fredag 14:40. 

2.2.3 Maskinhastigheter 
De olika maskinerna, framför allt flaskresaren, fyllaren, kapsylatorn och i vissa fall 
plastmaskinen, styr den totala hastigheten (bortsett från fel och stopp) på hela 
produktionslinan. Uttrycket en kedja är inte starkare än dess svagaste länk passar här 
bättre någonsin.  
 
Tyvärr är maskinerna inte riktigt utformade på ett användarmässigt bra sätt. 
Exempelvis ställs hastigheterna för flaskresaren in på en skala från 1-16.  I fyllaren 
ställer man in en så kallad pumpkapacitet och en väntetid m.m. I kapsylatorn kan man 
ställa in en hastighet i procent, från 0 till 100. Även ugnen till plastmaskinen går att 
reglera hatighetsmässigt. Dock har man denna på en konstant ”maxhastighet” då 
plastaren vid högre hastigheter inte utför ett tillfredsställande jobb. 
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Hastigheten i antal flaskor per minut går dock att få fram ur både flaskresare och 
kapsylator, men inte från fyllaren. Detta då den totala hastigheten på fyllaren beror på 
hastigheten på bandet in till flaskresaren. Denna hastighet kan bl.a. vara beroende av 
hur hala puckarna är (ibland spills det en del över utrustningen). Den tid en puck måste 
stå stilla i flaskresaren för att flaskan inte ska röra sig när fyllrören ska ner i flaskorna, 
tiden är beroende av hur bra flaskan passar i pucken. Den beror även av hastigheten på 
fyllrörsrörelsen, samt den mest kritiska tiden av dessa, pumptiden. Pumptiden kan 
variera från fall till fall. Beroende på viskositet, mängd luft i blandning, samt andra 
faktorer går denna inte att förutse med säkerhet. 
 
Därför är ett råd till linjeansvariga att vid ställ mäta tiden för fyllning av åtta flaskor 
för att direkt veta vad övriga hastigheter bör vara. Eftersom denna som sagt kan bero 
på halvfabrikatets kvalitet blir kan denna variera från batch till batch. Viktigt är dock 
att inte en för hög hastighet sätts då luft kan komma in i blandningen, vilket leder till 
att vikten inte stämmer. 
 
I de fall flaskresaren används bör dennas hastighet alltid vara lite högre än övriga 
maskiners. Detta för att skapa ett tryck mot fyllare, vilket inte bara gör att flaskorna 
kan komma in i fyllaren snabbare, men även genom att hela tiden ha en kö från 
flaskresaren minimera risken för fyllarstopp på grund av flaskbrist.  
 
I kapsyleraren motsvarar den hastigheten uttryckt i procent en hastighet multiplicerat 
med ca 1.23, i flaskor per minut ([Hastigheten uttryckt i procent]*1.23 = 
kapsyler/min), för det inställningsområde intressant för produktionen. Denna hastighet 
bör endast vara något snabbare än fyllarens, men långsammare än flaskresaren. Detta 
för att inte riskera ytterligare väntetid i fyllaren på grund av för lång kö från 
kapsylatorn. Hastigheten för etikettering ska vara samma som för kapsylering. 
 
I de fall ugnen blir en flaskhals, bör hastigheten på kapsylerare sänkas något för att 
inte skapa problem vid plastaren. Då kan det vara läge att eventuellt även sänka vissa 
hastigheter i fyllaren, för att eventuellt minska antalet stopp från den. Om denna 
sänkning är av betydelse kan även flaskresarens hastighet sänkas, dock ska hastigheten 
alltid vara högre än fyllarens. 

2.2.4 Ställ i fyllningslinan 
Innan man kan påbörja en produktionsorder i fyllningslinan måste linan ställas efter de 
egenskaper artikeln har. I vissa fall behövs endast några justeringar göras, i andra fall 
måste nästan hela utseendet på linan förändas. Stället är även beroende av vilken 
produkt som tillverkats tidigare. De olika delarna som kan ställas om vid artikelbyte 
är: 
 
Transportbandet: De produkter som inte kan använda sig flaskresare, använder sig 
enbart av delar av transportbandet. Genom att vinkla över skenor på bandet kan 
puckarna åka en annan väg.  
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Byte av puckar: Det finns 15 olika puckar till de olika flaskorna. Vissa produkter körs 
i samma puckar, och vid ställ mellan två sådana produkter behöver givetvis inte 
puckarna bytas. Puckarna förvaras i skåp och lagras i anslutning till linan tills de ska 
användas igen. 
 
Byte av flaskor: De överblivna flaskorna i flaskresaren måste rensas bort efter 
avslutad order och de nya flaskorna som skall användas måste fyllas på. Detta görs 
antingen i den stora behållaren kopplad till flaskresaren, eller framtagning och 
öppnande av kartonger så dessa finns tillgängligt vid manuell flaskisättning. 
 
Ställa flaskresare: Eftersom inga fasta formatdelare används i denna kan man enkelt 
ställa maskinen genom ett program. Maskinen ställer då de rörliga formatdelare för att 
passa aktuell flaska. 
 
Ställa giramaten: Denna maskin kan endast användas till Ldbs produkter. Maskinen 
måste ställas så att sensorn kan känna av att märkningen på flaskan sitter på rätt håll.  
 
Diska fyllaren: Detta görs mellan nästan alla byten av produkt med några undantag. 
Disken är oerhört viktig för framtida kvalitetskontroller och utförs därför extra 
noggrant. Detta även för att kunna försäkra sig om spårbarheten vi eventuella 
felmeddelanden från kemilabbet. 
 
Ställa fyllare: Fyllaren måste fysiskt ställas in för att passa de flaskor som ska köras. 
Likaså fyllningstryck och påkoppling av rör till rätt bufferttank med det halvfabrikat 
som ska användas. Det finns dessutom tre olika typer av fyllrör som kan användas i 
fyllaren (small, medium och large) beroende på vad som ska fyllas och i vilken flaska. 
 
När inställning gjorts måste fyllare testas separat och vägning av testflaskor görs för 
att se att rätt mängd fylls på. 
 
Byte av lock och kapsyler: Om annan kapsyl, behöver gamla rensas bort och nya 
fyllas på. 
 
Byta formatdelare i kapsylatorn: Detta är en ganska omfattande och avancerad del i 
stället mellan produkter med olika formatdelare. I samtliga fall då kapsylatorn används 
behöver den trimmas in innan produktionen kan starta felfritt. 
 
Etiketterare: Även denna är ett kritiskt moment i ställ mellan olika produkter. De 
linjaler och dylikt som ska hålla produkterna rätt för godkänd etikettering är mycket 
svåra att ställa rätt. Detta kan leda till att början på en produktionsorder kan bli lidande 
då denna måste justeras en del i början av ordern. Tyvärr finns det idag inga 
fördefinierade värden för inställningar vilket gör att varje ställ får börja ”från scratch”. 
 
Tråg/kartonger: De flesta produkter kan packas i tråg av lite olika slag. Vissa tråg 
måste vikas i förväg vilket försenar produktionen. 
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 Andra, som behöver läggas i kartonger vilka delvis behöver märkas med lappar i 
förväg, blir därmed även de en del i stället.  
 
Ställa plastare/tapemaskin: Vanligast är att man använder plastaren. Men den 
används inte till alla produkter och måste då kopplas bort från linan. Och i de fall en 
tapemaskin krävs, måste den kopplas på. I annat fall behöver den endast justeras. 
 
I slutet av varje order: Slutligen måste en del rapportering och annat pappersarbete 
göras. Överblivet material måste räknas och rapporteras. 
 
Antalet personer vid ställ kan variera lite beroende på tillgänglighet av personal. Men 
egentligen ska det antal som krävs för ordergenomförande även vara närvarande vid 
ställ. 
 
En annan viktig aspekt förknippat med ställ i linan är beställning av material till 
fyllningen av en viss artikel. Detta betyder att i många fall måste personalen vid linan 
veta i förväg vad det är de ska fylla härnäst. Linjeansvarig måste då i förväg beställa 
fram de material som behövs för nästkommande order, så att allt insatsmaterial finns 
tillgängligt i deras råvaruförråd före körning. Att behöva vänta på framkörning från 
stora lagret tar lång tid och är ett ovanligt, men mycket tidskrävande scenario. Givetvis 
måste även färdigblandad produkt i någon bufferttank även finnas. 
 
Därför är det en svår avvägning mellan beslut då instick med ny artikel mellan två 
artiklar utan stort ställ i ett scenario då eventuellt blandning underkänts och en 
eventuell annan produkt finns färdigblandad, men inget insatsmaterial finns 
tillgängligt. 
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3 DEL I: Klassisk produktionsekonomi 
I denna första del av den teoretiska referensramen för projektet beskrivs och diskuteras 
viktiga klassiska produktionsekonomiska begrepp, som vanligtvis tillämpas i 
producerande företag idag. Dessutom en kort diskussion kring företagets möjlighet att 
tillämpa dessa. 

3.1 Partiformning vid konstant efterfrågan 
Vanligt i produktionsekonomiska sammanhang är att optimera produktion efter 
konstant efterfrågan. Här följer en utredning av dessa fall. 

3.1.1 Ekonomisk orderkvantitet 
Ekonomisk orderkvantitet (EOQ), kvadratrotsformeln eller i Sverige mest känd som 
Wilson-formeln, är den enklaste metoden för optimering av partistorlek. Den 
”optimala” orderkvantiteten beräknas med hänsyn till kostnaderna att lagerhålla en 
produkt, samt ordersärkostnader. För att kunna beräkna en ekonomisk orderkvantitet 
behövs följande information: 
 

1. Efterfrågan 
 

2. Ordersärkostnaden 
 

3. Lagerhållningskostnaden 
 
Man förutsätter vidare att hela kvantiteten levereras varje gång.  
 
Variabeldefinitionen är olika beroende på vilken litteratur man studerar, här 
presenteras den som förekommer i Olhager (2000). 
 
Efterfrågan på produkten under en viss tidsenhet, bemärks D. Man räknar även med att 
den är konstant över tiden, vilket i sin tur kan medföra en begränsande restriktion då få 
produkter visar detta beteende i verkligheten. Istället använder man sig ofta av 
medelvärdet av efterfrågan över det antal perioder som studeras, utslaget på antal 
aktuella perioder. 
 
Ordersärkostnaden måste även den vara konstant och känd, bemärks K. Den ska vara 
oberoende av partiets storlek och motsvara den engångskostnad förknippad med en ny 
order. Hur man beräknar denna kan variera.  
 
Lagerhållningskostnaden H, som är en sammansättning av varans värde, samt den 
rådande lagerräntan, eller annan lagerhållningskostnad uttryckt i procent av varans 
värde (C respektive I enligt Lumsden (1998)). Ett problem med denna är bland annat 
på vilket sätt man ska beräkna varans värde som består av inköpspris och de olika 
hanterings- och transportkostnaderna. Den kan till exempel beräknas med olika 
kostnadskalkyler vid olika avdelningar eller företag. Detta bland annat beroende på hur 
olika indirekta och fasta kostnader fördelas. På detta sätt kan varans eller detaljens 
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värde variera beroende på vilken beräkningsmodell den baseras på. Dessutom adderas 
även de interna och externa kostnaderna för hantering och förflyttning. Som lagerränta 
används ofta kapitalkostnaden, som beror på den kalkylränta företaget har, men även 
kostnaden för lagerhållning uttryckt i procent av varans värde. Räntan beror på 
företagets syn på hur snabbt en investering ska vara återbetald, en så kallad pay off-tid. 
Den bör även täcka den ränta man bundit i kapital. 
 
Vid användning av fast orderkvantitet och konstant efterfrågan, kommer 
lagerutvecklingen över tiden se ut som Figur 4 visar. 

Figur 4: Lagervolym över tiden 
 
Tiden mellan orders blir då kvoten mellan orderkvantiteten och efterfrågan (Q/D). Den 
totala kostnaden, som får betäckningen C, blir då beroende av antalet beordringar 
(D/Q). Samt lagerhållningskostnader för snittlagret (Q/2), då man förutsätter att 
uttagen sker konstant, blir denna halva orderkvantiteten per period. 
Totalkostnadsuttrycket för partiformningen med avseende på orderkvantiteten blir då: 
 

2

HQ

Q

KD
C(Q) +=  

Formel 1: Totalkostad 
 

I totalkostnadsuttrycket kan vi se den första delen som kostnaden för Intergraze (rent 
produktionsrelaterad), och den andra delen den kostnaden DC eller BPL får stå för (ren 
lagringskostnad).  
 
Genom att derivera denna kostnadsfunktion med avseende på orderkvantiteten (detta 
ger den optimala orderkvantiteten) får man fram ekonomisk orderkvantitet (Q*), se 
Formel 2. 
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Formel 2: Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) 
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Eftersom andraderivatan av totalkostnadsuttrycket blir positiv vid positiva 
orderstorlekar visar detta att vi alltid får totalkostnadsminimum (se Figur 5). 
Wilsonformeln är en för koncernen ”rättvis”, så till vida att lagerkostnaderna alltid blir 
samma som ordersärkostnaderna, men schablonmässig då fast konstant efterfrågan 
ligger till grund. 

 
Figur 5: Relevanta kostnader som funktion av orderkvantitet 

 
Slutligen kan vi, med insättning av Formel 2 i totalkostnadsuttrycket få ett 
totalkostnadsuttryck med avseende på optimal orderkvantitet, Formel 3. 
 

KDHQC 2*)( =  
Formel 3: Totalkostnad med ekonomisk orderkvantitet 

 

3.1.2 Känslighetsanalys 
Hur känslig är då denna orderkvantitet? En underökning kan delas upp i två delar, 
Lumsden (1998).  
 
För det första, hur förändras totalkostnadsuttrycket vid användning av fel partistorlek? 
Om vi antar att Q är använd orderstorlek och Q* är optimal (enligt EOQ). Vidare 
definierar vi förhållandet: Q = X×Q* där X är den kvoten, proportionen mellan Q och 
Q*. Vi får då efter insättning av X×Q* i stället för Q i totalkostnadsformeln ett värde 
på den avvikelse i totalkostnad: 
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Formel 4: Avvikelse i totalkostnad vid felaktig orderkvantitet 
 
På företaget har avvikelsefaktorn X i somliga fall varit så små som 0,25, alltså en 
totalkostnadsökning på upp till 112 %. 
 

Kostnad 

Orderkvantitet 

Kostnad för 
lagerhållning 
 

Ordersärkostnad 
 

Totalkostnad 
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Om däremot en felaktig uppskattning av någon av de ingående parametrarna, 
efterfrågan, ordersärkostnad, varuvärde, lagerkvantitet eller lagerränta gjorts, är 
känsligheten betydligt mindre, se Formel 5. 
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Formel 5: Avvikelse i kvantitet vid felaktigt uppskattad parameter 
 
Alltså om Y är den faktor som felskattningen eller avvikelsen skett med blir den 
proportionerliga skillnaden från optimal orderkvantitet Y0.5 (för ordersärkostnad och 
efterfrågan) respektive Y-0.5 (för varuvärde och lagerränta). 
 
Detta leder i sin tur att vi kan använda oss av Formel 4, med Y±0.5 i stället för X, => 
(Q*×Y±0.5). Men på grund av avvikelseformelns karaktär blir skillnaden samma 
oberoende vilken faktor som blivit felskattad. Detta betyder att om en parameter i 
Wilsonformeln blivit felskattad med en faktor två, leder det till att totalkostnaden 
endast ökar med 6 %. 

3.2 Partiformning vid varierande efterfrågan 
Ekonomisk orderkvantitet med Wilsonformeln kräver en prognos eller efterfrågan som 
inte förändras mellan perioderna, vare sig i tid eller kvantitet. För att ta hänsyn till 
detta krävs det att man använder sig av en dynamisk partiformningsmetod.  
 
Till pariformning med varierad efterfrågan hör bl.a. POQ (eng. Periodic Order 
Quantity), Lumsden (1998), och beräknas utifrån medelefterfrågan för 
planeringshorisonten. Denna kallas på svenska för optimal ordertäckningstid N, men 
även TBO (Time Between Orders) och är det heltal som bäst fås genom kvoten av 
EOQ och den genomsnittliga efterfrågan under planeringshorisonten. 
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Formel 6: Tid mellan orders 
där D =genomsnittlig efterfrågan/period 

 
På detta sätt får man fram vilken täcktid den ekonomiska orderkvantiteten har. 
Beroende på hur man sedan avrundar antalet perioder bestäms orderstorleken därefter. 
Om N=2.5 bör både N=2 och N=3 undersökas för att se vilken tid mellan order som är 
bäst. 
 
Ytterligare en partiformningsmetod för varierande efterfrågan är en så kallad LFL 
(eng. Lot For Lot), vilken bygger på att produktion sker varje period med den kvantitet 
som efterfrågas förskjutet med den ledtid som beskrivs i Kap. 3.4. Denna metod är för 
företaget helt ointressant, då den skulle resultera i alldeles för många ställ. 
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3.2.1 Wagner & Whitin 
En metod för att för att avgöra optimal orderkvantitet då efterfrågan är känd, men 
varierar mellan perioderna för den tidshorisont man vill optimera. Genom att betrakta 
hela planeringsperioden med användning av dynamisk programmering bestäms 
optimalpartistorlek för de olika perioderna order läggs i. Detta är en ganska 
komplicerad algoritm jämfört med andra och är inte tillämpbar på de prognoser 
Intergraze får, då de inte är låsta för en för algoritmen önskvärd tidsperiod. Om 
förändring sker blir resultatet ogiltigt. 

3.2.2 Silver & Meal 
Silver & Meal, är en partiformningsalgoritm som bestämmer en orderkvantitet som 
minimerar totalkostnaden per period. Detta görs genom att iterativt, period för period, 
kontrollera en avvägning mellan ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden för 
det antal perioder som en orderstorlek ska täcka. Detta betyder att den är heuristisk.  
 
Algoritmen garanterar i och för sig inte ett optimum, men metoden har testats med ett 
omfattande antal olika numeriska exempel som samtliga visar att metoden genererar 
framstående resultat jämfört med andra metoder såsom Wagner & Whitin, Olhager 
(2000). 
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Formel 7: Partiformning enligt S & M 

 
Formel 7 visar metodens utseende, där CT(t) är genomsnittlig totalkostnad för 
ordersärkostnad och lagerhållningskostnad för t perioders efterfrågan beställning 
nummer T, och di är efterfrågan för period i. Antalet beställningar under planeringen 
blir T för den sista order som planeras. 
 
En kontroll av den genomsnittliga totalkostnaden per period görs för varje period för 
att inte lagerhållningen för den senaste perioden ska blir högre än kostnaden för ny 
order. Detta blir då avbrottskriteriet, och totalkostnadsalgoritmen börjar om vid den 
månaden kostnaden ökade.  
 
Alltså, till exempel om C1(3) < C1 (4), läggs en order i period 1 för perioderna 1-3 
(Q1=Σdi, i=1…3), C1(3)!3 = totalkostnad för täcktidsperioden. För nästa beräkning 
som börjar i period 4 sätts i=1 C2 (1) med ordersärkostnaden som kostnad och så 
vidare. 
 
Denna pariformnings metod kan även benämnas ”Lägsta kostnad” (eng. Least Cost - 
LC), Lumsden (1998). Då beräknas istället totalkostnaden genom kvoten av den 
orderstorlek som krävs för aktuellt antal perioder, se Formel 8. 
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Formel 8: Partiformning enligt LC 
 
I princip är dessa metoder samma då de ger likvärdiga resultat. I Vollman et al (1997) 
beskrivs metoden Part Period Balancing (PPB), även den beräknas iterativt tills 
jämvikt mellan lagerkostnad och ordersärkostnad gäller. 
 
Styrkan i dessa metoder är att de är avsevärt mycket snabbare och enklare att använda 
än renodlade optimeringsalgoritmer såsom Wagner & Whitin, som dessutom kräver en 
efterfrågan som är fast för hela planeringshorisonten. Medan man med Silver & Meal-
metoden har möjlighet att beräkna en ny bra lösning om förändring i prognosen sker 
efter andra produktionsorderpunkten. Därför lämpar sig Silver Meal bäst för företaget 
vid partiformning då efterfrågan inte kan låsas för en så pass lång planeringshorisont 
som företagets produkter behöver. Framför allt om man kan låsa prognosen några 
månader fram i tiden. 

3.3 Cyklisk planering 
I ett produktionssystem där flera produkter konkurrerar om samma resurser, eller 
produktionsredskap, samt där omställning mellan de olika produktionerna är 
komplicerade och tidskrävande kan cyklisk planering vara ett bra verktyg i 
effektiviserandet av dess kapacitet och tid. Genom att identifiera produktgrupper med 
korta ställtider läggs en sekvens av som cykliskt upprepas ett visst antal gånger 
årligen. I dagsläget är denna metod inte angelägen till fullo, då förändringar i 
huvudplanen är så pass omfattande. Därför beskrivs den inte utförligare. Dock är den 
sekventiella planeringen för produktionen oerhört viktig. 

3.4 Ledtid 
I ett producerande företag finns det många intressanta och viktiga tidsfaktorer 
kopplade till de produkter som säljs. Summan av dessa tider associerade med 
produktionen av en viss produkt kallas genomloppstid. Denna kan enligt Olhager 
(2000) delas in i tre delar. 
 
Den första är förrådsledtid, vilken är den tiden en produkts ingående 
råvaror/insatsmaterial ligger i förråd. Detta lager kallas råvaruförråd och förkortas 
RVF. De produkter vars råmaterial köps direkt mot kundorder, även kallat orderbundet 
material, är beroende av inköpsledtiden.  
 
Den för denna studies mest relevanta tid, är produktionsledtiden. Detta är den totala 
tiden för en produkts olika förädlingssteg. Så fort en produkt påbörjat sin tillverkning 
benämns den PIA (produkter i arbete). Alltså är produktionsledtiden den tiden 
produkten befinner sig i stadiet PIA. Produktionsledtiden kan i sin tur delas in i flera 
steg, se Figur 6.  
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Slutligen liggen den färdiga varan i ett färdigvarulager innan den levereras till kund, 
lagerledtid. I vissa fall levereras varan direkt mot kundorder, och lagerledtiden blir 
därmed noll. Idag vill man från koncernen att Intergraze ska ha så kort lagerledtid som 
möjligt då man vill binda så lite kapital som möjligt.  

 
 

Figur 6: Genomloppstiden och dess element 
 
Ett problem med detta är dock att vid osäkra prognoser kan tillverkningen bli väldigt 
lidande då antalet i kö och antalet ställ ökar, vilket leder till en längre 
produktionsledtid. Detta gäller speciellt när flera produkter konkurrerar om samma 
produktionsutrustning och samma resurser. En annan aspekt är att tiden i produktion är 
dyrare och mer värdefull i ett företag vilket gör att den ekonomiska känsligheten för 
denna tid är mycket hög.  
 
Förrådsledtiden är lite speciell, då den inte behöver bli högre vid ökad lagerledtid 
(större partistorlekar i produktionen). Detta på grund av att antalet beställningar från 
externa leverantörer blir färre och därför skulle antalet olika artiklar i råvaruförrådet 
kunna minskas. Dock har ingen utförligare analys av detta gjorts, men man ser på 
Intergraze inget som talar emot detta. 
 

3.5 Kundorderpunkt 
Om produktionsledtiden (P) är kortare än leveransledtiden (L) producerar företaget i 
regel mot kundorder (MTO – Make To Order). Om förhållandena är motsatta sker 
produktionen mot prognos/lager (MTS – Make To Stock). Detta är den så kallade P/L-
kvoten, se Formel 9. 
 

!> 1
L

P Produktion mot prognos/lager. !< 1
L

P Produktion mot kundorder. 
Formel 9: P/L-kvot 
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Annan typisk karaktäristik för de två olika typerna av produktion kan sammanfattas i 
Tabell 3. 
 

Produktionsekonomisk 
aspekt 

Produktion mot  
kundorder (MTO) 

Produktion mot 
 lager (MTS) 

Leveranstid Lång Kort 
Kap.bind. (RVF) Låg, med vissa undantag Kan bli högre 
Kap.bind. (PIA) Hög, med risk för kö Oftast lägre 
Kap.bind. (FVL) Mycket låg Hög 
Prognosberoende Lågt Mer 

Ställ- stycktid Högre Lägre 
Resursutnyttjande Sämre Bättre 

Tabell 3: Produktionsekonomiska strategier 
 

3.6 Målkonflikter 
Tyvärr går det inte att uppfylla alla mål samtidigt då de ofta egentligen står i konflikt 
till varandra. Enligt Olhager (2000) kan man dela upp målfunktionen för 
produktionsfunktionen i tre mål. 
 

1. God leveransförmåga, då man behöver en god lagertillgänglighet, alternativt 
kort och säker leveranstid. 

 
2. Minimal tillverkningskostnad per enhet. Detta fås genom högt och jämnt 

resursutnyttjande. Resurserna bör även i så stor utsträckning som möjligt arbeta 
med produktförädling. 

 
3. Låg kapitalbindning, både i råvaruförråd och PIA, men även i färdigvarulager, 

dvs. kort genomloppstid. 
 
Till viss del kan dessa mål samverka, men vanligtvis står en konflikt mellan framför 
allt god lagertillgänglighet och låg kapitalbindning. Däremot kan samspel mellan kort 
leveranstid kombineras med låg kapitalbindning i PIA för produktion mot kundorder. 
Därför får man oftast välja två av de tre målen att fokusera på. 
 
Karaktäristiken hos produktionen i företaget är sådan att en mängd artiklar i flera steg 
delar på en eller ett begränsat antal resurser, både i tillverkning och fyllning. Därför 
bör kanske fokus inte ligga hur produktionstiden ska minskas, utan snarare hur den 
orderkö som bildas på resurserna ska behandlas. Då det inte tar så lång tid att 
producera några tusen enheter extra då en viss artikel körs, men ställ mellan produkter 
eller produktgrupper tar lång tid, kan det vara intressant att passa på att producera för 
flera prognosperioder än de närmsta. 
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3.7 Lager 
Nästan alla företag behöver använda sig av lager av olika slag. Detta på grund av att 
utbud och efterfrågan inte är perfekt synkroniserade och på grund av den tiden 
materialrelaterade operationer tar att utföra. Här följer en beskrivning och analys över 
företagets olika lager. 

3.7.1 Råvaruförråd 
Råvaruförrådet i den omfattning det berör detta arbete på företaget kan delas in i två 
delar. Dels råmaterialförrådet som består av kemikalier av olika slag, både i flytande- 
och pulverform. Här lagras ingredienser till samtliga produkter i anslutning till 
blandningsavdelningen (eller i större kvantiteter ute på färdigvarulagret). Brandfarligt 
material lagras efter särskilda krav, men innefattas inte av detta arbete. Till de olika 
råvaror som kan lagras i anslutning till blandningsavdelningen finns ungefär 250 
pallplatser, flera utrymmen för vätsketankar, samt efter behov lagras stora kvantiteter 
av kritiska varor som man inte vill få brist av på pallplatser i färdiglagret. Dock är den 
enskilt största ingrediensen eller råmaterial till tillverkningen vatten. Vattnet renas i ett 
eget reningsverk. I denna studie har endast övergripande studerats hur inköp och 
lagerhållning av råmaterial påverkar produktionen. 
 
Lagerhållning av insatsmaterial såsom flaskor, etiketter och kapsyler är i det största 
anpassat efter de produktionsorders som ligger fasta för den närmsta produktionen, 
förskjutet i tiden med den leveransledtid som leverantörerna har. Därigenom lyckas 
man hålla en låg nivå i lagret. 

3.7.2 Halvfabrikatslager 
I anslutning till fyllningslinan står åtta bufferttankar (se Kap. 2.1.4), och i vissa fall 
mindre mellanlagringskärl. Dessa är till för att lagra färdigblandad produkt till 
fyllningslinan. Bufferttankarna är kopplade via ett rörsystem till fyllningslinan. Även 
här är lagringstiden minimal, då produktionsorder till blandningsavdelningen i princip 
alltid är synkroniserad med produktionsorder till fyllningslinan.  

3.7.3 Verktygslager 
Lagerhållning av de olika verktyg, formatdelare och andra hjälpmedel till 
fyllningslinan lagras i skåp eller kartonger i anslutning till den stationen de ska 
användas vid. Detta gäller även diverse grytor och kärl till blandningsavdelningen. 

3.7.4 Färdigvarulager 
Intergraze produktion ligger i anslutning till färdigvarulagret, dock hyrs lokalerna av 
Axfast. Lagret används både som råvaruförråd till Intergraze och färdigvarulager till 
Hardford. Här hyr man även ut lagerplats och lagerföringstjänster till externa kunder 
med likartade produkter. Att lagra en pall ett år kostar 456 kronor per år för den egna 
koncernen. Här finns möjlighet att lagra fler pallar med egna produkter. 
 
Man har även möjlighet att hyra extern lagringsplats hos Tigerstad. Där har man en 
kapacitet där på ca 1200 pallplatser, varav ungefär 600 är upptagna i skrivande stund. 
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Av dessa är ganska mycket gammalt material som man inte riktigt har koll på hur de 
ska användas. Att lagra en pall kostar här i snitt 442 kronor per år, medräknat 
transporter och hanteringskostnader. Här lagras dock helst produkter med så låg 
uttagfrekvens som möjligt, då priset kan förändras vid ökad omsättning. 
 
Möjligheterna till en ökning i lagerhållning finns därmed utan större förändring för 
styckkostnad i lager. 
 
I Limhamn, Malmö finns ytterligare ett lager där man skulle kunna lagra exempelvis 
IKEAs produkter som ändå ska ner till Hamburg där de har sitt centrallager. Därmed 
skulle man kunna frigöra ett stort antal pallplatser utan någon direkt kostnadsökning, 
förutom transportkostnader. 

3.7.5 Lageromsättningshastighet 
Lageromsättningshastigheten (LOH) är det nyckeltal som beskriver det antal gånger 
per år ett lager förnyas, eller byts ut per år. Det vanligaste sättet att beräkna denna på 
är: 
 

MLN

D

nivåMedellager

ningÅrsförbruk
LOH ==  

Formel 10: Lageromsättningshastighet 
 
Ett önskemål från ledningen i Hardford är att den generella 
lageromsättningshastigheten bör öka. Detta genom att sänka medellagernivåerna. Detta 
ger de uppenbara konsekvenserna att produktionen önskas vara mer flexibel för att 
binda mindre kapital, och därmed spara mer pengar. Vad man bör tänka på då är att 
detta medför att produktionskostnaderna automatiskt ökar, vilket återkopplas till 
problemdefinitionen, Kap 1.3. 

3.8 Lagerstyrning 
Det enklaste systemet för lagerstyrning, alltså fastställande (rutin) för när en 
beställning ska ske, är med ett så kallat beställningspunktsystem (BP-system). Detta 
går ut på att beställning sker när lagernivån når en viss punkt, beställningspunkten. 
Beställningspunkten beräknas utifrån prognostiserad efterfrågan från beställning till 
leverans (DL) plus det säkerhetslager man vill ha för ledtiden för att inte riskera att få 
brist, se Formel 11 (SS, se Kap. 3.10.1). 
 

BP=DL+SS 
Formel 11: Beställningspunkt 

 
I dagsläget har företaget inte använt sig av någon bestämd lagerstyrning. Däremot 
lägger avdelningarna BPL eller DC på Hardford i Malmö en beställning till Intergraze 
när de ser att lagernivåerna blir för låga. Någon uttalad fast beställningspunkt finns 
dock inte för de olika produkterna. Ordern skall läggas så att man vid produktionen 
ska ha ungefär två månader på sig att producera den önskade kvantiteten. Alltså skall 
beställningspunkten vara ungefär vid nästkommande två månaders prognostiserade 
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försäljning. En månad för att ta hänsyn till att produktionen kan vara upptagen med en 
orderkö.  Men även för att en period i företaget är en månad, och produktionen kan 
därför bli klar i början eller slutet av månaden, vilket bidrar till månad två. Något 
ytterligare säkerhetslager eller buffertsystem finns dock inte. Alltså: BP=D2. 

3.9 Olika typer av osäkerhet 
Ett av de största problemen i ett producerande företag är olika typer av osäkerheter 
förknippade med bland annat prognoser.  Enligt Vollman et al (1997) finns det två 
grundläggande osäkerheter man bör ta hänsyn till. Dessa är först och främst 
osäkerheterna rörande efterfrågan och förmågan att möta denna med tillgänglighet. 
Vidare kan man dela upp dessa i osäkerheter i tid och kvantitet. Eftersom studien både 
innefattar efterfrågeosäkerheter, samt förmågan att kunna möta behov vid leverans är 
samtliga att iaktta. 
 

Tabell 4: Osäkerhetsfaktorer 
 
Efterfrågevariationer kan uppstå då en felaktig prognos är gjord, eller helt enkelt på 
grund av att en produkt blivit på modet eller inte. Olika typer av oförutsedd 
marknadsföring eller kampanjer gjorda av kunderna kan också resultera i oförutsedda 
efterfrågeförändringar. Ansvariga på Intergraze menar dock att det inte går att avgöra 
om osäkerheterna ligger i tid eller kvantitet. Alltså är båda gällande. 

3.10 Buffertsystem 
För att gardera sig mot dessa osäkerheter kan man använda sig av olika typer av 
säkerhetslager, eller säkerhetsledtid. Nackdelen med detta är att lagernivåerna kommer 
att öka. 

3.10.1 Säkerhetslager 
Säkerhetslager används för att ha en buffert som kan hantera de eventuella 
svängningar som sker i bland annat prognosen, främst i form av kvantitet. Vid 
utredning av säkerhetslager bör man iaktta två viktiga servicenivåbegrepp: 
 

1. SERV 1, är sannolikheten att leverera direkt ur lager under en ordercykel 
(mellan två orders). 

 
2. SERV 2, andel av efterfrågan som kan levereras direkt ur lager. 

 
Säkerhetslagret bestäms därefter utifrån önskad servicenivå enligt Formel 12. 
 

SS = k σL = k σ Lγ 
Formel 12: Säkerhetslager 

 

Typ Efterfrågan Tillgång 
Tid Behovet förskjuts i tiden Orders inkommer inte när dom ska 

Kvantitet Behovsstorleken förändras Inkommen order för stor eller liten 
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Där SS är säkerhetslagrets storlek, σL och σ är standardavvikelsen för prognosfelet i 
efterfrågan under ledtiden respektive under en period. L är alltså ledtid i antal perioder 
och γ konstant korrelation (0,5 eller 1 vid oberoende respektive beroende behov). 
Vidare kan σ även förenklas med medelabsolutfelet (MAD) multiplicerat med 1,25. 
Variabeln k är den säkerhetsfaktor man använder sig av och är beroende av den 
servicenivå man eftersträvar, se Tabell 5. 
 

SERV 1 50 % 95 % 97,5 % 99 % 
k 0 1,65 1,96 2,33 

Tabell 5: Exempel på k-faktorer vid olika servicenivåer 
 
Vid säkerhetsledtid planeras en produktionsorder in en viss tid innan det faktiska 
behovet finns. Genom att göra detta förlängs den totala ledtiden för slutprodukten. 
Metoden är bra att använda då osäkerhet i prognosens (efterfrågans) tidsperspektiv 
eller produktionsledtiden är gällande. 
 
En tredje säkerhetsmekanism är ökat behov som kan användas för att inte bli lidande 
av kassationer eller liknande. Denna metod utreds inte vidare i detta arbete. 

3.10.2 Simuleringar av buffertsystem 
Tidigare simuleringsexperiment, Vollman et al (1997), har visat att system med 
osäkerhet i tid tydlig föredrar säkerhetsledtider, medan man då osäkerheten ligger i 
kvantitet klart bör använda ett kvantifierat säkerhetslager. Detta genom att de 
vetenskapliga experiment som gjorts tidigare kommer fram till en klart ökad 
servicenivå (möjligheten att leverera direkt ur lager utan brist) vid samma 
lagerinvestering (kapitalbindning) då rätt metod används vid given situation. 
 
På Intergraze är uppfattningen att osäkerheten ligger både i tid och kvantitet. Därför 
skulle en insats med noggrannare och framför allt fastare prognoser från systerbolagen 
kunna hjälpa koncernen enormt då produktion och lagerhållning skulle kunna 
effektiviseras och bli billigare. 
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4 Företagets parametrar 
Här presenteras de parametrar som Intergraze har använt sig av för de olika 
parametrarna som krävs för produktionsekonomiska beräkningar, samt en diskussion 
kring dessa. 

4.1  Ordersärkostnad/Ställ i linan 
Man har på företaget använt sig av en och samma ställkostnad till linan oberoende av 
artikel. Denna beräknades enligt en fast maskinkostnad per timme, antal 
maskintimmar, samt personalkostnad och ett fast antal personal som arbetar med 
stället. 
 

Maskinkost./H 
(kr) 

Personalkost/H 
(kr) 

Antal 
maskintimmar 

Antal 
personal 

Ställkostnad 
(kr) 

1836 216 3 4 8100 
Tabell 6: Företagets parametrar för ställkostnad 

 
Vad man vet är att ställkostnaden är olika beroende på vilken artikel som ska köras, 
den är även beroende av vilken produkt som körts tidigare. Vissa produkter använder 
sig till exempel av samma flaska och halvfabrikat, men bara en annan etikett, medan 
andra kräver modifiering av hela linan. Genom att dela upp stället i linan på de 
ingående moment i linan kan man få en mer detaljerad bild av hur ställtider och 
kostnader påverkar produktionen i sin helhet.  
 
Dock fakturerar Intergraze systerbolagen med denna ordersärkostnad oberoende av 
vilken produkt som beställs, så ur ett för koncernen intressant perspektiv bör denna 
behållas vid produktionsekonomiska beräkningar. 

4.2 Maskinkostnaden 
Kostnaden för maskintimmar är den kostnaden för produktionslinan per tidsenhet. 
Kostnaderna beräknas utifrån den budget koncernen avsatt tillfabriken, som sedan 
fördelats ut till de olika produktionslinjerna. Detta görs enligt en modell man på 
koncernen arbetat fram och innehåller alla väsentliga kostnader, avskrivningar, med 
avseende på förväntad produktionskapacitet och förväntat antal använda 
produktionstimmar. Således kan vissa linor behöva arbeta mot avskrivningar av flera 
delar av verksamheten på fabriken. 
 
Detta betyder alltså att maskinkostnaden inte är den faktiska maskinkostnaden, vilket 
kan vara förenat med vissa risker i slutsatser. Dock är fördelen med användning av 
denna att företaget vet vilken maskinkostnad som används, och hänsyn till eventuella 
overheadkostnader är redan taget. 

4.3 Personalkostnaden 
Personalkostnaden innehåller de kostnader förknippade med att ha en anställd i 
fabriken. Dessa är lön, arbetsgivaravgifter, sociala avgifter och semesterersättning etc. 
Denna kostand är förhållandevis konkret och inte beroende av avskrivningar och 
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dylikt. Däremot är det olika kostnader beroende på vilken tid på dygnet man jobbar. 
Därför används en medelpersonalkostnad per timme. 

4.4 Produktens värde 
Värdet på produkterna (C) baseras på Intergraze försäljningspris och är i det närmsta 
konstant för varje produkt. Den är däremot olika för de olika produkterna. All denna 
information hade företaget sedan tidigare och var inte intressant att ifrågasätta då detta 
är den kostand koncernen själva betalar för produkten. 

4.5 Kapitalkostnaden 
Kapitalkostnaden, eller räntan (I) som företaget har använt sig av består av två delar:  
 

1. Dels en internränta på 5 %. 
 
2. Lagerhållningskostnad som uppskattades till 2.25 %. 

 
Alltså har man använt räntan 7.25 % per år. 
 
Internräntan menar man på huvudkontoret i Malmö var lägre nu än tidigare, närmare 3 
%, men för att inte räkna med en för optimistisk ränta, då denna kan förändras under 
året ville man ändå att internräntan fortfarande skulle ligga på 5 %. 
 
För att beräkna kostnaden för lagerhållning kan man använda den kostnaden företaget 
betalar för en pallplats per år, som sattes till 450 kr (se Kap. 3.7.4). Genom att dela den 
kostnaden på pallstorleken för varje artikel får man ut kostnaden att lagerhålla en 
produkt ett år.  
 
Denna kostnad är givetvis starkt beroende av pallstorleken, då den kan vara allt från 
840 till 2688 enheter per pall. Genom att sedan dela denna kostnad med priset på 
produkten får man fram den procentuella kostnaden för lagerhållning, vilken varierar 
mellan 1.77 och 8.33 %, (se bilaga Produktionsekonomiska beräkningar 1.3). Totalt 
blir detta alltså en kostnad upp till 13.33 % av produktens värde per år. 

4.6 Prognoser och efterfrågan  
Efterfrågan baseras på den prognos som sattes december 2005 för produktionsåret 
2006. Eftersom ett av de största problemen för Intergraze produktionsplanering bygger 
på de varierande prognoserna från respektive systerbolag, DC och BPL jämfördes de 
prognoser som gällde från oktober 2005 med de prognoser som kom i december 2005, 
som skulle gälla produktionsåret 2006. Analys och diskussion kring dessa återfinns i 
Kap. 8.2. 
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4.7 ABC-klassificering 
Artikelklassificering görs av många olika anledningar. I flera fall för att lätt kunna 
identifiera vikten av de olika produkternas betydelse för ett företag, samt hur eller om 
man bör särskilja dem i till exempel produktion eller lagerstyrning m.m. 
 
En ABC-klassificering över de produkter som tillverkas på Rationatorlinan har utförts 
för att se vilken vikt de har i produktionen. Enligt Olhager (2000) kan det till exempel 
vara skäligt att producera de artiklar med hög volym mot lager. Detta bland annat för 
att hög volym ofta betyder jämn volym, vilket gör dessa produkter mer lämpade för 
produktion mot lager. Dock är detta inte en regel företaget bör se allvarligt på då 
prognoserna inte följer detta mönster. Medan lägre volymer eventuellt passar att 
produceras mot kundorder. Med lagerkostnader och täcktidsberäkningar är detta heller 
inte att se som regel i företaget. Dock visar detta att en artikel med hög volym är bättre 
att prognosstyra. Man bör således även använda sig av olika 
inspektions/inventeringsintervall för de olika artikelklasserna. 

Diagram 1: Volymvärde för artiklar i Rationatorlinan 
 
De tre största och viktigaste enligt årsvolymvärdet är produkterna från IKEA, som kan 
ses i Diagram 1. Fullständig tabell visas i bilaga ABC-tabell 1.2. Denna är gällande 
både för Intergraze och systerbolag, då vinsten för Intergraze är ett pålägg på tre 
procent utifrån den beräknade produktionskostnad som gäller. 
 
De 15 viktigaste produkterna, utgör vad som kallas produktionslinans A-produkter. 
Eftersom dessa produkter är så mycket viktigare (volymvärdesmässigt), ansågs att 
dessa borde studeras närmare. Som senare kommer att tas upp, är nämligen inte alltid 

ABC-diagram: Årsvolymvärde/Artikel
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vinsten för Intergraze de tre procent som tidigare nämnts, på grund av rådande 
avtalsform mot systerbolagen. 

4.7.1 A-artiklar med antagen förtjänst 
I Tabell 7 redovisas de 15 A-produkterna från ABC-analysen. Den högra kolumnen 
visar den förtjänst Intergraze är beräknade att tjäna med det treprocentiga pålägg 
Intergraze ska ha.  
 

Artikel-
nummer 

Produkt-
namn 

Pris 
(kr) 

Prognostiserad 
årsförsäljning  

Årsvolym
-värde(kr) Ack. Vol.värd. 

Ack.Vol.-
värde i % 

Ack. ant 
produkter 

Antagen 
förtjänst 

IF310 
NJUTA 
SHOWER 
PEEL. IKEA 
500  

9,40  429 660 4 038 804 4 038 804 kr 8,28% 1,37% 117 635 kr 

IF110 
NJUTA 
SHOWER 
CREME IKEA 
500  

7,26  554 400 4 024 944 8 063 748 kr 16,53% 2,74% 117 231 kr 

IF210 
NJUTA BODY 
LOTION IKEA 
500  

8,69  457 380 3 974 632 12 038 380 kr 24,67% 4,11% 115 766 kr 

DC402214RE 
LdB CREME 
LOTION RICH 
250  

6,29  412 376 2 593 845 14 632 225 kr 29,99% 5,48% 75 549 kr 

DC100101NY 
NATURELLE 
SHAMPOO 
HONUNG 300 

5,06  324 292 1 640 918 16 273 143 kr 33,35% 6,85% 47 794 kr 

DC402213RE 
LdB 
VITALISING 
MILK 250  

5,25  296 828 1 558 347 17 831 490 kr 36,55% 8,22% 45 389 kr 

DC402220 
LdB CREME 
LOTION RICH 
400  

9,94  149 572 1 486 746 19 318 235 kr 39,60% 9,59% 43 303 kr 

DC402214  
LdB CREME 
LOT. RICH 
250 ML  

6,22  234 800 1 460 456 20 778 691 kr 42,59% 10,96% 42 538 kr 

DC402116RE 
LdB SHOWER 
MOISTURE 
SILK 300  

5,78  251 350 1 452 803 22 231 494 kr 45,57% 12,33% 42 315 kr 

DC402213  
LdB 
VITALISING 
MILK 250 ML  

5,34  257 400 1 374 516 23 606 010 kr 48,38% 13,70% 40 034 kr 

DC100102NY 
NATURELLE 
SHAMPO 
VOLUM 300  

5,01  231 688 1 160 757 24 766 767 kr 50,76% 15,07% 33 808 kr 

DC402219RE 
LdB LOT. 
MINERAL 
ACTIVE 
CARE 250 

6,19  183 632 1 136 682 25 903 449 kr 53,09% 16,44% 33 107 kr 

DC100201NY 
NATURELLE 
BALSAM 
HONUNG 300  

4,50  251 940 1 133 730 27 037 179 kr 55,42% 17,81% 33 021 kr 

DC402222 
LdB CREME 
LOTION RICH 
250 6-pack 

6,56  162 480 1 065 869 28 103 048 kr 57,60% 19,18% 31 045 kr 

DC402110RE LdB SHOWER 
RICH 300  

6,28  167 455 1 051 617 29 154 666 kr 59,76% 20,55% 30 630 kr 

Tabell 7: Klass A artiklar 
 
Den totala antagna förtjänsten för dessa 15 klass A artiklar summeras till nästan  
850 000 kr, och den totala förtjänsten med samtliga artiklar hamnar på drygt 1,4 
miljoner kronor, alltså ungefär 60 % av den totala förtjänsten. 
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4.7.2 A-artiklar med uppdaterade förtjänster 
Den tidigare beskrivna treprocentsförtjänsten visade sig dock inte vara hela sanningen 
i försöken att beskriva och analysera förtjänsterna. Detta då försäljningspriset 
Intergraze har mot sina kunder, som är de andra dotterbolagen i koncernen, är satta 
med ibland bättre, ibland sämre förutsättningar än vad som råder i skrivande stund. 
Dessa förändringar kan bero på exempelvis förändrade förutsättningar för 
inköpsavdelningen, löneökning hos personalen, förändrade kostnader för råvaror, 
förändring i krav på minskade partistorlekar från beställare etc.  
 

Artikel 
nummer 

Batch 
storlek 

INTERGRAZE 
produktionspris 

INTERGRAZE 
säljpris 

INTERGRAZE 
marginal kr 

INTERGRAZE 
marginal % 

"Vinst" 
per 

produktion 
IF310 53 550 9,29 9,40 0,11 kr 1,17% 5 891 kr 
IF110 53 830 7,16 7,26 0,10 kr 1,38% 5 383 kr 
IF210 47 700 8,56 8,69 0,13 kr 1,50% 6 201 kr 

DC402214RE 75 000 6,26 6,29 0,03 kr 0,48% 2 250 kr 
DC100101NY 62 000 5,01 5,06 0,05 kr 0,99% 3 100 kr 
DC402213RE 60 000 5,12 5,25 0,13 kr 2,48% 7 800 kr 

DC402220 48 000 9,76 9,94 0,18 kr 1,81% 8 640 kr 
DC402214 45 000 6,52 6,90 0,38 kr 5,51% 17 100 kr 

DC402116RE 48 000 5,65 5,78 0,13 kr 2,25% 6 240 kr 
DC402213 45 000 5,34 5,47 0,13 kr 2,38% 5 850 kr 

DC100102NY 50 000 4,95 5,01 0,06 kr 1,20% 3 000 kr 
DC402219RE 45 000 5,98 6,19 0,21 kr 3,39% 9 450 kr 
DC100201NY 46 000 4,44 4,50 0,06 kr 1,33% 2 760 kr 

DC402222 30 000 6,58 6,56 -0,02 kr -0,30% -600 kr 
DC402110RE 48 000 6,12 6,28 0,16 kr 2,55% 7 680 kr 

Tabell 8: Faktiska förtjänster 
 
Värden som visas i Tabell 8 är de under arbetets gång uppdaterade kostnader från 
Movex och framtagna av produktionsansvarig på Intergraze. Med dessa marginaler 
blir den totala vinsten för Intergraze med de prognoser som använts bara strax över 
480 000 kr. Vilket bara är knappt 57 % av vad man ursprungligen räknat med. 
Givetvis är dessa värden inte heller helt sanna, men visar ändå på att effektivisering 
och planering av produktionen är viktig. 
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5 DEL II: Simulering 
Denna del av den teoretiska referensramen behandlar simulering. Både i allmänhet och 
hur det tillämpas i metoden och problemlösningen. 

5.1 Vad är simulering? 
Simulering, i den bemärkelse det används inom detta arbete, är en metod att beskriva 
en eller flera processer, eller ett system, över en tidsperiod med hjälp av en modell. Ett 
system i detta fall kan definieras som ett antal objekt som interagerar med varandra. 
 
Man kan sålunda se simulering som en artificiell imitation av ett existerande (eller icke 
existerande) system presenterad som en modell, med vilken man kan utföra olika 
förändringar eller experiment i förväg. Detta för att man inte ska behöva göra detta i 
verkligheten. Modellen av det undersökta systemet kan givetvis inte vara en exakt 
kopia av det vekliga systemet, därför byggs en simuleringsmodell utifrån en 
konceptuell modell, se kap 6. 
 
Med hjälp av modellen kan man sedan studera i princip vad som helst under de 
förutsättningarna modellen har byggts. 

5.2 När och varför bör simulering användas? 
Simulering är ett mycket effektivt verktyg för att bygga upp och utvärdera befintliga 
och planerade produktionssystem. Vid planerandet av ett nytt system, eller förfarande i 
en fabrik kan simuleringsmodeller och analyser vara avgörande för hur ett företag bör 
eller kommer att handla. Kostnaderna för en simuleringsanalys är i många fall avsevärt 
mycket mindre än att testa det i verkligheten. Till exempel bör en 
mångmiljoninvestering av en ny typ av produktionsutrustning testas och analyseras i 
en simuleringsmodell för att se vilka effekter det kommer att resultera i, innan 
investeringen görs. Om företaget med hjälp av simuleringen lyckas eliminera en 
potentiell flaskhals, eller undviker att köpa fel sort eller antal maskiner har 
simuleringskostnaden betalt sig, många gånger om. 
 
På samma sätt kan simuleringsprojekt, ekonomiskt sätt, från ett företagsperspektiv 
vara svårt att utvärdera i budgeten. Om de sedan tidigare planerade förändringarna 
endast verifieras har man i praktiken inte tjänat någonting. Det man får göra i så fall är 
att tillämpa spelteori, med ett pris på tänkbara utfall och en riskbedömning. Vilket 
givetvis i praktiken kan vara svårt att uppskatta. 
 
Vanligt är även att testa befintliga system för att se och utvärdera kapaciteten av 
systemet för nya orders, beläggning samt förändringar i förfarande. Man kan även 
utvärdera detaljplanering och schema för händelser.  Simulering kan i det här fallet 
verifiera och konfirmera en viss plan. Man kan då se innan en order godkänns, när 
ungefär den kommer att bli klar och vilken påverkan den kommer att ge övriga orders. 
Simulering kan då användas för att hjälpa planerare för produktionsorders. 
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Att experimentera med ett befintligt system kan bli kostsamt och resultera i 
katastrofala scenarier då kunderna tröttnar på att få försenade orders eller dylikt. 

5.3 Olika typer av simulering 
Det finns enligt Kelton et al (2004) tre dimensioner, i vilka simulering kan utföras. 
Detta för att simuleringen ska kunna anpassas för det ändamålet man avsett. 
 

1. Statisk eller dynamisk: I de flesta fall av modern simulering är tid en faktor att 
ta hänsyn till. Detta görs i dynamiska simuleringsmodeller. En statisk 
simuleringsmodell kan användas då tid i inte är en påverkande faktor. Den 
simulering som behandlas i detta arbete är dynamisk. 

 
2. Kontinuerlig eller diskret: För kontinuerliga modeller förändras systemet 

kontinuerligt över tiden, medan systemet i en diskret modell endast förändras 
med olika tidsluckor, då ingenting händer. Detta betyder att en diskret 
simulering endast tar hänsyn till de händelser och aktiviteter som finns 
definierade i modellen, och förändring av systemets tillstånd sker vid dessa. Det 
finns även olika kombinationer utav både kontinuerlig och diskret simulering. 
Dessa kallas mixade strategier. 

 
3. Deterministisk eller stokastisk: En deterministisk simuleringsmodell 

innehåller inga slumpmässiga variabler eller statistiska fördelningar. Detta gör 
att modellen endast behöver köras en gång per experiment, och ingen variation i 
utdata mellan replikationerna sker (se Kap. 5.4.7). Till skillnad från en 
stokastisk modell, där en eller flera variabler är baserade på statistiska 
fördelningar, eller på annan slump. I dessa fall genereras olika resultat, 
beroende på replikation. Replikationens utdata beror av det slumptalsfrö som är 
förknippad med en viss körning. Är slumptalsfröet samma, genereras samma 
resultat. Replikationerna beror således på vilket slumptalsfrö replikationen 
startar med. 

 
För strikt deterministiska system kan en vanlig optimeringsmodell eventuellt vara 
enklare och effektivare. 

5.4 Viktiga begrepp inom simulering 
För att få en inblick i vad simulering i detta arbete innebär behöver en del viktiga 
begrepp definieras och förklaras. 

5.4.1 Entitet 
Det objekt som i simuleringen rör sig genom modellen kallas entitet. Om man 
exempelvis vill simulera hur en produkt förädlas i ett produktionssystem, kommer 
denna att representeras av en entitet i simuleringsmodellen. Det är därför vanligt att 
entiteten förändras och byter skepnad och egenskaper beroende på vart i modellen den 
befinner sig. Detta gör entiteten dynamisk. I de fall en entitet inte förändras är den 
statisk. Är entiteten statisk kan denna vara en resurs, som behandlas senare. 
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5.4.2 Attribut 
För att ge en entitet i simuleringsmodellen de egenskaper som erfordras, tillägnas de 
ofta under simuleringsmodellens väg olika attribut. Dessa attribut kan sedan användas 
för att identifiera eller förändra entitetens dynamik och karaktäristik. Exempelvis kan 
en enskild entitet tilldelas en viss operationstid, eller rutt genom modellen via 
attributet. 

5.4.3 Variabel 
Till skillnad från ett attribut, som enbart tillägnas en entitet, är en variabel något som 
gäller för hela systemet. Därför brukar dessa i simuleringssammanhang kallas Globala 
variabler. Däremot kan en specifik entitet ändra dessa. På samma sätt som de kan bli 
tilldelade attribut. Dessa variabler kan därför ändra karaktäristiken i hela systemet.  
 
En annan typ av variabel är en så kallad tillståndsvariabel. Denna är snarare till för att 
beskriva ett tillstånd i modellen snarare än dess karaktäristik. Exempel på en 
tillståndsvariabel är antal entiteter i kö, antal upptagna resurser etc. 

5.4.4 Resurs 
Simuleringsmodellens resurser är oftast representanter av det verkliga systemets 
resurser. Dessa kan exempelvis vara maskiner, personal eller transportmedel. Dessa är 
givetvis ofta kapacitetsbegränsade vilket kan leda till att köer av de entiteter som begär 
en service av resursen uppstår. En entitet kan givetvis kräva flera resurser samtidigt, 
till exempel en arbetsstation för en svarv kan kräva både en maskin och en anställd 
maskinoperatör.  
 
I simuleringsmodellen säger man att en entitet fångar en resurs, och släpper den inte 
förrän entiteten passerar en rutin som släpper den. Då kan nästa entitet få 
uppmärksamheten. I vilken ordning eller prioritet en entitet får tillgång till en resurs 
går också att definiera, både i kön, genom attribut eller på annat sätt. Om en resurs är 
upptagen vet simuleringsprogrammet om via de tillståndsvariabler förknippade med 
resurserna. 

5.4.5 Kö 
I simulering spelar köernas roll en stor betydelse. En kö av entiteter uppstår vanligtvis 
när entiteter väntar på betjäning av en resurs, eller kanske till och med ligger i lager, i 
väntan på behov. En kö i simulering kan arbetas av i olika förutbestämda ordningar. 
Dessa kan vara FIFO (eng. first in first out), LIFO (eng. last in first out), eller 
beroende på det attribut som tilldelats den aktuella entiteten. Exempelvis kan vissa 
entiteter ha förtur i en kö då de har det attribut som krävs. Som tidigare nämnts 
beskrivs köernas aktuella tillstånd med tillståndsvariabler. 

5.4.6 Händelser 
En händelse är något som en viss tidpunkt förändrar systemet. Detta kan vara ankomst, 
förflyttning, bearbetning eller försvinnande. 
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Vid diskret simulering är händelserna det centrala för simuleringstiden. Varje händelse 
bearbetas, och tiden emellan händelser är ointressant och simuleringsklockan förskjuts 
endast till tidpunkt för nästkommande händelse. 

5.4.7 Slumptalsfrö och Replikation 
I det simuleringsprogram nyttjat i denna studie (Arena) fungerar en körning av en 
modell på så vis att varje enskild körning med samma uppsättning stokastiska variabler 
en replikation, genererar samma simuleringsresultat. Detta på grund av att det så 
kallade slumptalsfröet alltid är samma för den första simuleringen. Vilket gör att en 
stokastisk modell alltså ändå genererar samma utdata varje gång en simulering körs en 
gång. Resultatet från en simulering förändras därmed med slumptalsfröet. Eftersom 
slumptalsfröet ändras för varje replikation i ett experiment kan man endast då få fram 
ett medelvärde eller göra annan statistisk analys av simuleringsresultatet. 

5.4.8 Konceptuell modell 
En konceptuell modell är den bild av det verkliga systemet som ska simuleras. 
Anledningen till att en konceptuell modell är så viktig är för att det verkliga systemet 
innehåller alldeles för mycket information, och behöver därför förenklas. Den 
konceptuella modellen är därmed en förenkling av verkligheten, med tillhörande 
avgränsningar, som en simuleringsmodell sedan kommer att utformas efter. Det är 
därför viktigt att den konceptuella modellen uppfyller det syfte man har med 
simuleringsprojektet. Till den konceptuella modellen Krävs information och indata. 
Denna kan i stort delas in i två kategorier. 
 

1. Systemlogik: Till denna kategori hör all information och vetskap om hur 
rutiner, flöden och annan karaktäristik fungerar i systemet som ska simuleras. 
Denna information är mycket viktig för att kunna göra en konceptuell modell 
över den fysiska delen över systemet. 

 
2. Tidsdata: Behövs för att veta hur lång tid en viss process eller ett visst moment 

tar. 

5.5 Moment i ett simuleringsprojekt 
I teorin kan man definiera de olika momenten som ska ingå i ett simuleringsprojekt, 
samt i vilket ordning dessa ska göras. Enligt Persson (2001) bör ett simuleringsprojekt 
följa nio steg för att lyckas så bra som möjligt. 
 

1. Planering: I planeringsstadiet bestäms vad som ska simuleras. Vilka mål har 
simuleringsstudien, samt är simulering ett bra verktyg för projektet, bestäms 
här. 

 
2. Konceptuell modell över vad som ska simuleras konstrueras. 

 
3. Validering: Den konceptuella modellen valideras för att veta att den 

konceptuella modellen är riktig och stämmer överens med det verkliga 
systemet. Detta bör göras med personer som kan systemet bäst. 
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4. Modellering: Här överförs den konceptuella modellen till den datorbaserade 

modell som man senare ska arbeta med. I mitt fall byggdes modellen i Arena. 
 

5. Verifiering: Detta steg kan beskrivas som en felsökning av modellens 
uppbyggnad. Fel rättas till som hittas. Detta steg underlättas ofta med en 
animering av modellen. 

 
6. Validering avgör modellens trovärdighet. En bra förutsättning för validering är 

att kunna jämföra simulerad data med historisk data.  
 

7. Experiment utförs på en verifierad och validerad modell. Det är här som 
testerna på de tidigare formulerade frågeställningarna görs. Målet är att dessa 
ska kunna besvaras och utvärderas. 

 
8. Återkoppling och analys: Här analyseras de resultat som experimenten gett. 

Viktigt är att fråga sig om resultaten är troliga. Annars kan man bli tvungen att 
gå tillbaks några steg och börja om igen. 

 
9. Slutligen, implementering: Om de frågeställningar man hade gav svar som 

innebär en förändring bör dessa utföras. Projektet kan även vara av en karaktär 
att verifiera om en redan planerad förändring är riktig och så vidare. 
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6 Konceptuell modell för simulering 
Här följer en konceptuell beskrivning över hur modellerna i Arena är uppbyggda. 

6.1 Modellering av Blandningsrutinerna 
Den rutin som användes för de olika kategorierna är som sagt en förenkling och 
generalisering av de olika typer av produkter som tillverkas. För vissa artiklar stämmer 
således inte rutinerna exakt med verkligheten, men dessa skillnader blir i slutändan 
inte så stora för slutresultatet av det som ska studeras enligt de blandningsansvariga 
som varit med att utforma dessa. De beskrivna processerna nedan innehåller även lite 
av den information simuleringsprogrammet är utformat med som inte enbart tillhör 
den konceptuella beskrivningen. 
 
Rutinerna för kategori 1 
Till kategori 1 används Blandningsgrytorna TH3 och TH4. Första steget i 
tillverkningen för dessa är påfyllning av kallvatten i liter per minut 
(triangulärfördelad). Givetvis finns det ett kösystem innan tillverkningen börjar (vilket 
gäller för samtliga kategorier med olika preferenser), så att inte någon order ”tränger 
sig före” och blockerar orders som borde komma före.  
 
Därefter kan en tensidlösning fyllas i, även den i liter per minut (också 
triangulärfördelad). Eftersom dessa produkter är tensidbaserade används en stor mängd 
tensid. I regel ska nästan ¼ av volymen vara tensid.  
 
Sedan följer en tid för påfyllning av övriga ingredienser och parfymer. Denna tid är 
inte beroende av den mängd eller antal ingredienser för de olika halvfabrikaten inom 
kategorin. Eftersom dessa halvfabrikat använder sig av enbart kalla råvaror behöver 
blandningen inte kylas, utan endast blandas.  
 
Halvfabrikatet måste testas på kemilabbet innan det får pumpas över till bufferttank. 
Justeringar innan godkännande förekommer. Efter överpumpning i liter per minut till 
bufferttank sker en CIP-disk med fördelad tid om inte exakt samma halvfabrikat ska 
göras igen. 
 
Rutinerna för kategori 2 
Även till kategori 2 används blandningsgrytorna TH3 och TH4. Till dessa behövs dock 
varmvatten som tar längre tid och med större variation i liter per minut än kallvatten.  
 
Därefter fylls en fettlösning från TH700 och övriga ingredienser. Denna tid är i 
modellen inte heller beroende av mängd eller antal ingredienser, utan samma 
fördelning används oavsett storlek på blandning.  
 
Kylningen görs sedan i kylslinga som ansluts till grytan. Därför modelleras kylningen i 
liter per minut. Detta är en stor del av den totala tiden i grytan, och då omrörning sker 
under kylningstiden försvinner denna. I detta fall är kylningen en flaskhals då 
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kapaciteten på kylning alltid är max, men halvfabrikatet tillåts kylas snabbare. Som 
sagt kan endast en gryta kylas i taget.  
 
Även dessa måste kvalitetstestas och justeras vid avvikelser, innan överpumpning till 
bufferttank. Efter överpumpning i liter per minut till bufferttank sker en CIP-disk med 
fördelad tid om inte exakt samma halvfabrikat ska göras igen. 
 
Rutinerna för kategori 3 
Nästan hälften av de emulsioner som görs i de stora grytorna är placerade i kategori 
tre. Till dessa krävs en del förarbete i form av olika premixer, bl.a. i TH700, men även 
i andra kärl. Detta tar oerhört lång tid, så när dessa börjar bli klara börjar påfyllning av 
varmvatten till TH3 eller TH4. På grund av att premixern TH700 endast rymmer 300 
liter kan endast premix till en av grytorna göras åt gången. Delblandningarna pumpas 
sedan i en i taget, med en tids mellanrum, då omrörning sker.  
 
Kylning av färdigblandat halvfabrikat tar nu längre tid än för kategori 2, men 
fortfarande i liter per minut. Även i detta fall är kylningen en flaskhals då kapaciteten 
på kylning alltid är max, men halvfabrikatet tillåts kylas snabbare. 
 
Däremot görs ingen kvalitetskontroll innan överpumpning till bufferttank, till stor del 
på grund av tidsbrist. Efter överpumpning i liter per minut till bufferttank sker en CIP-
disk med fördelad tid om inte exakt samma halvfabrikat ska göras igen. 
 
Rutinerna för kategori 4 
Samtliga halvfabrikat till rationatorlinan som blandas i grytan TH2 ansågs tillhöra 
samma kategori. Då denna gryta är mantlad räcker det med att fylla med kallvatten 
som går mycket fortare. Vattnet måste sedan värmas. Denna tid är dock inte beroende 
av den mängd vatten som ska värmas.  
 
Att fylla på ingredienser till denna tar även den lika lång tid, då framtagning, 
uppvägning och annat förarbete kan göras under vattenpåfyllning och värmningen.  
 
Speciellt med kylningen i denna kategori är att dessa absolut inte får kylas för fort. Det 
är därför ingen ide att stressa vid detta moment. Kylningstiden är inte heller den 
beroende av mängd, då grytan är mantlad.  
 
Efter överpumpning i liter per minut till bufferttank, sker en CIP-disk med fördelad tid 
om inte exakt samma halvfabrikat ska göras igen. 
 
Rutinerna för kategori 5 
Till kategori 5 hör produkter som blandas i den minsta grytan, TH1. Även till denna 
måste förarbete med bland annat en premix i TH700. Trots att TH1 är mantlad måste 
man börja med att fylla på med varmvatten, då en delblandning görs direkt med vattnet 
i grytan. Denna måste sedan blandas varmt innan premixen från TH700 kan pumpas i.  
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Efter de båda blandningarna noga blandats ihop kan kylning börja. Även till dessa får 
inte kylning gå for fort.  
 
För denna kategori görs en kvalitetskontroll innan halvfabrikatet får pumpas över till 
bufferttank. Dock görs inga justeringar av halvfabrikatet efter denna.  
 
Efter överpumpning i liter per minut till bufferttank sker en CIP-disk med fördelad tid 
om inte exakt samma halvfabrikat ska göras igen. 
 
Rutinerna för kategori 6 
Till denna kategori hör de halvfabrikat som blandas i de stora grytorna TH3 och TH4, 
men som kräver stora delblandningar i TH2. Till dessa börjar påfyllning av varmvatten 
till en av de stora grytorna och blandning av premix i TH2 samtidigt. Så att när allt 
vatten i någon av de stora grytorna är påfyllt kan överpumpning av premixen ske, i 
liter per minut.  
 
Givetvis måste då både TH2 och TH3 eller TH4 vara ledig för att denna order ska 
kunna starta. Detta ger dessa orders en speciell hantering i kösystemet inför blandning.  
 
Därefter följer en oerhört långsam kylning. Då denna sker i någon av de stora grytorna 
görs detta i liter per minut. Efter överpumpning i liter per minut till bufferttank sker en 
CIP-disk med fördelad tid om inte exakt samma halvfabrikat ska göras igen. 

6.1.1 Datainsamling vid blandningsavdelningen 
All tidsdatainsamling vid blandningsavdelningen är utförd av personalen vid 
blandningsavdelningen. Detta för att inte missförstånd och felaktiga tidsdata skulle 
användas. På detta sätt har de själva kunnat avgöra vilka tider som är relevanta för 
respektive produktgrupp och därmed kunna ge en så bra representation av verkligheten 
som den ser ut idag som möjligt. Blandningsavdelningen är som tidigare nämnts 
väldigt speciell och en total exakthet är näst intill omöjligt att representera. Inte minst 
då blandningsavdelningen används till flera linor m.m. 
 
En ny panna installerades under arbetets gång för effektivisering av 
vattenuppvärmning. Dock visade mätningar ingen större förändring i effektivitet. 
Kapaciteten ökade som mest 10 %, vid en mätning, så all tidsdata från tiden innan 
installationen behölls. Detta är även personalen i blandningsavdelningens uppfattning. 
 
Tillsammans har vi sedan diskuterat och kommit fram till de tider som är mest 
representativa för de moment som berör denna avdelning 

6.1.2 Statistiska fördelningar 
Då många av tiderna till blandningen var svåra att mäta, då personalen ofta gör flera 
saker samtidigt och vissa tider endast kunde tas ett fåtal gånger. Fick ofta 
uppskattningar av statistiska fördelningar göras, med uppmätta värden som 
utgångspunkt. Samliga tider för blandningen är fördelade, och i huvudsak används 
triangulärfördelningar och uniforma fördelningar, beroende på osäkerhet eller 
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bästa/värsta -fallscenarier. Alla uppskattade fördelningar har noga och ofta undersökts 
och justerats för att passa så bra in på verkligheten som möjlig.  
 
Tyvärr finns det många olika faktorer som kan påverka blandningsavdelningens 
prestationer som inte finns möjlighet att ta hänsyn till. Vilket gör att resultaten ur 
modellens prestation inte kan följas slaviskt. 

6.1.3 Avgränsningar och antaganden 
Tillgång på råmaterial (kemikalier m.m.) är inte begränsande och kommer att finnas i 
de kvantiteter som behövs. Detta för att det inte har varit ett problem samt att 
lagringsutrymmen och kostnader förknippade med detta inte är begränsande i den 
utsträckning mitt arbete utförts. 
 
Alla orders delas alltid upp i exakt lika stora delar för att uppnå den givna 
orderkvantiteten. 
 
Ett scenario då halvfabrikat underkänns (alltså måste kastas) avgränsas även det från 
modellen. Detta gjordes i samråd med både personal från kemilabbet och 
blandpersonalen. 
 
Genom att simulera hur stor beläggning Rationatorlinan kommer att kräva av 
blandningen kommer inte andra produkters beläggning på blandningsavdelningen att 
tas hänsyn till. Detta skulle bli alldeles för komplext och tidskrävande, nu ges istället 
ett mått på hur beläggningen i blandningen kommer att vara för de aktuella 
produkterna. Detta kommer att generera vilken tid och vilka resurser som finns 
tillgängliga för övriga produkter. Simulering av de kritiska momentan tas endast 
hänsyn till, detta efter att en ”kritisk väg” -analys gjorts och konsultation av 
personalen. Exempelvis kan personalen väga upp och förblanda under tiden långa 
processer pågår, så som vid vattenfyllning eller kvalitetskontroller, och är därmed inte 
kritiska. 
 
Halvfabrikat tillverkas endast i ”rätt” mängd (alltså plus 3 %) och det blir inte något 
över som måste lagras på annat ställe. Detta då dessa scenarier är ovanliga, och inte 
tillhör den egentliga rutinen. 
 
Tidsökningen för uppvärmning av vatten på vintern tar ut den kortare tiden för 
kylning, och tvärt om för sommaren. Därför görs ingen skillnad på årstid i modellen. 
 
Resurs TH 700 tas inte med som kritisk resurs då denna inte kunde kategoriseras på ett 
bra sätt så att den kunde användas i modellen. Denna avgränsning uppkom efter det att 
modellen byggts, men inga bra lösningar för detta fanns. Då även en liknande 
premixer från EX-sidan senare under arbetets gång fått ”ok” att användas även på 
”hygiensidan” bestämdes att dessa inte kunde tas hänsyn till på ett rättvist sätt. Dock 
måste nämnas att dessa kan bli en flaskhals i produktionen i vissa scenarier, 
exempelvis då samtliga produkter som görs i TH1 - TH4 behöver denna. Vilket är ett 
scenario som skulle kunna uppstå, men är ovanligt enligt personalen. Tilläggas ska 
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även att den premixern som används på ”EX-sidan” inte är lika bra för användning till 
”hygiensidan”. Inte minst för att personalen manuellt måste bära in kärl och hälla i 
blandgrytorna. Vilket är en arbetsbelastning som inte tas hänsyn till i modellen. 
 
De nya bufferttankarna TH11 och TH 12 var inte installerade när mätningar gjordes. 
Överpumpningstider och annan karaktäristik har därmed helt uppskattats efter 
tankarna TH7 - TH10. 
 
Volymförändringar i blandningen och för de ingående komponenterna bortses ifrån. 
Detta då de aktuella produkterna har en densitet ungefär mellan 0,97 och 1,05, och 
vatten och tensid har densitet 1 respektive 1,05. 
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6.2 Modellen av fyllningslinan 
Även vid fyllningen krävdes att produkter delades in i grupper där karaktäristik var 
lika. Egenskaperna för de olika produkterna i fyllningslinan identifierades i samråd 
med produktionschefen, linjeansvariga och en del av personalen vid linan. 

6.2.1 Modellen över ställ i fyllningslinan 
Ställ i fyllningslinan modellerades i en separat simuleringsmodell. Detta för att 
minimera problem och en onödigt omfattande variabelmängd i den övergripande 
modellen. 
 
För att ta hänsyn till de olika ställtiderna i linan beroende på tidigare tillverkad produkt 
bröts stället ned i de möjliga arbetsmoment det kan innebära. Exempelvis produkter 
som använder sig av samma inställningar, hårdvara, insatsmaterial, eller huruvida 
diskning behöver göras etc. I Tabell 9 visas ett exempel på fyra olika produkter med 
attribut. Eftersom alla artiklar inte kunde studeras gjordes identifiering i samråd och 
genom intervjuer med linjeansariga och produktionschef.  
 

Artikelnummer/Moment DC100202NY DC402117 DC402220 DC600204 
Puckar 1 2 2 5 

Kapsylatorformatdelare 1 2 2 5 
Fyllrör 1 2 2 2 

Fyllarinställning 1 5 5 8 
Flaskresare 1 2 2 1 

Disk 3 4 6 12 
Etiketteraren 1 5 5 8 

plastare/tape/annat 1 1 1 1 
Giramat 1 1 1 1 

Linan 1 2 2 1 
Flaskor 1 4 5 7 
Kapsyler 1 2 3 6 

Tråg 1 7 7 10 
Tabell 9: Exempel på ställkaraktäristik hos fyra produkter. 

 
Genom att numrera de olika momenten/egenskaperna kan man, (och modellen) lätt 
lista ut vad som behöver göras och inte. Detta med hjälp av globala variabler som 
håller reda på hur produktionslinan ser ut när man ska börja ställa. Tiden för till 
exempel byte av puckar är samma, oberoende av vilken puck som man behöver byta 
till. I exemplet ser vi att DC402117, DC402220 och DC600204 använder sig av 
samma fyllrör, medan DC100202NY behöver ett annat, och alla fyra använder 
plastaren, men inte giramaten etc. 
 
Om en produkt använder samma puckar som föregångaren behöver dessa inte bytas ut. 
Tiden för detta är helt oberoende av vilka puckar som man byter till, eftersom de är 
lika stora. 
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Fyllrören i fyllaren är även de oberoende av vilket rör man ska byta till och när samma 
rör används blir denna tid noll. 
 
När siffran för disk är samma, utförs ingen disk, men vid byte till produkt med annan 
siffra görs en disk, som är lika noggrann för alla (med ett undantag). 
 
Samtliga produkter har olika etiketter. Däremot måste inställningar och justeringar av 
etikettmaskinen göras mellan olika produktgrupper. Detta är tidskrävande och en 
viktig del i stället om det måste göras. 
 
Då den nya produkten som ska tillverkas använder samma flaska, kapsyl eller tråg 
behöver dessa inte bytas ut och man kan därför fortsätta med nästa order utan 
fördröjning. 
 
Antalet resurser (personal) vid ställ sattes till fyra. Detta för att efterlikna den verkliga 
ställtiden så väl som möjligt, då sällan fler än fyra personer är fullt sysselsatta under 
hela stället. 
 
Resultaten från ställmodellen i Arena, sammanställdes i en ”ställtidsmatris”, där 
föregående artikel representeras av kolumnerna och den artikel som ska köras 
representeras av raderna i matrisen. I den övergripande modellen läses rätt matrisvärde 
in beroende på vilken artikel som tidigare körts och till vilken man ska ställa. Värdet 
tillägnas entiteten, som sedan sätts till ställprocesstid i fyllningen. 
 
För att denna ställmatris inte skulle ta för stort utrymme i mitt arbete, samt lättare att 
tolkas, delades produkter även här in i produktkategorier med liknande egenskaper. 

6.2.2 Fel- och reparationstider i produktion 
En oerhört avgörande faktor i effektivitet och produktivitet i företaget är beroende av 
de tider förknippade med fel och korrigering av fel i de olika maskinerna på linan. Det 
innefattar således antalet fel och/eller svårighetsgraden för reparation och 
återställande. 
 
Ett konkret problem vid fel för många av maskinerna är att man inte upptäcker felet 
tillräckligt snabbt. Detta kan leda till att tiden att återställa felet (då dessa i de flesta 
fallen är små) är en bråkdel av tiden att inse att en maskin eller del i linan har problem. 
Vid fel som de olika maskinerna själv kan känna av lyser en röd lampa ovanför 
maskinen. Under studiens gång sattes kloner av dessa lampor upp vid strategiskt bättre 
platser, så att personalen tidigare iakttar felet, och därmed åtgärdas snabbare. Vilket 
givetvis leder till högre produktivitet och kortare genomsnittlig ledtid i 
produktionslinan. 

6.2.2.1 Modellens fel- och reparationstider 
I verkligheten finns det givetvis en oändlig mängd olika problem som kan uppstå vid 
produktion av de olika produkterna. Det är givetvis omöjligt att ta hänsyn till alla. 
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Produktionsstopp på grund av olika typer av fel kan enligt Banks (1998) behandlas på 
fyra olika sätt. 
 
1. Ignoreras. 
 
2. Inte modelleras explicit, men tas hänsyn till genom att justera processtiden. 
 
3. Använda konstanta värden för tid mellan fel och tid för reparation. 
 
4. Använda sig av statistiska fördelningar till tiden mellan fel och tid fel. 
 
Fel som kan ignoreras är bland annat mycket ovanliga och/eller katastrofala händelser. 
Ofta bortser man från dessa om de till exempel sker väldigt sällan och man inte har 
tillräckligt med information om dem, eller helt enkelt om det inte hos beställaren finns 
ett intresse av att modellera dessa. 
 
Enligt Law (1989) är metod 2 förknippad med stor risk att karaktäristiken i 
produktionen inte blir korrekt. Framför allt när det gäller köer. Detta kan verka 
självklart då det inte kan uppstå några längre köer vid produktion utan direkta avbrott, 
men med reducerad kapacitet. 
 
Exemplifierat i Law (1989) kan man modellera en maskin med produktionsstopp 10 % 
av tiden på bland annat tre olika sätt: 
 

I. 90 % produktionshastighet. 
 

II. Tid mellan fel exponentialfördelad med medelvärdet 54 minuter 
(reparationstiden är gammafördelad med formparameter lika med 2 och 
medelvärde på 6 minuter). 

 
III. Tid mellan fel exponentialfördelad med medelvärdet 540 minuter 

(reparationstiden är gammafördelad med formparameter lika med 2 och 
medelvärde på 60 minuter). 

 
Order till maskinen ankommer med en medeltid som är exponentialfördelad med ett 
medelvärde på 1,25 minuter, och operationstiden i maskinen för en detalj är exakt 1 
minut. I fall 1 är då operationstiden 0,9 detaljer per minut. 
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Resultatet för köbildning före maskinen i systemet blir oerhört avvikande, se  
Tabell 10. 
  

Metod: I II III 
Antal detaljer per vecka 1 914,8 1 913,8 1 908,8 * 

Medeltid i systemet 5,6 10,3 35,1 * 
Maximal tid i systemet 39,1 76,1 256,7 # 

Medelantal i kö 3,6 7,3 7,3 * 
Maxantal i kö 35 67 231 # 

Tabell 10: Exempel för modellering av fel 
* = medelvärde över fem körningar, # = maximum över fem körningar. 

Alla tider är givna i minuter 
 
Då produktionen i fyllningslinan är beroende av hur långa köer som kan bildas vid 
varje maskin blir andra metoden i helt utesluten ur min modell. 
 
Nästa alternativ (3), att använda sig av konstanta värden för tid mellan fel och 
reparationstider, utesluts även det. Detta på grund av att felen som kan uppstå inte är 
konstanta, och samma fel varierar betydligt från fall till fall. Detta leder även till att 
experiment inte blir lika intressanta vid flera replikationer, då de är deterministiska i 
det avseendet. 
 
Att använda sig av det fjärde alternativet är att föredra. För att kunna göra detta måste 
tillräckligt med data samlats för att ge en trovärdig fördelning. I Banks (1998) menas 
att 20, men 50 till 100 observationer är att föredra. 
 
Produktionsstopp kan även ske i förebyggande syfte, och bör modelleras på samma 
sätt. Fördelen med dessa är att de är schemalagda. I bästa fall är dessa inplanerade när 
inte produktion sker och då påverkar inte detta heller produktionen. 
 
Till en början modellerades reparationstider och neretider med hjälp av en funktion i 
Arena som kallas ”failures”. Genom denna funktion kan man själv bestämma vilka 
intervall (både i tid eller efter antal entiteter) samt den tiden maskinen är ur funktion 
eller lagas. Dock är inte detta ett bra sätt att representera det sätt maskinerna lagas på, 
då det oftast är en person (servaren) som sköter detta.  Vid större fel är det även ofta 
endast en eller möjligtvis två personer som kan laga felen. 
 
Med det tidigare beskrivna sättet ”failures” är neretiden oberoende av om en annan 
maskin går sönder samtidigt och eventuellt behöver vänta på att en resurs ska komma 
och rätta till felet. Därför byggdes en egen modell över hur fel hanteras i fyllningen. 
Genom att i en submodell innan processen börja med att låta entiteten först gå genom 
en decidemodul (som fungerar ungefär som en ”if-sats” i vanlig programmering) som 
skickar flaskor (entiteter) till reparation efter sannolikheten att de ska bli fel. Därefter 
måste den vänta på att servaren ska bli ledig för att maskinen ska kunna lagas. Till 
detta kunde man även relativt enkelt göra en animation för vilket tillstånd maskinen 
befinner sig i. 
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6.2.2.2 Datainsamling över fel i produktion 
För att modellera de fel som uppstod i produktionen användes dels statistik från de 
olika maskinerna, men även efter möten och samråd med linjeansvariga och personal 
från linan. För att undersöka de vanligaste felen användes konventionell tidtagning för 
att se responstider och tider för åtgärdande. Intressant var att tiderna ofta (nästan 
uteslutande) var längre än man först uppskattat.  
 
De tidsdata maskinerna tillhandahöll var enbart total neretid och produktionstid för de 
olika felen sedan senaste nollställning. Enligt tidigare resonemang var det därför 
viktigt att dela in den tiden en maskin går fel i de typer av fel som kan uppstå. Därför 
klockades de flesta vanligaste typer av fel som kunde uppstå vid maskinerna. Hur 
länge och hur ofta dessa skedde matchades sedan med den totala tiden från 
mätningarna. Att avgöra vilka fel som var förknippade med olika produkter och 
maskiner var en stor del av bearbetningen av indata för projektet. Alla tider utreddes 
och kontrollerades i samarbete med linjeansvariga för linan.  
 
Efter lite efterforskning visade de sig dock att all data från maskinerna inte var helt 
tillförlitlig. Bland annat då raster uppstod kunde räknare i fyllaren (vilken erbjöd bäst 
information) registrera detta som fel från flaskresaren och så vidare. Dessutom visade 
det sig senare att den även registrerade samma fel då flaskor var på väg in i maskinen. 
Statistiken från fyllaren angavs, som tidigare nämnts, i total tid för de olika felen och 
produktionstid utan stopp. Men med modifieringar och samråd med sakkunniga, 
klurades ut vad som var vad. Ett försök att identifiera prestationen hos fyllningslinan 
över tiden i en order då kontinuerliga intervall av avläsningar gjordes. 

6.2.2.3 Övrig datainsamling över fyllningslinan 
Andra tidsdata som krävdes var framför allt att klocka fyllaren, då denna inte ställs in 
med en hastighet, se Kap. 2.2.3. Tidtagning för nästan samtliga produktgrupper 
noterades. I vissa fall skiljde sig tiderna åt en hel del. Detta berodde bland annat på 
vilket skift som arbetade, eller kvalitet på den blandade produkten (bl.a. hur mycket 
luft som kommit med i rören). 
 
Samtliga transporttider och avstånd i systemet noterades. Likaså tider i plastaren, som i 
vissa fall kan vara en flaskhals i de fall mindre emballagestorlekar körs. Samtliga 
arbetsmoment, såsom manuell påskruvning/tryckning av kapsyler observerades. 
Dessutom klockades samtliga moment för ställ av fyllningslinan, samt totaltider. 
 
Nästan all data för systemlogik kommer från egna observationer, då jag har haft 
möjlighet att fysiskt arbeta i anslutning till produktionen. Mina observationer och 
slutsatser om systemlogiken har noga diskuterats med de personer som arbetar med 
respektive avdelning, vilket har varit oerhört bra och till en enorm hjälp. 

6.2.2.4 Fördelningar 
För att få en bra fördelning av antalet fel av olika slag i de olika maskinerna bestämdes 
vilka typer av fel som kan uppstå samt hur lång tid de tar att fixa till. Genom att ta tid 
på hur lång tid de olika felen tog att rätta till, kunde felen delas in i kategorier, 
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exempelvis litet respektive stort kapsylatorfel. Efter tidsstudier gjordes fördelningar av 
tiden, med hjälp av vars medelvärde och sannolikhet för feltyp (vilket uppskattades) 
kunde beräkningar göras hur ofta dessa skedde. Detta värde sätts då automatiskt in för 
varje enskild produktgrupp i decide-modulen för fel vid maskinen. Eftersom felens 
reparationstid för en viss typ av fel oftast är oberoende av vilken produkt som körs 
användes samma reparationstider för samtliga artiklar och enbart intervallet mellan fel 
är olika mellan produktgrupper. 
 
De fördelningar som användes för att modellera felen i produktionen är i huvudsak 
fördelningar såsom triangulärfördelningar, uniforma fördelningar och olika 
diskontinuerliga funktioner. Detta för att inte riskera att få för extrema utdatavärden.  

6.2.3 Produkterna 
Av samma anledning uppdelningen av produkter i blandningsavdelningen gjordes, 
aggregerades även här flera produkter till produktgrupper, för att få en bättre 
fördelning i indata. Dessutom för att det inte skulle finna någon möjlighet att 
undersöka alla enskilda produkters karaktäristik i produktionen då många 
artikelnummer inte kördes under arbetets gång. 
 
Samtliga produktgrupper har definierats i samråd med personal och efter noggrann 
undersökning av produktionsegenskaper och tidsstudier. Dessa modifierades delvis 
under arbetets gång. 

6.2.3.1 Produkter från Daily Care 
1 LDB 
På Rationatorlinan fyller man Ldb-flaskor om 200, 250, 300 och 400ml. Uppdelningen 
av dessa blev: 
 

1. Flaskorna som innehåller 200ml är solkrämer av olika styrka. 250ml flaskorna 
innehåller hudkrämer av olika slag.  

 
2. Flaskorna med 300ml är duschkrämer. 

 
3. Flaskorna som innehåller 400ml är både duschkräm och hudkräm.  

 
Detta för att formen på flaskan och etiketterna, samt halvfabrikatets kvalitet är lika 
inom grupperna. Vilket leder till att de har ungefär samma karaktäristik i flaskresaren 
och giramaten. Genom att ha samma puckar till flaskorna beter sig flaskan på samma 
sätt i transporten genom hela bandet. Trycket på fyllaren är även den i princip samma 
inom grupperna, likaså egenskaperna i kapsylator, etikettmaskin, tråg och plastare. 
 
Flaskorna med 300ml är inte riktigt anpassade för de puckar de körs i. Detta leder till 
att de vid fyllaren måste avstanna en extra tid för att de ska stå stilla innan de kan 
fyllas. Detta gör i sin tur att fyllningsprocessen tar lite längre tid än den borde. 
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För 400ml flaskorna är ofta plastaren flaskhals då 8-pack körs genom plastaren. 
Kapsylatorn måste därför sänka sin kapacitet, vilket gör att fyllaren ofta får vänta. 
Därför kommer båda 400ml Ldb att ha samma karaktäristik i produktionen i linan, då 
fyllhastigheten inte har någon betydelse och felen kommer att vara exakt samma. 
 
Rutinen i produktionen för 1-2: I fyllningslinan använder produkten hela bandet, 
flaskresare, giramat fyllare kapsylerare och etikettmaskin. Färdiga flaskor läggs sedan 
i plasttråg av två personer. Därefter plastas trågen i plastmaskinen. De plastade tågen 
lappas och läggs på pall av en linjearbetare. Färdig pall plastas även av denne. En 
person fungerar som servare produktionen. 
 
Rutinen för 3: Produkten använder inte hela bandet då flaskorna måste placeras 
manuellt i puckarna strax före fyllaren av två linjearbetare. Flaskresaren och giramaten 
används inte. I efter fyllning är rutinen som för 1-2. 
 
I de fall 250 och 300ml flaskorna körs i 6-pack sänks hastigheten något då plastaren 
inte hinner med. 
 
2 Naturelle 
På linan körs i huvudsak två olika Naturelleprodukter i samma storlek, 300 ml. 
 

• Schampo och duschkräm, samtliga har olika färg på flaskorna, i övrigt samma. 
 

• Balsam, alla Naturelle balsam har exakt samma egenskaper i produktionen. 
 
Det som skiljer kategorierna inom Naturelle åt är egenskaperna i fyllaren. Dock 
varierade denna inte så mycket åt vid mina undersökningar att det var intressant att 
dela på dessa i fyllningen. Alltså blir Naturelle en kategori. 
 
Rutinen vid produktionen är samma som för Ldb 1-2, förutom att giramaten är 
bortkopplad. 
 
3 PR Sport och 4 Enden 
PR Sport är en dubbeldusch, och Enden är ett mjällschampo, med eller utan balsam. 
 

• De fyra olika PR Sport artiklarna fylls i 300ml flaskor av samma typ. Övriga 
egenskaper gör att det finns anledning att gruppera dessa i en kategori för 
produktionsegenskaper.  

 
• Samma gäller för Enden 250ml. 

 
Rutinen för PR Sport: Använder flaskresare, men manuell kapsylpåläggning, vilken 
trycks fast av kapsylatorn. Etikettering sker som vanligt. Förvikta papperstråg om 8 
enheter används som emballage som plastas. En linjearbetare lägger på pall, och en 
servar. 
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Rutinen för Enden: Flaskorna sätts i automatiskt av flaskresaren, därmed behövs hela 
bandet, dock behöver de inte använda giramaten då flaskorna är symetriska. Flaskan 
fylls med innehåll från fyllare, men kapsylerna sätts på manuellt, av två personer. 
Kapsylatorn används endast till att trycka fast kapsylen med ett gummimunstycke. 
Efter kapsylering etiketteras flaskan som vanligt på båda sidor, därefter sitter två från 
personalen och lägger förgjutna plasttråg om 12 enheter. Trågen plastas i plastaren och 
en anställd lägger trågen på pall. En person fungerar som servare åt produktionen. 
 
5 Jane Hellen 
Jane Hellens produkter blev en kategori, då flaskan är så pass speciell och rutinen är 
lika för produkterna. 
 
Rutinen: Produkten använder inte hela bandet då flaskorna sätt i manuellt av två 
linjearbetare. Detta bestämdes under arbetets gång, då produkten strulade en hel del i 
flaskresaren. Efter fyllning, måste manuell påläggning av kapsyl göras. Detta kräver 
två anställda. Däremot trycker kapsylatorn dit kapsylen med en gummiförsedd 
tryckare. Efter etikettering i etikettmaskinen läggs flaskorna i plasttråg av två arbetare. 
Dessa tråg plastas som vanligt. En person lappar trågen och lägger dem på pall. En 
person servar. 

6.2.3.2 Produkter från Branded Private Labels 
1 Njuta 
Är den serie BPL utvecklat till IKEA. Serien består av en duschkräm, en peeling och 
en lotion. Dessa är för fyllningslinan helt identiska, förutom för pumphastigheten i 
fyllaren. Övriga rutiner, fel eller problem är identiska. 
 
Produkterna använder inte hela bandet då flaskorna sätt i manuellt av två linjearbetare 
och inte av flaskresaren. Dock används fyllare och kapsylerare som vanligt. Men inte 
etikettmaskin utan en bläckstråleskrivare som skriver batchnummer på flaskorna. 
Flaskorna transporteras sedan på det transportband som vanligtvis används vid 
trågiläggning, vid vilket två personer i slutet lägger flaskorna i stora kartonger på 
halvpall. Två personer fungerar som servare åt produktionen. Framför allt med 
framtagning av material till den stationerade personalen och maskinerna. Färdig pall 
plastas i första hand av servare. 
 
2 DM 
Det tyska företaget DM Drogeries serie hos BPL heter Réell’e. I produktionen kan 
man dela upp deras produkter i två kategorier. 
 
Artikelnummer DM100 och DM130: Flaskorna läggs i puckar med hjälp av 
flaskresaren, alltså används hela bandet. Efter fyllning, måste manuell påläggning av 
kapsyl göras av två arbetare. Kapsyleraren används för att trycka dit kapsylen, och 
etikettmaskinen används som vanligt. Färdiga flaskor läggs direkt i kartonger om 6 
enheter, vilka sedan tejpas i tejpmaskinen. Efter tejpmaskinen läggs kartongerna på 
pall av en arbetare. Färdig pall plastas även av denna. En person fungerar som servare 
åt produktionen.  
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Artikelnummer DM 140 och DM170NY: Flaskorna läggs i puckar med hjälp av 
flaskresaren. Alltså används hela bandet. Efter fyllning, måste manuell påläggning av 
kapsyl göras detta av en person. Den andra slår lätt med en gummiförsedd hammare 
dit kapsylen. Kapsyleraren används alltså inte i dessa fall till kapsylering. Innan 
flaskan kan etiketteras måste en person vända på flaskorna så att de kommer rätt i 
etikettmaskinen. Färdiga flaskor läggs direkt i kartonger om 6 enheter, som sedan 
tejpas i tejpmaskinen. Färdig pall plastas även av dessa. Efter tejpmaskinen läggs 
kartongerna på pall av en arbetare. Färdig pall plastas även av denna, eventuellt av 
servare. En person fungerar som servare åt produktionen. 
  
3 COOP 
Den välkända handelskedjan Konsums produktserie heter COOP, efter namnet på 
stormarknaden. 
 

1. Hudkrämer i 250ml flaskor, handkräm i 200 ml flaska samt rengöringskräm i 
200ml flaskor. 

 
2. Skin Tonic, fylls i samma 200ml flaska som kat. 2. Men på grund av innehållets 

karaktär (vätska), måste egen grupp finnas. 
 
Rutinen: Då dessa produkter i dagsläget är av mindre vikt, men framför allt då endast 
få mätningar kunde genomföras gjordes en grov generalisering för dem. Rutinen 
stämmer därför inte till fullo överens med verkligheten, men så de ändå ska kunna 
köras i simuleringsmodellen.  
 
Rutinen: Flaskorna läggs i puckar med hjälp av flaskresaren. Alltså används hela 
bandet. Efter fyllning av flaskorna skruvas kapsyl på manuellt av två linjearbetare. 
Kapsylatorn används inte för kapsylering. Etikettering sker som vanligt, men trågen 
som flaskorna ska plastas i måste vikas manuellt på förhand. Trågstorleken är sex 
enheter per tråg. Plastning av tråg sker i plastaren. En person lappar och lägger på pall. 
Färdig pall plastas. En person servar. 
 
4 Biltema 
Eftersom dessa inte hade testats i produktion än under studien, samt av den anledning 
att dessa inte är speciellt avgörande i produktionen (ännu), med en liten prognos. 
Används därför medelvärde för alla andra produkters egenskaper i hastighet och 
felstatistik. 
 
 5 Nikita 
Serien Sensé från Nikita finns i två flaskor av följande typ: Två schampon i en 250ml 
flaska. Balsamvarianterna fylls i en 200ml flaska. 
 
Men eftersom produkten packas i kartong om sex är hastigheten på fyllare och 
kapsylator så pass nedsänkt att produktionstiden blir ungefär samma för dessa. Samma 
gäller för fel och övrig karaktäristik. Dock lyckades inga data samlas in under arbetets 
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gång för dessa produkter. Därför används medelvärden av fel för samtliga i kategorin 
produkter för maskinhastigheter och felstatistik, då även dessa är av mindre betydelse 
vid produktionen i dagsläget. 

6.2.4 Avgränsningar och antaganden 
Modelleringen av fyllningslinan är förknippad med följande antaganden och 
avgränsningar. 
 
Modellen över lina tar inte hänsyn till vad som görs med överbliven blandning. Detta 
händer sällan, och nästan uteslutande då en order har ändrats under tiden från initiering 
till produktionsorderns exekvering i fyllningslinan.  
 
Transportbandet med tomma puckar som går tillbaka in i flaskresaren modelleras ej. 
Detta då fel i denna del är omöjlig att uppskatta och händer sällan. 
 
Tillgång på insatsmaterial är aldrig ett problem, dock halvfabrikat för systemets 
modeller, då detta försörjs via blandningsmodellen. 
 
Frånvaro i personalstyrkan på grund av sjukdom eller dylikt tas inte heller hänsyn till. 
Detta då det till Rationatorlinan går att tillsätta personal från andra avdelningar i 
produktionen då brist uppstår. Personalbrist uppstår därför sällan och simuleras inte i 
detta arbete. 
 
Produktionsorders fullföljs alltid kvantitetsmässigt, och tillverkas tills det att inget mer 
finns i bufferttankarna för modellerna över systemet. 
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7 Simuleringsmodellerna av produktionen 
Ett antal simuleringsmodeller över de olika delarna av produktionen samt hela 
systemet byggdes. I detta kapitel beskrivs de delar i simuleringsarbetet som kan vara 
av betydelse vid senare eventuell användning av dessa modeller. 

7.1 Animationen 
En detaljerad animation över hela systemet gjordes. Dels för verifiering och 
validering, men även för att kunna användas i demonstrationssyfte. En animering ger 
en lättare förståelse för modellen och dess funktion. Uppenbara brister eller fel 
upptäcks snabbt och enkelt genom att man direkt ser vad som är möjligt, eller inte. 
Nedan (i Bild 2) visas den animering över den del av produktionen som modellerats. 
För att göra animationen ännu tydligare visas ett antal variabler som beskriver vad som 
händer i systemet. 
 

 
Bild 2: Animering över hela systemet 

 
Här finns de fyra blandtankarna TH1 - TH4. För att tydliggöra vilken order som 
blandas placerades variabeldisplayer på varje tank för att enkelt visualisera vilken 
order som blandas i respektive tank vid varje givet tillfälle. Om tanken är tom visas 
siffran 0. 
 
De åtta olika bufferttankarna TH5 - TH12 visar även de via variabler vilken order som 
lagras i varje bufferttank. Dessutom visas fyllnadsnivån i tanken med hjälp av en röd 
nivådisplay. Intill tanken visas även antalet liter mer exakt i tanken numeriskt. 
 
Vilken bufferttank som är kopplad till fyllningslinan visas av en variabel strax bredvid 
bufferttank TH11. I mitten på fabriksgolvet (strax till vänster om servaren) visas 
vilken order som fylls, och på väggen visas artikelnummer och antal i fyllning vid 
givet tillfälle. 
 
Intill varje maskin (flaskresare, fyllare samt kapsylator), visas i realtid den hastighet 
som körs. 
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Samtliga resurser (personal) som används vid fyllning av en specifik artikel finns på 
plats. I bilden visas alla åtta som kan finnas på plats samtidigt, de som inte behövs för 
en viss typ av artikel försvinner. 
 
När modellen körs transporteras de tomma flaskorna genom de olika resurserna på 
transportbandet, och ändrar skepnad efter hand som de förädlas. Vid samtliga ställen 
köer kan uppstå, visas detta på samma sätt som det skulle ha gjort i verkligheten. Om 
en maskin går sönder flyttas servaren till given maskin som då är försedd med rött 
kryss för att markera att något är fel. Samtliga i personalen rör sig när de arbetar, och 
färdig pall hämtas av en arbetare som kommer med en palltruck. Antalet emballage på 
pall vid givet tillfälle visualiseras även den med en röd nivådisplay. 
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7.2 Läsa från och skriva till fil 
När man arbetar i Arena är det ofta som man behöver antingen läsa från, eller skriva 
till externa program (vanligen Microsoft Access eller Excel). Eftersom man på 
företaget arbetar flitigt i Excel (övrig databashantering görs i Movex), och 
förhoppningen är att företaget ska kunna använda modellerna på olika sätt i framtiden 
valdes Excel. Dock hade Access antagligen passat detta projekt bättre, men Excel 
fungerar förhoppningsvis bättre för användaren. 
 
Ett av de största problemen inför simuleringsbyggandet var det faktum att differensen i 
tidsfaktorerna inom de olika avdelningarna i fabriken är så oerhört stora. Vid 
blandningsavdelningen finns det sällan något moment som tar kortare tid än en timme. 
Likaså för ställ i linan. Samtidigt ska tusentals enheter bearbetas på denna tid i 
fyllningslinan. Det skulle vara oerhört tidskrävande att studera ett helt års produktion 
för verifiering och validering av samspel och resultat i modellen under hela körningen. 
Hela tiden måste viktiga parametrar bevakas, då många av dem är beroende av 
varandra och ska kunna interagera korrekt. Dock kan man köra 
simuleringsprogrammet i ett läge som kallas ”batch run”. I detta läge kopplas all 
animering och alla realtidsuppdaterade variabler bort, och endast slutresultat kan 
studeras. Detta gör att man inte kan se vad som går fel vid eventuella brister i 
modellen. 
 
Detta löstes genom att länka alla relevanta variabler i simuleringsmodellen via en 
skrivmodul till ett Excel-dokument, som med ett egendefinierat intervall uppdaterar 
variablerna genom att skriva över de gamla. På det sättet kan man hålla reda på vilka 
variabler som är vilka.  
 
Exempel på detta visas i Tabell 11, där man vid varje uppdatering kan se, vilken order 
som blandas i vilken blandtank, vilken order och hur många liter som lagras i 
bufferttankarna.  
 
För fyllningen kan man utläsa vilken order som körs i fyllningslinan, vilken tank som 
är kopplad dit just nu, antal pall och enheter på den givna ordern som är klara. Hur 
många bufferttankar som använts till ordern, vilken order som senast blev klar och så 
vidare. 
 

 TH1 TH2 TH3 TH4      
Order i Blandtank 0 2 1 1      
 TH5 TH6 TH7 TH8 TH9 TH10 TH11 TH12  
Order i bufferttank 0 0 0 0 0 0 1 1  
Volym i bufferttank 0 0 0 0 0 0 3455 3605  

 
Order i 
fyll 

Tank i 
fyll Pall klara St klara  Antal buff 

Order 
klar Tot antal 

Antal 
till 

Tot. 
buff 

Order i fyllning 1 11 0 0 1 0 70000 681 5 
Tabell 11: Exempel på utdatafil med uppdateringsintervall från simuleringsmodell 

 
På detta sätt kunde verifieringsarbetet fortgå på ett smidigt och mycket snabbare sätt 
än om modellen endast hade körts som vanligt. 
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7.3 Formulär 
För att göra tester, samt ge Intergraze möjlighet att själva testa simuleringsmodellen 
utformades olika formulär för att ändra parametrar och lägga beställningar i 
programmet. 

7.3.1 VBA-formulär 
Till en av modellerna av fyllningen konstruerades ett formulär med hjälp av VBA-kod 
(eng. Visual Basic for Applications). Formuläret är i huvudsak till för att anställda på 
Intergraze eller Hardford själva ska kunna se vilka konsekvenser och effekter de olika 
inställningarna och parametrarna ger systemet. På detta sätt kan man då lätt se hur 
flaskisättning, kapsylering eller emballagering kan påverka produktionen. Hur många 
liter färdiglandad produkt per timme går det åt i bufferttankarna, och så vidare. 
 
Formuläret (Bild 3) är enkelt att förstå och syftet är främst att användaren ska kunna 
”känna på” hur de olika parametrarna kan förändra och påverka systemet. 

 
• I den första textrutan avgörs om flaskresare används eller inte. 1 = flaskresare, 2 

= manuell iläggning.  
• I andra rutan ställs flaskresarhastigheten in, om flaskresare vald. Hastigheten är 

flaskor/minut. 
• I ruta nummer tre anges den tid i sekunder en uppsättning av åtta flaskor tar att 

fylla (inklusive transport in i fyllaren). 
• I nästa ruta, för kapsylator anges hur kapsylering sker. 1 = endast automatisk 

kapsylering av kapsylatorn, 2 = manuell handpåläggning av kapsyl, som trycks 
dit av kapsylatorn och slutligen 3 = helt manuell kapsylering. 

Bild 3: VBA-formuläret i Arena 



 
 

58 

• Oavsett vad som angetts i textrutan till kapsylator bör kapsylatorhastighet 
ställas in, då produkterna alltid åker igenom denna även om den inte används 
för kapsylering. Värdet motsvarar enheter per minut. 

• De olika emballagetyper som kan användas är: 1 = plastarmaskin, 2 = kartong 
och tapemaskin samt 3 = stor kartong (används idag för IKEAs produkter). 

• Därefter kan användaren ange storlek på emballage. 
• I rutan under volym kan man fylla i den mängd som denna testprodukt 

innehåller. Volymen uttrycks i ml. 
• Slutligen kan man ange den orderstorlek experimentet ska genomföras med. 

 
På detta sätt kan även fiktiva produkter och situationer testas i fyllningslinan, vilket 
skulle vara dyrt och tidskrävande i verkligheten. 

7.3.2 Beställningsformulär i Excel 
För att enkelt köra simuleringsmodellen i framtiden, samt för egna tester, utformades 
ett beställningsformulär i Excel. Här behöver användaren endast fylla i artikelnummer 
och antal för varje order. Övrig väsentlig information kommer automatiskt att visas i 
kolumnerna intill. När modellen sedan körs, läses orderraderna in i programmet och all 
övrig karaktäristik tilldelas ordern i modellen genom artikelnumret.  
 

Ordernr. 
Art.- 

nummer Antal 
Flask-
volym 

Flask-
resare Giramat 

Kapsyl- 
erare 

Emb. 
typ 

Emb. 
stlk 

Pall- 
storlek 

1 402221 70000 250 1 1 1 1 6 225 
2 402222 75000 250 1 1 1 1 6 225 
3 402223 60000 250 1 1 1 1 6 225 
4 405013 45000 250 1 1 1 1 12 125 

Tabell 12: Beställningsformulär i Excel 
 
Dock kan Arena inte tolka bokstäver. Då gällande artikelnummer ofta börjar på DC, 
DM eller IF kan dessa därför inte tas med. I de fall det finns en relansering av en 
produkt (RE), eller om den är anpassad för den finska marknaden (Fi) avslutas 
artikelnumret med ”2”. 
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7.3.3 Utdata från modellen till Excel. 
För att kunna se när olika orders blir klara och övrig karaktäristik för en bra översikt, 
har ytterligare utdatafiler med information om de olika avdelningarnas resultat. En för 
blandningsavdelningen och en för fyllningslinan. 

7.3.3.1 Utdata om blandorders 
I tabellen för färdiga blandorders (Tabell 13) kan man få information om vilka tankar 
de olika orderna blandats i, batchstorlek och antal batcher och justeringar.  
 

Artnr. Bufferttank Klartid Tank Blandtyp Ordernr Batchstlk 
Tot. i 
buff. 

Tot. 
tid 

Ant. 
bland Batchnr 

Ant. 
just. 

402222 11 5,28 3 6 1 2575 2575 5,28 3 1 0 
402222 12 8,23 4 6 1 2575 2575 8,23 3 2 0 
402222 12 5,32 3 6 1 2575 5150 11,60 3 3 0 
100111 5 3,35 4 1 2 3090 3090 12,94 2 1 0 
100111 11 3,53 3 1 2 3090 3090 16,26 2 2 0 
405011 6 5,39 1 5 3 772,5 772,5 21,39 16 1 0 
405011 12 4,67 1 5 3 772,5 772,5 26,20 16 2 0 
405011 11 4,93 1 5 3 772,5 772,5 31,40 16 3 0 

Tabell 13: Utdata om blandorders 
 
Förhoppningsvis ska detta ge en bättre kännedom till planerare som ska lägga orders 
till blandningsavdelningen om hur troliga utfall kan se ut. 

7.3.3.2 Utdata om fyllningsorders 
För att se vilka resultat beställda orders från beställningsformuläret kan ge, kan man 
enkelt öppna filen utdata, se Tabell 14. Här finner man all väsentlig information om 
ordern. Excelfilens kolumn ”Tot. tid” visar ackumulerad tid från det att första ordern 
lades tills order för det artikelnummer man studerar är klar. Antal pall ger information 
om hur många pall det blev på ordern. Fylltid är den tid enbart förknippad med orderns 
tid i fyllningen. Antalet enheter som blev levererade besvaras av nästa kolumn och så 
vidare. Syftet med detta är att ge en förståelse över produktionen för inblandade parter 
som inte tidigare sett utfall och konsekvenser av ordersekvenser och orderstorlekar. 
 

Order Artnummer Tot. tid Antal pall Fylltid antal enheter 
levererade Stalltid sek/st 

ex.stall 
sek/st 
m.stall 

1 402222 25,34 23 19,07 30786 2,35 1,95 2,23 
2 100111 38,32 18 12,98 20496 2,33 1,87 2,28 
3 402119 74,74 52 36,42 61662 2,29 1,99 2,13 
4 600204 94,89 25 20,14 46260 1,92 1,42 1,57 
5 4022132 104,34 8 9,46 10272 2,28 2,52 3,31 
6 402119 123,93 26 19,59 30804 2,45 2,00 2,29 
7 110 147,64 49 23,71 41020 2,36 1,87 2,08 
8 210 172,15 62 24,50 51380 0,94 1,65 1,72 
9 310 183,94 25 11,80 20440 0,95 1,91 2,08 

Tabell 14: Exempel på utdata från fyllningslinan 
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7.4 De olika modellerna över systemet 
Eftersom efterfrågan i prognoserna varierar med ibland så extrema ytterligheter blir 
simuleringsmodellerna över systemet mycket av ett verktyg som produktionsansvariga 
på Intergraze i framtiden ska kunna använda. Bland annat för att kunna se sannolika 
utfall i produktionen med olika ordersekvenser och andra förutsättningar man kan 
tänkas ha. För att dessa ska kunna användas har slumpmässigheten i dessa minskats för 
att ge ett mer sannolikt resultat med en körning. Dock är den inte helt deterministisk på 
något sätt. Detta var nödvändigt då modellen tar så lång tid att köra för en längre 
tidsperiod. 
 
De mindre modellerna, över blandningsavdelningen, ställ i linan samt enbart 
fyllningslinan byggdes och används i första hand för att göra mindre experiment på 
som delvis presenteras i Kap. 9. 

7.4.1 Utan schema 
Denna modell är utformad som en beskrivning över hela systemet, från att en order 
initieras till blandningsavdelningen. Därefter lagring i bufferttank i väntan på att bli 
påkopplad till fyllningslinan efter att den blivit ställd. När orders är klara i respektive 
avdelning skrivs all huvudsaklig information över till externa filer, för att kunna 
utvärderas och undersökas. Att ha en modell utan arbetsschema ger en möjlighet att se 
den effektiva arbetstidens resultat. 

7.4.2 Med schema 
Modellen fungerar på samma sätt som modellen utan schema. I denna kan man dock 
se när i tiden order kommer att bli klar. Arbetsschema över dag, samt vecka har då 
implementerats i modellen. Då raster och lediga dagar inträffar står systemet stilla, 
(förutom vissa processer i blandavdelningen). 

7.4.3 Med lager 
I denna modell kan lagernivåer analyseras direkt då modellen läser in den prognosen 
som just nu är gällande. Initiallager och efterfrågan läses från en Excelfil, vilket gör att 
brister och överflödigt lager enkelt visualiseras. Genom att utforma 
villkorsformaterade tabeller över lagerutvecklingen kan man se när order bör läggas 
för ett önskat utfall. Därefter kan modellen köras för att se hur bra ett önskvärt utfall 
kan realiseras i produktionen med modellen. 
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8  Analys 
I detta kapitel presenteras i huvudsak de produktionsekonomiska beräkningar som 
gjorts, samt övrig analys. 

8.1 Beräkningar med produktionsekonomiska verktyg 
Med hjälp av de traditionella verktyg som redovisades i Kap. 3, samt de kostnader 
Intergraze använder sig av, se Kap. 4, har beräkningar och analys över koncernens 
artiklar gjorts. Ytterligare förutsättningar för jämförelse är företagets huvudplan 
(december 2005) med samtliga inplanerade orders för året och de ordinarie 
orderstorlekarna. Den grundläggande målsättningen i samtliga partiformningsmetoder 
är att få en jämvikt i kostnader för produktion och lager. Detta borde passa koncernen 
mycket bra ur ett rättviseperspektiv. Det gäller således att ställkostnader för Intergraze 
och lagerkostnader för systerbolagen ska blir så lika som möjligt. 
 
Här följer en analys över nuläget, samt kostnader för nya scenarier. Bemärk att 
lagringskostnaderna per enhet i mina beräkningar i flera fall har fördubblats för att 
förändringarna inte ska bli för stora (se Kap. 4.5). Anledningen till att 
ordersärkostnaden behålls är då den ändå återfinns i den faktureringskostnad som 
systerbolagen betalar för varje order. Därför kan man se denna 
produktionseffektivisering genom orderstorlekarna som något i första hand 
systerbolagen och koncernen kan tjäna på. 

8.1.1 Ordinarie partistorlekar 
Antalet orders till produktion med utgångsläget räknades till 214 stycken, alltså 214 
ställ i blandning och fyllningslinan. Ordersärkostnaden i detta fall med de ordinarie 
orderstorlekarna blir då drygt 1 733 000 kr under året. Vid användning av 
totalkostnadsformeln blir antalet orders ännu fler (alltså den första delen av Formel 1, 
D/Q), bland annat då man tar hänsyn till en eventuell fortsatt prognos. 
Lagringskostnaderna under året, förutsatt att inget säkerhetslager används och halva 
dessa mindre orderkvantiteter används som medellager, blir den totala 
lagerhållningskostnaden ungefär 710 000 kr. Detta är emellertid inte hela sanningen då 
snittlagret för produkterna ofta är högre än halva orderkvantiteten och kostnad är 
därmed lite högre än denna. Totalkostnaden (med Formel 1) blir ”i längden” med 
dessa parametrar drygt 2,6 miljoner kronor, varav ställkostnaden då utgör nästan 1,9 
miljoner kronor av denna kostnad. För fullständiga resultat, se Bilaga 
Produktionsekonomiska beräkningar 1.3. 
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8.1.2 EOQ 
Om användning av EOQ (Formel 2) tillämpas (alltså i många fall avsevärt större 
partistorlekar) med samma förutsättningar som i tidigare scenario blir totalkostnaden 
(Formel 1 eller Formel 3) strax över 2,1 miljoner kronor. Vilket bara är drygt 80 % av 
kostnaderna idag.  Drygt en miljon utgör lagerkostnader respektive ordersärkostnader, 
eftersom dessa blir lika. Detta skulle betyda att Intergraze (eller systerbolagen genom 
faktureringskostnader) skulle tjäna drygt 809 000 kr i ställ-/ordersärkostnader, medan 
systerbolagen inte skulle ”förlora” mer än ungefär 372 000 kr i ökad lagerkostnad. 
Totalt sett skulle koncernen alltså kunna tjäna ungefär 440 000 kr per år (givetvis ökar 
denna vinst avsevärt om försäljningen tilltar) på dessa schablonmässiga beräkningar. 
 
Självklart är det som tidigare nämnts inte så att alla parametrar är helt tillförlitliga, 
men enligt Kap. 3.1.2, visar detta ändå åt vilket håll koncernen borde arbeta mot (rent 
produktionsekonomiskt). Dessutom är detta beräknat med en högre lagerkostnad än 
tidigare. 
 

0 kr

500 000 kr

1 000 000 kr

1 500 000 kr

2 000 000 kr

Ställ

ordinarie

Lager

ordinarie

Ställ EOQ Lager EOQ

Kostnader för koncernen

 
Diagram 2: Kostnadsfördelningar vid olika strategier (Ord./EOQ) 

 
Diagram 2 visar tydligt vart kostnader ligger i dagsläget, samt vart man hamnar om 
man rör sig mot ett jämviktsläge kostnadsmässigt. 
 
Som tidigare berörts i Kap. 3.1.2 har Intergraze i vissa fall använt partistorlekar som 
varit så små som en fjärdedel av EOQ, alltså en totalkostnadsökning på upp till 112 % 
per produkt med dessa storlekar. 
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8.1.3 Silver & Meal 
Detta är en dynamisk partiformningsmetod som beskrevs i Kap. 3.2.2. Metoden 
förbättrar orderstorlekarna ytterligare mot tidigare beskrivna Wilsonformeln då man 
tar hänsyn till variationer i efterfrågan (prognoserna i huvudplanen). Vilket gör att man 
i större utsträckning inte producerar för mycket i en efterfrågesvacka eller för lite i en 
efterfrågetopp. Detta gör att vikten av säkrare prognoser för perioderna ökar vid försök 
att förbättra produktions och lagerkostnader. Precis som principerna för 
Wilsonformeln går det ut på att få en jämvikt i kostnaderna vilket även skulle ge 
jämvikt inom koncernen. De artiklar som då är mest intressanta för beräkning med S & 
M visas i Tabell 15. 
 

Naturelle Ldb 
DC100101NY DC402110 
DC100102NY DC402213 
DC100117NY DC402214 
DC100201NY DC402109 
DC100202NY DC402220 
DC100217NY DC402109RE 

 DC402110RE 
IKEA DC402116RE 
IF110 DC402213RE 
IF210 DC402214RE 
IF310 DC402219RE 

Tabell 15: Artiklar med potential för dynamisk orderkvantitet 
 
För artiklar där ordertäcktiden ändå är så pass stor redan med Wilsonformeln, samt om 
de har liten variation över perioderna behöver dessa inte tillämpa metoden. Om 
täcktiden för en artikel med Wilsonformeln överstiger ett år exempelvis, är det inte 
längre intressant att analysera denna dynamiskt. Detta gäller den typen av artiklar som 
produceras vid Intergraze och är inte en allmän regel. Likaså om det inte finns någon 
efterfrågevariation över perioderna, då får man ändå samma resultat med 
Wilsonformeln. 
 
Viktigt är att dessa är övervägande (enbart, i dagsläget) A, men en del B produkter, 
vilket gör det extra viktigt att förbättra produktions och lagerkostnader för dessa. En 
stor fördel är att inte fel kvantitet av en artikel tillverkas vid varierad försäljning, vilka 
kan komma att ligga i lager under en lång tid. Vilket ofta kan bli fallet vid för 
omfattande användning av statiska partistorlekar. I annat fall kan brister i lager leda till 
försämrad servicenivå mot kund, eller stora planeringsproblem i produktionen. Att 
notera är även att samtliga av dessa artiklar är från DC förutom de tre artiklarna från 
IKEA, som BPL står för. 
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Med denna dynamiska metod och med 2006 års prognoser varierar storlekarna ganska 
mycket för en del produkter. En sammanställning över storlekar och kostnader för de 
tre presenterade strategierna är presenterade i Tabell 16. 
 

Artnr. / Q C Ord. Q 1 C(Q) EOQ 
(Q*) 2 C(Q*) S&M Q 

min 
S&M Q 

max 3 C(S&MQ) 3/1 3/2 

DC100101NY 62 000  61 835 kr 91 463 57 439 kr 69 620  134 852  49 448 kr 80% 86% 
DC100102NY 50 000  53 171 kr 77 463 48 453 kr 51 198  112 964  42 441 kr 80% 88% 
DC100117NY 50 000  37 611 kr 58 947 37 107 kr 40 120  69 000  33 881 kr 90% 91% 
DC100201NY 46 000  58 163 kr 82 477 49 486 kr 59 484  102 504  43 395 kr 75% 88% 
DC100202NY  46 000  50 191 kr 74 187 44 957 kr 66 010  100 360  39 644 kr 79% 88% 
DC100217NY  46 000  31 945 kr 52 285 31 684 kr 22 072  68 520  28 738 kr 90% 91% 
DC402110   48 000  38 200 kr 54 313 37 910 kr 18 400  50 800  31 165 kr 82% 82% 
DC402213   45 000  59 371 kr 84 827 49 157 kr 20 400  90 800  40 892 kr 69% 83% 
DC402214   45 000  56 293 kr 78 107 48 700 kr 20 800  91 600  40 597 kr 72% 83% 
DC402109   48 000  38 068 kr 54 528 37 761 kr 18 400  50 800  31 102 kr 82% 82% 
DC402220  48 000  49 222 kr 49 244 49 206 kr 9 840  78 348  44 531 kr 90% 91% 
DC402109RE  24 000  39 402 kr 46 594 32 080 kr 18 708  44 630  29 396 kr 75% 92% 
DC402110RE  48 000  44 794 kr 62 748 43 233 kr 35 294  78 453  37 384 kr 83% 86% 
DC402116RE  48 000  58 351 kr 78 309 51 997 kr 53 100  106 690  43 971 kr 75% 85% 
DC402213RE  60 000  57 322 kr 91 448 52 583 kr 64 114  108 394  44 907 kr 78% 85% 
DC402214RE  75 000  68 049 kr 103 222 64 720 kr 89 352  143 984  57 064 kr 84% 88% 
DC402219RE  45 000  47 049 kr 69 157 43 016 kr 35 474  90 826  38 354 kr 82% 89% 
IF110  53 830  107 612 kr 99 967 89 842 kr 55 440  194 040  68 147 kr 63% 76% 
IF210  47 700  100 808 kr 87 390 84 787 kr 55 440  138 600  64 878 kr 64% 77% 
IF310  53 550  91 919 kr 83 192 83 668 kr 55 440  110 880  64 130 kr 70% 77% 
Totalt:   1 149 374 kr   1 037 786 kr     874 064 kr 76% 84% 

Tabell 16: Storlekar och kostnader för de olika strategierna 
 
Av den anledning som anges i Kap. 3.8, bör alltså dessa produkter produceras mot 
lager. Då koncernen vill få ner volymen och kostnaderna i lager är dynamisk 
partiformning ett oerhört effektivt sätt att hålla lagernivåerna så låga som möjligt då 
produktionen kan anpassas efter vad som efterfrågas. Dessutom kan totalkostnaderna 
sjunka till nästan 76 % (ca 275 000 kr) av de ursprungliga totalkostnaderna, samtidigt 
som lagerutrymmen och kostnader effektiviseras. 
 
En sammanställning av S & M tabeller för samtliga av dessa produkter tillhandahålls 
så att företaget enkelt kan se månadskostnaderna för beställning av olika kvantiteter (i 
tid). En annan fördel med metoden, då den är dynamisk och heuristisk, är att 
prognosen inte behöver vara låst längre än till nästa beställning för en bra orderstorlek. 
Dock kan det vara bra att se ungefär när kommande orders behöver ligga för 
produktionsplanerare. Det finns likväl några problem för en del artiklar med lite väl 
varierande prognoser som uppvisar ett udda beteende i beräkningarna. Dessa borde 
undersökas för att på bästa sätt kunna planera och säkerställa en mer ekonomisk 
verksamhet. 
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8.1.4 Sammanfattning 
Den totala prognostiserade efterfrågan på enheter som kan utnyttja EOQ är ca  
2 500 000 över 2006, och motsvarande för de som bör planeras efter dynamisk metod 
är ungefär 5 000 000. 
 
Vid användandet av ekonomisk orderkvantitet kommer medellagernivåerna att öka, 
vilket i sin tur kommer att leda till en lägre lageromsättningshastighet. Dock gäller 
detta i första hand produkter med mycket låg och i många fall jämn prognos. För de 
produkter som inte behöver planeras enligt S & M kommer totalkostnaden att sjunka 
med ungefär 325 000 kr (77 % av den ordinarie totalkostnaden). Med metoden leder 
detta till en teoretisk medellagernivåökning på ca 300 000 enheter, ungefär 200 
pallplatser, beroende givetvis på hur synkronisering mellan orders sker (hänvisning 
Kap. 3.7.4).  
 
Då efterfrågan är så pass låg får många produkter en oerhört lång ordertäckningstid, i 
flera fall runt ett år. Vad man måste ta hänsyn till i dessa fall är, hur länge produkten 
kommer att finnas kvar på marknaden. Att tillverka produkter utanför en 
planeringshorisont på ett år krävs en säkerhet i produktens framtida livslängd. Alltså 
rekommenderas inte en ekonomisk orderkvantitet för alla dessa produkter, vilket 
sänker medellagernivåerna något. 
 
För de produkter som bör produceras efter dynamiska partistorlekar är det lite svårare 
att fastställa lagerutveckling. Vad man med säkerhet kan avgöra är att en 
effektivisering blir gällande, då enbart ”rätt” antal för täcktidsperioden tillverkas. 
Lagerutvecklingen över året blir även beroende av säsong eller annan 
efterfrågekaraktäristik. 
 
Sammanfattningsvis kan man slutligen uppskatta en totalkostnadsminskning med 
ungefär 600 000 kr (325 000 kr + 275 000 kr) därmed en minskning från ungefär 2,6 
till 2 miljoner kronor. Detta kommer alltså inte att leda till en generell minskning i 
lageromsättningshastighet, men en kostnadseffektivisering och en kapacitetshöjning i 
produktionen. 
 
 



 
 

66 

8.2 Jämförelse mellan prognoserna 
Jämförelsen har gjorts med prognoserna satta oktober och december 2005.  
 
För Hardford Daily Care’s produkter visar prognoserna delvis en negativ utveckling i 
totalt antal enheter på de befintliga produkterna. 
 
För Naturell beror detta i huvudsak på att serien Green Tea’s schampo och balsam 
(DC100111NY och DC100211NY) utgår. Detta gör att man förlorar drygt 160 000 
enheter bara på dessa två produkterna. Tillkommer gör den nya serien Solros 
(DC100122 och DC100218) med både schampo och balsam och en prognos på drygt 
55 000 enheter vardera. Showerserierna är oförändrade, medan övriga schampo och 
balsamartiklar ökar något. Totalt ökar därmed Naturelle sin prognostiserade 
försäljning med nästan 100 000 enheter över hela året 2006. 
 
För LdB märker man en klar ökning av 6-pack, både i 250 och 300ml flaskor. Dessa 
ökar med drygt 335 000 enheter. Detta på bekostnad av 12-pack, som minskar med 
drygt 520 000 enheter. Prognoserna för solkräm har minskat något, men däremot har 
man fått en stororder på 200 000 enheter, vilket totalt sett ger en stor ökning. Totalt 
sett har prognoserna för LdB lett till en minskning med nästan 240 000 enheter. 
Minskningen blir dock inte så kraftig, 40 000 enheter, om man räknar med den 
enskilda ordern på solkräm. Dessutom kan både koncernen och Intergraze ta ut ett 
högre pris för de mindre trågen, vilket gör att någon förlust inte behöver förekomma. 
 
Prognoserna för övriga Daily Care produkter är relativt oförändrade (Jane Hellen helt 
oförändrad och After Sport ytterst liten ökning), bortsett från en kraftig ökning för 
Enden, som går upp med nästan 50 %. 
 
Totalt sjunker efterfrågan på artiklar från Daily Care enligt prognoserna med drygt  
100 000 enheter, men med den nya ordern på solkräm och det högre priset för 6-pack 
kommer koncernen inte att förlora på detta. 
 
Med tidigare prognoser kan man med det treprocentiga påslaget tjäna ca 910 000 kr 
jämfört med tidigare prognosers 940 000 kr vilket är en minskning med 30 000 kr. 
Dock kan man på solkrämen tjäna ungefär 80 000 kr, vilket ger en totalökning på 
50 000, och en slutgiltig vinst på närmare en miljon kronor utöver de förbestämda 
omkostnaderna. 
 
För BPL har endast stora förändringar skett för en av serierna (IKEA). COOP, Biltema 
och Nikita har oförändrade prognoser. För DM drogerier väntar man i skrivande stund 
på fortfarande på besked. Man har ökat prognosen med 87 000 enheter och kunden 
kräver två månaders förbrukning i säkerhetslager. Men eftersom inget är klart kan man 
inte riktigt utgå från denna ökning. 
 
Den stora förändringen ligger hos IKEA. Deras serie kommer att utökas med ett för 
tillfället okänt antal artiklar. En handkräm är dock prognostiserad att sälja 150 000 
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under 2006, men kommer troligtvis inte att fyllas på Rationatorlinan. Dessutom ökar 
prognoserna för de befintliga artikelnumren med nästan 250 000 enheter. För 
Intergraze är detta positivt, då dessa artiklar är oerhört höga i volymvärde på grund av 
den stora flaskan. Dock har priset på den dyraste av de befintliga artiklarna, peelingen 
(IF310) minskats med 0,5 kr i omkostnadspris. Detta ger en liten minskning i förtjänst 
i produktionen. Dock ökar den totala förtjänsten från ca 300 000 till drygt 350 000 kr 
på dessa.  
 
Totalt sett är således det totala antalet enheter ungefär samma som vid tidigare 
prognoser, med en ökning för BPL och en minskning för DC. Om man däremot räknar 
med den enskilda ordern på solkräm blir detta givetvis en ökning för produktionen, 
och båda dessa artiklar (DC405018 och DC405019) placerar sig som A artiklar enbart 
med denna order. Hur detta kommer att påverka koncernens stabilitet är svårt att 
avgöra och är utanför mitt ämnesområde. 
 

jan-06 52 192  
feb-06 -15 632  
mar-06 44 912  
apr-06 2 963  
maj-06 103 448  
jun-06 30 058  
jul-06 -30 242  
aug-06 -16 930  
sep-06 109 386  
okt-06 33 470  
nov-06 -33 482  
dec-06 -50 564  

Tabell 17: Förändring av 
prognoserna i antal 
enheter varje månad  
(ej medräknat IKEAs nya 
produkter). 

Diagram 3: Prognoser i totalt antal enheter över 2006 
 
 
Som synes i Tabell 17 och Error! Reference source not found. är den totala 
skillnaden i prognoserna inte så stora som för enskilda artiklar. Det är detta som utgör 
det största problemet för kostnadseffektivisering inom koncernen, och framför allt 
produktionen. 
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8.3 Analys över faktiska historiska körningar 
Då produktionsansvarig hade sparat tids och kvantitetsinformation om hela historiska 
produktionsorders kunde analys av dessa göras. Genom att dela in orderna i kategorier 
om partistorlekar för att se om produktionen historiskt visar en ökad 
produktionskapacitet med ökade partistorlekar. Totalt undersöktes drygt 170 historiska 
körningar, vilka sorterades efter de produktgrupper som tidigare nämnts. För att få en 
enkel överblick och enkelt kunna jämföra dessa presenteras dessa med den medeltiden 
i sekunder det tar för varje enhet i produktionen. Resultaten blev ganska uppenbara 
och redovisas för de intressantaste artiklarna i Tabell 18 nedan. Tilläggas ska att tider 
där produktionsansvarig lagt in kommentarer angående stora, icke artikelrelaterade fel 
har ignorerats i dessa beräkningar. Tiderna är även baserade på arbetad tid, alltså utan 
raster och dylikt. Dock är dessa tider inte alltid exakta då rapporteringen ibland sker 
med avrundningar och ibland bortseende från händelser som fördröjt produktionstiden. 
En misstanke är även att de mindre partierna har rapporterats in med mer optimistiska 
tider än verkliga. 
 

Produkttyp Ungefärlig 
partistorlek 

Medeltid 
per 

enhet i 
sekunder 

Ldb 200ml 7' 2,06 
 15' 1,7 

Ldb 250ml 8'-14’ 1,78 
 23'-40' 1,51 
 44'-52' 1,38 
 90'-125' 1,26 

Ldb 300ml 9'-17' 1,85 
 20'-26' 1,5 
 37'-40' 1,49 
 80' 1,44 

Ldb 400ml 25' 2,34 
 50' 1,76 

Naturelle 16'-18' 1,54 
 24'-37' 1.44 
 50'-62' 1,25 

Tabell 18: Faktiska produktionshastigheter  
vid olika partistorlekar 

 
Anledningen till att övriga artiklar inte redovisas här beror på att man antingen inte 
testat att köra dessa i varierad partistorlek, eller för IKEA då många av körningarna 
var av typen ”förstagången” och man inte fått in rutinen för produktionen. Intressant 
att notera är att för produkter som Nikitas, där storlekarna varit runt 6000, har 
motsvarande produktionstider varit runt tre sekunder per enhet. Liknande resultat visar 
DM Drogeriers körningar där produktionsstorlekarna varit ungefär 10 000 eller 
mindre. 
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9 Experiment 
Här presenteras några av de experiment som utförts på blandningsavdelningen, 
fyllningslinan, samt ställ av fyllningslinan. Denna del är oerhört förenklad och alla 
experiment och olika körningar presenteras inte då det skulle ta alldeles för stor del i 
denna rapport. Förhoppningen är dock att företaget ska kunna använda sig av några av 
de modeller som byggts i prediktionssyfte och arbetet och analyserna produktionen ska 
förhoppningsvis inte sluta här. 

9.1 Blandningsavdelningen 
För att få en uppfattning om vilken kapacitet blandningsavdelningen har för de olika 
produkterna utfördes experiment enbart på blandningsavdelningen. Målet var att få en 
uppfattning om hur många liter per tidsenhet som denna avdelning kan antas producera 
för de olika produktgrupperna. På detta sätt kan planering över produktionen enklare 
utformas. Man kan då kombinerat med resultaten från fyllningslinan lättare få en 
uppfattning om exempelvis hur långt före i tiden en order behöver läggas i 
blandningsavdelningen för att inte denna ska upplevas som en flaskhals i 
produktionen.  
 
Eftersom dessa experiment är oberoende av vad fyllningslinan skulle kunna tänkas ge 
för eventuella begränsningar i form av lagringsmöjlighet i bufferttankarna bör detta 
finnas i minnet hos dom dessa resultat berör. Alltså finns inte eventuella väntetider till 
överpumpning med. Emellertid antas att detta inte kommer att vara ett större problem, 
då de två nya 8000 liters tankarna borde minimera dessa risker. Framför allt i de fall då 
flera (godkända) batcher får blandas i dessa. Givetvis är överpumpningstider till 
bufferttankarna med.  
 
Dessutom är inte, på grund av experimentens karaktär, den rengöringstid (spolning och 
CIP) av bufferttank mellan orders som eventuellt skulle kunna bli en begränsande 
faktor med. För blandtankarna har experiment utförts med och utan disk mellan, 
batcher. Förutsättningarna har vidare varit förenklade då ingen annan order kan 
konkurrera om resurser från andra tankar. Detta för att ge ett rättvist resultat 
experimenten emellan. Däremot kan givetvis den enskilda ordern konkurrera om 
resurser med sig själv i olika tankar. Man ska även ha i minnet att dessa experiment 
baseras på tiden när en order börjar tillverkas. Alltså är inte spilltid medräknat 
förknippat med orderhanterig före och efter order då denna är oerhört svår att ta 
hänsyn till. Denna är helt beroende på alla tänkbara omständigheter som råder, både 
mänskliga och resursmässiga. Dessutom kan ofta nästkommande order förberedas 
innan den påbörjas i tankarna. 
 
Eftersom många olika experiment gjorts med modellen har jag valt att enbart 
presentera några i denna rapport, vilka jag anser är de viktigaste för rapportens syfte.  
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Experiment 1: Varierad orderstorlek i blandningen av samtliga produktkategorier. 
Orderstorlekarna motsvarar 10 000, 50 000 samt 100 000 enheter 300 ml flaskor (3 
000, 15 000 och 30 000 liter). Med undantag av kategori 4 och 5, där flaskorna i 
experimenten är av storlek 250 respektive 200 ml (2 500, 12 500 och 25 000 liter 
respektive 2 000, 10 000 och 20 000 liter). 
 
Experiment 2: Samma som Experiment 1 men med spolning och CIP-rengöring 
mellan varje batch. 
 
Experiment 3: Som Experiment 1, med förbättrade förutsättningar. 
 

• Kategori 1 (3.1): Möjlighet att fylla på vatten och/eller tensid till båda 
blandtankarna TH3 och TH4 samtidigt. 

 
• Kategori 2 (3.2): Som experiment 3.1, men även möjligheten att kyla TH3 och 

TH4 samtidigt. 
 

• Kategori 3 (3.3): Som experiment 3.2. 
 

• Kategori 4 (3.4): Som Experiment 1 men ökad volym i tank TH2 från 2000 till 
4000 liter. 

 
• Kategori 5 (3.5): Som Experiment 1 men ökad volym i tank TH1 från 800 till 

2000 liter. 
 

• Kategori6 (3.6): Som 3.2. 
 
Varje experiment utfördes med 10 replikationer. 

9.2 Ställ 
För ställ i fyllningslinan byggdes som tidigare nämnts en separat modell. Resultaten 
användes sedan i huvudmodellen för att modellen skulle veta vilken ställtid som gäller 
vid respektive ställ. Experimenten med ställ utfördes med 50 replikationer per ställ för 
minskad standardavvikelse för det 95 procentiga konfidensintervallet. Den intressanta 
utdatan från replikationerna är tiden för ställ. Eftersom detta innebar oerhört många 
experiment, och oerhört många utdata samlades in, presenteras endast medelvärden i 
en resultatsmatris. Som även används i den stora övergripande modellen. 

9.3 Fyllningslinan 
I dessa experiment är syftet att beskriva produktionshatigheter och kapacitet, med 
olika paristorlekar i fyllningen. I kombination med en inkörningsperiod för linan. 
 
Genom experimentet får man även fram den mängd halvfabrikat fyllningslinan 
behöver tillgänglig för fyllning från blandningsavdelningen. Syftet med detta är att 
vara till hjälp för planering av orders som läggs i blandningsavdelningen, så att 
scenario med brist på blandad produkt till fyllningslinan för inte ska uppstå. 
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Framför allt är det intressant att se vilka effekter en lite högre sannolikhet för fel i 
maskinerna har i början på orderna, samt att de körs med en lite lägre hastighet. 
Eftersom inte tillräckligt med insamlad data om början av orderna efter ställ inte 
lyckades samlas för att kvalitativt fastställa den ökade felsannolikheten, har dock en 
kvalificerad hypotes undersökts. Experiment över linans känslighet i början på order 
har gjorts för de viktigaste produktkategorierna Naturelle, Ldb 200/250 ml, Ldb 300 
ml, samt IKEA. 
 
I experimenten antas följande: 
 

Antal enheter Tid i 
fyllare 

Sannolikhet 
centreringsfel 

Sannolikhet 
stort 

kapsylatorfel 

Sannolikhet 
etiketteringsfel 

0-1200 + 20% +10% +10% +10% 
1201-2000 + 10% +5% +5% +5% 

>2000 + 0% +0% +0% +0% 
Tabell 19: Nya parametrar för uppstart av fyllningsorder 

 
Fysiska iakttagelser har gjorts att produktionen inte går fullständigt i början av varje 
order, då det ofta tar ett tag innan produktionen trimmats in mot en stabil och mer 
balanserad produktion i linan, med färre fel. Detta verifieras av datainsamlingen, som 
genomgående visar på en lägre produktionskapacitet i början av varje order. Dock är 
den för de observationer gjort vid detta arbete ofta mycket större än experimentets. 
Syftet med experimentet är alltså att visa hur känslig linans kapacitet är i början av 
produktionen för varje order. 
 
Annledningen till att fyllarens hastighet valts som nedsatt är då denna tar längst tid och 
är svårast att justera in för bästa produktion. För att få med att fyllaren oftare går fel 
ökas sannolikheten för centreringsfel i fyllaren enligt Tabell 19. I kapsylatorn har 
sannolikheten för stort kapsyleringsfel ökats, samt sannolikheten för etiketteringsfel. I 
fallet IKEA är det givetvis bläckstråleskrivarfel som ökar istället för etiketteringsfel då 
flaskorna är förtryckta. 
 
Vilka effekter får detta då på mindre partistorlekar kontra större undersöks genom att 
experimenten utförs på storlekarna 5000, 10000, 20000, 40000, 60000 samt 80000. 
 
Dessutom görs en jämförelse med resultaten om ett två timmar långt ställ ska tas 
hänsyn till i produktionsordern. Genom att göra det kan man se ungefär när ställtiden 
inte har en större inverkan på den totala tiden per producerad enhet i ordern. 
 
Simuleringsexperimenten över fyllningslinan har gjorts med 10 replikationer per 
experiment. 
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9.4 Systemet 
Simuleringsexperiment över systemet gjordes med olika uppsättningar av 
partistorlekar och artikelsekvenser. Dessa presenteras inte i detta arbete då huvudsyftet 
med dessa modeller är att de ska kunna användas för att utvärdera utfall i planerad 
produktion. 
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10 Resultat 
Här presenteras kortfattat några resultat de olika simuleringsexperimenten gav och en 
kort diskussion kring dessa. Det skulle ta alldeles för stort utrymme att analysera alla 
faktorer som påverkar de olika resultat som frambringats. Därför har jag valt att 
konsekvent hålla mig till de övergripande resultat experimenten gav upphov till. 
Givetvis kan man se oerhört mycket mer än bara detta, men dessa resultat tilldelas 
företaget. 

10.1 Blandning 
De första experimenten för simulering behandlade kapacitetsförändringar vid olika 
förutsättningar i blandningsavdelningen. Först och främst undersöktes hur effektivt 
blandningsavdelningen kunde producera halvfabrikat till bufferttankarna vid olika 
storlekar på orders. En sammanställning av resultatens medelvärden kan ses i Diagram 
4. Den största kapacitetsökningen ser vi framför allt hos kategori 1, som också är den 
mest representerade kategorin för Rationatorlinan. Vid en partistorlek på 100 000 
jämfört med 10 000, ökar kapaciteten (antal liter per timme) med ungefär 65 % för de 
första tre kategorierna. Vid en ökning från 10 000 till 50 000, blir ökning ca 45 % för 
kategori 2, och runt 58 % för kategori 1. 
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Diagram 4: Simulerade kapacitetsresultat i blandningen,  

vid olika partistorlekar 
 
Kategori 4 ökar med ungefär 36 respektive 44 % för större storlekar. Den mest 
okänsliga kategorin för stora partistorlekar är som man kunnat förutse kategori 5, som 
bara får en kapacitetsökning på ungefär 15 %. 
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Det andra experimentet avser att visa ungefär hur kapaciteten i blandningsavdelningen 
ändras då en spolning och CIP-disk sker mellan varje batch i blandordern. Detta då 
man i vissa fall kan finna detta önskvärt för problemrelaterade produkter så att 
spårbarheten blir mer fullständig vid felmeddelanden från lab. En enkel visualisering 
över kapacitetsförlusterna kan ses i Diagram 5. Diagrammet visar den procentuella 
skillnaden mellan experiment 2 och 1, inom varje kategori, samt inom varje 
blandstorlek. 

Diagram 5: Kapacitetsförlust vid rengörning av tankar i en order 
 
Vid små kvantiteter som blandas i tankarna TH3 och TH4 ser vi att förändringen i 
kapaciteten på ordern är obefintlig. Detta då tankarna är så pass stora att disk inte 
behöver ske i ordern. Störst nedgång i kapacitet blir det givetvis med kategori 4 och 5.  
 
Slutligen, resultaten för de eventuella förbättringar i blandavdelningen (Diagram 6). 
Experiment 3.1, 3.2 och 3.6 visar endast upp en mindre förändring jämfört med 
grundscenariots respektive storlekar, framför allt visar detta att 
vattenpåfyllningsmöjligheterna till båda tankarna påverkar resultatet bättre än 
möjligheten att kunna kyla två tankar samtidigt. Vad detta resultat beror på kan vara 
det faktum att batcher i modellen läggs i sekvens efter första blandningen och därmed 
inte hindrar systemet så mycket som man kan tro. Ökningen blir ungefär 15 % för 
mellanstorlekarna och runt 13 % för kategori 1 och 6. Medan ökningen för stora 
batcher i kategori 2 endast blir ungefär 8 %. 
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Diagram 6: Procentuell kapacitetsökning i blandningen 

 
En större skillnad blir det däremot om möjligheten till större tankar för blandning av 
kategori 4 och 5. Dessa är även de mest kritiska kategorierna i produktionen, då de har 
klart lägst kapacitet.  
 
En möjlig förändring skulle vara att konfigurera om den befintliga grytan TH2 så att 
den även skulle kunna klara de krav som ställs på en kategori 5 produkt. Likaså för 
TH3 och TH4 att klara kategori 4 produkter.  
 
Vad som skulle behövas för denna förändring till kategori 5 är en homogenisator eller 
”kvarn”. Dock är det svåraste att få TH2 att klara det undertryck som krävs i tanken 
för att inte luft ska kunna komma in i blandningen. 
 
För att de stora tankarna TH3 eller TH4 skulle kunna användas för kategori 4 orders 
skulle de åtminstone erfordra skraprörverk för att inte tjock blandning ska fastna på 
insidan av tanken, vilket leder till dålig blandning. Dessutom skulle man behöva 
komplettera med någon form av substitut till mantlingen. Detta skulle, enligt personal 
på avdelningen, kunna gå genom att eventuellt koppla en plattvärmeväxlare till 
kylslingan, eller annan metod att värma tillfredsställande. Annars är en nyinvestering 
ett måste. 
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10.2 Ställ 
Vid simuleringsexperiment för ställ i fyllningslinan sammanställdes en ställmatris. 
Denna används även i modellen över hela systemet. Anmärkningsvärt är att notera att 
de stora tidsvinsterna i ställ utgörs först och främst för ställ inom varje kategori. 
Medelstora eller stora ställ mellan produktgrupper tar ungefär lika lång tid. Givetvis är 
inte meningen att dessa resultat skall följas slaviskt då begränsningar, förenklingar och 
generaliseringar inom produktfloran gjorts. Utan ska snarare vara en guide i 
produktionsplaneringen. Man får inte glömma att detta är enbart den tid som 
fyllningslinan tappar i ställtid. Tidsförluster och kostnader för omställning av artikel i 
produktionen berör flera andra delar av produktionen och planeringen.  
 

Till/från 

Natu
relle 
sch
amp

o 

Natu
relle 
bals
am 

LDB 
200 

LDB 
250 

LDB 
300 

LDB 
400 PR End

en 

Jan
e 

Hell
en 

DM 
250 

DM 
200 

DM 
100 

Njut
a 

CO
OP 
250 

CO
OP 
200 

Bilte
ma 

Sen
se 

250 

Sen
se 

200 

Naturelle 
schampo 0.58 0.93 2.26 2.26 2.26 2.28 1.84 1.84 2.05 1.84 1.84 1.84 2.28 2.05 2.05 2.06 2.06 2.06 

Naturelle 
balsam 0.93 0.42 2.26 2.26 2.26 2.28 1.84 1.84 2.05 1.84 1.84 1.84 2.28 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 

LDB 200 2.26 2.26 0.43 1.83 2.26 2.27 2.26 2.24 2.25 2.28 2.28 2.28 2.23 2.26 2.26 2.14 2.24 2.24 

LDB 250 2.26 2.26 1.83 0.42 2.26 2.27 2.26 2.24 2.25 2.28 2.28 2.28 2.23 2.26 2.26 2.14 2.24 2.24 

LDB 300 2.26 2.26 2.26 2.26 0.58 2.24 2.1 2.26 2.26 2.28 2.28 2.28 2.23 2.26 2.26 2.24 2.24 2.24 

LDB 400 2.28 2.28 2.27 2.27 2.24 0.93 2.03 2.25 2.25 2.26 2.26 2.26 2.18 2.25 2.25 2.18 2.18 2.18 

PR 1.84 1.84 2.06 2.06 2.06 2.06 0.58 1.84 2.05 1.84 1.84 1.84 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 

Enden 1.84 1.84 2.05 2.05 2.06 2.05 1.84 0.42 2.05 1.84 1.84 1.84 2.05 2.05 2.05 2.04 2.05 2.05 
Jane 

Hellen 2.05 2.05 1.84 1.84 1.84 1.85 2.05 2.05 0.93 2.05 2.05 2.05 1.83 1.83 1.83 1.84 1.84 1.84 

DM 250 1.84 1.84 2.06 2.06 2.06 1.84 1.84 1.84 2.03 0.58 1.14 1.83 2.06 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 

DM 200 1.84 1.84 2.06 2.06 2.06 1.84 1.84 1.84 2.03 1.14 0 1.83 2.06 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 

DM 100 1.84 1.84 2.06 2.06 2.06 1.84 1.84 1.84 2.03 1.83 1.83 0 2.06 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 

Njuta 2.26 2.26 2.18 2.18 2.18 2.18 2.26 2.26 2.18 2.26 2.26 2.26 0.93 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 
COOP 

250 2.28 2.28 1.83 1.83 1.83 1.85 2.05 2.05 1.83 2.05 2.05 2.05 1.84 0.42 1.31 1.84 1.84 1.84 

COOP 
200 2.28 2.28 1.83 1.83 1.83 1.85 2.05 2.05 1.83 2.05 2.05 2.05 1.84 1.31 0.42/

2.04 1.84 1.84 1.84 

Biltema 2.06 2.06 1.84 1.84 1.84 1.85 2.05 2.05 1.84 2.05 2.05 2.05 1.84 1.84 1.84 0.93 1.84 1.84 

Sense 
250 2.06 2.06 1.84 1.84 1.84 1.85 2.05 2.05 1.84 2.05 2.05 2.05 1.84 1.83 1.83 1.84 0.58 1.83 

Sense 
200 2.06 2.06 1.84 1.84 1.84 1.85 2.05 2.05 1.84 2.05 2.05 2.05 1.84 1.83 1.83 1.84 1.83 0.58 

Tabell 20: Ställtidsmatris 
 
Dock bör man även ha i åtanke att ju större ställ man har i maskinerna och ju mer 
hårdvara som byts mellan varje körning, desto mer sliter detta på utrustning. Dessutom 
är de stora sällsynta felen som inte tas hänsyn till här troligare att uppstå då 
maskinerna ställs mellan de olika produktkategorierna. Detta gör att hela produktionen 
kan bli stillastående avsevärt längre än vad ställmatrisen visar. 
 
Slutsatsen av ställtiderna är att ställ mellan produktkategorier inte skiljer sig så oerhört 
mycket åt och tar ungefär två timmar (om alla arbetsuppgifter utförs direkt och utan 
övrig spilltid). Ställ inom produktkategorierna tar ungefär en halvtimme. Därför är det 
viktigt att försöka hålla sig inom produktkategorierna så väl som möjligt. Detta kan 
endast realiseras om prognoser är tillförlitliga, så att produktionen kan planeras på 
bästa sätt. 
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10.3 Fyllningslinan 
Här presenteras diagram över medelvärdet av de 10 replikationer med de 
förutsättningar som angavs i experimentbeskrivningen för fyllningslinan. Dels helt 
utan ställtid, men även med en fast ställtid på två timmar, eftersom det är den 
ungefärliga ställtid man har mellan produktgrupper. 

 
 
 

 
 
 
 

Diagram 7: Tidsdiagram över Naturelle  
 
Naturelle har egenskaperna i produktionen som påverkas av en inkörningsperiod enligt 
Diagram 7. X-axeln visar orderstorleken, och Y-axeln antal sekunder per enhet. Man 
ser att kurvorna planar ut vid 40 000 enheter och vid 60 000 enheter har ställtiden inte 
längre någon större påverkan på den totala tiden per enhet. Den direkta 
produktionskostnaden i fyllningen med 4 arbetare a’ 216 kr och en fast maskinkostnad 
på 1836 kr blir ungefär 0,75 kr per sekund. Borträknat ställkostnad blir då den direkta 
produktionskostnaden per enhet knappt en krona vid partistorlekar runt 80 000. Medan 
de direkta produktionskostnaderna per enhet vid produktion av 10 000 landar på drygt 
1,5 kr, en ökning med ungefär 50 %. 

 
 
 

 
 
 

Diagram 8: Tidsdiagram över Ldb 200/250 
 

Q Med ställ Utan ställ 
5 000 4,252 2,814 

10 000 2,735 2,016 
20 000 1,976 1,616 
40 000 1,585 1,405 
60 000 1,453 1,333 
80 000 1,384 1,294 

Q Med ställ Utan ställ 
5000 4,328 2,889 

10000 2,769 2,050 
20000 1,967 1,607 
40000 1,569 1,389 
60000 1,438 1,318 
80000 1,376 1,286 
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Produktionsegenskaperna för de mindre Ldb flaskorna liknar Naturells. Därför dras 
samma slutsatser om dessa. 
 
Tiderna för Ldb 300 är dock lite längre. Då flaskorna måste stå stilla en stund i 
fyllaren innan de kan fyllas går en del tid åt till detta. Anledningen är som sagt att 
puckarna till dessa flaskor är något stora. 

 
 
 

 
 
 
 

Diagram 9: Tidsdata över Ldb 300 
 
Till Ldb 300 krävs samma resurser som till de två tidigare produktgrupperna. Dock är 
känsligheten inte lika hög vid mindre kvantiteter som de tidigare. Men här ges ändå 
nästan 45 % försämring i produktionskapacitet vid mindre storlekar. De direkta 
produktionskostnaderna vid större kvantiteter hamnar på drygt 1,5 kr per enhet, med 
de kostnader som Intergraze använder sig av. 
 
Njuta har den generellt långsammaste produktionshastigheten av de undersökta 
produktgrupperna. 

 
 
 

 
 
 
 

Diagram 10: Tidsdata över Njuta 
 

Q Med ställ Utan ställ 
5000 4,339 2,900 

10000 2,894 2,174 
20000 2,205 1,845 
40000 1,836 1,656 
60000 1,721 1,583 
80000 1,603 1,513 

Q Med ställ Utan ställ 
5000 4,269 2,840 

10000 2,906 2,191 
20000 2,203 1,844 
40000 1,855 1,675 
60000 1,742 1,622 
80000 1,688 1,598 
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Den längre produktionstiden gör produkten mindre känslig för eventuella problem 
förknippade med start av produktionsorder. Då produktion av dessa artiklar kräver sex 
arbetare blir de direkta produktionskostnaderna ungefär 0,87 kr per sekund. Således, i 
värsta fall innebär det nästan 2,50 kr per enhet, och i ett mer gynnsamt fall med större 
orderstorlek strax under 1,40 kr. Räknas ställ med, ungefär drygt 3,71 kr per enhet, 
mot 1,47 kr per enhet. 
 
Dessa tider är väldigt lika de som presenterades i Kap. 8.3, därför kan en försämring i 
produktionskapacitet i början på order fastställas. 
 
Något som inte resultaten visar, men som bör iakttas, är den ökade mängd kassationer 
som görs i början av en körning. Detta blir ytterligare en spillkostnad som inte har 
implementeras i modellen. Därför är det extra viktigt att beakta denna kapacitetsförlust 
i linan vid omställningar, speciellt mellan produktgrupper. 
 
Den mängd produkt som går åt i per tidsenhet för de olika produkterna vid större 
partier är; för Naturelle upp till ungefär 830 l/h, Ldb 250 690 l/h, Ldb 300 720 l/h och 
Njuta 1125 l/h. 
 
Vid stora blandningar kan blandningsavdelningen enligt tidigare experiment, under 
gynnsamma förhållanden, producera enligt Tabell 21. Att komma ihåg är dock att 
förenklingar gjorts och variationer inom kategorierna kan förekomma. 
 

Produkt Fyllhast 
(l/h) 

Huvudsakliga 
blandkategorier 

Blandkapaciteter (l/h) 
för respektive 
blandkategori 

Naturelle 830 1 och 2 1350 730   
Ldb 250 690 3, 5 och 6 630 190 650 
Ldb 300 720 1 1350     

Njuta 1125 1 och 6 1350 650   
Tabell 21: Tabell över kapacitet och behov av produkt 

 
Framför allt är det de små Ldb produkterna som tillhör blandkategori 5 som har 
uppenbara skillnader i kapacitet mellan de olika avdelningarna. Detta gäller även 
IKEAs lotion som är av blandtyp 6. I övrigt verkar det inte som att 
blandningsavdelningen har större kapacitetsproblem. Slutsatsen är att framför allt 
tillverkning av emulsioner utgör vissa komplikationer i samspel mellan avdelningarna. 
Förutsatt att allt går som det ska och ingen konkurrens med andra blandorders finns 
vid givet tillfälle. 
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10.4 Systemet 
Med de olika de prognoser som var satta för produktionsåret 2006 kunde jag inte finna 
några problem, eller större kapacitetsbrister med olika uppsättningar av orderstorlekar 
under året. Detta beror givetvis på att man med dessa förutsättningar kan planera 
produktionen i förväg. Eftersom det i dagsläget är oerhört svårt att sia om 
prognosernas framtid presenteras här inga simuleringsexperiment. 
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11 Sammanfattade rekommendationer 
Förutom de rekommendationer som presenterats tidigare i rapporten beskrivs här 
kortfattat vad som skulle kunna förändras för en mer ekonomisk verksamhet. 

11.1 Koncern och dotterbolag 
En svårighet inom koncernen är det faktum att som organisationen ser ut i dagsläget 
vill systerbolagen DC och BPL ha små lager, stor flexibilitet och hög servicenivå mot 
sina kunder. Intergraze å andra sidan, vill kunna effektivisera sin produktion, och inte 
behöva ställa sina maskiner, ändra planering eller arbeta övertid etc. 
 
De produktionsekonomiska metoder som tas upp i detta arbete delar upp kostnader och 
förtjänster som finns. Därför är det viktigt att studera vad som kan förbättras då 
koncernen vill vara så kostnadseffektiv som möjligt. 
 
Prognoserna är ibland inkonsekventa och därför ibland svåra att planera ifrån. För att 
kunna kostnadseffektivisera koncernens verksamhet bör en utredning och en 
förändring göras inom detta område. Genom att från systerbolagen DC och BPL 
undersöka hur man skulle kunna tillhandahålla säkrare prognoser, kan Intergraze 
planera och effektivisera produktionen, samt ges möjlighet producera för att hålla 
lagernivåerna nere. Detta kan hela koncernen tjäna pengar, tid och kapacitet på. 
Dessutom möjliggör det ett bra underlag för en kvalitativ återkoppling och analys över 
verksamheten. Vilket i sin tur bäddar för ytterligare förbättringar. 
 
Att studera och tillämpa dynamiska partistorlekar för de artiklar som nämns i Kap. 
8.1.3 är något som hela koncernen har nytta av, då även en effektivisering av lager blir 
gällande, jämfört med statiska partistorlekar. För övriga produkter bör åtminstone ett 
närmande mot EOQ storlekar tillämpas. Detta tjänar i första hand systerbolagen på då 
kostnaderna för varje order är fast och därmed kan kostnaderna säkerställas enligt 
tidigare resonemang. Förvisso har detta arbete inte undersökt känsligheter i 
produkternas livslängd, krav på relansering eller annan förnyelse, vilka är aspekter 
som inte kan tas hänsyn till i rent produktionsekonomiska kalkyler. Men en 
uppmaning är ändå att utvärdera den eventuella vinst man kan göra med nya 
orderstorlekar genom att säkerställa flera av prognoserna. 
 
För att ta upp eventuella prognosförändringar bör respektive systerbolag utforma ett 
buffertsystem som passar just dem enligt Kap. 3.5-3.10. Med de förutsättningar och 
den tidsbegränsning som råder under denna studie, lyckades inte en uppskattning av 
prognosfelet göras då de är alldeles för stora i många fall, och gav orimliga resultat. 
Ett fortsatt arbete på detta område är av stor vikt vid fortsatt utredning av 
leveranssäkerhet och ökad lageromsättningshastighet. 
 
Att uppdatera och vidare göra ABC-analyser över koncernens produkter är att 
rekommendera, då ABC-tabellerna är en färskvara och kan ändras vid nya prognoser. 
Detta gäller även flera av de andra produktionsekonomiska beräkningar som 
presenterats i arbetet. 
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Att tillverka exakt samma artikel förpackat i 6-, eller 12-pack men med olika 
artikelnummer kommer att leda till en högre lagernivå än nödvändigt. Genom att 
kombinera samtliga artikelnummer med olika emballagestorlek men samma produkt 
kan man höja servicenivån, samtidigt som man kan sänka medellagernivån. Framför 
allt som berörda produkter blir viktade högt i en volymvärdesanalys. Om man 
bestämmer sig för att enbart producera och erbjuda 6-pack bör man investera i en ny 
plastare, då denna kan bli en flaskhals i produktionen. Inte minst blir det jobbigt för 
personalen att försöka hålla samma tempo som vid 12-pack. Detta visar sig både i 
simulering, samt vid observationer i verkligheten. Denna rekommendation är främst 
riktad till Hardford Daily Care, som har dessa artikelnummer. 
 
Det är viktigt för Intergraze att kunna implementera sekventiell planering i så stor 
utsträckning som möjligt. För att detta ska kunna tillämpas måste produktionen dock 
kunna låsas, order som läggs mitt i en sekvens kan få större och allvarligare effekter i 
produktionens helhet än önskvärt. Genom att gemensamt låsa längre tidsfönster i 
prognoserna, och vid överenskommelser och samarbete mellan bolagen kunna planera 
nya orders med kort varsel kan produktionen bli mer flexibel. Man kan komma ihåg att 
Rationatorlinan inte påverkas så mycket ifall den nya ordern passar in i 
produktkategorin för ordersekvensen i fyllningslinan. 
 
Denna studie har enbart studerat ekonomisk produktion, inte vad koncernen kanske 
blir tvungen att acceptera i form av kundbeställningar för att upprätthålla goodwill 
eller andra externa ekonomiska faktorer. Likväl anser jag att en öppensinnad dialog 
där alla parters intressen iakttas med största respekt. 
 

11.2 Intergraze 
Personalen i fyllningslinan bör ha ett slags schema för hur maskinhastigheter och 
inställningar bör vara för de olika artiklarna, så att de omedelbart kan ställas rätt. Det 
finns även en hel del linjaler och justeringsdetaljer i maskinerna som bör 
dokumenteras och standardiseras. Att använda simuleringsmodellen för uppskattade 
utfall är att rekommenderat. 
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1 Bilagor 

1.1 Blandkategorier 
 

Kategori 
1 1 1 1 1 

DC102104 DC402118 DC200108 DM100 BT103 
DC102105 DC402120 DC200109 DM130NY BT105 
DC102107 DC405014 DC200110 DM170NY BT106 
DC100101NY DC402109  DC200111 IF110 NI851 
DC100102NY DC402117 DC860103 IF310 NI850 
DC100111NY DC402109RE DC860105 CO15023   
DC100117NY DC402111RE DC600104 CO15023Fi   
  DC402116RE       

Kategori 
2 3 4 5 6 

DC100201NY DC402221 DC405013 DC405009 DC402222 
DC100202NY DC402110  DC860104 DC405010 DC402223 
DC100211NY DC402213  DM140NY DC405011 DC402214  
DC100217NY DC402110RE CO11012 DC405012 DC402220 
DC600204 DC402213RE CO15018 CO15022  DC402214RE 
BT104   CO15018Fi CO15022Fi DC402219RE 
    CO15025   IF210 
    NI861     
    NI860     
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1.2 ABC-tabell 

Artikelnummer Produktnamn Pris 
Prognostiserad 
årsförsäljning 

Årsvolymvärde 
Ack. Vol.värd. 

i kr. 
Ack. vol. värde 

i % 
Ack. Ant. 

Prod. 

IF310 NJUTA SHOWER PEEL. IKEA 500 ML 9,40 429 660 4 038 804 4 038 804 8,28% 1,37% 
IF110 NJUTA SHOWER CREME IKEA 500 ML 7,26 554 400 4 024 944 8 063 748 16,53% 2,74% 
IF210 NJUTA BODY LOTION IKEA 500 ML 8,69 457 380 3 974 632 12 038 380 24,67% 4,11% 

DC402214RE LdB CREME LOTION RICH 250 ML 6,29 412 376 2 593 845 14 632 225 29,99% 5,48% 
DC100101NY NATURELLE SHAMPOO HONUNG 300 ML 5,06 324 292 1 640 918 16 273 143 33,35% 6,85% 
DC402213RE LdB VITALISING MILK 250 ML 5,25 296 828 1 558 347 17 831 490 36,55% 8,22% 

DC402220 LdB CREME LOTION RICH 400 ML 9,94 149 572 1 486 746 19 318 235 39,60% 9,59% 
DC402214 LdB CREME LOT. RICH 250 ML DISCOUNT 6,22 234 800 1 460 456 20 778 691 42,59% 10,96% 

DC402116RE LdB SHOWER MOISTURE SILK 300 ML 5,78 251 350 1 452 803 22 231 494 45,57% 12,33% 
DC402213 LdB VITALISING MILK 250 ML DISCOUNT 5,34 257 400 1 374 516 23 606 010 48,38% 13,70% 

DC100102NY NATURELLE SHAMPO VOLUM 300 ML 5,01 231 688 1 160 757 24 766 767 50,76% 15,07% 
DC402219RE LdB LOT. MINERAL ACTIVE CARE 250 ML 6,19 183 632 1 136 682 25 903 449 53,09% 16,44% 
DC100201NY NATURELLE BALSAM HONUNG 300 ML 4,50 251 940 1 133 730 27 037 179 55,42% 17,81% 

DC402222 LdB CRÈME LOTION RICH 250 ML 6-pack 6,56 162 480 1 065 869 28 103 048 57,60% 19,18% 
DC402110RE LdB SHOWER RICH 300 ML 6,28 167 455 1 051 617 29 154 666 59,76% 20,55% 

DC402223 LdB LOT. MINERAL A.C. 250 ML 6-pack 6,64 144 544 959 772 30 114 438 61,72% 21,92% 
DC100202NY NATURELLE BALSAM VOLYM 300 ML 4,62 205 880 951 166 31 065 603 63,67% 23,29% 

DC402110 LDB SHOWER RICH 300 ML DISCOUNT 6,46 127 100 821 066 31 886 669 65,36% 24,66% 
DC402109 LDB SHOWER & CREME 300 ML DISCOUNT 6,35 127 100 807 085 32 693 754 67,01% 26,03% 
DM130NY BLOND-UP SHAMPOO 250 ML 8,87 90 000 798 300 33 492 054 68,65% 27,40% 

DM100 HIGH-VOLUME SHAMPOO 250 ML 8,82 84 000 740 880 34 232 934 70,17% 28,77% 
DC600104 JH SHAMPOO NOSTALGI 150 ML 4,20 168 000 705 600 34 938 534 71,61% 30,14% 

DC100117NY NATURELLE SHAMPO LEMON/LIME 300 ML 5,09 135 020 687 252 35 625 786 73,02% 31,51% 
DC402117 LdB SHOWER MOISTURE SILK 400 ML 8,18 78 640 643 275 36 269 061 74,34% 32,88% 
DC600204 JH BALSAM NOSTALGI 150 ML 4,05 144 000 583 200 36 852 261 75,53% 34,25% 

DC402109RE LdB SHOWER & CREME 300 ML 6,27 92 266 578 508 37 430 769 76,72% 35,62% 
DM140NY BLOND-UP CONDITIONER 200 ML 9,20 60 000 552 000 37 982 769 77,85% 36,99% 
DC402221 LdB VITALISING MILK 250 ML 6-pack 5,79 94 939 549 697 38 532 466 78,98% 38,36% 
CO15018 COOP BODYMILK Q10 250 ML 9,01 60 000 540 600 39 073 066 80,09% 39,73% 

DC100217NY NATURELLE BALSAM LEMON/LIME 300 ML 4,62 102 260 472 441 39 545 507 81,05% 41,10% 
DC402120 LdB SHOWER MOIST. SILK 300 ML 6-pack 6,47 72 378 468 286 40 013 793 82,01% 42,47% 
DC402119 LdB SHOWER RICH 300 ML 6-pack 6,50 64 200 417 300 40 431 093 82,87% 43,84% 
CO15022Fi COOP CLEANSING MILK 200 ML FINLAND 9,74 42 000 409 080 40 840 173 83,71% 45,21% 
CO15022 COOP CLEANSING MILK 200 ML 9,71 42 000 407 820 41 247 993 84,54% 46,58% 
CO11012 COOP BODYLOTION 250 ML 8,29 48 000 397 920 41 645 913 85,36% 47,95% 
DC402118 LdB SHOWER & CREME 300 ML 6-pack 6,88 54 290 373 515 42 019 428 86,13% 49,32% 
DC860103 ENDEN MJÄLLSHAMPOO NORMAL 250ML 6,88 52 484 361 090 42 380 518 86,87% 50,68% 
DC860104 ENDEN MJÄLLSHAMPOO+BALSAM 250ML 7,55 46 008 347 360 42 727 878 87,58% 52,05% 
DC402123 LdB SHOWER VIT ACTIVE 3000ml DISCOUNT 4,95 67 500 334 125 43 062 003 88,26% 53,42% 
CO15023Fi COOP SKIN TONIC 200 ML FINLAND 7,31 42 000 307 020 43 369 023 88,89% 54,79% 
DC102107 NATURELLE SHOWER GREEN TEA 300 ML 6,45 42 724 275 570 43 644 593 89,46% 56,16% 
DC402121 LdB SHOWER PEELING 300 ML 6-pack 7,00 39 300 275 100 43 919 693 90,02% 57,53% 
DC405012 LDB SUN LOTION SPF 20 15,85 17 164 272 049 44 191 743 90,58% 58,90% 
CO15023 COOP SKIN TONIC 200 ML 7,30 36 000 262 800 44 454 543 91,12% 60,27% 

DC402111RE LdB SHOWER PEELING 300 ML 6,60 38 360 253 176 44 707 719 91,64% 61,64% 
DC200109 AFTER SPORT SH/2IN STOCKHOLM 300ML 5,70 43 004 245 123 44 952 841 92,14% 63,01% 
DC405010 LDB SUN LOTION SPF 8 12,30 18 766 230 822 45 183 663 92,61% 64,38% 

BT107 BILTEMA HUDLOTION 400 ML 8,52 24 000 204 480 45 388 143 93,03% 65,75% 
DC200108 AFTER SPORT SH/2IN ATHEN 300ML 5,71 35 210 201 049 45 589 192 93,44% 67,12% 

BT105 BILTEMA DUSCHCREME 400 ML 7,80 24 000 187 200 45 776 392 93,83% 68,49% 
DC100111NY NATURELLE SHAMPO GREEN TEA 300 ML 4,88 38 272 186 767 45 963 160 94,21% 69,86% 

BT106 BILTEMA HAIR & BODY 400 ML 7,77 24 000 186 480 46 149 640 94,59% 71,23% 
BT103 BILTEMA SCHAMPO 400 ML 7,57 24 000 181 680 46 331 320 94,96% 72,60% 

DC200111 AFTER SPORT SH/2IN MELBOURNE 300ML 5,69 31 636 180 009 46 511 328 95,33% 73,97% 
BT104 BILTEMA BALSAM 400 ML 7,50 24 000 180 000 46 691 328 95,70% 75,34% 

DC200110 AFTER SPORT SH/2IN ATLANTA 300ML 5,64 31 374 176 949 46 868 278 96,06% 76,71% 
DC402224 LDB SHAPE LOTION 200 ML 5,25 33 030 173 408 47 041 685 96,42% 78,08% 
CO15018Fi COOP BODYMILK Q10 250 ML FINLAND 9,39 18 000 169 020 47 210 705 96,77% 79,45% 
DC405011 LDB SUN LOTION SPF 12 14,30 11 678 166 995 47 377 701 97,11% 80,82% 

DC100211NY NATURELLE BALSAM GREEN TEA 300 ML 4,51 36 720 165 607 47 543 308 97,45% 82,19% 
DM170NY BLOND-UP SHIMMER CREAM 100 ML 9,47 16 800 159 096 47 702 404 97,77% 83,56% 
DC860105 ENDEN MJÄLLSHAMPOO VITAL 250ML 6,89 21 648 149 155 47 851 559 98,08% 84,93% 
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ABC-tabell fortsättning 
 

Artikelnummer Produktnamn Pris Prognostiserad 
årsförsäljning Årsvolymvärde 

Ack. 
Vol.värd. i 

kr. 

Ack. vol. 
värde i % 

Ack. Ant. 
Prod. 

DC405009 LDB SUN LOTION SPF 4 12,02 11 168 134 239 47 985 798 98,35% 86,30% 
DC SHOWER  LdB SHOWER 300 ML  NYHET 5,25 25 194 132 269 48 118 067 98,63% 87,67% 

DC405013 LDB SFTER SUN LOTION 10,10 12 572 126 977 48 245 044 98,89% 89,04% 
DC102104 NATURELLE SHOWER HONUNG 300 ML 6,46 14 574 94 148 48 339 192 99,08% 90,41% 
DC102105 NATURELLE SHOWER PERSIKA 300 ML 6,49 13 224 85 824 48 425 016 99,25% 91,78% 
DC405014 LDB AFTER SUN SHOWER 8,19 10 278 84 177 48 509 192 99,43% 93,15% 
CO15025 COOP HANDCREME 200 ML FLASKA 9,96 7 800 77 688 48 586 880 99,59% 94,52% 

NI860 
Sense´CONDITIONER 200ML GRÖN 

(tryckkork) 8,72 6 000 52 320 48 639 200 99,69% 95,89% 
NI851 Sensé SHAMPOO BLÅ 250ML (tryckkork) 8,54 6 000 51 240 48 690 440 99,80% 97,26% 
NI850 Sensé SHAMPOO GRÖN 250ML (tryckkork) 8,43 6 000 50 580 48 741 020 99,90% 98,63% 

NI861 
Sense´CONDITIONER 200ML BLÅ 

(tryckkork) 7,92 6 000 47 520 48 788 540 100,00% 100,00% 
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1.3 Produktionsekonomiska beräkningar 
 
L.K. = Lagerkostnad, O.K. = Orderkostnad, Kvot = Planerat antal ord./Antal order EOQ. 
 

Artnr. DC102104 DC102105  DC102107  DC100101NY DC100102NY DC100111NY DC100117NY 

Produkt 

NATURELLE 
SHOWER 
HONUNG  
300 ML 

NATURELLE 
SHOWER 
PERSIKA  
300 ML 

NATURELLE 
SHOWER 
GREEN TEA 
300 ML 

NATURELLE 
SHAMPOO 
HONUNG  
300 ML 

NATURELLE 
SHAMPO 
VOLUM  
300 ML 

NATURELLE 
SHAMPO 
GREEN TEA 
300 ML 

NATURELLE 
SHAMPO 
LEMON/LIME 
300 ML 

Pris      6,46 kr       6,49 kr       6,45 kr       5,06 kr       5,01 kr       4,88 kr       5,09 kr  
Pallstlk. 1500 1500 1500 1200 1200 1200 1200 

Lager 5 734 5 796 6 522 37 914 28 548 58 337 37 043 
jan-06 942  942  2 942  19 948  14 400  6 832  6 280  
feb-06 992  892  2 842  24 364  18 188  1 680  9 600  
mar-06 634  584  4 634  25 308  20 380  1 392  11 300  
apr-06 1 834  1 234  3 234  31 144  23 198  8 880  12 940  
maj-06 1 884  1 884  6 884  32 428  22 700  1 392  15 960  
jun-06 1 084  1 084  3 084  26 744  15 998  1 680  9 940  
jul-06 1 084  984  8 484  19 228  12 500  1 392  6 760  
aug-06 984  884  1 884  31 444  24 788  1 680  16 620  
sep-06 1 284  1 184  2 184  32 188  23 390  8 592  13 840  
okt-06 1 284  1 184  2 184  28 024  19 448  1 680  12 480  
nov-06 1 284  1 184  2 184  30 128  19 800  1 392  9 360  
dec-06 1 284  1 184  2 184  23 344  16 898  1 680  9 940  

Tot / år 14 574  13 224  42 724  324 292  231 688  38 272  135 020  
Std.avv. i prog. 357  310  2 090  4 647  3 852  3 002  3 257  
Orig.orderkvant 10 000  10 000  10 000  62 000  50 000  50 000  50 000  
EOQ 19 467 18 521 33 344 91 463 77 463 31 648 58 947 
Ant. ord. EOQ 1,0 1,0 1,3 3,5 3,0 0,0 2,3 
EOQ/Orig Q 1,9 1,9 3,3 1,5 1,5 0,6 1,2 
Plan. ant. ord. 1 1 2 6 6 0 3 
Kvot 1,00 1,00 1,56 1,69 2,01 0,00 1,31 
TBO orig. 8,2 9,1 2,8 2,3 2,6 15,7 4,4 
TBO EOQ 16,0 16,8 9,4 3,4 4,0 9,9 5,2 
L.K. i % av pris 4,64% 4,62% 4,65% 7,41% 7,49% 7,68% 7,37% 
lagerkost/st/år 0,300 kr 0,300 kr 0,300 kr 0,375 kr 0,375 kr 0,375 kr 0,375 kr 
Antagen intäkt 2 742 kr 2 500 kr 8 026 kr 47 794 kr 33 808 kr 5 440 kr 20 017 kr 
L.K. Orig. 3 115 kr 3 123 kr 3 113 kr 19 468 kr 15 638 kr 15 475 kr 15 738 kr 
O.K./år orig. 11 805 kr 10 711 kr 34 606 kr 42 367 kr 37 533 kr 6 200 kr 21 873 kr 
O.K./L.K. 3,79 3,43 11,12 2,18 2,40 0,40 1,39 
C(Q) 14 920 kr 13 834 kr 37 719 kr 61 835 kr 53 171 kr 21 675 kr 37 611 kr 
Lagerkost. EOQ 6 064 kr 5 783 kr 10 378 kr 28 719 kr 24 227 kr 9 795 kr 18 553 kr 
Ordekost/år 
EOQ 6 064 kr 5 783 kr 10 378 kr 28 719 kr 24 227 kr 9 795 kr 18 553 kr 
C(Q*) 12 128 kr 11 567 kr 20 757 kr 57 439 kr 48 453 kr 19 590 kr 37 107 kr 
C(Q)- C(Q*) 2 792 kr 2 267 kr 16 962 kr 4 396 kr 4 718 kr 2 085 kr 504 kr 
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Artnr. DC100201NY DC100202NY DC100211NY DC100217NY DC100122 DC100218 

Produkt 

NATURELLE 
BALSAM 
HONUNG  
300 ML 

NATURELLE 
BALSAM 
VOLYM  
300 ML 

NATURELLE 
BALSAM 
GREEN TEA  
300 ML 

NATURELLE 
BALSAM 
LEMON/LIME 
300 ML 

NATURELLE 
SHAMPO 
SOLROS  
300 ML 

NATURELLE 
BALSAM 
SOLROS  
300 ML 

Pris      4,50 kr       4,62 kr       4,51 kr       4,62 kr       4,50 kr       4,50 kr  
pallstlk. 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Lager 7 644 16 495 43 557 39 011 0 0 
jan-06 17 704  15 160  9 264  7 168      
feb-06 20 056  17 020  2 256  7 372  4 740  3 660  
mar-06 20 864  15 980  864  9 728  6 960  6 960  
apr-06 22 156  21 550  7 056  9 472  3 660  3 660  
maj-06 25 264  18 280  864  11 868  8 940  8 940  
jun-06 18 856  16 750  2 256  8 172  3 660  2 460  
jul-06 15 364  10 780  864  3 568  1 740  1 740  
aug-06 24 736  20 200  2 256  12 552  8 760  8 760  
sep-06 21 964  20 110  5 664  10 288  3 480  3 480  
okt-06 22 856  18 520  2 256  9 132  5 580  6 780  
nov-06 21 164  16 280  864  7 068  4 740  4 740  
dec-06 20 956  15 250  2 256  5 872  3 660  5 280  

Tot / år 251 940  205 880  36 720  102 260  55 920  56 460  
Std.avv. i prog. 2 796  2 877  2 759  2 527  2 285  2 441  
Orig.orderkvant 46 000  46 000  46 000  46 000  50 000  46 000  
EOQ 82 477 74 187 31 474 52 285 38 857 39 044 
Ant. ord. m. EOQ 3,1 2,8 0,0 2,0 1,4 1,4 
EOQ/Orig Q 1,8 1,6 0,7 1,1 0,8 0,8 
Plan. ant. ord. 7  5  0  2  2  2  
Kvot 2,29 1,80 0,00 1,02 1,39 1,38 
TBO orig. 2,2 2,7 15,0 5,4 10,7 9,8 
TBO EOQ 3,9 4,3 10,3 6,1 8,3 8,3 
L.K. i % av pris 8,33% 8,12% 8,31% 8,12% 8,33% 8,33% 
lagerkost/st/år 0,375 kr 0,375 kr 0,375 kr 0,375 kr 0,375 kr 0,375 kr 
Antagen intäkt 33 021 kr 27 704 kr 4 824 kr 13 760 kr 7 329 kr 7 400 kr 
L.K. Orig. 13 800 kr 13 938 kr 13 812 kr 13 938 kr 15 000 kr 13 800 kr 
O.K./år orig. 44 363 kr 36 253 kr 6 466 kr 18 007 kr 9 059 kr 9 942 kr 
O.K./L.K. 3,21 2,60 0,47 1,29 0,60 0,72 
C(Q) 58 163 kr 50 191 kr 20 277 kr 31 945 kr 24 059 kr 23 742 kr 
Lagerkost. EOQ 24 743 kr 22 479 kr 9 450 kr 15 842 kr 11 657 kr 11 713 kr 
Ordekost/år EOQ 24 743 kr 22 479 kr 9 450 kr 15 842 kr 11 657 kr 11 713 kr 
C(Q*) 49 486 kr 44 957 kr 18 900 kr 31 684 kr 23 314 kr 23 426 kr 
C(Q)- C(Q*) 8 677 kr 5 233 kr 1 377 kr 260 kr 745 kr 316 kr 
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Artnr. DC402118 DC402119 DC402120 DC402121 DC402221 DC402222 DC402223 

Produkt 

LdB 
SHOWER & 
CREME  
300 ML 6-pack 

LdB 
 SHOWER RICH  
300 ML 6-pack 

LdB 
SHOWER 
MOIST. SILK 
300 ML 6-pack 

LdB 
SHOWER 
PEELING  
300 ML 6-pack 

LdB 
VITALISING 
MILK  
250 ML 6-pack 

LdB 
CREME 
LOTION RICH 
250 ML 6-pack 

LdB 
LOT. MINERAL 
A.C.  
250 ML 6-pack 

Pris      6,88 kr       6,50 kr       6,47 kr       7,00 kr       5,79 kr       6,56 kr       6,64 kr  
pallstlk. 1200 1200 1200 1200 1350 1350 1350 

Lager 12 084 0 11 760 0 14 370 30 216 14 628 
jan-06 3 680  3 800  4 180  2 280  8 538  12 660  11 188  
feb-06 2 510  3 000  3 698  2 340  7 188  12 660  11 188  
mar-06 2 830  3 900  4 440  2 340  7 488  12 660  11 588  
apr-06 2 830  3 900  4 440  2 280  9 121  13 620  11 876  
maj-06 2 830  3 900  4 620  2 280  7 488  13 860  11 588  
jun-06 7 780  8 500  8 860  5 160  7 488  13 860  13 588  
jul-06 7 780  8 500  8 680  5 220  7 488  13 860  11 588  
aug-06 2 830  3 900  5 420  2 340  8 838  13 860  11 588  
sep-06 2 830  3 900  5 240  2 280  7 488  13 860  11 588  
okt-06 7 780  8 500  9 680  5 220  7 488  13 860  11 588  
nov-06 7 780  8 500  8 680  5 220  8 838  13 860  13 588  
dec-06 2 830  3 900  4 440  2 340  7 488  13 860  13 588  

Tot / år 54 290  64 200  72 378  39 300  94 939  162 480  144 544  
Std.avv. i prog. 2 419  2 340  2 232  1 426  697  535  948  
Orig.orderkvant 24 000  24 000  12 000  12 000  15 000  30 000  30 000  
EOQ 34 975 38 546 40 971 29 634 49 693 63 088 59 325 
Ant. ord. m. EOQ 1,6 1,7 1,8 1,3 1,9 2,6 2,4 
EOQ/Orig Q 1,5 1,6 3,4 2,5 3,3 2,1 2,0 
Plan. ant. ord. 3  4  4  3  4  6  5  
Kvot 1,93 2,40 2,26 2,26 2,09 2,33 2,05 
TBO orig. 5,3 4,5 2,0 3,7 1,9 2,2 2,5 
TBO EOQ 7,7 7,2 6,8 9,0 6,3 4,7 4,9 
L.K. i % av pris 5,45% 5,77% 5,80% 5,36% 5,76% 5,08% 5,02% 
lagerkost/st/år 0,375 kr 0,375 kr 0,375 kr 0,375 kr 0,333 kr 0,333 kr 0,333 kr 
Antagen intäkt 10 879 kr 12 154 kr 13 639 kr 8 013 kr 16 011 kr 31 045 kr 27 955 kr 
L.K. Orig. 8 628 kr 8 400 kr 4 191 kr 4 350 kr 4 671 kr 9 920 kr 9 980 kr 
O.K./år orig. 18 323 kr 21 668 kr 48 855 kr 26 528 kr 51 267 kr 43 870 kr 39 027 kr 
O.K./L.K. 2,12 2,58 11,66 6,10 10,98 4,42 3,91 
C(Q) 26 951 kr 30 068 kr 53 046 kr 30 878 kr 55 938 kr 53 790 kr 49 007 kr 
Lagerkost. EOQ 12 573 kr 13 491 kr 14 309 kr 10 742 kr 15 475 kr 20 861 kr 19 735 kr 
Ordekost/år EOQ 12 573 kr 13 491 kr 14 309 kr 10 742 kr 15 475 kr 20 861 kr 19 735 kr 
C(Q*) 25 147 kr 26 982 kr 28 618 kr 21 484 kr 30 950 kr 41 722 kr 39 471 kr 
C(Q)- C(Q*) 1 804 kr 3 086 kr 24 428 kr 9 393 kr 24 988 kr 12 067 kr 9 536 kr 
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Artnr. DC405009 DC405010 DC405011 DC405012 DC405013 DC405014 DC402110  

Produkt 

LDB 
 SUN LOTION 
SPF 4  

LDB 
 SUN LOTION 
SPF 8  

LDB 
 SUN LOTION 
SPF 12  

LDB 
 SUN LOTION 
SPF 20  

LDB 
AFTER SUN 
LOTION  

LDB 
AFTER SUN 
SHOWER  

LDB SHOWER 
RICH 300 ML 
DISCOUNT 

Pris    12,02 kr     12,30 kr     14,30 kr     15,85 kr     10,10 kr       8,19 kr       6,46 kr  
pallstlk. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1200 

Lager 2 187 5 736 3 058 288 6 983 12 038 67 848 
jan-06             300  
feb-06             14 300  
mar-06 210  390  210  390  210  210  17 800  
apr-06 2 130  4 230  2 130  4 230  2 130  2 130  300  
maj-06 1 360  2 490  1 460  2 990  1 260  1 510  14 300  
jun-06 2 530  4 730  2 580  4 180  2 862  3 110  17 800  
jul-06 4 638  6 326  4 998  4 774  5 810  3 018  300  
aug-06 300  600  300  600  300  300  14 300  
sep-06             17 800  
okt-06             300  
nov-06             300  
dec-06             29 300  

Tot / år 11 168  18 766  11 678  17 164  12 572  10 278  127 100  
Std.avv. i prog. 1 652  2 379  1 773  1 924  2 091  1 275  9 894  
Orig.orderkvant 7 800  15 600  7 800  7 800  9 500  12 500  48 000  
EOQ 14 170 18 228 13 652 15 954 15 906 15 319 54 313 
Ant. ord. m. EOQ 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,0 2,3 
EOQ/Orig Q 1,8 1,2 1,8 2,0 1,7 1,2 1,1 
Plan. ant. ord. 1  1  1  1  1  0  2  
Kvot 1,00 0,97 1,00 0,93 1,00 0,00 0,85 
TBO orig. 8,4 10,0 8,0 5,5 9,1 14,6 4,5 
TBO EOQ 15,2 11,7 14,0 11,2 15,2 17,9 5,1 
L.K. i % av pris 2,50% 2,44% 2,10% 1,89% 2,97% 3,66% 5,80% 
lagerkost/st/år 0,300 kr 0,300 kr 0,300 kr 0,300 kr 0,300 kr 0,300 kr 0,375 kr 
Antagen intäkt 3 910 kr 6 723 kr 4 864 kr 7 924 kr 3 698 kr 2 452 kr 23 915 kr 
L.K. Orig. 3 514 kr 7 137 kr 3 959 kr 4 261 kr 3 824 kr 4 434 kr 16 752 kr 
O.K./år orig. 11 598 kr 9 744 kr 12 127 kr 17 824 kr 10 719 kr 6 660 kr 21 448 kr 
O.K./L.K. 3,30 1,37 3,06 4,18 2,80 1,50 1,28 
C(Q) 15 111 kr 16 881 kr 16 086 kr 22 085 kr 14 543 kr 11 095 kr 38 200 kr 
Lagerkost. EOQ 6 384 kr 8 339 kr 6 929 kr 8 715 kr 6 402 kr 5 434 kr 18 955 kr 
Ordekost/år EOQ 6 384 kr 8 339 kr 6 929 kr 8 715 kr 6 402 kr 5 434 kr 18 955 kr 
C(Q*) 12 768 kr 16 678 kr 13 857 kr 17 429 kr 12 804 kr 10 869 kr 37 910 kr 
C(Q)- C(Q*) 2 344 kr 203 kr 2 228 kr 4 656 kr 1 739 kr 226 kr 290 kr 
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Artnr. DC402213  DC402214  DC402109  DC402224 DC402123 

DC SHOWER 
NY DC402117 

Produkt 

LdB 
VITALISING 
MILK 250 ML 
DISCOUNT 

LdB 
CREME LOT. 
RICH 250 ML 
DISCOUNT 

LDB 
SHOWER & 
CREME 300 ML 
DISCOUNT 

LDB 
 SHAPE LOTION 
200 ML 

LDB 
 SHOWER 
ACTIVE VIT 
DISC.300 

LdB 
 SHOWER 300 
ML  NYHET  

LdB 
SHOWER 
MOISTURE 
SILK 400 ML 

Pris      5,34 kr       6,22 kr       6,35 kr       5,25 kr       4,95 kr       5,25 kr       8,18 kr  
pallstlk. 1440 1440 1200 1440 1200 1200 896 

Lager 90 948 81 780 21 646 0 0 0 39 622 
jan-06 200  400  300  1 800  0    5 120  
feb-06 20 200  20 400  14 300  0  0    5 120  
mar-06 50 200  50 400  17 800  3 230  17 500    15 120  
apr-06 200  400  300  2 870  0    5 120  
maj-06 20 200  20 400  14 300  2 540  0    5 120  
jun-06 50 200  50 400  17 800  3 100  17 500    5 120  
jul-06 200  400  300  2 240  0  2 890  8 120  
aug-06 20 200  20 400  14 300  1 820  0  4 422  5 120  
sep-06 50 200  25 400  17 800  6 020  17 500  11 010  5 120  
okt-06 200  400  300  2 320  0  2 010  9 320  
nov-06 200  400  300  6 800  0  6 010  5 120  
dec-06 45 200  45 400  29 300  2 070  15 000  2 010  5 120  

Tot / år 257 400  234 800  127 100  33 030  67 500  25 194  78 640  
Std.avv. i prog. 21 963  20 094  9 894  1 846  8 334  3 445  3 045  
Orig.orderkvant 45 000  45 000  48 000  30 000  24 000  24 000  45000 
EOQ 84 827 78 107 54 528 30 505 41 912 25 303 37 391 
Ant. ord. m. EOQ 3,0 3,0 2,3 1,1 1,6 1,0 2,1 
EOQ/Orig Q 1,9 1,7 1,1 1,0 1,7 1,1 0,8 
Plan. ant. ord. 5  4  4  1  2  2  1  
Kvot 1,65 1,33 1,72 0,92 1,24 2,00 0,48 
TBO orig. 2,1 2,3 4,5 10,9 4,3 11,4 6,9 
TBO EOQ 4,0 4,0 5,1 11,1 7,5 12,1 5,7 
L.K. i % av pris 5,85% 5,02% 5,91% 5,95% 7,58% 7,14% 6,14% 
lagerkost/st/år 0,313 kr 0,313 kr 0,375 kr 0,313 kr 0,375 kr 0,375 kr 0,502 kr 
Antagen intäkt 40 034 kr 42 538 kr 23 507 kr 5 051 kr 9 732 kr 3 852 kr 18 736 kr 
L.K. Orig. 13 039 kr 14 029 kr 16 620 kr 8 625 kr 7 470 kr 7 650 kr 20 503 kr 
O.K./år orig. 46 332 kr 42 264 kr 21 448 kr 8 918 kr 22 781 kr 8 503 kr 14 155 kr 
O.K./L.K. 3,55 3,01 1,29 1,03 3,05 1,11 0,69 
C(Q) 59 371 kr 56 293 kr 38 068 kr 17 543 kr 30 251 kr 16 153 kr 34 658 kr 
Lagerkost. EOQ 24 579 kr 24 350 kr 18 880 kr 8 770 kr 13 045 kr 8 065 kr 17 036 kr 
Ordekost/år EOQ 24 579 kr 24 350 kr 18 880 kr 8 770 kr 13 045 kr 8 065 kr 17 036 kr 
C(Q*) 49 157 kr 48 700 kr 37 761 kr 17 541 kr 26 090 kr 16 130 kr 34 072 kr 
C(Q)- C(Q*) 10 213 kr 7 593 kr 307 kr 2 kr 4 161 kr 23 kr 586 kr 
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Artnr. DC402220 DC402109RE DC402110RE DC402111RE DC402116RE DC402213RE DC402214RE 

Produkt 

LdB  
CREME 
LOTION RICH 
400 ML 

LdB  
SHOWER & 
CREME  
300 ML 

LdB  
SHOWER RICH 
300 ML 

LdB  
SHOWER 
PEELING  
300 ML 

LdB  
SHOWER 
MOISTURE 
SILK 300 ML 

LdB 
VITALISING 
MILK  
250 ML 

LdB  
CREME 
LOTION RICH 
250 ML 

Pris      9,94 kr       6,27 kr       6,28 kr       6,60 kr       5,78 kr       5,25 kr       6,29 kr  
pallstlk. 896 1200 1200 1200 1200 1440 1440 

Lager 70 606 38 701 53 376 8 652 49 748 60 872 115 915 
jan-06 3 280  7 652  9 999  1 720  17 360  31 800  26 182  
feb-06 3 280  6 420  15 840  5 480  21 760  25 724  33 544  
mar-06 3 280  6 668  9 787  1 820  13 980  18 272  29 626  
apr-06 13 280  5 624  16 516  5 300  26 000  21 134  37 180  
maj-06 23 360  7 774  8 991  2 220  15 790  24 824  30 792  
jun-06 10 900  17 440  32 560  5 500  39 980  21 260  41 224  
jul-06 23 944  7 124  10 391  2 500  13 460  33 648  34 458  
aug-06 27 224  7 380  9 995  1 720  11 460  27 220  35 386  
sep-06 16 280  5 044  14 116  4 400  25 680  28 832  44 032  
okt-06 18 184  6 284  8 496  1 700  22 480  18 694  35 950  
nov-06 3 280  6 832  14 108  4 400  28 320  21 316  35 952  
dec-06 3 280  8 024  16 656  1 600  15 080  24 104  28 050  

Tot / år 149 572  92 266  167 455  38 360  251 350  296 828  412 376  
Std.avv. i prog. 9 247  3 194  6 602  1 660  8 180  4 942  5 198  
Orig.orderkvant 48 000  24 000  48 000  12 000  48 000  60 000  75 000  
EOQ 49 244 46 594 62 748 29 689 78 309 91 448 103 222 
Ant. ord. m. EOQ 3,0 2,0 2,7 1,3 3,2 3,2 4,0 
EOQ/Orig Q 1,0 1,9 1,3 2,5 1,6 1,5 1,4 
Plan. ant. ord. 2  3  3  3  6  6  5  
Kvot 0,66 1,51 1,12 2,32 1,87 1,85 1,25 
TBO orig. 3,9 3,1 3,4 3,8 2,3 2,4 2,2 
TBO EOQ 4,0 6,1 4,5 9,3 3,7 3,7 3,0 
L.K. i % av pris 5,05% 5,98% 5,97% 5,68% 6,49% 5,95% 4,97% 
lagerkost/st/år 0,502 kr 0,375 kr 0,375 kr 0,375 kr 0,375 kr 0,313 kr 0,313 kr 
Antagen intäkt 43 303 kr 16 850 kr 30 630 kr 7 374 kr 42 315 kr 45 389 kr 75 549 kr 
L.K. Orig. 23 982 kr 8 262 kr 16 536 kr 4 230 kr 15 936 kr 17 250 kr 23 513 kr 
O.K./år orig. 25 240 kr 31 140 kr 28 258 kr 25 893 kr 42 415 kr 40 072 kr 44 537 kr 
O.K./L.K. 1,05 3,77 1,71 6,12 2,66 2,32 1,89 
C(Q) 49 222 kr 39 402 kr 44 794 kr 30 123 kr 58 351 kr 57 322 kr 68 049 kr 
Lagerkost. EOQ 24 603 kr 16 040 kr 21 617 kr 10 466 kr 25 999 kr 26 291 kr 32 360 kr 
Ordekost/år EOQ 24 603 kr 16 040 kr 21 617 kr 10 466 kr 25 999 kr 26 291 kr 32 360 kr 
C(Q*) 49 206 kr 32 080 kr 43 233 kr 20 931 kr 51 997 kr 52 583 kr 64 720 kr 
C(Q)- C(Q*) 16 kr 7 322 kr 1 561 kr 9 192 kr 6 354 kr 4 739 kr 3 329 kr 
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Artnr. DC402219RE DC200108 DC200109 DC200110 DC200111 DC860103 DC860104 

Produkt 

LdB 
LOT. MINERAL 
ACTIVE CARE 
250 ML 

AFTER SPORT 
SH/2IN  
ATHEN  
300ML 

AFTER SPORT 
SH/2IN 
STOCKHOLM 
300ML 

AFTER SPORT 
SH/2IN 
ATLANTA 
300ML 

AFTER SPORT 
SH/2IN 
MELBOURNE 
300ML 

ENDEN 
MJÄLLSHAMPOO 
NORMAL  
250ML 

ENDEN 
MJÄLLS+B 
250ML 

Pris      6,19 kr       5,71 kr       5,70 kr       5,64 kr       5,69 kr       6,88 kr       7,55 kr  
pallstlk. 1440 1296 1296 1296 1296 1656 1656 

Lager 27 480 3 200 1 777 7 888 352 5 052 10 117 
jan-06 13 146  2 664  3 134  2 234  2 438  2 870  2 590  
feb-06 11 296  3 606  4 176  3 176  3 394  5 294  3 636  
mar-06 13 666  2 514  3 284  2 084  2 302  3 638  3 358  
apr-06 15 096  3 322  3 892  2 892  2 880  5 688  5 408  
maj-06 6 712  3 130  3 800  2 700  2 688  4 022  4 022  
jun-06 21 460  3 172  3 742  2 742  2 730  3 638  5 294  
jul-06 11 430  2 630  3 200  2 200  2 188  5 678  3 744  
aug-06 17 286  3 122  3 692  2 692  2 680  3 408  3 360  
sep-06 25 340  2 930  3 500  2 500  2 488  5 294  3 638  
okt-06 11 760  3 122  3 492  2 692  2 680  3 638  3 638  
nov-06 22 420  2 930  3 400  2 500  2 488  5 678  3 852  
dec-06 14 020  2 068  3 692  2 962  2 680  3 638  3 468  

Tot / år 183 632  35 210  43 004  31 374  31 636  52 484  46 008  
Std.avv. i prog. 5 391  411  306  327  308  1 058  792  
Orig.orderkvant 45 000  25 000  25 000  25 000  25 000  15 000  15 000  
EOQ 69 157 30 025 33 195 28 421 28 483 37 160 33 882 
Ant. ord. m. EOQ 2,7 1,2 1,3 1,1 1,1 1,4 1,4 
EOQ/Orig Q 1,5 1,2 1,3 1,1 1,1 2,5 2,3 
Plan. ant. ord. 5  2  3  2  1  3  3  
Kvot 1,88 1,71 2,32 1,81 0,90 2,12 2,21 
TBO orig. 2,9 8,5 7,0 9,6 9,5 3,4 3,9 
TBO EOQ 4,5 10,2 9,3 10,9 10,8 8,5 8,8 
L.K. i % av pris 5,05% 6,08% 6,09% 6,16% 6,10% 3,95% 3,60% 
lagerkost/st/år 0,313 kr 0,347 kr 0,347 kr 0,347 kr 0,347 kr 0,272 kr 0,272 kr 
Antagen intäkt 33 107 kr 5 856 kr 7 139 kr 5 154 kr 5 243 kr 10 517 kr 10 117 kr 
L.K. Orig. 13 995 kr 7 909 kr 7 903 kr 7 865 kr 7 897 kr 4 618 kr 4 869 kr 
O.K./år orig. 33 054 kr 11 408 kr 13 933 kr 10 165 kr 10 250 kr 28 341 kr 24 844 kr 
O.K./L.K. 2,36 1,44 1,76 1,29 1,30 6,14 5,10 
C(Q) 47 049 kr 19 317 kr 21 836 kr 18 030 kr 18 147 kr 32 959 kr 29 714 kr 
Lagerkost. EOQ 21 508 kr 9 499 kr 10 493 kr 8 942 kr 8 997 kr 11 440 kr 10 999 kr 
Ordekost/år EOQ 21 508 kr 9 499 kr 10 493 kr 8 942 kr 8 997 kr 11 440 kr 10 999 kr 
C(Q*) 43 016 kr 18 998 kr 20 987 kr 17 883 kr 17 993 kr 22 881 kr 21 998 kr 
C(Q)- C(Q*) 4 033 kr 320 kr 849 kr 147 kr 153 kr 10 079 kr 7 716 kr 
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Artnr. DC860105 DC600104 DC600204 DM100 DM130NY DM140NY DM170NY 

Produkt 

ENDEN 
MJÄLLSHAMPOO 
VITAL 250ML 

JH  
SHAMPOO 
NOSTALGI  
150 ML 

JH  
BALSAM 
NOSTALGI  
150 ML 

HIGH-VOLUME 
SHAMPOO  
250 ML 

BLOND-UP 
SHAMPOO  
250 ML 

BLOND-UP 
CONDITIONER 
200 ML 

BLOND-UP 
SHIMMER 
CREAM  
100 ML 

Pris      6,89 kr       4,20 kr       4,05 kr       8,82 kr       8,87 kr       9,20 kr       9,47 kr  
pallstlk. 1656 1872 1872 1680 1680 1680 2688 

Lager 10 506 41 880 41 232 12 160 9 417 17 603 5 122 
jan-06 1 296  14 000  12 000  7 000  7 500  5 000  1 400  
feb-06 2 232  14 000  12 000  7 000  7 500  5 000  1 400  
mar-06 1 680  14 000  12 000  7 000  7 500  5 000  1 400  
apr-06 1 872  14 000  12 000  7 000  7 500  5 000  1 400  
maj-06 1 872  14 000  12 000  7 000  7 500  5 000  1 400  
jun-06 1 680  14 000  12 000  7 000  7 500  5 000  1 400  
jul-06 1 872  14 000  12 000  7 000  7 500  5 000  1 400  
aug-06 1 680  14 000  12 000  7 000  7 500  5 000  1 400  
sep-06 2 232  14 000  12 000  7 000  7 500  5 000  1 400  
okt-06 1 680  14 000  12 000  7 000  7 500  5 000  1 400  
nov-06 1 872  14 000  12 000  7 000  7 500  5 000  1 400  
dec-06 1 680  14 000  12 000  7 000  7 500  5 000  1 400  

Tot / år 21 648  168 000  144 000  84 000  90 000  60 000  16 800  
Std.avv. i prog. 256  0  0  0  0  0  0  
Orig.orderkvant 15 000  35 000  30 000  15 000  15 000  15 000  10 000  
EOQ 23 856 77 736 72 576 43 814 45 273 36 543 20 607 
Ant. ord. m. EOQ 1,0 2,2 2,0 1,9 2,0 1,6 1,0 
EOQ/Orig Q 1,6 2,2 2,4 2,9 3,0 2,4 2,1 
Plan. ant. ord. 2  3  3  5  4  3  1  
Kvot 2,00 1,39 1,51 2,61 2,01 1,83 1,00 
TBO orig. 8,3 2,5 2,5 2,1 2,0 3,0 7,1 
TBO EOQ 13,2 5,6 6,0 6,3 6,0 7,3 14,7 
L.K. i % av pris 3,94% 5,72% 5,94% 3,04% 3,02% 2,91% 1,77% 
lagerkost/st/år 0,272 kr 0,240 kr 0,240 kr 0,268 kr 0,268 kr 0,268 kr 0,167 kr 
Antagen intäkt 4 344 kr 20 551 kr 16 986 kr 21 579 kr 23 251 kr 16 078 kr 4 634 kr 
L.K. Orig. 4 622 kr 7 882 kr 6 643 kr 5 316 kr 5 335 kr 5 459 kr 3 205 kr 
O.K./år orig. 11 690 kr 38 880 kr 38 880 kr 45 360 kr 48 600 kr 32 400 kr 13 608 kr 
O.K./L.K. 2,53 4,93 5,85 8,53 9,11 5,94 4,25 
C(Q) 16 312 kr 46 762 kr 45 523 kr 50 676 kr 53 935 kr 37 859 kr 16 813 kr 
Lagerkost. EOQ 7 350 kr 17 505 kr 16 071 kr 15 529 kr 16 102 kr 13 299 kr 6 604 kr 
Ordekost/år EOQ 7 350 kr 17 505 kr 16 071 kr 15 529 kr 16 102 kr 13 299 kr 6 604 kr 
C(Q*) 14 701 kr 35 011 kr 32 143 kr 31 058 kr 32 205 kr 26 598 kr 13 207 kr 
C(Q)- C(Q*) 1 611 kr 11 751 kr 13 380 kr 19 618 kr 21 730 kr 11 260 kr 3 605 kr 
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Artnr. IF110 IF210 IF310 CO11012 CO15018 CO15018Fi CO15022  

Produkt 

NJUTA  
SHOWER CREME 
IKEA  
500 ML 

NJUTA 
 BODY LOTION 
IKEA  
500 ML 

NJUTA 
 SHOWER PEEL. 
IKEA  
500 ML 

COOP 
BODYLOTION 
250 ML 

COOP 
BODYMILK 
Q10  
250 ML 

COOP 
 BODYMILK  
Q10  
250 ML FINLAND 

COOP 
CLEANSING 
MILK  
200 ML 

Pris      7,26 kr       8,69 kr       9,40 kr       8,29 kr       9,01 kr       9,39 kr       9,71 kr  
pallstlk. 840 840 840 1764 1764 1764 1764 

Lager 70 220 78 740 11 000 9 240 34 794 16 716 15 924 
jan-06 27 720  41 580  41 580  4 000  5 000  1 500  3 500  
feb-06 27 720  27 720  27 720  4 000  5 000  1 500  3 500  
mar-06 55 440  27 720  27 720  4 000  5 000  1 500  3 500  
apr-06 55 440  55 440  27 720  4 000  5 000  1 500  3 500  
maj-06 83 160  55 440  55 440  4 000  5 000  1 500  3 500  
jun-06 83 160  55 440  27 720  4 000  5 000  1 500  3 500  
jul-06 27 720  27 720  55 440  4 000  5 000  1 500  3 500  
aug-06 27 720  27 720  27 720  4 000  5 000  1 500  3 500  
sep-06 55 440  55 440  55 440  4 000  5 000  1 500  3 500  
okt-06 55 440  27 720  27 720  4 000  5 000  1 500  3 500  
nov-06 27 720  27 720  27 720  4 000  5 000  1 500  3 500  
dec-06 27 720  27 720  27 720  4 000  5 000  1 500  3 500  

Tot / år 554 400  457 380  429 660  48 000  60 000  18 000  42 000  
Std.avv. i prog. 21 580  13 379  12 479  0  0  0  0  
Orig.orderkvant 53 830  47 700  53 550  16 000  16 000  16 000  10 000  
EOQ 99 967 87 390 83 192 34 078 37 115 20 061 30 310 
Ant. ord. EOQ 5,5 5,2 5,2 1,4 1,6 1,0 1,4 
EOQ/Orig Q 1,9 1,8 1,6 2,1 2,3 1,3 3,0 
Plan. ant. ord. 10  10  9  3  2  1  2  
Kvot 1,80 1,91 1,74 2,13 1,24 1,00 1,44 
TBO orig. 1,2 1,3 1,5 4,0 3,2 10,7 2,9 
TBO EOQ 2,2 2,3 2,3 8,5 7,4 13,4 8,7 
L.K. i % av pris 7,38% 6,16% 5,70% 3,08% 2,83% 2,72% 2,63% 
lagerkost/st/år 0,536 kr 0,536 kr 0,536 kr 0,255 kr 0,255 kr 0,255 kr 0,255 kr 
Antagen intäkt 117 231 kr 115 766 kr 117 635 kr 11 590 kr 15 746 kr 4 923 kr 11 878 kr 
L.K. Orig. 24 189 kr 23 140 kr 26 928 kr 5 357 kr 5 645 kr 5 797 kr 3 703 kr 
O.K./år orig. 83 423 kr 77 668 kr 64 991 kr 24 300 kr 30 375 kr 9 113 kr 34 020 kr 
O.K./L.K. 3,45 3,36 2,41 4,54 5,38 1,57 9,19 
C(Q) 107 612 kr 100 808 kr 91 919 kr 29 657 kr 36 020 kr 14 909 kr 37 723 kr 
Lagerkost. EOQ 44 921 kr 42 394 kr 41 834 kr 11 409 kr 13 094 kr 7 268 kr 11 224 kr 
Ordekost/år 
EOQ 44 921 kr 42 394 kr 41 834 kr 11 409 kr 13 094 kr 7 268 kr 11 224 kr 
C(Q*) 89 842 kr 84 787 kr 83 668 kr 22 818 kr 26 189 kr 14 536 kr 22 448 kr 
C(Q)- C(Q*) 17 769 kr 16 021 kr 8 251 kr 6 838 kr 9 831 kr 373 kr 15 275 kr 
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Artnr. CO15022Fi CO15023 CO15023Fi CO15025 BT103 BT104 BT105 

Produkt 

COOP  
CLEANSING MILK 
200 ML FINLAND 

COOP SKIN 
TONIC  
200 ML 

COOP SKIN 
TONIC  
200 ML FINLAND 

COOP 
HANDCREME  
200 ML FLASKA 

BILTEMA 
SCHAMPO 
400 ML 

BILTEMA 
BALSAM 400 
ML 

BILTEMA 
DUSCHCREME 
400 ML 

Pris      9,74 kr       7,30 kr       7,31 kr       9,96 kr       7,57 kr       7,50 kr       7,80 kr  
pallstlk. 1764 1764 1764 2058 1200 1200 1200 

Lager 15 678 18 792 3 840 5 514 0 0 0 
jan-06 3 500  3 000  3 500  650  0  0  0  
feb-06 3 500  3 000  3 500  650  12 000  12 000  12 000  
mar-06 3 500  3 000  3 500  650  0  0  0  
apr-06 3 500  3 000  3 500  650  0  0  0  
maj-06 3 500  3 000  3 500  650  0  0  0  
jun-06 3 500  3 000  3 500  650  0  0  0  
jul-06 3 500  3 000  3 500  650  0  0  0  
aug-06 3 500  3 000  3 500  650  12 000  12 000  12 000  
sep-06 3 500  3 000  3 500  650  0  0  0  
okt-06 3 500  3 000  3 500  650  0  0  0  
nov-06 3 500  3 000  3 500  650  0  0  0  
dec-06 3 500  3 000  3 500  650  0  0  0  

Tot / år 42 000  36 000  42 000  7 800  24 000  24 000  24 000  
Std.avv. i prog. 0  0  0  0  4 671  4 671  4 671  
Orig.orderkvant 10 000  10 000  10 000  10 000  25 000  25 000  25 000  
EOQ 30 280 30 667 33 111 13 278 22 715 22 768 22 544 
Ant. ord. m. EOQ 1,4 1,2 1,3 1,0 1,1 1,1 1,1 
EOQ/Orig Q 3,0 3,1 3,3 1,3 0,9 0,9 0,9 
Plan. ant. ord. 2  2  3  1  1  1  1  
Kvot 1,44 1,70 2,37 1,00 0,95 0,95 0,94 
TBO orig. 2,9 3,3 2,9 15,4 12,5 12,5 12,5 
TBO EOQ 8,7 10,2 9,5 20,4 11,4 11,4 11,3 
L.K. i % av pris 2,62% 3,49% 3,49% 2,20% 4,95% 5,00% 4,81% 
lagerkost/st/år 0,255 kr 0,255 kr 0,255 kr 0,219 kr 0,375 kr 0,375 kr 0,375 kr 
Antagen intäkt 11 915 kr 7 654 kr 8 942 kr 2 263 kr 5 292 kr 5 243 kr 5 452 kr 
L.K. Orig. 3 711 kr 3 101 kr 3 103 kr 3 583 kr 9 419 kr 9 375 kr 9 563 kr 
O.K./år orig. 34 020 kr 29 160 kr 34 020 kr 6 318 kr 7 776 kr 7 776 kr 7 776 kr 
O.K./L.K. 9,17 9,40 10,96 1,76 0,83 0,83 0,81 
C(Q) 37 731 kr 32 261 kr 37 123 kr 9 901 kr 17 195 kr 17 151 kr 17 339 kr 
Lagerkost. EOQ 11 235 kr 9 508 kr 10 274 kr 4 758 kr 8 558 kr 8 538 kr 8 623 kr 
Ordekost/år EOQ 11 235 kr 9 508 kr 10 274 kr 4 758 kr 8 558 kr 8 538 kr 8 623 kr 
C(Q*) 22 471 kr 19 017 kr 20 549 kr 9 516 kr 17 116 kr 17 076 kr 17 246 kr 
C(Q)- C(Q*) 15 260 kr 13 244 kr 16 574 kr 385 kr 79 kr 75 kr 92 kr 
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Artnr. BT106 BT107 NI851 NI850 NI861 NI860 

Produkt 

BILTEMA  
HAIR & BODY  
400 ML 

BILTEMA 
HUDLOTION 400 
ML 

Sensé SHAMPOO 
BLÅ 250ML 
(tryckkork) 

Sensé SHAMPOO 
GRÖN 250ML 
(tryckkork) 

Sense´ 
CONDITIONER 
200ML BLÅ 
(tryckkork) 

Sense´ 
CONDITIONER 
200ML GRÖN 
(tryckkork) 

Pris      7,77 kr       8,52 kr       8,54 kr       8,43 kr       7,92 kr       8,72 kr  
pallstlk. 1200 1200 1680 1680 1680 1680 

Lager 0 0 0 0 0 0 
jan-06 0  0  0  0  0  0  
feb-06 12 000  12 000  0  0  0  0  
mar-06 0  0  0  0  0  0  
apr-06 0  0  0  0  0  0  
maj-06 0  0  0  0  0  0  
jun-06 0  0  6 000  6 000  6 000  6 000  
jul-06 0  0  0  0  0  0  
aug-06 12 000  12 000  0  0  0  0  
sep-06 0  0  0  0  0  0  
okt-06 0  0  0  0  0  0  
nov-06 0  0  0  0  0  0  
dec-06 0  0  0  0  0  0  

Tot / år 24 000  24 000  6 000  6 000  6 000  6 000  
Std.avv. i prog. 4 671  4 671  1 732  1 732  1 732  1 732  
Orig.orderkvant 25 000  25 000  6 000  6 000  6 000  6 000  
EOQ 22 566 22 032 11 827 11 874 12 100 11 751 
Ant. ord. m. EOQ 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 
EOQ/Orig Q 0,9 0,9 2,0 2,0 2,0 2,0 
Plan. ant. ord. 1  1  1  1  1  1  
Kvot 0,94 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 
TBO orig. 12,5 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 
TBO EOQ 11,3 11,0 23,7 23,7 24,2 23,5 
L.K. i % av pris 4,83% 4,40% 3,14% 3,18% 3,38% 3,07% 
lagerkost/st/år 0,375 kr 0,375 kr 0,268 kr 0,268 kr 0,268 kr 0,268 kr 
Antagen intäkt 5 431 kr 5 956 kr 1 492 kr 1 473 kr 1 384 kr 1 524 kr 
L.K. Orig. 9 544 kr 10 013 kr 2 085 kr 2 068 kr 1 992 kr 2 112 kr 
O.K./år orig. 7 776 kr 7 776 kr 8 100 kr 8 100 kr 8 100 kr 8 100 kr 
O.K./L.K. 0,81 0,78 3,89 3,92 4,07 3,84 
C(Q) 17 320 kr 17 789 kr 10 185 kr 10 168 kr 10 092 kr 10 212 kr 
Lagerkost. EOQ 8 615 kr 8 824 kr 4 109 kr 4 093 kr 4 016 kr 4 136 kr 
Ordekost/år EOQ 8 615 kr 8 824 kr 4 109 kr 4 093 kr 4 016 kr 4 136 kr 
C(Q*) 17 229 kr 17 647 kr 8 218 kr 8 186 kr 8 033 kr 8 271 kr 
C(Q)- C(Q*) 90 kr 141 kr 1 966 kr 1 982 kr 2 059 kr 1 940 kr 
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1.4 Maskinhastigheter och fel 
 

  
Flaskresarhast 

(st/min) 
Fyllhast 

(s/fyllning) 
Kaphast 
(st/min) 

Naturelle 75 6,1 77 
Ldb200/250 74 6,5 78 
Ldb300 70 7,9 75 
Ldb400 X 7,1 76 
PR 73 6,5 76 
Enden 75 5,9 75 
Jane Hellen X 5,8 80 
DM (100/130) 70 6,4 69 
DM (140/170) 58 6,8 57 
IF X 7,8 62 
COOP 55 8,8 55 
COOP ST 59 9,8 50 
BT 70 8 70 
NI 70 8 70 

Tabell 22: Medelvärden för uppmätta maskinhastigheter som användes i modellen 
 
 

  
Litet 

flaskfel 
Stot 

flaskfel Fel i gira Flask- 
matning 

Cen- 
trering Fyllrör Litet 

kapfel 
Stort 
kapfel Etikettfel Plasta 

/taperfel 
Naturelle 99,79% 99,98% 100,00% 99,99% 99,70% 99,93% 99,92% 99,99% 99,97% 99,99% 
Ldb200/250 99,87% 99,99% 99,99% 100,00% 99,63% 99,95% 99,90% 99,98% 99,96% 99,99% 
Ldb300 99,72% 99,97% 99,98% 99,99% 99,77% 99,86% 99,89% 99,98% 99,96% 99,99% 
Ldb400 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,48% 99,85% 99,73% 99,96% 99,89% 99,98% 
PR 99,91% 99,98% 100,00% 99,94% 99,94% 99,88% 99,82% 99,97% 99,93% 99,99% 
Enden 99,91% 99,98% 100,00% 99,94% 99,89% 99,83% 99,63% 99,94% 99,85% 99,97% 
Jane Hellen 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,79% 99,98% 99,89% 99,97% 99,84% 99,98% 
DM (100/130) 99,80% 99,96% 100,00% 99,84% 99,35% 99,84% 99,80% 99,97% 99,92% 99,98% 
DM (140/170) 99,83% 99,97% 100,00% 99,92% 99,85% 99,77% 100,00% 100,00% 99,48% 99,90% 
IF 100,00% 100,00% 100,00% 99,58% 99,29% 99,88% 99,90% 99,97% 99,99% 100,00% 
COOP 99,88% 99,98% 100,00% 99,95% 98,95% 99,94% 100,00% 100,00% 99,72% 99,98% 
COOP ST 99,92% 99,99% 100,00% 99,95% 99,70% 99,80% 100,00% 100,00% 99,82% 99,92% 
BT 99,89% 99,98% 100,00% 99,92% 99,61% 99,88% 99,87% 99,98% 99,86% 99,97% 
NI 99,89% 99,98% 100,00% 99,92% 99,61% 99,88% 99,87% 99,98% 99,86% 99,97% 

Tabell 23: Procentsats för fel efter antal flaskor i procent 
 
Avrundningen till två decimaler gör att flera värden ser lika ut, men är det inte. 
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1.5 Resultat från blandexperiment 
Experimentsnumret i vänstra kolumnen skall läsas: XYZ, där X= experiment Y = 
blandkategori och Z = storlek. 
 
Experiment 1: 
 

Ex   Average 
Half 
Width 

Min 
Average 

Max 
Average 

Min 
Value 

Max 
Value 

111 Antal liter per timme 825,29 136,22 495,5 1025,95 495,5 1025,95 
 Tid for bufferttank 3,9848 0,84 3,0119 6,2362 3,0119 6,2362 
         
112 Tid mellan bufferttankar 2,2573 0,31 1,8555 3,0723 0,1385 5,9982 
 Antal liter per timme 1308,74 133,58 1082,42 1607,13 714,06 1847,8 
 Tid for bufferttank 5,2185 0,15 4,7779 5,463 3,615 7,2894 
         
113 Tid mellan bufferttankar 2,4741 0,21 2,2322 3,1031 0,024117 7,4299 
 Antal liter per timme 1358,25 55,94 1259,44 1466,48 794,31 1749,04 
 Tid for bufferttank 5,0648 0,29 4,508 5,5843 3,2708 7,9285 
         
         
121 Antal liter per timme 444,41 32,8 367,12 508,22 367,12 508,22 
 Tid for bufferttank 7,0231 0,54 6,08 8,4168 6,08 8,4168 
         
122 Tid mellan bufferttankar 3,5831 0,23 3,246 4,1853 1,2381 7,8547 
 Antal liter per timme 644,33 29,92 552,1 685,08 371,71 818,7 
 Tid for bufferttank 7,7126 0,47 7,1907 9,183 5,6911 11,3102 
         
123 Tid mellan bufferttankar 3,8591 0,17 3,5258 4,2228 0,5622 8,7355 
 Antal liter per timme 736,63 27,04 662,45 781,13 385,33 889,92 
 Tid for bufferttank 8,0478 0,3 7,3985 8,7633 6,2139 12,3456 
         
         
131 Antal liter per timme 381,39 9,8 358,18 398,22 358,18 398,22 
 Tid for bufferttank 8,1115 0,21 7,7595 8,627 7,7595 8,627 
         
132 Tid mellan bufferttankar 3,9511 0,08 3,6859 4,0623 2,4223 5,5981 
 Antal liter per timme 567,05 10,21 545,37 590,92 359,79 693,99 
 Tid for bufferttank 8,5794 0,13 8,1617 8,832 7,3064 11,6152 
         
133 Tid mellan bufferttankar 4,3282 0,07 4,2038 4,4813 2,5616 6,3386 
 Antal liter per timme 632,92 7,75 617,47 657,26 363,55 738 
 Tid for bufferttank 9,1154 0,09 8,8739 9,2593 7,7048 12,8573 
         
         
141 Tid mellan bufferttankar 3,7832 0,24 3,3097 4,3749 3,3097 4,3749 
 Antal liter per timme 346,77 17,89 308,14 375,72 294,13 395,24 
 Tid for bufferttank 3,7519 0,15 3,5192 4,0701 3,2575 4,3773 
         
142 Tid mellan bufferttankar 3,9105 0,1 3,7678 4,1487 3,2626 4,8124 
 Antal liter per timme 474,34 15,27 437,94 514,31 425,27 576,71 
 Tid for bufferttank 3,8996 0,08 3,7425 4,098 3,1893 4,8124 
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Ex   Average 
Half 
Width 

Min 
Average 

Max 
Average 

Min 
Value 

Max 
Value 

143 Tid mellan bufferttankar 3,9859 0,07 3,8531 4,1046 3,1712 4,7773 
 Antal liter per timme 500,92 9,06 481,14 517,05 454,93 550,35 
 Tid for bufferttank 3,985 0,06 3,8583 4,0832 3,1712 4,7773 
         
         
151 Tid mellan bufferttankar 4,1276 0,06 3,9737 4,2718 3,888 4,4698 
 Antal liter per timme 165,01 2,79 158,64 169,8 152,69 172,57 
 Tid for bufferttank 4,1501 0,05 4,0284 4,2536 3,888 4,4973 
         
152 Tid mellan bufferttankar 4,1642 0,02 4,1248 4,1969 3,8679 4,4301 
 Antal liter per timme 191,26 0,89 189,36 192,73 187,66 197,88 
 Tid for bufferttank 4,1613 0,02 4,1225 4,1946 3,8679 4,4301 
         
153 Tid mellan bufferttankar 4,1529 0,02 4,1125 4,2007 3,7878 4,5164 
 Antal liter per timme 191,19 1,37 189,01 194,48 182,75 202,02 
 Tid for bufferttank 4,1528 0,02 4,1154 4,2023 3,7878 4,5164 
         
         
161 Antal liter per timme 432,73 22,03 389,66 478,58 389,66 478,58 
 Tid for bufferttank 7,1729 0,36 6,4565 7,93 6,4565 7,93 
         
162 Tid mellan bufferttankar 3,8109 0,11 3,5792 4,1402 2,8907 4,7992 
 Antal liter per timme 593,97 6,52 577,74 604,73 411,11 712,91 
 Tid for bufferttank 8,204 0,09 7,9453 8,4217 6,4406 11,8029 
         
163 Tid mellan bufferttankar 4,223 0,09 4,0436 4,3734 3,33 5,3324 
 Antal liter per timme 655,45 6,28 640,45 669,12 390,07 762,82 
 Tid for bufferttank 8,7799 0,08 8,5749 8,9508 7,147 13,1051 
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Experiment 2 
 

    Average 
Half 
Width 

Min 
Average 

Max 
Average 

Min 
Value 

Max 
Value 

211 Antal liter per timme 825,29 136,22 495,5 1025,95 495,5 1025,95 
 Tid for bufferttank 3,9848 0,84 3,0119 6,2362 3,0119 6,2362 
         
212 Tid mellan bufferttankar 2,934 0,2 2,5945 3,362 0,1385 7,842 
 Antal liter per timme 1201,93 137,19 980,28 1521,79 714,06 1847,8 
 Tid for bufferttank 5,4191 0,33 4,8198 6,1503 3,3053 8,4092 
         
213 Tid mellan bufferttankar 3,2587 0,23 2,7721 3,8302 0,1172 8,657 
 Antal liter per timme 1181,09 51,35 1088,2 1265,83 794,31 1486,85 
 Tid for bufferttank 5,3434 0,47 4,4936 6,3833 3,172 7,8003 
         
         
221 Antal liter per timme 444,41 32,8 367,12 508,22 367,12 508,22 
 Tid for bufferttank 7,0231 0,54 6,08 8,4168 6,08 8,4168 
         
222 Tid mellan bufferttankar 4,0323 0,37 3,5716 5,1128 0,5188 9,866 
 Antal liter per timme 615,84 30,51 562,47 699,33 371,71 774,97 
 Tid for bufferttank 7,5775 0,38 6,578 8,6065 5,6911 10,7069 
         
223 Tid mellan bufferttankar 4,4502 0,13 4,2244 4,8145 0,6034 12,3219 
 Antal liter per timme 672,42 20,44 611,69 710,61 385,33 771,46 
 Tid for bufferttank 8,0544 0,28 7,7054 8,8306 6,2614 11,75 
         
         
231 Antal liter per timme 381,39 9,8 358,18 398,22 358,18 398,22 
 Tid for bufferttank 8,1115 0,21 7,7595 8,627 7,7595 8,627 
         
232 Tid mellan bufferttankar 4,5671 0,07 4,3948 4,6877 2,8873 6,4413 
 Antal liter per timme 536,84 7,92 517,07 551,61 359,79 618,57 
 Tid for bufferttank 8,5586 0,09 8,4287 8,8435 7,2357 11,6605 
         
233 Tid mellan bufferttankar 4,933 0,07 4,8004 5,0644 2,7195 7,5817 
 Antal liter per timme 589,77 7,83 575,79 616,86 363,55 672,33 
 Tid for bufferttank 9,0522 0,1 8,7644 9,2368 7,773 12,8573 
         
         
241 Tid mellan bufferttankar 4,9819 0,25 4,4756 5,7393 4,4756 5,7393 
 Antal liter per timme 323,3 19,12 274,33 356,84 254,53 395,24 
 Tid for bufferttank 3,7319 0,23 3,413 4,4433 3,2409 4,5093 
         
242 Tid mellan bufferttankar 5,1287 0,11 4,9075 5,3358 4,4003 5,9172 
 Antal liter per timme 401,6 10,56 376,19 432,61 356,1 576,71 
 Tid for bufferttank 3,8865 0,09 3,7043 4,0751 3,1893 4,6662 
         
243 Tid mellan bufferttankar 5,1792 0,09 4,937 5,3227 3,963 6,1663 
 Antal liter per timme 406,68 5,03 396,05 414,72 378,34 534,14 
 Tid for bufferttank 3,9498 0,07 3,7545 4,0827 2,7315 4,9389 
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Ex   Average 
Half 
Width 

Min 
Average 

Max 
Average 

Min 
Value 

Max 
Value 

251 Tid mellan bufferttankar 5,3466 0,07 5,1921 5,4995 5,1102 5,7143 
 Antal liter per timme 148,68 2,37 142,34 153,5 135,09 172,57 
 Tid for bufferttank 4,1444 0,05 4,0718 4,2799 3,9092 4,5073 
         
252 Tid mellan bufferttankar 5,3868 0,03 5,2924 5,4534 4,9709 5,7361 
 Antal liter per timme 156,63 0,86 155,12 158,3 148,11 196,02 
 Tid for bufferttank 4,1531 0,03 4,0713 4,2084 3,7394 4,5046 
         
253 Tid mellan bufferttankar 5,3854 0,01 5,3531 5,4128 5,0017 5,781 
 Antal liter per timme 152,66 0,74 151,1 154,18 147,06 202,02 
 Tid for bufferttank 4,1512 0,01 4,1183 4,1772 3,779 4,5041 
         
         
261 Antal liter per timme 432,73 22,03 389,66 478,58 389,66 478,58 
 Tid for bufferttank 7,1729 0,36 6,4565 7,93 6,4565 7,93 
         
262 Tid mellan bufferttankar 4,5864 0,09 4,3826 4,8191 3,237 5,7122 
 Antal liter per timme 552,16 2,89 545,94 559,76 389,66 619,97 
 Tid for bufferttank 8,2233 0,1 7,9163 8,4443 6,3492 11,9454 
         
263 Tid mellan bufferttankar 4,9016 0,02 4,8604 4,9489 3,6936 6,1553 
 Antal liter per timme 599,31 3,53 590,93 607,96 400,08 658,77 
 Tid for bufferttank 8,6445 0,07 8,4918 8,802 7,0414 13,0413 
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Experiment 3: 
 

    Average 
Half 
Width Average Average Value Value 

311 Antal liter per timme 825,29 136,22 495,5 1025,95 495,5 1025,95 
 Tid for bufferttank 3,9848 0,84 3,0119 6,2362 3,0119 6,2362 
         
312 Tid mellan bufferttankar 2,0033 0,29 1,5879 2,8868 0,0962 5,7501 
 Antal liter per timme 1517,09 186 1275,64 1890,09 835,23 2126,45 
 Tid for bufferttank 4,659 0,47 4,0433 6,1977 3,2311 7,6927 
         
313 Tid mellan bufferttankar 2,2373 0,16 1,9513 2,6635 0,009146 5,6712 
 Antal liter per timme 1537,36 65,16 1410,88 1661,15 834,01 2081,27 
 Tid for bufferttank 4,5758 0,15 4,3054 4,9941 3,2053 7,6505 
         
         
321 Antal liter per timme 444,41 32,8 367,12 508,22 367,12 508,22 
 Tid for bufferttank 7,0231 0,54 6,08 8,4168 6,08 8,4168 
         
322 Tid mellan bufferttankar 3,6515 0,43 3,1961 5,0657 0,02005 9,1204 
 Antal liter per timme 745,64 70,51 582 977,31 425,94 1059,15 
 Tid for bufferttank 7,0983 0,42 6,6185 8,6255 5,8094 10,1337 
         
323 Tid mellan bufferttankar 3,7934 0,21 3,4491 4,3895 0,052434 8,5002 
 Antal liter per timme 796,65 33,41 718,7 880,44 404,58 954,74 
 Tid for bufferttank 7,7833 0,25 7,2553 8,3438 6,3163 10,9417 
         
         
331 Antal liter per timme 381,39 9,8 358,18 398,22 358,18 398,22 
 Tid for bufferttank 8,1115 0,21 7,7595 8,627 7,7595 8,627 
         
332 Tid mellan bufferttankar 4,0563 0,08 3,9366 4,2479 0,008379 8,2446 
 Antal liter per timme 738,62 15,06 705,28 765,48 600,69 851,5 
 Tid for bufferttank 7,9537 0,11 7,6803 8,2269 7,1355 8,9901 
         
333 Tid mellan bufferttankar 4,391 0,09 4,2232 4,5653 8,11E-05 9,014 
 Antal liter per timme 768,01 23,32 713,24 821,09 430,14 883,2 
 Tid for bufferttank 8,6781 0,09 8,4712 8,9102 7,7048 10,0332 
         
         
341         
 Antal liter per timme 604,12 41,63 507,47 698,13 507,47 698,13 
 Tid for bufferttank 4,2987 0,3 3,6884 5,0742 3,6884 5,0742 
         
342 Tid mellan bufferttankar 4,5212 0,2 4,1032 4,891 3,4936 5,7196 
 Antal liter per timme 701,13 21,16 643,62 743,18 590,83 765,95 
 Tid for bufferttank 4,5543 0,17 4,2023 4,9 3,4936 5,7196 
         
343 Tid mellan bufferttankar 4,725 0,13 4,5092 5,0482 3,8422 5,745 
 Antal liter per timme 787,49 28,21 732,84 870,79 705,98 986,25 
 Tid for bufferttank 4,7065 0,11 4,4551 4,9491 3,7299 5,745 
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Ex   Average 
Half 
Width 

Min 
Average 

Max 
Average 

Min 
Value 

Max 
Value 

351 Tid mellan bufferttankar 4,3073 0,12 4,0968 4,6449 4,0968 4,6449 
 Antal liter per timme 240,59 5,18 230,33 249,22 226,02 253,97 
 Tid for bufferttank 4,2927 0,08 4,1209 4,5192 4,0557 4,6449 
         
352 Tid mellan bufferttankar 4,5833 0,07 4,438 4,7585 4,0086 4,9379 
 Antal liter per timme 373,2 3,34 366,88 382,51 341,23 392,68 
 Tid for bufferttank 4,5893 0,05 4,4606 4,7134 4,0086 5,0309 
         
353 Tid mellan bufferttankar 4,6621 0,04 4,5771 4,7252 4,0931 5,0148 
 Antal liter per timme 403,62 6,89 388,87 415,16 374,32 436,36 
 Tid for bufferttank 4,658 0,05 4,5687 4,732 4,0931 5,0148 
         
         
361 Antal liter per timme 432,73 22,03 389,66 478,58 389,66 478,58 
 Tid for bufferttank 7,1729 0,36 6,4565 7,93 6,4565 7,93 
         
362 Tid mellan bufferttankar 3,5984 0,07 3,3837 3,7057 0,4588 6,9648 
 Antal liter per timme 684,97 25,36 653,97 741,39 428,26 872,19 
 Tid for bufferttank 7,4694 0,06 7,3375 7,6134 6,4406 8,9448 
         
363 Tid mellan bufferttankar 3,9959 0,06 3,8465 4,1567 0,4781 7,7632 
 Antal liter per timme 741,69 12,86 718,68 771,7 435,26 857,92 
 Tid for bufferttank 8,1689 0,07 7,9765 8,3027 7,0108 9,9051 

 
 
 


