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Sammanfattning 

Sapa Heat Transfer AB (SHT AB) är en av tre delar inom koncernen Sapa Group, som ägs av 

det norska företaget Orkla ASA. SHT AB har produktion både i Sverige (Finspång) och i 

Kina (Shanghai). Företaget är en världsledande leverantör och utvecklare av aluminiumband 

som används i olika typer av värmeväxlare, främst inom bilindustrin.  

 

I flera steg av produktionen, som innefattar omsmältning, varm- och kallvalsning samt 

skärning, uppkommer ett skrotfall av aluminium. Detta skrot tas omhand och återanvänds som 

råvara i företagets omsmältverk. SHT AB har idag inget automatiserat IT-stöd för att 

prognostisera skrotavfallet, dessa beräkningar görs istället med hjälp av Excel. Då skrotfallet 

beräknas används ett schablonvärde för processens utbyte, som motsvarar genomsnittet för 

samtliga legeringskombinationer i produktion. Eftersom ett medelvärde används blir 

prognosen missvisande för vissa legeringar. Detta då utbytet varierar mycket, vilket gör att det 

både finns de legeringskombinationer som har betydligt högre utbyte än genomsnittet och de 

som har betydligt lägre. SHT AB har idag inte heller någon koppling mellan faktisk 

orderstock och kortsiktig prognostisering av skrotfall.  

 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram förslag på hur Sapa Heat Transfer AB kan och 

bör utveckla sin prognostisering av skrotfall. Därigenom ska Sapa Heat Transfer AB få bättre 

precision i både långsiktig och kortsiktig skrotfallsprognos, och på så vis förbättra 

råvaruplaneringen. 

 

För att förbättra den långsiktiga skrotfallsprognosen måste nedbrytningen av prognosen för 

legeringskombinationer analyseras. En förbättring av nedbrytningen förväntas innebära en 

förbättrad långsiktig prognos. Förbättrad innebär i detta fall att skrotfallsprognosen bättre ska 

följa den långsiktiga prognosen för försäljning av legeringskombinationer. Precisionen hos 

skrotfallsprognosen blir givetvis beroende av precisionen hos denna prognos. En förändring 

av nedbrytningen medför dock att kapacitetsplaneringen för omsmältverkets ugnar påverkas.  

 

Åtgärdsförslaget som tas fram för den långsiktiga prognostiseringen är tänkt att förbättra 

denna genom att schablonvärdet som används ersätts med varje legeringskombinations 

specifika prognostiserade utbyte. Data som behövs för att genomföra en sådan prognos finns 

tillgänglig i SHT AB:s databaser, och med hjälp av prognostiseringsmetoden exponentiell 

utjämning kan utbytet prognostiseras. Genom att använda denna metod med ett lågt värde på 

utjämningskonstanten α, fås en prognos där extremvärden inte ger kraftiga utslag på 

prognosen.  

 

Den kortsiktiga skrotfallsprognosen, som idag bygger på en nedbrytning av den långsiktiga 

prognosen, kan förbättras genom att istället kopplas till den faktiska orderstocken. Om denna 

koppling görs baseras skrotfallsprognosen mer på känd information istället för på en annan 

prognos. En koppling till orderstocken kan dock bara användas för kortsiktig 

skrotfallsprognostisering då orderstocken inte sträcker sig flera månader framåt.  

 

Åtgärdsförslaget som tas fram för den kortsiktiga skrotfallsprognosen utgår från att en 

schablonmässig prognos först tas fram för de skrotgrupper som ska prognostiseras. I denna 

används en individuell prognostiserad skrotfallsfaktor som tas fram med exponentiell 

utjämning för respektive skrotgrupp. Skrotfallsfaktorn är baserad på historisk data för planerat 

material in till processen och invägt skrot till smältverket. Med hjälp av skrotfallsfaktorn, data 

för hur mycket material som är planerade in i processen kommande veckor och med hänsyn 



till att skrot faller under hela ledtiden, kan ett förväntat skrotfall för kommande vecka/veckor 

beräknas.  

 

För att få en bättre precision än hos den schablonmässiga prognosen, kan sedan prognosen för 

de skrotgrupper som är mest intressanta utvecklas och anpassas. De kan ges individuella 

värden på utjämningskonstanten α för prognostiseringen av skrotfallsfaktor och även sättet 

som hänsyn till ledtid tas kan anpassas. I förslaget har förenklingen gjorts att skrot väntas falla 

symmetriskt över ledtiden vilket inte stämmer helt med verkligheten. Därför bör prognosen 

också utvecklas så att hänsyn tas till att det exempelvis faller förhållandevis mycket skrot i 

slutet av ledtiden.  
  



Abstract 

Sapa Heat Transfer AB (SHT AB) is one of three components in the corporate group Sapa 

Group, owned by the Norwegian company Orkla ASA. Sapa Heat Transfer AB has 

production in Sweden (Finspång) and China (Shanghai). The company is a world leading 

supplier and developer of aluminum strips used in various types of heat exchangers, primarily 

in the automotive industry.  

 

In several stages of the production, which includes remelting, hot and cold milling and 

cutting, a part of the processed material becomes scrap metal. This scrap metal is collected 

and reused as raw material in the remelting factory. SHT AB currently has no automated IT 

support to forecasting this scrap metal; these calculations are, in the current situation, made 

with the help of Excel. In the calculation of scrap metal the company uses a standard value, 

corresponding to the average yield for all alloy combinations in the production. As a mean 

value is being used for all alloy combinations, the forecast becomes misleading for some 

alloys. The yield varies widely depending on the alloy, which means there are alloy 

combinations that are above the average yield and some that are below. In the current 

situation SHT AB has no link between actual orders and the short-term forecast of scrap 

metal.  

 

The purpose of this thesis is to develop proposals on how Sapa Heat Transfer AB can and 

should develop its forecasting of scrap metal. This will help them getting a better accuracy in 

their forecasting and thereby improving the raw material planning.  

 

In order to improve the long-term forecast of scrap metal the decomposition of the forecast for 

the alloy combination had to be analyzed. An improvement of the decomposition will mean 

an improvement of the precision for the long-term prognosis of scrap metal. A change in the 

decomposition will also influence the capacity planning in the remelting factory. 

 

The action proposal for the long-term forecasting will result in a better accuracy of the 

forecast by replacing the mean value for the yield by a specific forecasted yield of each alloy 

combination. The data needed to carry through such a forecast is available in SHT AB´s 

databases, and by using the forecasting method exponential smoothing the yield can be 

forecasted. By using this method a forecast will be obtained that, with a low value of α, will 

not take such great impact from extreme values that sometimes occur. 

 

The current short-term scrap metal forecast, based on a decomposition of the alloy 

combination forecast, can be improved by a link to the actual backlog. If this link is 

established the scrap metal forecast will be based on known information instead of forecasted 

data. A link to the backlog can only be used for a short-term forecast due to the length of the 

awaiting orders.  

 

The action proposal to improve the short-term forecast assumes that a standardized forecast is 

developed for the scrap groups to be projected. The forecast should use an individually 

forecasted scrap factor produced with exponential smoothing for each scrap group. The scrap 

factor is based on historical data for the material planned to go into the process and the 

weighed scrap delivered to the remelting factory. With this scrap factor, data on how much 

material that is planned into the process the coming weeks and with consideration of scrap 

falling throughout the lead time the expected amount of scrap for the coming week / weeks 

can be calculated. 

 



To get a better precision compared to the standardized forecasts, the forecasts of the most 

interesting scrap groups should be developed and adapted. They can be given individual 

values of the smoothing constant α for the prediction of the scrap factor and the way the lead 

time is being considered can be adjusted. In the proposal the simplification that scrap is 

expected to fall symmetrically distributed over the lead time has been done. In reality this is 

not the case. Therefore, the forecast should also be developed to take into account that, for 

example, more scrap is falling in the end of the lead time. 
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På denna sida finns en kort förklaring till de ord som i rapporten är skrivna med kursiv stil. 

 

Apollo  Planeringssystem som används i omsmältverket på SHT AB 

ATO  Assemble To Order, montering mot kundorder 

ATP  Available To Promise, möjligt att lova 

CODP  Customer Order Decoupling Point, se KOP 

Divermodell  Fil som definierar vilken data programmet ProDiver ska visa  

ETO  Engineer To Order, konstruktion mot kundorder 

IP  Industriprodukter, produktsegment på SHT AB 

Kokill  Rektangulär vattenkyld ram med lös bottenplugg som används vid gjutning 

KOP  Kundorderpunkt (även eng. CODP och OPP) den punkt i 

tillverkningsprocessen där material blir kopplat till en order  

LME  London Metal Exchange, marknad för handel med metaller 

MAD  Mean Absolut Deviation, medelabsolutfel, mått på precisionen hos en prognos 

MAPE  Mean Absolut Percentage Error, procentuellt medelabsolutfel, mått på 

precisionen hos en prognos 

ME  Mean Error, medelfel, mått på medelvärdesriktigheten hos en prognos 

MTO  Make To Order, tillverkning mot kundorder 

MTS  Make To Stock, tillverkning mot lager 

OPP  Order Penetration Point, se KOP 

ProDiver  Program som samlar in och presenterar data från databaser 

Sesam  Planeringssystem som används på SHT AB, med undantag för omsmältverket 

SMA  Simple Moving Average, glidande medelvärde 

TO  Tillverkningsorder 

TSD  Kontrollsignal för efterfrågan, används vid prognosuppföljning 

TSF Kontrollsignal för prognosmetod, används vid prognosuppföljning 
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1 Inledning 

I denna rapport presenteras det examensarbete som utförts av studenterna Joakim Thörne och 

Viktor Wittesjö under hösten 2009. Examensarbetet gjordes på Tekniska Högskolan vid 

Linköpings Universitet, avdelningen för produktionsekonomi och uppdragsgivare var Sapa 

Heat Transfer AB i Finspång.  

1.1 Bakgrund 

Sapa Heat Transfer AB (SHT AB) tillverkar aluminiumband som används i värmeväxlare, 

framförallt inom bilindustrin. I flera steg av produktionen, som innefattar omsmältning, varm- 

och kallvalsning samt skärning, fås ett skrotfall av aluminium. Detta skrot tas om hand och 

återanvänds som råvara i företagets omsmältverk.  

 

SHT AB har idag inget automatiserat IT-stöd för att prognostisera skrotavfallet, dessa 

beräkningar görs i dagsläget med hjälp av Excel. I beräkningen används ett schablonvärde för 

processens utbyte baserat på genomsnittet för samtliga legeringar. Utbytet varierar dock 

ganska mycket mellan olika legeringar då flera legeringar har betydligt högre utbyte än 

genomsnittet samtidigt som andra har betydligt lägre. Detta resulterar i att prognosen för 

skrotfall blir missvisande för dessa legeringar. Företaget har idag inte någon koppling mellan 

faktisk orderstock och den kortsiktiga prognosen för skrotfall.  

1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att genom en analys av den befintliga skrotfallshanteringen 

ta fram förslag på hur Sapa Heat Transfer AB kan och bör utveckla sin prognostisering av 

skrotfall.  

1.3 Avgränsningar  

 Arbetet innefattar inte någon implementering i nuvarande eller kommande 

planeringssystem. Då det inte är helt klart vilket planeringssystem som kommer att 

användas på SHT AB i framtiden tas ett generiskt förslag fram. Detta för att resultatet 

från examensarbetet ska kunna implementeras i princip oavsett vilket 

planeringssystem företaget väljer att använda sig av. 

 I examensarbetet kommer inte försäljningsprognostiseringen att analyseras. Arbetet 

begränsas till att utgå från att en försäljningsprognos är gjord och ska följas för 

nedbrytning till den långsiktiga materialbehovsprognosen.  

 Arbetet kommer att utgå från nuvarande värdering av skrot.  

 Examensarbetet kommer endast att beröra SHT AB:s interna material- och 

skrothantering, varken inköp eller försäljning av skrot, eller andra råvaror, behandlas.  

 Arbetet kommer att baseras på nuvarande skrotkoder. Inga analyser av dessa görs i 

syfte att ta fram nya eller ge förslag på förändringar av de befintliga skrotfamiljerna.  
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1.4 Disposition 

I Tabell 1.1 nedan visas rapportens disposition, vilket syftet de olika delarna i rapporten har 

och för vilka läsare de kan vara intressanta. 
 

Tabell 1.1 – Rapportens disposition 

Kapitel Syftar till att 
Intressant för läsare 

som 

2 Metod 

delge läsaren den bakomliggande metodteorin, 

beskriva vilka metoder som använts och varför 

dessa använts. Här listas också identifierade 

felkällor och vad som gjorts för att undvika 

dessa.  

 vill veta mer om 

bakomliggande 

metodteori och om 

hur arbetet bedrivits 

3 Företagsbeskrivning 
ge en kortfattad beskrivning av Sapa Heat 

Transfer AB som företag. 
 inte känner till 

företaget SHT AB 

4 Nulägesbeskrivning 

lite närmare beskriva de delar av SHT AB:s 

verksamhet som är intressant för 

examensarbetet. Här ges en kortfattad 

beskrivning av produktionsprocessen samt en 

mer detaljerad beskrivning av skrothantering 

och prognostiseringen av skrotfall.  

 vill ha en 

överblicksbild av 

SHT AB:s 

produktionsprocess 

 vill ha en närmare 

inblick i de delar av 

företaget som främst 

berör examensarbetet 

5 Problembeskrivning 

utgående från nulägesbeskrivningen ge en 

utvecklad beskrivning av problemområden och 

intilliggande frågeställningar.  

 vill ha förståelse för 

de bakomliggande 

problem som 

examensarbetet ska 

behandla 

6 Teoretisk referensram 

redogöra för de teorier som ligger till grund för 

kommande delar i rapporten.  
 vill ha en djupare 

förståelse för 

bakomliggande 

teorier 

7 Problemanalys 

koppla ihop problembeskrivningen med den 

teoretiska referensramen. Här bryts identifierade 

problemområdena ner och delsyften med mer 

konkreta frågeställningar tas fram.  

 vill ha klarlagt vilka 

frågeställningar 

arbetet ska ge svar på 

 vill se arbetets 

förankring i den 

teoretiska 

referensramen 

8 Åtgärdsförslag 1: 
Nedbrytning för långsiktig 
skrotfallsprognos 
 
9 Åtgärdsförslag 2: 
Utformning av kortsiktig 
prognos 

redovisa de tankegångar och de dataanalyser 

som lett fram till åtgärdsförslagen. Här 

presenteras också respektive åtgärdsförslag och 

eventuella förslag på ytterligare 

vidareutveckling  

 vill återskapa arbetets 

resultat 

 vill få ökad förståelse 

för åtgärdsförslagen 

och hur de tagits fram 

 ska arbeta med att 

implementera 

examensarbetets 

resultat 

10 Sammanfattande 
åtgärdsförslag 

kortfattat presentera de åtgärdsförslag som tagits 

fram för respektive delsyfte samt presentera 

andra förslag på förbättringar vid SHT AB. 

 vill ha en kortfattad 

beskrivning av de 

förslag arbetet lett 

fram till 

11 Slutsatser 

återknyta till arbetets syfte och presentera de 

viktigaste slutsatser som examensarbetet lett 

fram till. 

 är intresserad av 

arbetets slutsatser och 

hur syftet har 

uppfyllts 
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2 Metod  

I detta kapitel beskrivs bakomliggande metodteori, vilka metoder som använts i 

examensarbetet och varför just dessa metoder valts. Tanken med kapitlet är att visa att 

författarna varit medvetna om vilka val som gjorts och att de reflekterat över varför dessa val 

gjordes. Här presenteras också identifierade felkällor och vad som gjorts för att undvika dessa, 

eller minimera deras inverkan på resultat och slutsatser. 

2.1 Metodteori 

För att ge examensarbetet trovärdighet är det viktigt att redogöra för hur arbetet bedrivits. Om 

någon försöker upprepa arbetet bör de om de använder samma metoder komma fram till 

liknande slutsatser. 

 

Metoder brukar vanligtvis delas upp i kvantitativa och kvalitativa. Exempel på kvalitativa 

metoder är intervju och observation och det som kännetecknar dessa typer av metoder är 

närheten till den källa som informationen hämtas ifrån. Kvalitativa metoder är framförallt 

inriktade på att ge en fördjupad förståelse för ett problem eller att ge en beskrivning av 

helheten. Kvantitativa metoder innebär oftast att en större mängd data samlas in för att sedan 

analyseras statistiskt. Dessa metoder är mer präglade av kontroll från den som gör 

undersökningen, vilket kan exemplifieras med att enkätundersökningar ofta har fasta 

svarsalternativ. (Holme och Solvang, 1997) 

2.1.1 Validitet 

Validitet anger hur bra en metod mäter det som önskas mätas. Det visar hur bra den teoretiska 

definitionen stämmer överens med de data som samlats in, det vill säga väntad data mot 

faktiskt data. 

 

För att upprätta hög validitet från start, och få det att genomsyra ett arbete, kan exempelvis 

multipla källor användas. Detta skyddar mot eventuella felkällor då flera oberoende källor 

oftast inte har samma fel. Ett annat sätt att skapa hög validitet är att kartlägga de källor som 

används. Personer som läser arbetet ska kunna få reda på var och hur information har hämtats, 

vilket ska kartläggas såpass att läsaren kan spåra informationens ursprungliga källa. Ett tredje 

sätt att skapa hög validitet är att låta en person som är insatt i ämnet granska arbetet. Detta 

säkerställer att information och data hämtas från en korrekt källa. 

 

Validitet delas upp i intern och extern validitet. Intern validitet avser hur bra teori stämmer 

överens med resultat, det vill säga mäts det som önskas mätas, görs detta på rätt sätt och fås 

det resultat som är väntat utifrån teorin. Det är därför viktigt att inte påverka undersökningen 

för att få ett önskat resultat. Till exempel bör frågorna vid en intervju vara av sådant slag att 

de är relevanta för uppgiften utan att påverka enheten att ändra sin åsikt till det intervjuaren 

förväntar sig. Avvägningar om intervjuaren skall vara passiv eller aktiv med sina frågor är 

också relevant och bör anpassas efter situationen. Även vid frågeformulär bör frågorna 

granskas, de bör vara neutrala och relevanta. För att gardera sig bör kontrollfrågor ställas, till 

exempel kan samma fråga ställas flera gånger med olika formulering. När en undersökning 

görs bör resultatet granskas och genomsökas efter mönster. Eventuella mönster kan användas 

för att stärka resultatet hos arbetet och bevisa att det har hög validitet. 

 

Extern validitet avser hur generaliserbart resultatet från arbetet är, alltså om det visar en bild 

som återspeglar verkligheten. Därför bör det ses över att de enheter som används i arbetet är 
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relevanta för uppgiften och att de medför en hög extern validitet. Källorna till arbetet skall 

även vara kompletta.  

2.1.2 Reliabilitet 

Har ett arbete hög reliabilitet innebär det att någon annan kan genomföra samma arbete och få 

samma resultat (Yin, 2009). För att detta skall vara möjligt krävs data, exempelvis i form av 

protokoll och databaser, för att underlätta ett sådant genomförande. Protokollet bör innefatta 

de viktigaste steg som tagits under arbetets gång och databasen bör innehålla samtlig data som 

har använts. 

2.1.3 Objektivitet 

Objektivitet behandlar hur neutralt arbetet har utförts. Observatörens förväntningar och åsikter 

om förväntat resultat ska inte påverka enheten och dess åsikter. Enligt Holme och Solvang 

(1997) existerar inte objektivitet i realiteten då det i något sammanhang under ett arbetes gång 

kommer finnas tillfällen där förutsättningar grundas på egna erfarenheter. Dessa erfarenheter 

har observatören fått från den miljö han eller hon har levt eller arbetat i. Det är dock viktigt att 

vara medveten om detta och försöka bedriva ett objektivt arbete. 

2.1.4 Primär- och sekundärkällor 

Vid val av källor är det eftersträvansvärt att i så stor utsträckning som möjligt använda 

primärkällor. En primärkälla ligger närmast den situation som beskrivs, och går det inte att nå 

en primärkälla väljs en källa som har så stor närhet till situationen som möjligt. 

Sekundärkällor hämtar sin information från primärkällor vilket gör att informationen kan ha 

förvrängts. Detta gör att det mycket sällan går att dra några absoluta slutsatser enbart utifrån 

sekundärkällor, då det aldrig går att vara säker på att en sekundärkälla helt återger all 

väsentlig informationen från primärkällan. (Holme och Solvang, 1997) 

2.2 Använda metoder 

I detta arbete har både kvalitativ och kvantitativ datainsamling använts. Inledningsvis 

användes kvalitativa metoder, som informella intervjuer och rundvandringar, för att få en 

förståelse av företagets produktionsprocess och skrothantering. Vid arbetet med 

problemlösningen kombinerades informella intervjuer med kvantitativ datainsamling från 

företagets databaser. 

 

Data i rapporten är framtagen med hjälp av: 

 Databaser 

 Hemsidor 

 Informella intervjuer 

 Litteratur 

 Observationer 

 Rundvandringar 

2.3 Felkällor 

Vid arbete med datainsamling uppstår flera tänkbara felkällor som kan leda till felaktiga 

slutsatser då insamlad data analyseras. Detta kan i värsta fall innebära att de 

rekommendationer som examensarbetet utmynnar i blir felaktiga. För att undvika detta i 

största möjliga mån har tänkbara felkällor identifierats och listats i Tabell 2.1, där det också 

redogörs för vilka eventuella följder felkällorna kan ge upphov till. I tabellen beskrivs också 

vilka åtgärder som tagits för att undvika dessa felkällor. 
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Tabell 2.1 – Identifierade felkällor 

Möjlig felkälla Eventuella följder Förebyggande åtgärder 

Felaktig data i databaser 
 

Missvisande sammanställningar av 

data vilket kan leda till felaktiga 

analyser och i slutändan felaktiga 

slutsatser 

 Data som används granskas av 

insatt personal på SHT AB 

 Aggregerad data används när 

det är relevant och möjligt 

 Multipla källor om det finns 

tillgängligt 

Felaktig tolkning av data 
 

Felaktig analys  Noggrannhet vid analys av 

data 

 Analys granskas av insatt 

personal på SHT AB och 

handledare  

Felaktig jämförelse av data 
 

Felaktig analys  Noggrannhet vid 

datainsamling och 

datasammanställning 

Missförstånd vid informella 
intervjuer 
 

Analyser byggs på faktafel  Om tid och möjlighet finns 

läser den intervjuade personen 

igenom de texter som baseras 

på intervjun 

Felaktiga slutsatser 
 

Implementerande av 

åtgärdsförslagen ger inte önskat 

resultat 

 Noggrannhet vid analys och 

datainsamling 

 Källgranskning 

 Nära samarbete med 

handledare 

2.4 Tillvägagångssätt 

Vid arbetets början gjordes en nulägesbeskrivning för att skapa en övergripande bild av SHT 

AB:s produktionsprocess. Nulägesbeskrivningen resulterade också i en mer ingående 

beskrivning av, och förståelse för, hur skrot och prognostisering av skrotfall hanteras i 

dagsläget. Informationen till nulägesbeskrivningen hämtades framför allt in genom 

rundvandringar och informella intervjuer med anställda på företaget. 

 

Arbetet fortsatte därefter med en precisering av examensarbetets syfte, och viktiga 

frågeställningar som rapporten förväntades ge svar på togs fram. Utgående från syfte och 

dessa frågeställningar studerades sedan relevant litteratur för att ge det fortsatta arbetet en 

förankring i befintliga teorier. Med examensarbetes syfte som utgångspunkt, och med stöd av 

den teoretiska referensramen, analyserades sedan problemet och kvalitativ och kvantitativ 

data som ansågs relevant för problemlösningen inhämtades. Vid denna datainsamling 

hämtades kvalitativ data främst in genom informella intervjuer med anställda och kvantitativ 

data med hjälp av programmet ProDiver. 

 

Insamlad data analyserades sedan och ett åtgärdsförslag arbetades fram. Förutom 

åtgärdsförslaget sammanställdes slutligen också andra rekommendationer till SHT AB. 

2.5 Diskussion av metod 

I alla typer av undersökningar kan valda metoder diskuteras och ifrågasättas. De metoder som 

använts vid detta examensarbete har valts då författarna ansett de vara mest logiska och mest 

lämpliga. Valet har givetvis varit subjektivt och det är svårt att avgöra om det finns andra 

bättre alternativa metoder. Arbete och metoder har dock granskats dels av handledare 

kontinuerligt under arbetets gång och dels av två studenter vid ett halvtidsseminarie. Varken 

handledare eller dessa studenter har ifrågasatt metodvalet, eller kommit med alternativa 
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förslag. Därför kan de valda metoderna anses vara lämpliga och relevanta för arbetet, även om 

det inte går att utesluta att det finns andra mer lämpliga metoder. 

 

Vid arbetet med den teoretiska referensramen har det gjorts försök att spåra källor i syfte att 

komma så nära primärkällor som möjligt. Detta har även gjorts vid datainsamlig på SHT AB 

vid de tillfällen ursprunget hos data som hämtats med ProDiver varit oklart. De gånger det 

funnits sådana tveksamheter har jämförelser gjorts med motsvarande data i Sesam för att ge 

klarhet i varifrån datan hämtas och vad den innebär.  

 

För att inte arbetet ska präglas av åsikter från ett fåtal enskilda individer på SHT AB har i så 

stor utsträckning som möjligt flera personers åsikter och synsätt tagits in. Detta för att få en 

mer rättvis och objektiv bild av verksamhet och problemområden. 
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3 Företagsbeskrivning  

I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av Sapa Heat Transfer AB samt koncernen Sapa 

Group och dess ägare Orkla ASA. 

3.1 Orkla ASA och Sapa Group 

Koncernen Sapa Group ägs av det norska företaget Orkla ASA. I Figur 3.1 visas Orklas olika 

verksamhetsdelar och det som i figuren kallas ”Aluminium Solutions” är Sapa Group. 

 
Figur 3.1– Orklas olika verksamhetsdelar (Orkla ASA – Orkla’s organisational Structure, URL, 2009) 

Orkla Brands är en stor leverantör av livsmedel och äger exempelvis varumärken som Abba 

Seafood, OLW och Göteborgs Kex. Orkla Materials består av företagen Elkem och 

Borregaard som främst tillverkar kemikalier och speciallegeringar. I Orkla Associates ingår 

två företag som Orkla äger mindre än 50 % av. Dessa företag är Rec, som utvecklar förnybar 

energi, och Jotun som tillverkar målarfärg och pulverlack. Verksamheten i Financial 

Investments är inriktad på investeringsstrategi och finans. Denna del av Orkla förvaltar bland 

annat en av Norges största aktieportföljer. (Orkla ASA – Orkla’s organisational Structure, 

URL, 2009) 

 

Sapa Group, eller Orkla Aluminium Solutions, är uppdelat i de tre kärnverksamheterna Sapa 

Building System, Sapa Profiles och Sapa Heat Transfer. Koncernen utvecklar och tillverkar 

lösningar baserade på aluminium.  

 

Sapa Building System hanterar byggsystem baserade på aluminiumprofiler och är en av 

Europas största leverantörer i denna bransch. De profiler Sapa Building System tar fram 

integreras i system för till exempel dörrar, fönster och fasader.  

 

Sapa Profiles är en världsledande tillverkare av strängpressade aluminiumprofiler. Företaget 

vidareförädlar aluminium genom till exempel kapning, bockning och lackering. Aluminium 

har den fördelen att det i många fall kan ersätta andra material som kräver mer kostsamma 

tekniker för förädling, vilket medför att Sapa Profiles inte bara konkurrerar med företag som 

behandlar aluminium. (Sapa Group – Sapa, tre kärnverksamheter, URL, 2009) 

Orkla ASA

Brands
Aluminium 
Solutions

Sapa Heat 
Transfer

Sapa Building 
System

Sapa Profiles

Materials Associates
Financial 

Investments
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3.2 Sapa Heat Transfer AB 

Sapa Heat Transfer AB i Finspång är en världsledande leverantör och utvecklare av 

aluminiumband som används till olika typer av värmeväxlare, främst inom bilindustrin. 

Värmeväxlarna som banden används i implementeras till största del i person- och lastbilar.  

 

SHT AB har produktion i Sverige (Finspång) och i Kina (Shanghai). I Finspång har företaget 

omkring 390 anställda och omsätter 2 220 miljoner SEK per år. Cirka 85 % av försäljningen 

sker utanför Norden. (Sapa Heat Transfer AB - Sapa, URL, 2009). 

 

Företaget har en global marknadsandel på 17 % och har alla de stora värmeväxlartillverkarna 

inom bilindustrin som kunder, exempelvis Denso, Calsonic, Behr, Delphi, Visteon, Modine, 

Showa, T-Rad och Valeo. SHT AB arbetar även på att utveckla ett nytt segment för stationära 

air condition-system (Orkla ASA - Sapa, URL, 2009). 

3.3 Historia 

SHT AB:s bruk i Finspång har en lång historia som sträcker sig nästan 500 år bakåt i tiden, se 

Figur 3.2. År 1580 startades tillverkning av kanoner i Finspång. Ägaren till kanonfabriken, 

Louise De Geer, fick köpa hela Finspång för en krona då kungen stod i skuld till honom efter 

att bruket försett kungens armé med kanoner. Den sista kanonen som tillverkades i Finspång 

provsköts år 1912.  

 

1913 grundades Finspong Metallverks AB som först gick samman med AB Svenska 

Metallverken 1942 och sedan med Gränges 1969. Koncernen tillverkade 1975 det första 

värmeväxlarmaterialet, som senare blev ett av deras större segment. Gränges Aluminium 

köpte samtliga aktier i koncernen 1976 men togs över av AB Electrolux fyra år senare. 

Koncernen började kallas Sapa först år 2000. Sapa köptes fem år senare upp av det norska 

företaget Orkla och togs från Stockholmsbörsen. (Sapa Heat Transfer AB – 500 års historia, 

URL, 2009) 
 

 
Figur 3.2 – Tidsaxel för SHT AB:s bruk i Finspång 

1912 

1580 

Den sista kanonen tillverkas 
Finspong Metallverks AB grundas 

Bruket startas av Louise De Geer 

1913 Går samman med Svenska Metallverken AB 

1942 Går samman med Gränges 

1969 
Gränges köper samtliga aktier i koncernen 

1976 Electrolux AB tar över 

1980 Orkla ASA köper Sapa  

2005 
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4 Nulägesbeskrivning  

I detta kapitel beskrivs hur delar av SHT AB:s verksamhet, framför allt det som är intressanta 

för examensarbetet, fungerar idag. Tillverkningsprocessen beskrivs övergripande och själva 

prognostiseringsarbetet för skrotfallsprognoser mer ingående. Dessutom ges kortare 

beskrivningar av områden som ligger nära prognostiseringen av skrot, som recepthantering 

och övrig skrothantering.  

4.1 Tillverkningsprocessen  

Förädlingen av råvaror till aluminiumband sker i princip i tre huvudsteg; göttillverkning, 

valsning och skärning. Ett flödesschema för tillverkningsprocessen visas i Figur 4.1. 
 

 
Figur 4.1 – Förenklat flödesschema för tillverkningsprocessen 

Under hela processen görs också flera kontroller av materialet, allt från analys av smältan i 

omsmältverket till kontroll av plätertjocklek på aluminiumbanden. Andra steg i processen 

som inte tagits med i beskrivningen är ytterligare värmebehandlingar som en del material går 

igenom, samt olika avsvalningsstationer där material måste mellanlagras i flera av 

processavsnitten. 

4.1.1 Omsmältverket  

Råmaterial i form av olika renmetaller, köpt skrot och skrot från den egna processen blandas 

och smälts i en smältugn. Vad och hur mycket som ska ingå av de olika råmaterialen bestäms 

i ett recept som görs specifikt för varje charge, alltså varje gjutning. Recepten baseras på de 

målvärden som finns för den legering som tillverkas. När smältan är klar flyttas den från 

smältugnen till en hållugn, för att sedan hällas genom keramiska filter ner i kokiller. När 

smältan som hälls i formen stelnar sänks bottenpluggen långsamt ner i en grop. Mer smälta 

fylls hela tiden på och under kokillen kyls götet med vatten. Hur fort bottnen sänks beror på 

gjutprogrammet som styrs av vilken legering som gjuts. Figur 4.2 illustrerar ett förenklat 

flödesschema för omsmältsverket. 
 

 
 

Figur 4.2 – Förenklat flödesschema för omsmältverket 

Det tillverkas i princip tre olika typer av göt i omsmältverket. Ungefär hälften av göten är 

kärngöt som ska utgöra huvuddelen av aluminiumbanden. De andra två typerna av göt är 

plåtgöt, som blir tunna lager av exempelvis lod på aluminiumbanden, och göt som blir 

produkter inom segmentet Industriprodukter, kallat IP. Mer information om Industriprodukter 

i Kapitel 4.4.3. 

 

Majoriteten av de tillverkade göten rensågas i bottenänden efter gjutning, undantag är 

samtliga lodgöt och göt i vissa bestämda dimensioner av ett antal andra legeringar. Lodgöt 

Omsmältverket Valsverken Färdigställning 
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sågas inte på grund av att ändarna på lodplåtarna klipps bort i valsverket, vilket gör sågning 

onödig. Anledningen till att övriga göt sågas är dels för utbytesoptimeringen och dels för att 

det är önskvärt med lika ändar på kärngöten när de senare ska pläteras. Med 

utbytesoptimering menas att göten sågas och änden blir till skrot innan denna del av götet 

passerar fler värdeadderande processer, för att sedan bli skrot i alla fall. Detta gör att det blir 

en högre andel rent skrot, samtidigt som det inte blir någon onödig bearbetning av material 

som ändå kommer att bli skrot.  

 

Efter eventuell sågning homogeniseras en del av göten. Homogeniseringen innebär att götet 

värms upp i en ugn och hålls vid en hög temperatur ett antal timmar. Detta gör att materialet 

blir mer homogent, det vill säga kornstorlekarna i materialet blir jämnare. Innan denna 

process är kornen olika stora vid götets kanter jämfört med inuti, eftersom kornstorleken 

påverkas av hur snabb svalningsprocessen är vid gjutningen. 

 

Göten är sedan klara för leverans till valsverket. Det är dock bara cirka två tredjedelar av de 

göten som bearbetas i valsverken som kommer från det egna omsmältverket, övriga göt köps 

in från externa leverantörer. Anledningen till detta är helt enkelt att det inte finns kapacitet att 

tillverka tillräckligt med göt för att täcka behovet. 

4.1.2 Valsverken  

Innan själva valsningen går göten in i en fräs där de blir frästa på över- och undersidor för att 

dessa ytor ska bli jämna. Därefter svetsas pläterplåtar fast på de göt som ska pläteras. 

Pläteringen kan göras med allt från en pläterplåt på ena sidan, till två pläterplåtar på vardera 

sida. Ett göt kombinerat med en eller flera pläterplåtar kallas för "paket", mer om plätering i 

Kapitel 4.4.2. De göt som inte pläteras är framförallt de som ska bli pläterplåtar eller 

produkter inom segmentet Industriprodukter, men även vissa kärngöt bearbetas opläterade.  

 
Göten och paketen värms till omkring 500°C för att varmvalsas, se Figur 4.3 för 

flödesschema. Först går de in i varmvalsverkets nedbrytningsverk, där de reduceras från en 

tjocklek på 300-600 mm till 15-20 mm. Därefter går de vidare till ett tandemverk där de 

vanligtvis reduceras till strax under 4 mm. Här lindas materialet upp på järntrummor vilket 

gör det lättare att hantera de långa aluminiumbanden.  
 

 
 

Figur 4.3 – Förenklat flödesschema för valsverket 

De göt som ska bli pläterplåtar varmvalsas bara och reduceras ner till en tjocklek på 30-100 

mm. Därefter klipps de i längder och lagras i ett plåtlager i väntan på att användas till 

plätering. Övrigt material går efter varmvalsningen vidare till kallvalsning, där det reduceras 

ner till den tjocklek som kunden beställt. Detta kan vara så tunt som 0,05 mm, vilket 

motsvarar tjockleken på ett hårstrå.  
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4.1.3 Färdigställning 

Efter kallvalsningen, skärs det tunna aluminiumet till band i de dimensioner som kunden 

beställt. Banden kan skäras till inom måtten 12-1440 mm, och efter denna process kallas 

materialet för "bredder". SHT AB är kända inom branschen för att ha mycket hög kvalitet på 

sina skärkanter, vilket är viktigt för flera av produkterna som görs av aluminiumbanden.  

 

Bredderna fraktas efter skärningen till paketeringen för att förberedas för leverans. 

Paketeringen sker antingen manuellt eller automatiserat, uppbyggnaden av paket är dock 

densamma. Bredderna tas isär och placeras på en träpall. Mellan bredderna läggs antingen 

pappskivor eller träkors för att förhindra slitage. Träpallen plastas sedan in för att skickas ut 

till kund. Se Figur 4.4 för flödesschema för färdigställningen. 
 

 
 

Figur 4.4 – Förenklat flödesschema för färdigställning 

4.1.4 Ledtider 

I Figur 4.5 visas ungefär hur stor andel av materialet på SHT AB som går direkt genom hela 

processen från fräsen till packen och hur stor andel som går via en mellanstation. I 

mellanstationen lagras främst material som kallvalsats ett "stick", det vill säga en valsning. 

Detta material är vanligtvis 0,8 mm och efter tiden på mellanstationen kallvalsas det till 

beställd tjocklek för att sedan gå vidare till färdigställningen. 
 

 
Figur 4.5 – De två huvudsakliga materialflödena på SHT AB 

För material som går via mellanstationen finns det statistik över ledtider från fräs till 

mellanstation och från mellanstation till pack. De genomsnittliga ledtiderna har under 2009 

varit ungefär 6 dagar respektive 10 dagar. Det finns däremot ingen sammanställd statistik över 

ledtider för det material som går från fräs till pack utan att gå via mellanstationen. (Kristoffer 

Kallunki, muntlig kommunikation, 2009-11-19) 

4.2 Planering  

Sapa Heat Transfer var för några år sedan uppdelat i två olika företag där omsmältsverket var 

ett företag och den övriga processen tillhörde ett annat företag. Än i dag finns spår av detta, 

exempelvis används två olika planeringssystem. På omsmältverket används Apollo och i 

resten av företaget används Sesam. Dagligen sker transaktioner mellan de olika systemen då 

göt förs över från Apollo till Sesam när de lämnar omsmältverket.  
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På SHT AB:s avdelning för planering och beredning arbetar fem personer med beredning. Det 

innebär att de bland annat bearbetar inkomna order och skapar tillverkningsorder (TO). När en 

TO skapats tar planerarna över och en inbokning av ordern görs. Därefter ansvarar fyra olika 

planerare för produktionsplaneringen av smältverk, varmvalsverk, kallvalsverk och 

färdigställning.  

 

På omsmältverket görs råmaterialplaneringen, liksom flera andra delar av planeringen på SHT 

AB, idag i Excel. Företaget har dock för avsikt att köpa ett nytt planeringssystem som ska 

användas för planeringen på operativ nivå. Ett system som övervägs är det som idag används 

av SHT i Shanghai. En fördel med detta är att det är speciellt utvecklat för 

aluminiumindustrin. 

4.3 Ugnarna i omsmältverket  

I omsmältverket används i dagsläget fyra smältugnar; 0137, 0140, 0142 och 0146. Ugnarna 

0142 och 0146 kallas allmänt för ”Mokap” och ”Mobilen”. Samtliga ugnar, bortsett från 

0137, har en hållugn och även om smältugnarna har egna nummer används hållugnarnas 

nummer som beteckning på hela gjutanordningen, se Tabell 4.1. Varje gjutanordning har en 

maxkapacitet som begränsas av den kapacitet som hållugnen har. Begränsningen som ugnarna 

har i kapacitet bidrar till att de göt som har hög efterfråga prioriteras till de ugnar som kan 

tillverka högre volymer, till exempel tillverkas den vanliga legeringen 5577 främst i Mokap. 

Ugnen Mobilen har också hög kapacitet och har även en annan fördel som gör att det de flesta 

legeringar prioriteras dit. Den drivs nämligen med gasol och oxy-fuel, vilket medför att den är 

lättare att tömma och på så sätt minskas ställtiden vid legeringsbyte.  
 

Tabell 4.1 – Ugnarna i omsmältverket 

Benämning Ugn Typ av ugn Maxvolym Götlängd 

0137 0137 Induktor, 1 st. 12 ton 4,2 m 

0141 
0140 Induktor, 2 st. 22 ton 3,9 m 

0141 (Hållugn)  13 ton  

0143, Mokap 
0142 Induktor, 4 st. 46 ton 5 m 

0143 (Hållugn)  36 ton  

0147, Mobilen 
0146 Gasol och oxy-fuel 28 ton 4,5 m 

0147 (Hållugn)  26 ton  

 

I den ugn som har lägst maxkapacitet, 0137, gjuts oftast bara ett göt per omgång. Därför 

används denna ugn främst till de legeringar som innehåller titan och nickel då dessa görs i 

mindre batcher. Detta medför att det blir många ställ i en ugn med lite kapacitet istället för i 

de ugnarna med hög kapacitet. Av samma anledning är 0137 även den ugn där de flesta 

testlegeringar gjuts, alltså nyutvecklade legeringar. Dimensionerna som går att gjuta i 

respektive ugnarna påverkar också prioriteringarna. I 0141 tillverkas plåtgöt och göt till IP då 

denna ugn inte klarar av att gjuta längre dimensioner, vilket krävs för andra legeringar. 

 

Ställtider i ugnarna påverkas av flera olika faktorer. Vid byte av legering kan det behövas en 

tömning av ugnen för att få bort resterna från föregående legering. Detta då den nya 

legeringens recept skiljer sig från föregående, och att bara blanda i den nya skulle kunna ge ett 

felaktigt resultat i analysen. Dock finns det legeringar vars recept överensstämmer tillräckligt 

för att en tömning inte ska behöva genomföras. Istället beräknas den kvarliggande smältan in i 

den nya legeringen som ska gjutas. Vid byte av legeringar då även götdimensionen är olika 

måste operatörerna även byta kokill. Det händer även att kokiller byts vid fortsatt gjutning av 
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samma legering. Ställtiderna tas till hänsyn av produktionsplaneraren, som vid planering gör 

en avvägning mellan hög produktionsvolym och hög leveransprecision. 

4.4 Skrothantering 

Det blir mycket aluminiumskrot i SHT AB:s processer då utbytet är omkring 90 % i 

omsmältverket och 70 % i den övriga produktionen. På SHT AB återanvänds i dagsläget 80-

85 % av pläterskrotet. Försäljning av skrot har gjorts ungefär vart tredje år och de senaste 

gångerna har omkring 3000 ton sålts. Skrot som säljs är sådant som är svårt att omsätta inom 

den egna produktionen. Att sälja skrotet ses som en förlustaffär då det säljs betydligt billigare 

än priset på ny råvara. Därför har SHT AB satt upp målet "100 % återvinning", för att i så stor 

utsträckning som möjligt minska behovet av inköpt råvara vid smältning.  

 

När en order går igenom processen från fräs till paketering dras det vid varje bearbetning bort 

ett antal kilo från orderns beräknade vikt. Dessa kilon läggs in i ett "virtuellt" skrotlager i 

Sesam. När skrot sedan vägs in till smältverket förs de vägda kilona över från Sesams 

skrotlager till Apollos råvarulager.  

 

Invägning av råvara till lagret görs antingen av lastmaskinförare som väger skrot i en 

lastbärare eller genom att köpt råvara vägs in från lastbil. Nettovikten och legeringsnummer 

skrivs in manuellt i Apollo där vikten adderas till det aktuella lagersaldot. 

4.4.1 Skrotkoder  

Det finns två olika typer av koder för att hålla reda på råvaror och legeringar, en tvåsiffrig kod 

för "råvarusort" och en fyrsiffrig för legering. Koden för råvarusorten används för alla råvaror 

och exempelvis betyder koden 01 "Kv.-skrot / Al-skrot", 02 betyder "spån" och 15 betyder 

"renmetall". Den fyrsiffriga legeringskoden talar om vilken renmetall, legering eller skrotsort 

det handlar om. Opläterat skrot, alltså skrot som faller innan plätering eller skrot från material 

som inte pläteras, är "rent" och kan märkas med sitt legeringsnummer. Pläterat skrot delas in i 

"skrotfamiljer", mer om detta i Kapitel 4.4.2.  

 

Även göt med analysfel märks med sitt legeringsnummer, trots att de alltså inte har en 

godkänd analys för legeringen. De märks dock med en egen råvarusort för att inte blandas 

ihop med det skrot som har godkänd analys. Eftersom materialet är analyserat, oavsett om 

analysen är godkänd eller ej, är det känt vad det innehåller vilket gör att det oftast är relativt 

lätta att ta in som råvara i ett nytt recept.  

 

Det finns också en skrotkod för sådant skrot som inte kommer att smältas om. Detta märks 

9882 och det kan till exempel handla om omärkt eller felmärkt skrot. 9882-skrotet skulle 

kunna smältas ner och analyseras för att sedan användas, men på grund av kapacitetsbrist i 

omsmältverket säljs skrotet istället. 

4.4.2 Plätering och pläterskrot  

Mycket av det material som tillverkas av SHT AB är pläterat. De pläterplåtar som används är 

vanligtvis lodplåtar, alltså aluminiumplåtar med en legering som har lägre smältpunkt än 

legeringen i kärngötet. Den lägre smältpunkten beror på en högre kiselhalt i lodlegeringen och 

denna egenskap hos det tunna lodlagret utnyttjas i tillverkningen av värmeväxlare.  

 

Förutom lod kan plätering exempelvis bestå av en så kallad "vattensida", alltså en pläterplåt 

med en aluminiumlegering som har bättre egenskaper vid kontakt med vatten. Varje typ av 

paket, det vill säga alla de olika kombinationer av legeringar som tillverkas, har ett 
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legeringskombinationsnummer. För varje sådant nummer finns specificerat vad paketet ska 

bestå av, se exempel i Figur 4.6.  
 

  

Figur 4.6 – Exempel på uppbyggnad av paket för en legeringskombination 

Även om det är lod på båda sidorna av paketet i Figur 4.6 behöver det inte betyda att det 

handlar om samma lodlegering. Procentsatserna i specifikationen av en legeringskombination 

är schablonmässiga. Produkter med samma legeringskombinationsnummer kan också ha 

varierande procentsatser beroende på vilken kund som beställt produkten. 

 

Utifrån vilka olika legeringar som ingår i ett paket tilldelas legeringskombinationsnumret en 

skrotkod. Vid skrotfall från en legeringskombination märks skrotet med denna kod. Det finns 

fjorton olika skrotkoder för pläterat skrot och dessa börjar med 90, exempelvis 9041.  

 

Tidigt i varmvalsningen faller skrot som har högre andel pläterlegering i förhållande till 

kärnlegering, jämfört med skrot som faller senare i processen. Anledningen till detta är att 

pläterplåtarna oftast är mjukare än kärnlegeringen, vilket gör att de vid valsningen "kavlas ut" 

och pressas ner över ändarna på paketet. Detta skrot, som har relativt hög andel pläterlegering, 

märks med tillägget F vilket innebär att det 9041-skrot som faller i denna del av processen 

märks 9041F. Anledningen till att detta skrot specialmärks är att en större andel lodplåt i 

skrotet ger en högre kiselhalt. Den höga kiselhalten begränsar vad skrotet kan användas i för 

legeringar – blandas skrot med "för hög" kiselhalt i en legering måste den spädas med mer ren 

aluminium vilket är kostsamt. 

 

För att förenkla hanteringen av F-skrotet i varmvalsverket märks F-skrot från vissa liknande 

90-grupper med samma skrotkod. Skrotet blandas och märks enligt följande regler 

(Verksamhetssystemet, Märkning klippta pläterade ändar M2051, 2009):  

 9010 och 9040 märks 9040F 

 9027 och 9060 märks 9060F 

 9034 och 9038 märks 9038F 

 9041 märks 9041F 

 9075 märks 9075F 

 9079, 9030, 9058, 9094, 9090 och 9882 märks 9090F  

4.4.3 Industriprodukter 

För att kunna återanvända mer av sitt processkrot har SHT AB ett segment kallat 

Industriprodukter, förkortat IP. Produkter i detta segment används exempelvis till 

aluminiumplåtar i kylskåp eller golvvärmelösningar. Kiselhalten i IP är högre än i andra 

kärngöt som produceras. Det är omkring 2 % kisel i göt till IP jämfört med krav på en bra bit 

under 1 % kisel i andra göt. Detta gör att det går att blanda i mer pläterskrot, som har relativt 

hög kiselhalt, i legeringarna inom detta segment. Lodlegeringar kan ha kiselhalter på över 

10 %, men då det ofta är andra strikta krav på dessa legeringar kan skrot inte blandas i dessa 

trots allt.  

Lod 10 %  

 

 

Kärna 

 

 

Spärrskikt 15 % 

Lod 3 %  
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I dagsläget är ungefär 18-20 % av de göt som tillverkas i omsmältverket göt till segmentet IP. 

Efterfrågan på produkterna i detta segment har ökat de senaste åren vilket medför att SHT 

AB, om denna utveckling fortsätter, riskerar att få brist inom vissa skrotgrupper på sikt. 

Skrotbrist skulle leda till en ökad användning av renmetall i IP, vilket skulle ta bort en stor del 

av poängen med detta segment. Detta är dock inte något reellt problem inom en överskådlig 

framtid då SHT AB fortfarande har överskott på pläterskrot. 

4.4.4 Kostnad att lagra skrot kontra förlust vid försäljning  

Varje skrotkod och varje legering får ett skrotvärde kopplat till aluminiumvärdet på LME, 

London Metal Exchange. Pläterskrot värderas vanligtvis till runt 70 % av LME och "rent" 

skrot till omkring 98 %. Det rena skrotet värderas framför allt ner på grund av att dess 

effektivitet vid smältning är lägre än tackor, det tar helt enkelt längre tid att smälta skrot. 

Pläterskrotet värderas däremot i princip efter vad det skulle kunna säljas för vid ”normala” 

förhållanden enligt Johan Kindén, Controller på SHT AB. 

 

SHT AB genomförde år 2006 en analys av lagerhållningskostnad kontra försäljning av skrot. 

Detta gjordes för att kartlägga hur länge offsetskrot
1
, renmetall och pläterskrot var värt att ha i 

lager. Analysen gav med 2006 års data resultatet att råvaran kan ligga i lager mellan 2 och 4,5 

år innan kostnaden för lagerhållningsränta överstiger den förlust som görs vid försäljning.  

 

Med uppdaterade värden för dollarkurs och aluminiumvärde på LME, taget 2009-08-31, 

företagets nuvarande lagerhållningsränta och skrotvärden enligt ovan fås en brytpunkt vid 

ungefär 3,5 år för pläterskrot. Enligt denna beräkning är det alltså bara lönt att sälja 

pläterskrot om det inte kommer att kunna smältas om inom 3,5 år. Personal på SHT AB anser 

dock att skrotet är något undervärderat och denna beräkning ska ses mer som en uppskattning 

än som något exakt värde. 

4.4.5 Felaktiga lagersaldon 

I dagsläget finns flera negativa lagersaldon i Apollo, som är den mjukvara som hanterar 

råmateriallagren. Det finns flera olika troliga bidragande faktorer till detta. Personal på 

omsmältverket misstänker att det exempelvis händer att skrot körs ut på skrotgården utan att 

först vägas och rapporteras in till Apollo. När sedan skrotet tas in till omsmältverket vägs det 

och vikten dras från legeringens lagersaldo. Det händer också att uttag från skrotlagren 

registreras på andra liknande legeringar, än den legering det egentligen är. Dessutom 

rapporteras alla vikter och legeringsnummer för hand vilket gör att det med stor sannolikhet 

händer att det blir felrapporteringar även här, både vad gäller vikt och legeringsnummer. 

Övriga delar av SHT AB har inventeringar två gånger per år, men just omsmältverket 

inventerar fyra gånger per år, bland annat just för att rätta till dessa lagersaldon.  

 

Det händer också att det i omsmältverket "gjuts på luft", vilket innebär att en hel charge görs 

utan att det registrerats några råvaror till den. Detta sker då det glömts att registrera något 

recept till chargen. Det kan också inträffa att göten väger mer än den invägda råvaran, vilket 

kan ske när det gjutits ett eller flera göt med sprickor i. Eftersom det måste göras nya göt blir 

det smidigt att bara smälta om de spruckna göten, då de har rätt legering och redan är inne i 

omsmältverket. Då göten aldrig lämnar omsmältverket läggs de ofta direkt tillbaka i 

smältugnen och gjutningen görs om, utan att nytt råmaterial registreras på den nya chargen. 

Detta medför i sin tur att det i datasystemet ser ut som att göten delvis är "gjutna på luft". 

Samtidigt har göten registrerats som kassgöt och därmed fyllt på lagersaldot för den aktuella 

                                                           
1
Inköpt aluminiumskrot i form av tryckplåtar som använts vid tidningstryck  
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legeringen. Detta eftersom samtliga göt som tillverkas mäts, deras vikter beräknas och de 

registreras sedan i något av lagren GÖT, HOM eller RÅV. Färdiga göt registreras i GÖT, de 

som ska homogeniseras i HOM och kassgöt registreras som skrot i RÅV. Det blir alltså ett göt 

med för lite registrerade ingående råvaror, samtidigt som skrotets lagersaldo fylls på utan att 

något faktiskt skrot läggs i lagret. 

4.5 Utbyte 

På SHT AB används utbytet som ett mått på hur ”bra” processen är och på hur lätt eller svårt 

processen har för att tillverka en viss legering eller legeringskombination. Utbytet beräknas 

dels för omsmältverket och dels för valsverk och färdigställning.  

 

Utbytet för valsverk och färdigställning är i princip förhållandet mellan färdigt paketerat 

material och instoppat material i fräsen. Detta beräknas exempelvis för en TO enligt (SHT 

AB): 
 

 
 

(1) 

 

Där  Färdig kg = Antal kg färdigt material som registrerats på vald TO 

 Verkl kg in = Göt, plåtar och ”Extra in” som används till vald TO 

 Extra ut = Antal kg färdigt material som registrerats på annan TO 

 Extra in = Antal kg färdigt material som tagits in från annan TO 

 

Skillnaden mellan det material som går in till fräsen och det material som levereras till kund 

bör vara lika mycket som det skrot som vägs in till omsmältverket. 

4.6 Prognostisering av skrotfall 

För att kunna prognostisera hur mycket skrotråvara som kommer att falla, och därigenom 

också få en prognos för hur mycket råvara som måste köpas in, behövs en prognos för 

försäljning av de olika legeringskombinationerna. En sådan prognos görs varje månad av 

marknadsavdelningen och sträcker sig femton månader framåt i tiden. Denna prognos baseras 

på de årsavtal SHT AB har med kunder och på historisk försäljningsdata. Prognosen ger varje 

legeringskombinations förväntade försäljning till kund per månad. Nedbrytningen av 

prognosen för legeringskombinationer till en prognos för skrotfall görs med hjälp av tre olika 

Excel-filer, se Figur 4.7. 

4.6.1 Excel-fil 1 - Legeringsprognos 

Huvudplaneraren för in prognosen för legeringskombinationer i en Excel-fil där den bryts ned 

till de ingående legeringarna. För varje legeringskombination beräknas sedan hur många ton 

kärngöt, lodgöt och andra göt som prognosen motsvarar. Detta görs med hjälp av en tabell där 

det för varje legeringskombination är definierat vilken kärnlegering, vilka lod och vilka andra 

pläterlegeringar som ingår, samt hur många procent av varje legering kombinationen består 

av. Nedbrytningen ger antalet ton färdig slutprodukt som ska levereras till kund, uppdelat på 

ton per legering för varje månad. Resultatet divideras sedan med schablonvärdet för utbytet 

hos processen från fräsen och framåt, se Figur 4.1. Denna beräkning ger antalet ton per 

legering som ska levereras till fräsen i respektive månad.  

 

Legeringstonnaget per månad räknas sedan om med hjälp av en tabell med historisk data för 

dimensionsandelar per legering. Efter denna omräkning fås en götartikelprognos, det vill säga 

antalet ton götartikel som ska levereras till fräsen per månad, där en götartikel definierar både 

legering och götdimension.  
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4.6.2 Excel-fil 2 - Götförsörjningsplan 

Götartikelprognosen från Excel-fil 1 kopieras och klistras in i en annan Excel-fil där en 

götförsörjningsplan görs av planeraren på omsmältverket. I denna fil beräknas först 

nettobehovet för varje götartikel genom att ta bruttobehovet minus lagersaldo i egna lager och 

i konsignationslager. Därefter finns en rangordning av vilken leverantör som helst ska 

tillverka de olika götartiklarna, det vill säga om de ska tillverkas i det egna omsmältverket 

eller av någon extern leverantör. Detta ger ett behov per leverantör som sedan kontrolleras 

mot kapaciteten i omsmältverket och hos de andra leverantörerna. Den prognostiserade 

utnyttjandegraden för varje leverantör beräknas och blir denna för hög eller för låg måste 

valet av leverantörer justeras. Dessa justeringar innebär att det kan bli mycket manuellt 

pusslande för att få en bra balans i det planerade kapacitetsutnyttjandet. 

 

När prognosen för vilka götartiklar som ska tillverkas i det egna omsmältverket är klar finns 

en annan rangordning, denna gång av vilka legeringar som bör gjutas i vilken ugn. Efter detta 

fås ett behov av götartikel per månad i varje ugn och än en gång krävs manuellt pusslande, nu 

för att anpassa tillverkningsplanen med den planerade kapaciteten i ugnarna. När det gjorts en 

planering med ett balanserat kapacitetsutnyttjande i ugnarna är götplanen klar och visar 

behovet av götartikel per ugn i varje månad. 

4.6.3 Excel-fil 3 - Skrotplan  

Skrotplanen görs av råvaruteknikern i en tredje Excel-fil, och till denna behövs indata både i 

form av prognosen för legeringskombinationer från Excel-fil 1 och götförsörjningsplanen från 

Excel-fil 2, se Figur 4.7. Prognosen för legeringskombinationer översätts med hjälp av en 

tabell till skrotkoder, 90-koder för pläterat skrot och legeringsnummer för opläterat skrot 

enligt Kapitel 4.4.1 och Kapitel 4.4.2. Därefter beräknas hur mycket skrot som varje månad 

väntas falla från de olika skrotkoderna med hjälp av en utbytesfaktor. Denna faktor är 

schablonmässig och baseras på det genomsnittliga utbytet för samtliga legeringar, i dagsläget 

omkring 70 %. Det görs dessutom ett påslag för pläterplåtar då dessa varmvalsas både vid 

pläterplåtstillverkning och vid plätering. Totalt ger detta hur mycket skrot som väntas falla i 

produktionen från och med fräs till leverans av färdig produkt. Det görs också en extra 

beräkning för skrotfallet av spån från fräsen då detta skrot alltid är "rent", det vill säga 

opläterat. Detta görs med en spånskrotfallsfaktor på cirka 5 %. Här blir det alltså en 

dubbelberäkning av frässpånet, som också ingår i den första skrotfallsberäkningen. 
 

 
Figur 4.7 – Framtagning av prognos för skrotfall 

 

Både utbytesfaktorn och faktorn för fall av spånskrot är genomsnittliga och det är känt att det 

i verkligheten skiljer ganska mycket mellan hur högt utbytet är för olika legeringar. Det finns 

i dagsläget dock varken tid eller möjlighet att ta hänsyn till detta i beräkningarna. 

 

Prognos för: 

 Skrotfall 

 Lagerutveckling i 
skrotlager 

 Behov av inköpta 
råvaror 

Prognos för behov av 
legeringskombinationer 

Götartikelprognos Götplan 

Legeringskombinationsprognos 
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En sammanställning av prognosen för skrotfall görs också i Excel-fil 3, där det totala fallet av 

skrot redovisas. Här görs också en uppdelning på spån, rent skrot, pläterskrot och 9882-skrot. 

I detta fall innebär koden 9882 skrot som är svårt att omsätta. Det skiljer sig alltså lite från en 

del av det andra skrotet i gruppen 9882, som skulle kunna återanvändas om det hade funnits 

kapacitet att smälta om det och analysera det, se Kapitel 4.4.1. 

 

I Excel-fil 3 beräknas sedan, med hjälp av behovet per legering per ugn och schablonrecept 

för respektive legering i respektive ugn, hur mycket av inköpta råvaror och skrot från de olika 

skrotkoderna som kommer att gå åt varje månad. Först här har alltså den ursprungliga 

försäljningsprognosen bearbetats tillräckligt mycket för att ge en prognos för behovet av 

inköpta råvaror. Dessa data skickas till råvaruplaneraren som har hand om planeringen av 

inköpta råvaror. Råvaruplaneraren har även ytterligare en Excel-fil där exempelvis behovet av 

råvaror kontrolleras mot egna lager och konsignationslager. 

 

I Excel-fil 3 beräknas också de prognostiserade lagerförändringarna för de olika sorterna 90-

skrot varje månad. Utgående saldo beräknas som summan av ingående saldo och 

prognostiserat skrotfall minus den beräknade användningen enligt schablonrecepten. Här 

förskjuts prognosen för skrotfallet en månad för att ta hänsyn till ledtiden. Lagerutvecklingen 

ger en bild av vilka skrotsorter det, enligt prognoserna, kommer att bli brist på eller överskott 

av de kommande månaderna.  

4.7 Recepthantering  

För varje gjutning i omsmältverket görs ett specifikt recept som baseras på de råmaterial, 

inklusive skrot, som finns att tillgå. Varje legering som gjuts har målvärden och för varje 

relevant grundämne finns en maximinivå, och ibland även en miniminivå, som blandningen 

måste hållas inom. När ett nytt recept ska göras skrivs först legeringsnummer, dimension, ugn 

och antal göt in i ett receptberäkningsprogram i Apollo. Utifrån detta beräknas den totala 

götvikten och det blir möjligt att börja fylla på råvaror i receptet för att uppnå denna vikt. Alla 

råvaror som läggs till har en registrerad innehållsförteckning i systemet, baserad antingen på 

dess faktiska innehåll från en analys eller från ett beräknat innehåll. När en råvara lagts till 

uppdateras receptets beräknade innehåll avseende de ingående ämnena. I programmet visas en 

tabell med varje elements minvärde, beräknade värde, maxvärde samt nominella värde. I 

tabellen markeras de beräknade värden som är för låga med grönt och de som är för höga med 

rött. När tillräckligt med råmaterial lagts till, och alla beräknade värden har godkända nivåer, 

överförs receptet och därefter kan arbetslaget i smältverket börja hämta de råmaterial som 

behövs till den aktuella gjutningen.  
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5 Problembeskrivning  

I detta kapitel beskrivs de problemområden som examensarbetet främst är tänkt att behandla. 

Slutligen görs en uppgiftsprecisering för att tydliggöra arbetets syfte.  

5.1 Genomsnittlig utbytesfaktor  

I två olika beräkningar används en genomsnittlig utbytesfaktor, trots att det är känt att det 

skiljer mycket i hur stort utbytet är för olika legeringar och legeringskombinationer. I den 

första beräkningen som beskrivs i Kapitel 4.6.1, divideras det prognostiserade tonnaget till 

kund med utbytesfaktorn för att ge det tonnage som ska levereras till fräsen. En legering som 

har högre utbyte än den genomsnittliga utbytesfaktorn får här ett högre beräknat tonnage till 

fräsen än vad som kommer att behövas enligt prognosen. Den andra gången som 

utbytesfaktorn används är vid beräkningen av hur mycket skrot som kommer att falla, vilket 

beskrivs i Kapitel 4.6.3. Här får en legering med högre utbyte än genomsnittet också ett högre 

prognostiserat skrotfall än dess verkliga skrotfall. Det innebär att en legering med högt utbyte 

kommer få ett för högt prognostiserat behov, och på detta för höga behov beräknas dessutom 

ett för högt prognostiserat skrotfall. På samma sätt kommer en legering med ett lågt utbyte att 

få för lågt prognostiserat behov och ett för lågt prognostiserat skrotfall baserat på detta för 

låga behov. Felet förstärks alltså, och ju längre ifrån genomsnittet en legerings utbyte ligger 

desto mer förstärks felet, och desto mer felaktigt blir det prognostiserade skrotfallet för 

legeringen.  

5.2 Koppling mot orderstock  

Det görs idag ingen skillnad på långsiktig och kortsiktig prognos för skrotfall, all 

prognostisering baseras på den prognos för legeringskombinationer som görs av 

marknadsavdelningen. Denna prognos görs oftast i mitten av varje månad och sträcker sig 

från nästkommande månad och femton månader framåt. Detta innebär att en kortsiktig 

skrotfallsprognos baserad på prognosen för legeringskombinationer inte kan ge den precision 

som önskas. För att få en ökad precision vill SHT AB därför utforma en kortsiktig 

skrotfallsprognos kopplad till den faktiska orderstocken.  

5.3 Uppgiftsprecisering  

För att ta fram möjliga lösningar på problemen beskrivna i Kapitel 5.1 och Kapitel 5.2 krävs 

först och främst en undersökning av vilken data som finns tillgänglig i dagsläget. Dessutom 

behövs en analys av vilken data som kan och bör användas. Visar det sig att det saknas data 

som är relevant för examensarbetet krävs också en undersökning av hur dessa data ska kunna 

tas fram.  

 

Examensarbetets syfte kan, utgående från problembeskrivningen, preciseras och uttryckas 

som att ge svar på följande två frågeställningar:  

 Hur kan nedbrytningen av prognosen för legeringskombinationer förändras så att 

precisionen hos den långsiktiga skrotfallsprognosen blir bättre? 

 Hur kan en kortsiktig skrotfallsprognos kopplad till den faktiska orderstocken 

utformas?  

 

För att besvara den andra frågeställningen krävs också en undersökning av hur relevant data 

för prognosen ska samlas in och hur den ska behandlas. 
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6 Teoretisk referensram  

I detta kapitel presenteras de bakomliggande teorier som ligger till grund för kommande delar 

i examensarbetet. 

6.1 Planeringshierarki 

"If you fail to plan, you plan to fail" 

(Okänd) 

 

Beslutstagandet inom ett företag är komplext då det till exempel kan behandla allt från ett 

tiotal till tusentals artiklar och då tidshorisonten kan variera beroende på artiklarnas karaktär. 

För att skapa ordning i detta kaos finns en generell struktur som kan implementeras, se Figur 

6.1. I hierarkins övre delar sträcker sig planerna över en längre tidshorisont och behandlar 

strategier och aggregerade behov, som kräver en längre tidsperiod för att kunna påverkas. I 

den nedre delen av hierarkin sköts beslutstagande på detaljnivå och syftet är där att på daglig 

eller veckobasis producera och uppfylla de krav som fastslagits på högre nivåer. De lägre 

nivåernas tidshorisont är betydligt kortare och de är knutna till faktiska order eller 

prognostiserade värden. 
 

 
Figur 6.1 – Planeringshierarki (Olhager, 2000) 

6.1.1 Sälj- och Verksamhetsplanering 

Sälj- och Verksamhetsplanering (SVP eller SOP) är planering som sker högt upp i 

planeringshierarkin. Den behandlar det aggregerade behovet från kund och har en längre 

planeringshorisont än planeringsfaser längre ned i hierarkin. SVP får sina direktiv från 

företagets affärsplan och använder även information från efterfrågeadministrationen och 

resursplanen för att bestämma de förutsättningar som ska gälla i huvudplanen. En välgjord 

SVP medför därför fördelar för hela planeringshierarkin, då den sammankopplar företagets 

strategiska mål med marknadsplanering, resursplanering och finansiell planering, se Figur 6.2. 
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Figur 6.2 – Sälj- och verksamhetsplanering (Olhager, 2000) 

 

Tidshorisonten för SVP bör vara längre än ett år. Detta för att täcka eventuella säsonger som 

kan påverka prognostiseringen. Tidshorisonten bör även vara tillräckligt lång för att 

trögrörliga resurser som produktionsanläggningar, maskiner och personal ska kunna påverkas 

(Olhager, 2000). 

 

Sälj- och Verksamhetsplanering behandlar först och främst fyra områden: efterfrågan, 

resurser, produktionsmix och produktionsvolym (Vollmann et al., 2005). Beslut som tas 

angående något av dessa fyra områden påverkar både de andra områdena och flera andra 

egenskaper hos företaget. Om till exempel tillgängliga resurser är mindre än efterfrågan 

resulterar det i att vissa kunders behov inte kommer kunna uppfyllas, vilket leder till att 

leveransservice och kapital bundet i lager minskar. Även beslut angående områdena mix och 

volym påverkar varandra. Företaget kan fokusera på att hålla en hög produktionsvolym 

genom att minska antalet ställ, vilket medför att företaget kan producera fler enheter per 

tidsenhet. Dock innebär detta en minskad produktflora vilket kan innebära förlorade 

konkurrensfördelar.  

6.1.2 Huvudplanering 

Huvudplanens tidshorisont är kortare än den för Sälj- och Verksamhetsplaneringen. 

Anledningen till detta är att produkter i huvudplanen kopplas mot kundorder. Enligt Olhager 

(2000) syftar huvudplanen till att fungera som ett kontrakt mellan marknad och produktion. 

Avvägningar mellan försäljning och tillverkning sker repetitivt med hänsyn till de strategiska 

målen givna av SVP (Vollmann et al., 2005). Företaget kan även överväga att använda sig av 

utlego för att täcka kundernas behov, om det exempelvis skulle uppstå kapacitetsbrist. 

 

Ett aggregerat behov från kund erhålls från Sälj- och Verksamhetsplanering. Detta bryts sedan 

ned till behovet per produkt, givet att dessa är oberoende. Genom att kartlägga hur mycket av 

prognosen som har "konsumerats" av faktiska order ges hur mycket produkter företaget kan 

”lova bort” till kunder under nuvarande och kommande perioder, vilket kallas Möjligt Att 

Lova (Olhager, 2000) eller Available To Promise (ATP). 

6.1.3 Materialbehovsplanering  

Materialbehovsplanering, förkortas MRP efter sitt engelska namn, används för planering av 

artiklar med beroende behov (Olhager, 2000). Med beroende behov menas att råmaterial och 

komponenter kan kopplas till behovet av en slutprodukt. Slutprodukter och reservdelar har ett 

oberoende behov som styrs av marknaden, deras behov går inte att beräkna utifrån någon 

annan artikels efterfrågan (Olhager, 2000). Behovet av råvaror och komponenter är däremot 

direkt beroende av efterfrågan på den eller de slutprodukter de ingår i. Behovet av en 
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komponent med beroende behov kan alltid beräknas med hjälp av produktstrukturen, förutsatt 

att behovet för den eller de slutprodukter som komponenten ingår i är känt. 

 

Behovet av slutprodukterna erhålls från huvudplaneringen och bryts ner i en 

behovsnedbrytning som görs efter dess produktstruktur. En produktstruktur, eller Bill Of 

Materials (BOM), är ett tillverkningsdokument som specificerar vilka ingredienser eller 

komponenter som behövs för att tillverka en produkt (Vollmann et al., 2005). I en struktur 

med endast en nivå visas en produkt och dess ingående komponenter, medan en nivåvis 

produktstruktur
1
 även visar komponenternas ingående komponenter. I den senare visas alla 

ingående komponenter hela vägen från slutprodukt ner till råmaterial eller inköpta 

komponenter.  

6.1.4 Detaljplanering  

På planeringshierarkins lägsta nivå återfinns detaljplaneringen. Dess uppgift är att sekvensera 

vilka order som ska behandlas när och hur för att "rätt vara ska finnas på rätt plats vid rätt 

tidpunkt". Planeringen sker först och främst utifrån tillgänglig kapacitet, om 

utnyttjandegraden är för hög kan den minskas genom att tillämpa till exempel övertid. Att öka 

kapaciteten i denna fas är svårt då dess tidshorisont är tämligen kort, vilket innebär att 

investeringar i nya maskiner eller dylikt inte är ett alternativ. Sekvenseringen kan ske efter 

många olika prioriteringsregler som bestämts internt inom företaget. 

6.2 Kundorderpunkt 

Kundorderpunkt, förkortat KOP (även CODP eller OPP), är den punkt i 

tillverkningsprocessen där materialet blir kopplat till en specifik kundorder. Innan material 

kopplas till faktiska order baseras materialbehovet på prognoser. Beroende på var i 

tillverkningsprocessen denna punkt är placerad används olika benämningar för vilken typ av 

produktionsstrategi som används. De fyra olika produktionsstrategierna är Produktion mot 

lager (MTS), Montering mot kundorder (ATO), Produktion mot kundorder (MTO) och 

Konstruktion mot kundorder (ETO). Kundorderpunktens placering vid de olika 

produktionsstrategierna visas i Figur 6.3 
 

 
Figur 6.3 – Kundorderpunktens placering vid olika produktionsstrategier (Olhager, 2000) 

6.3 Säkerhetsmekanismer 

Anledningen till att säkerhetsmekanismer används är att gardera mot variationer i efterfrågan 

och osäkerhet i leveranser. Det kan handla både om intern efterfrågan på komponenter och 

råmaterial samt om extern efterfrågan på färdiga produkter (Olhager, 2000). I Figur 6.4 

illustreras de osäkerheter som kan uppstå inom produktionen. 

                                                           
1
 På engelska ”indented bill of materials” 
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Figur 6.4 – Olika källor till osäkerhet (Olhager, 2000) 

 

Enligt Olhager (2000) finns det tre olika typer av säkerhetsmekanismer: 

 Säkerhetslager 

 Säkerhetsledtid 

 Ökade behov 

 

Med säkerhetslager byggs en buffert upp för att täcka upp eventuell brist som skulle kunna 

uppstå. En önskad leveransservice sätts och utifrån den beräknas nivån på säkerhetslagret. 

Säkerhetslager används till artiklar med oberoende behov som har en osäkerhet i kvantitet. 

 

Säkerhetsledtid kan användas för artiklar med beroende behov. Detta för att de ska finnas 

tillgängliga innan det faktiska behovet föreligger (Olhager, 2000). Nackdelen med att använda 

sig av säkerhetsledtid är att den totala ledtiden för slutprodukten förlängs, vilket i sin tur 

medför att en längre planeringshorisont kan behövas. Metoden är fördelaktig att använda då 

det råder osäkerhet i ledtid, till exempel om en leverantör har varierande leveransprecision. 

 

Ökade behov kan användas för att ta hänsyn till kassationer eller liknande. Ökat behov läggs 

generellt till i huvudplanen för produkten och används för att skydda mot eventuella 

variationer inom produktionsprocessen. 

6.4 Prognoser 

Prognostisering görs av artiklar med oberoende efterfrågan, alltså framförallt slutprodukter 

och reservdelar (Olhager 2000). Detta innebär att de artiklar vars behov inte går att beräkna 

utifrån andra produkter högre upp i produktstrukturen måste prognostiseras. 

 

Enligt Nahmias (1997) finns följande generella grundläggande egenskaper hos prognoser: 

1. Prognoser är vanligtvis fel. Samtidigt som detta är en av de viktigaste av 

prognosernas egenskaper är det också en av de mest ignorerade. När en prognos 

fastställts betraktas den ofta felaktigt som känd information. 

2. En bra prognos inkluderar ett mått på förväntat prognosfel. Detta i form av 

antingen standardavvikelse eller intervall. 

3. Aggregerade prognoser är säkrare. En prognos för en produktgrupp har ett lägre 

relativt prognosfel än prognosen för en individuell produkt. 

4. Prognossäkerheten avtar med prognoshorisonten. Kortsiktiga prognoser är lättare 

att göra och blir mer korrekta än långsiktiga prognoser. 

5. Prognoser skall inte ersätta känd information. Även om ett företags prognoser har 

stämt bra överens med efterfrågan hittills kanske det finns omständigheter i framtiden 

som den vanliga prognosen inte kan ta hänsyn till. Det kan exempelvis vara planerade 

kampanjer för någon viss produkt som kommer göra att försäljningen går upp, vilket i 

så fall måste tas in i prognosen manuellt. 
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DeLurgio och Bhame (1991) uttrycker den andra egenskapen ovan med att en bra prognos ska 

ha tre dimensioner: medelvärde, intervall och beräknad sannolikhet för att utfallet hamnar 

inom intervallet. Följande ges som ett exempel på en "bra prognos":  
 

”Förväntad försäljning nästa månad är 400 enheter och med 70 % sannolikhet blir 

försäljningen mellan 300 och 500 enheter.” 

(DeLurgio och Bhame, 1991, s 38 (fritt översatt)) 

 

Den femte egenskapen hos prognoser illustreras i Figur 6.5. Figuren visar hur ett företags 

framtida kapacitet dediceras. I exemplet visas en leverantör som har prognostiserad 

efterfrågan och faktiska order, men även information från några viktiga kunder. Informationen 

kan exempelvis bestå av kundernas lagernivåer och produktionsplaner. Sådan information 

minskar beroendet av kortsiktiga prognoser, och beslut kan istället baseras på fakta. På samma 

sätt finns olika behov av efterfrågeprognoser beroende på var kundorderpunkten är placerad, 

se Figur 6.6. 

 
Figur 6.5 – Information minskar beroendet av kortsiktig prognos (Vollmann et al., 2005) 

 
Figur 6.6 – Hur prognos ersätts med faktiska order (Vollmann et al., 2005) 

6.4.1 Varför prognoser? 

"The goal of forecasting is not to predict the future but to tell you what you need to know to 

take meaningful action in the present" 

(Saffo, 2007, s 122) 

 

Efterfrågeprognoser behövs både för den kortsiktiga material- och produktstyrningen och för 

långsiktig dimensionering av produktionssystemet. Den långsiktiga prognostiseringen 

används framförallt för att planera investeringar eller nedskärningar i trögrörliga resurser som 

produktionsanläggningar, maskiner och personal (Olhager, 2000). Den kortsiktiga 

prognostiseringen kan användas till lagerstyrning. 
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Bra prognoser kan förbättra ett företags prestationer avsevärt. Det är inte ovanligt att 

investeringar i ett prognossystem återbetalar sig redan inom ett år (DeLurgio och Bhame, 

1991). Detta beror på att bra prognoser är viktiga för att minska både onödigt höga 

lagernivåer och risken för brister. Obefintliga eller dåliga prognoser kan leda till minskade 

servicenivåer, som sin tur kan ge förlorad försäljning och förlust av kunder och 

marknadsandelar. DeLurgio och Bhame (1991) anser att det stora övertag som ett bra 

prognostiseringssystem ger kan belysas av att de bästa tillverkarna, distributörerna, 

återförsäljarna och serviceföretagen i världen kännetecknas av överlägsna prognos- och 

distributionssystem. 

6.4.2 Prognossystem 

Det är viktigt att skilja på prognossystem och prognosmetod. En prognosmetod är en 

matematisk eller kvalitativ teknik för att ta fram en prognos, vilket beskrivs i Kapitel 6.4.3, 

medan ett prognossystem är betydligt mer komplext och består av flera sammankopplade 

delar. Prognossystemet kan hantera historisk data för de senaste åren, ta emot och behandla ny 

data, generera filer och grafer, skapa prognoser med hjälp av flera olika prognosmodeller och 

mycket mer. 

 

DeLurgio och Bhame (1991) skiljer på tre olika typer av prognossystem, Typ 1, Typ 2 och 

Typ3. Prognossystem av Typ 1 ger kortsiktiga prognoser på produktnivå och används på både 

operativ nivå exempelvis för lagerstyrning och till huvudplaneringen. För långsiktiga 

aggregerade prognoser används prognossystem av Typ 2. Dessa prognoser är bara till för den 

strategiska planeringen. Ofta behövs även en kortsiktig aggregerad prognos för att bättre 

hantera strategiskt viktiga affärsområden. Detta ges av prognossystem av Typ 3, som bör vara 

integrerat med ett prognossystem av Typ 1. Prognoser från ett system av Typ 3 kan 

exempelvis vara en viktning eller ett medelvärde av ett företags Typ 1-prognos och Typ 2-

prognos för de närmaste sex månaderna. För att få en så bra planeringsprocess som möjligt 

bör alla tre typerna av prognossystem användas och integreras i ett företag. 

6.4.3 Prognosmetoder 

Prognosmetoder brukar sägas vara kvantitativa eller kvalitativa. Kvalitativa, eller subjektiva, 

prognosmetoder baseras på människors omdöme medan kvantitativa, eller objektiva, 

prognosmetoder utgår från analys av data (Nahmias, 1997). 

 

Några exempel på hur kvalitativa prognoser kan tas fram är via kundundersökningar, genom 

att sammanställa försäljningsavdelningars uppskattning av kommande efterfrågan och 

Delphimetoden
1
. Delphimetoden innebär att en grupp experter enskilt fyller i ett 

frågeformulär. Resultaten från dessa frågor används sedan för att generera ett nytt 

frågeformulär som skickas ut (DeLurgio och Bhame, 1991). Experterna kan nu ompröva sina 

ursprungliga åsikter mot bakgrund av den övriga gruppens åsikter (Nahmias, 1997). Detta 

upprepas sedan tills gruppen når enighet. Olhager (2000) påpekar att det är viktigt att 

experterna inte möts eller får reda på vem av de andra som anser vad. Detta då 

Delphimetodens främsta fördel är att den ger möjligheten att värdera individuella åsikter utan 

att värderingen påverkas av personligt samspel (Nahmias, 1997). 

 

Kausala modeller är en kvantitativ metod som kan användas för att ta fram prognoser. Dessa 

använder data från en eller flera andra källor än den som prognostiseras. Kausala modeller 

                                                           
1
 Metoden har fått sitt namn efter Oraklet i Delfi som i det antika Grekland påstods kunna se 

in i framtiden. 
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används dock främst i ekonomiska sammanhang, som vid försök att prognostisera 

makroekonomiska variabler (Nahmias, 1997). För prognoser inom företag används vanligtvis 

tidsseriemetoder. 

6.5 Tidsserier 

En tidsserie består av kronologiskt ordnad data med konstant periodlängd. För att skapa en 

prognos för framtida efterfrågan av en produkt kan någon tidsseriemetod användas. En 

tidsseriemetods prognos baserar sig enbart på produktens historiska efterfrågan (Olhager, 

2000). Tanken är att mönster i historisk data ska kunna användas för att prognostisera 

framtida värden i tidsserien. 

 

Vid tidsserieanalys isoleras återkommande mönster i en tidsserie. Att dela upp en tidsserie i 

dessa olika komponenter kallas dekomposition (Olhager, 2000). Enligt Nahmias (1997) finns 

följande tidsseriekomponenter som kan identifieras: 

1. Trend. Tidsserien visar en stabil ökning eller minskning. Om inget annat anges antas 

trenden vara linjär, men den skulle också kunna vara exempelvis exponentiell eller 

kvadratisk. 

2. Säsong. Tidsserien har ett mönster som upprepas inom ett fixt intervall. Vanligtvis 

upprepas en säsongs mönster över ett år, men det kan även handla om kortare 

tidsperioder som dag, vecka eller månad. 

3. Cykel. Liknar säsong men sträcker sig över en längre tidsperiod. Det brukar ofta 

handla om ett par år och en cykel är ofta kopplad till konjunkturcykeln. Prognoser 

baserade på tidsserier är, enligt Olhager (2000), dock sällan så långsiktiga att cykliska 

mönster går att identifiera.  

4. Slump. Slumpmässiga variationer utan urskiljbart mönster. 

 

Olhager (2000) lägger också till ”Nivå” som en femte tidsseriekomponent. Nivån är den 

genomsnittliga efterfrågan över tiden. De fem tidsseriekomponenterna illustreras i Figur 6.7. 

 
Figur 6.7 – De fem tidsseriekomponenterna (Olhager, 2000) 
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6.5.1 Glidande medelvärde 

Användning av glidande medelvärde (SMA) innebär att prognosen för nästa period blir ett 

medelvärde av de N senaste perioderna, enligt (Olhager, 2000): 
 

 

 
(2) 

 

Där  Ft+1 = prognos för period t+1, gjord i period t. 

 N = antal observationer. 

 i = periodindex. 
 Di = efterfrågan i period i. 

 

Glidande medelvärde är en enkel metod som fungerar bäst då efterfrågan inte följer något 

speciellt mönster (DeLurgio och Bhame, 1991). Anledningen till att glidande medelvärde inte 

är någon bra prognosmetod om efterfrågan har en trend är att prognosen kommer att släpa 

efter (Nahmias, 1997). Valet av antalet perioder kommer att påverka hur mycket prognosen 

släpar efter. Ett större antal perioder ger en trögare men jämnare prognos och ett mindre antal 

perioder ger en prognos som snabbare följer förändringar men som är känsligare för påverkan 

av slump (Vollmann et al., 2005). 

6.5.2 Exponentiell utjämning 

En populär metod för prognostisering av stabila tidsserier är exponentiell utjämning. Denna 

metod innebär att kommande periods prognostiserade efterfrågan är en viktning mellan 

föregående periods prognostiserade efterfrågan och föregående periods faktiska efterfrågan 

(Nahmias, 1997), alltså: 
 

  (3) 

 

Där  Ft+1 = prognos för period t+1, gjord i period t. 

 α = utjämningskonstant. 

 Dt = efterfrågan i period t. 

 Ft = prognos för period t. 

 

där 0 < α ≤ 1. Utjämningskonstanten α avgör hur mycket vikt som läggs vid föregående 

prognos och hur mycket som läggs på föregående periods faktiska efterfråga. Valet av α 

kommer, precis som valet av antal perioder i glidande medelvärde, avgöra hur snabbt 

prognosen reagerar på systematiska förändringar. Ett lågt α ger en stabilare prognos som 

reagerar långsamt på dessa förändringar. Ett högt värde på α däremot ger en snabbare reaktion 

på systematiska förändringar, men gör samtidigt att prognosen blir mer känslig för 

slumpinverkan (Olhager, 2000). Väljs istället α = 1 fås en så kallad naiv prognos, vilket 

innebär att prognosen för kommande period blir den senaste periodens efterfrågan. Vanligtvis 

väljs dock ett värde på α mellan 0,1 och 0,3 (Olhager, 2000). 
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Jämförs exponentiell utjämning med glidande medelvärde gäller följande approximativa 

förhållande mellan utjämningskonstanten och antalet perioder (Olhager, 2000): 
  

 
 

(4) 

 

Där  α = utjämningskonstant. 

 N = Antal perioder. 

 

Vid denna relation kommer de båda prognosmetoderna ha ungefär samma tillförlitlighet och 

ge samma fördelning av prognosfel. Den viktigaste anledningen till att välja exponentiell 

utjämning istället för glidande medelvärde är därför att beräkningen med exponentiell 

utjämning är effektivare (DeLurgio och Bhame, 1991). Det är också lättare att bestämma ett 

optimalt α än att bestämma ett optimalt antal perioder för glidande medelvärde. Dessutom 

finns det modeller för exponentiell utjämning som tar hänsyn till både trend och säsong 

(Olhager, 2000). 

6.6 Val av prognosmetod  

Georgoff och Murdick (1986) påpekar att bland annat följande punkter ska tänkas igenom vid 

valet av prognosmetod: 

 

 Tidshorisont. De flesta chefer vill ha en så lång tidshorisont som möjligt för 

prognosen. Valet av tidshorisont måste dock bli en avvägning då en längre tidshorisont 

kräver mer komplexa prognosmetoder, ger ökade kostnader och gör prognostiseringen 

mer tidskrävande. Hänsyn måste tas både till tiden för utveckling av en prognosmetod 

och tiden det sedan tar att ta fram en prognos. 

 Kostnad. Generellt är kostnaden för en prognosmetod störst i början när metoden 

utvecklas och installeras. Därefter överstiger nästan alltid en prognosmetods 

potentiella värde för en beslutsfattare den kostnad som krävs för att generera och 

uppdatera själva prognosen. 

 Tillgänglighet av data. Innan en prognosmetod väljs måste en utvärdering göras av 

hur representativ tillgänglig data är samt hur omfattande och tillförlitlig den är. 

 Behov av detaljnivå. Aggregerade prognoser är lättare att göra, men ibland behövs 

information på produktnivå. En aggregerad prognos kan då brytas ner med hjälp av 

historisk data för att ta fram denna information. Alternativt kan en prognosmetod som 

klarar av att hantera flera prognoser på produktnivå användas och dessa prognoser kan 

sedan sammanställas för att ge en aggregerad helhetsbild. 

 Precision. Även om en prognosmetods precision skulle kunna ses som det allra 

viktigaste, kan det ibland vara värt att välja en metod som har sämre precision, men 

som istället kan ge annan kompletterande information. 

 Form. Det är alltid klokt att använda en prognosmetod som ger både ett medelvärde 

och någon typ av intervall för troligt utfall. 

 

Olhager (2000) anser att de grundläggande kriterierna vid val av prognosmetod är tid, 

kostnad, tillförlitlighet, förmåga att identifiera systematiska förändringar och känslighet för 

tillfälliga svängningar. Tid och kostnad skiljer mest mellan kvalitativa och kvantitativa 

prognoser. Kvalitativa prognoser kräver mer resurser i form av tid och pengar för att ge en bra 

prognos, medan kvantitativa prognoser kan systematiseras. Tillförlitlighet och förmåga att 

identifiera systematiska förändringar varierar mellan olika kvantitativa metoder, medan 

känsligheten för tillfälliga svängningar är kopplat till olika parametervärden. 
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Fler saker som påverkar valet av prognosmetod är kunskapen och erfarenheten hos de som 

ska ta fram och använda prognosen, tillgången på mjukvara och hårdvara, förtjänsten vid ökad 

precision hos prognosen samt kostnaden för prognosfel (DeLurgio och Bhame, 1991). 

6.7 Utvärdering av prognoser 

Kvaliteten hos en prognos bör bedömas efter kvaliteten hos de beslut som baseras på 

prognosen. Idealt borde därför utvärderingen av en prognos baseras på kostnaden för att ta 

fram prognosen och det värde prognosen har för företagets beslutsfattning. Båda dessa värden 

är dock svåra att beräkna och därför används vanligtvis mer direkta mått på kvaliteten hos en 

prognos (Vollmann et al, 2005). Det som mäts är då prognosens precision, och för att mäta 

denna behövs ett mått på prognosfelet. Prognosfelet i period t definieras som (DeLurgio och 

Bhame, 1991; Olhager, 2000; Nahmias, 1997): 
 

  (5) 

 

Där  et = prognosfelet i period t. 

 Dt = efterfrågan i period t. 

 Ft = prognos för period t. 

 

Ett vanligt mått på en prognos precision är medelabsolutfelet, MAD. Detta beräknas som 

medelvärdet på prognosfelens absolutvärde enligt följande formel (Olhager, 2000; Nahmias, 

1997): 
 

 

 
(6) 

 

Där  MAD = medelabsolutfelet. 

 N = antal observationer. 

 et = prognosfelet i period t. 

 

MAD ser inte till prognosfelets tecken, vilket gör att den inte kan användas för att avgöra om 

prognosen i genomsnitt ligger över eller under den verkliga efterfrågan (Olhager, 2000). För 

att avgöra detta brukar medelfelet ME, användas (Olhager, 2000): 
 

 

 
(7) 

 

Där  ME = medelfelet. 

 N = antal observationer. 

 et = prognosfelet i period t. 

 

Ett lågt värde på ME ska inte tolkas som att prognosen har hög precision, då stora negativa 

prognosfel i vissa perioder tas ut ifall prognosen har stora positiva prognosfel i andra perioder 

(Vollmann et al., 2005). För att kunna följa upp precisionen hos en prognos bör därför ME 

användas i kombination med MAD, så att det blir möjligt att följa upp både prognosens 

medelvärde och spridning (Olhager, 2000). 
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Uppdatering av både MAD och ME kan göras med hjälp av exponentiell utjämning (Olhager, 

2000): 
 

  (8) 

 

Där  MADt = exponentiellt utjämnat medelabsolutfel i period t 

 α = utjämningskonstant. 

 et = prognosfelet i period t. 
 

  (9) 

 

Där  MEt = exponentiellt utjämnat medelfel i period t. 

 α = utjämningskonstant. 

 et = prognosfelet i period t. 

 

Ett annat sätt att mäta prognosfel är procentuellt medelabsolutfel MAPE, som beräknas enligt 

(Nahmias, 1997): 
 

 

 
(10) 

 

Där  MAPE = procentuella medelabsolutfelet 

 N = antal observationer. 

 et = prognosfelet i period t. 

 Dt = efterfrågan i period t. 

 

MAPE är ett vida använt mått på prognosfel och har fördelen att det blir möjligt att 

exempelvis jämföra en prognosmetods precision för produkter med både låg och hög 

efterfrågenivå (Zotteria et al., 2005). 

6.7.1 Prognosuppföljning 

En prognos ska alltid följas upp för att eventuella fel i indata eller i själva modellen ska kunna 

upptäckas (Olhager, 2000). De data som inte kan ses som en del i den normala 

efterfrågemodellen, exempelvis felaktigt inmatad data eller data insamlad under en 

försäljningskampanj, ska tas bort. 

 

En vanlig metod för att kontrollera efterfrågedata och en prognosmetods medelvärdesriktighet 

är att använda kontrollsignaler, eller på engelska Tracking Signals. För efterfrågedata 

beräknas kontrollsignalen som (Olhager, 2000): 
 

 
 

(11) 

 

Där  TSDt = kontrollsignal för efterfrågan 

 MADt-1 = exponentiellt utjämnat medelabsolutfel i period t-1 

 Dt = efterfrågan i period t. 

 Ft = prognos för period t. 

 

Om kontrollsignalen, som är förhållandet mellan aktuellt prognosfel och MAD, är större än en 

kontrollfaktor k bör systemet varna så att efterfrågevärdet kan kontrolleras. Faktorn k väljs 
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vanligtvis till 4 och prognosuppföljningen utformas som ett kontrolldiagram med k som 

kontrollgräns (Olhager, 2000). Sannolikheten att kontrollsignalen, förutsatt normalfördelad 

efterfrågan, ligger under kontrollgränsen är: 

 

 89,04 % för k = 2 

 98,36 % för k = 3 

 99,86 % för k = 4 

 

Detta innebär att om k = 2 är det ungefär 11 % sannolikhet att normala efterfrågevärden ger 

varningar, vilket med k = 4 är betydligt ovanligare (under 0,2 %). 

 

För att kontrollera prognosmetodens medelvärdesriktighet studeras vanligtvis förhållandet 

mellan de exponentiellt utjämnade värdena för ME och MAD enligt formeln (Olhager, 2000): 

 
 

 
(12) 

 

Där  TSFt = kontrollsignal för prognosmetoden i period t. 

 MEt = exponentiellt utjämnat medelfel i period t. 

 MADt-1 = exponentiellt utjämnat medelabsolutfel i period t-1 

 

Denna kontrollmetod kallas enligt Olhager (2000) för Triggs metod. Dock använde Trigg inte 

absolutbeloppet av det exponentiellt utjämnade medelfelet, utan använde medelfelet med sitt 

tecken (Trigg, 1964): 
 

 
 

(13) 

 

Där  Kontrollsignalt = kontrollsignal för medelvärdesriktigheten i period t. 

 MEt = exponentiellt utjämnat medelfel i period t. 

 MADt = exponentiellt utjämnat medelabsolutfel i period t 

 

Skillnaden blir i stort sett att Triggs kontrollsignal ligger i intervallet ±1, medan Olhagers 

version på grund av absolutbeloppet ligger mellan noll och ett. I övrigt blir de lika då det 

exponentiellt utjämnade prognosfelet och det exponentiellt utjämnade ME får samma värde, 

eftersom de utgår från samma värde och dessutom uppdateras på samma sätt, jämför Ekvation 

(9) och (Trigg, 1964): 
 

 (14) 

 

Där  Exponentiellt utjämnat et = exponentiellt utjämnat prognosfel i period t. 

 α= utjämningskonstant. 

 et = prognosfelet i period t. 

 

Om kontrollsignalen, beräknad enligt Trigg (1964), får värdet ett innebär det att samtliga 

prognosvärden ligger under observerad efterfrågan, får den värdet minus ett ligger samtliga 

prognosvärden över. 

 

Ett villkor för att få kontrollsignalen inom intervallet ±1 är att det α som används för 

exponentiell utjämning av MAD inte är större än α för utjämning av prognosfelet. Uppfylls 

inte detta villkor kan kontrollsignalen spåra ur då prognosen ligger mycket nära den verkliga 
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efterfrågan flera perioder i rad. Händer detta kommer nämligen MAD, då dess utjämning har 

ett större α, närma sig noll snabbare än prognosfelet vilket kan leda till stora värden på 

kontrollsignalen (Trigg, 1964). För enkelhets skull bör därför samma α användas för 

utjämning av prognosfelet och MAD, då det enligt Trigg (1964) inte finns några uppenbara 

argument för att använda olika. 
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7 Problemanalys 

I detta kapitel kopplas examensarbetets syfte och problembeskrivning ihop med den teoretiska 

referensramen, för att sedan brytas ned i delsyften med konkreta frågeställningar. 

 

I nulägesbeskrivningen, Kapitel 4.6, beskrivs hur prognostiseringen av skrotfall går till idag 

och där framkommer det att det finns flera områden med utvecklingspotential. Exempelvis 

skulle själva nedbrytningen, som idag görs i tre separata Excel-filer, med största sannolikhet 

kunna göras betydligt mer effektiv. I detta examensarbete läggs dock fokus på en förbättring 

av skrotfallsprognostiseringens precision istället för att effektivisera den. Anledningen till att 

detta val gjorts är att både författarna till denna rapport och berörd personal på SHT AB ser 

fler fördelar med en förbättrad skrotfallsprognos jämfört med ett effektiviserat prognosarbete. 

 

I de studerade teorierna om prognostisering behandlas nästan uteslutande prognoser av 

efterfrågan. I detta examensarbete är det dock inte efterfrågan som prognostiseras, denna 

prognos antas enligt arbetets avgränsningar i Kapitel 1.3 vara given. Det som ska 

prognostiseras är istället utbytet för legeringar, legeringskombinationer eller olika 

grupperingar av dessa. 

7.1 Syftesnedbrytning 

Examensarbetets syfte beskrivs i Kapitel 1.2 som: 

 

Syftet med detta examensarbete är att genom en analys av den befintliga 

skrotfallshanteringen ta fram förslag på hur Sapa Heat Transfer AB kan och bör utveckla sin 

prognostisering av skrotfall. 

 

Detta syfte kan utvecklas för att direkt kunna ge svar på de frågeställningar som formulerades 

i uppgiftspreciseringen i Kapitel 5.3. Utgående från dessa bryts syftet ner till följande två 

delsyften: 

1. Att förbättra nedbrytningen av prognosen för legeringskombinationer för att 

därigenom förbättra den långsiktiga skrotfallsprognosen. 

2. Att utforma en kortsiktig skrotfallsprognos kopplad till orderstocken. 

7.1.1 Delsyfte 1 

Genom att förbättra nedbrytningen av prognosen för legeringskombinationer förbättras den 

långsiktiga skrotfallsprognosen i det avseende att den bättre följer den prognos som är gjord 

på en högre nivå i planeringshierarkin, se Kapitel 6.1. En förändring av nedbrytningen 

påverkar även kapacitetsplaneringen i ugnarna, vilket beskrivs i Kapitel 4.6.2. 

 

För att examensarbetet ska uppfylla det första delsyftet bör det resultera i svar på följande 

frågeställningar: 

1. Bör legeringskombinationerna grupperas på något sätt eller ska de hanteras 

individuellt?  

2. Hur ska en eventuell gruppering göras?  

3. Hur ska legeringarnas utbyten övervakas? 

4. Hur ska förflyttningar mellan de eventuella grupperna göras?  

7.1.2 Delsyfte 2  

Den nuvarande skrotfallsprognosen, som bygger på en nedbrytning av prognosen för 

legeringskombinationer, kan förbättras genom en koppling till den faktiska orderstocken. 

Görs denna koppling baseras skrotfallsprognosen på känd information istället för på en annan 
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prognos. Att använda känd information istället för prognos framhålls som viktigt i studerad 

referenslitteratur, vilket beskrivs i Kapitel 6.4. En koppling till orderstocken kan dock bara 

användas för kortsiktig skrotfallsprognostisering då orderstocken inte sträcker sig flera 

månader framåt.  

 

För att examensarbetet ska uppfylla det andra delsyftet bör det resultera i svar på följande 

frågeställningar: 

1. Vilka data behövs till en kortsiktig skrotfallsprognos?  

2. Hur ska prognosen tas fram, uppdateras och följas upp?  

3. Vem eller vilka är prognosen tänkt att användas av? 
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8 Åtgärdsförslag 1: Nedbrytning för långsiktig skrotfallsprognos 

I detta kapitel redovisas de analyser som gjorts för att utveckla en förbättrad nedbrytning av 

prognosen för legeringskombinationer, och på så vis uppfylla Delsyfte 1 enligt Kapitel 7.1.1. I 

slutet av kapitlet presenteras själva åtgärdsförslaget.  

 

I kapitlet används ”ÅMM” som beteckning på ett specifikt år och en månad detta år, 

exempelvis innebär ”901” januari år 2009. 

8.1 Alternativa grupperingar 

För att förbättra nedbrytningen för den långsiktiga skrotfallsprognosen undersöktes hur 

legeringskombinationerna skulle kunna grupperas. Ett motiv till att gruppera 

legeringskombinationerna är att det skulle ge färre prognoser att hantera.  

 

De alternativ som ansågs vara av vikt att analysera var gruppering efter bredd på material, 

efter tjocklek på material eller efter skrotkod. Dessutom är givetvis också alternativet att inte 

gruppera alls intressant, då detta borde ge den bästa precisionen.  

 

Ett alternativ som förkastades var att helt enkelt gruppera legeringskombinationer efter utbyte. 

Med en sådan gruppering skulle legeringskombinationer med ett utbyte på exempelvis 65-70 

% placeras i en grupp och ett representativt utbytesvärde skulle sedan användas till den 

långsiktiga skrotfallsprognosen för dessa. Detta medför dock ett ökat administrativt arbete då 

samtliga legeringskombinationers utbyte trots allt bör övervakas var för sig för att kontrollera 

behov av eventuella förflyttningar mellan grupperna. Detta då en legeringskombination vars 

utbyte ökat eller minskat bör flyttas till en annan grupp. Denna typ av gruppering skulle kräva 

i stort sett lika mycket arbete som att prognostisera varje legeringskombination var för sig, 

men med största sannolikhet skulle den ge sämre precision.  

 

Om en gruppering efter bredd eller tjocklek skall vara lämplig förutsätter det ett tydligt 

samband mellan dessa egenskaper och utbytet. En hypotes skulle kunna vara att tunt material 

är svårare att tillverka och därför borde ha ett lägre utbyte. För bredd kan ett liknande 

resonemang föras, vissa lite större bredder kan tänkas ge mer spill vid skärning beroende på 

förhållandet till den totala bredden på materialet. Exempelvis borde mycket spill fås om den 

totala bredden skulle vara 100 cm och den bredd som ska skäras ur materialet är 55 cm. 

 

I Figur 8.1
1
 visas sambandet mellan bredden på materialet och utbytet för olika order. Samma 

sak, men för materialets tjocklek, visas i Figur 8.2
2
. Då utbytet i Figur 8.1 exempelvis varierar 

mellan 40 % och 85 % för material med 40 mm i medelbredd, går inte något tydligt samband 

att se. Detsamma gäller i Figur 8.2 där exempelvis utbytet för material med 0,5 mm i 

medeltjocklek varierar mellan 50 % och 80 %. Ingen av figurerna visar heller någon tydlig 

trend som tyder på ökat eller minskat utbyte för bredare eller tjockare material. 
 

                                                           
1
 Bygger på data för 2008 från divermodellen utbyte per år.mdl 

2
 Bygger på data för 2008 från divermodellen utbyte per år.mdl 
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Figur 8.1 – Samband mellan medelbredd och utbyte 

 

 
Figur 8.2 – Samband mellan medeltjocklek och utbyte 

Då inget direkt samband kan hittas mellan bredd/tjocklek och utbyte kvarstår alternativen att 

gruppera efter skrotgrupp och att prognostisera varje legeringskombination individuellt. Dessa 

alternativ undersöks närmare i kommande kapitel.  

8.2 Prognosmetod 

För att prognostisera utbytesfaktorerna för skrotgrupper och legeringskombinationer behövs 

historisk data. Till prognoserna användes metoderna glidande medelvärde och exponentiell 

utjämning som beskrivs i Kapitel 6.5.1 respektive Kapitel 6.5.2.  

 

Då det ansågs svårt att på ett effektivt sätt utföra beräkningar med flera olika alternativa N, det 

vill säga olika antal perioder för glidande medelvärde, sattes N till värdet tre som ansågs 

rimligt. Detta för att prognosen snabbt skulle ta hänsyn till förändringar inom processen som 

påverkar utbytet. Dock gör valet att extremvärden tillfälligt ger stor påverkan på prognosen. 

Då de båda prognosmetoderna enligt Kapitel 6.5.2 har samma noggrannhet kan, om metoden 

glidande medelvärde skulle användas vid en implementering, ett bättre N väljas med hjälp av 

Ekvation (4) i Kapitel 6.5.2.  

 

Om en legering inte omsätts månadsvis sattes, för de månader som de inte producerades i, 

samma utbyte som föregående månad, se exempel i Tabell 8.1. Detta medför att legeringar 

som produceras sällan får ett missvisande medelvärde då värdet egentligen bör baseras på 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 20 40 60 80 100 120 140 160

U
tb

yt
e

 [
%

]

Medelbredd [mm]

Medelbredd 12 mm - 160 mm

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

U
tb

yt
e

 [
%

]

Medeltjocklek [mm]

Medeltjocklek 0,05 mm - 4 mm



Åtgärdsförslag 1: Nedbrytning för långsiktig skrotfallsprognos 

 

37 

 

utbytet från de tre senaste månaderna legeringen producerades i. Bidragen från de 

legeringskombinationer som tillverkas så pass sällan är dock endast en liten del av det totala 

skrotfallet och därför bortsågs från detta.  
 

Tabell 8.1 – Förenkling vid medelvärdesberäkning av utbyte 

Leg. komb. \ ÅMM 901 902 903 904, prognostiserat 

7795 76,3 % 76,3 % (föreg. mån.) 76,3 % (föreg. mån.)  

6815 82,3 % 81,5 % 82,3 % 82,0 % 

 

För att använda exponentiell utjämning måste utjämningskonstanten α bestämmas och för att 

metoden ska ge bästa möjliga resultat bör en analys genomföras, så att ett lämpligt värde på α 

kan väljas. Flera olika prognoser för skrotfallet togs fram med hjälp av prognostiserade 

utbytesfaktorer, som beräknats med olika värden på α, och med data från prognosen för 

legeringskombinationer. För att undersöka vilket α som gav bäst resultat gjordes därefter 

prognosutvärdering med hjälp av MAD, ME och MAPE vilka beskrivs i Kapitel 6.7. Genom 

att utföra prognosutvärdering för prognoser framtagna med olika värden på α togs Tabell 8.2 

fram för att illustrera hur prognosens precision påverkas av parametern. Färgerna i tabellen är 

till för att tydliggöra den inbördes rangordningen i respektive kolumn, där grönt representerar 

bäst precision, gult är medel och rött är sämst. Då α = 0,03 gav förhållandevis bra utfall för 

både legeringskombinationer och skrotgrupper valdes detta värde och används i samtliga 

beräkningar med exponentiell utjämning för nedbrytningen av den långsiktiga prognosen i 

kommande kapitel. 

  
Tabell 8.2 – Val av α för långsiktig prognos 

 
Legeringskombination 

  
Skrotgrupp 

α MAD ME MAPE 

 

α MAD ME MAPE 

0,01 22 258 -7 870 148,8 % 0,01 22 163 -7 565 147,4 % 

0,02 21 719 -4 220 145,0 % 

 
0,02 21 523 -3 572 143,2 % 

0,03 21 855 -3 059 143,9 % 

 
0,03 21 567 -2 138 142,1 % 

0,04 22 002 -2 836 143,8 % 

 
0,04 21 612 -1 716 142,1 % 

0,05 22 090 -2 966 144,2 % 

 
0,05 21 615 -1 704 142,6 % 

0,06 22 155 -3 215 144,9 % 

 
0,06 21 617 -1 852 143,3 % 

0,07 22 212 -3 490 145,6 % 

 
0,07 21 627 -2 056 144,1 % 

0,08 22 266 -3 755 146,4 % 

 
0,08 21 650 -2 269 144,9 % 

0,09 22 320 -3 998 147,2 % 

 
0,09 21 682 -2 474 145,7 % 

0,1 22 374 -4 214 147,9 % 

 
0,1 21 719 -2 662 146,4 % 

 

8.3 Utvärdering av alternativa utformningar 

För att avgöra både om legeringskombinationernas skrotfall ska prognostiseras var för sig, 

eller om de ska grupperas efter skrotkod, och vilken av prognosmetoderna som ska användas 

gjordes en analys av precisionen hos de olika alternativen. Genom att beräkna det förväntade 

skrotfallet för samtliga alternativ och jämföra dem med det faktiskt invägda skrotet i 

respektive månad fås ett underlag till en utvärdering. Det prognostiserade skrotfallet 

beräknades genom att först ta fram det prognostiserade utbytet med hjälp av de olika 

prognosmetoderna. Utbytet för den perioden som prognosen för legeringskombinationer 

startar i används för att beräkna skrotfallet för kommande månader. Exempelvis används det 

prognostiserade utbytet för januari om prognosen är från januari och femton månader framåt. 
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Det prognostiserade skrotfallet jämfördes sedan med invägt skrot och analyseras med hjälp av 

MAD, ME och MAPE. Då enbart data för invägt skrot från januari 2009 till oktober 2009 var 

tillgänglig, är det svårt att dra någon slutsats om precisionen för respektive prognos mer än för 

just denna tidsperiod. 

8.3.1 Totalt skrotfall 

För att analysera precisionen hos prognoserna ackumuleras det invägda skrotet och det 

prognostiserade skrotfallet i respektive månad, se Figur 8.3
1
. I figuren är alltså skrotet i månad 

tio det totala skrotfallet under de tio månaderna för respektive alternativ. Den prognos som 

ger bäst resultat utifrån det ackumulerade skrotfallet är gruppering efter skrotgrupp där utbyte 

prognostiserats med exponentiell utjämning. Denna prognos ligger totalt 4 % över det skrot 

som vägts in. I Tabell 8.3 visas de andra prognosmodellernas procentuella överskattning av 

skrotfallet. 

 
Figur 8.3 – Totalt ackumulerat skrotfall, verkligt och beräknat 

Tabell 8.3 – Överskattning av totalt skrotfall för respektive prognos 

Prognos Överskattning  

Legering, SMA 10,3 % 

Legering, Exp 5,7 % 

Skrotgrupp, SMA 6,5 % 

Skrotgrupp, Exp 4,0 % 

Nuvarande prognosmodell 34,9 % 

 

Eftersom samtliga prognoser gör en överskattning av det totala skrotfallet under de tio 

månader som analyserats kan det vara intressant att se hur prognosernas precision varit 

månadsvis. I Figur 8.4
2
 visas respektive prognos och invägt skrot för att illustrera hur denna 

överskattning ser ut på månadsbasis. Den nuvarande prognosmodellen ligger i medel ungefär 

40 % över vad som vägts in varje månad, medan resterande prognosmodeller i snitt ligger 10-

15 % över. 

                                                           
1
 Bygger på data för 2009 från divermodellerna utbyte per år.mdl, in_utvägningar 

smältverket.mdl och prognosen för legeringskombinationer från januari 2009 
2
 Bygger på data för 2009 från divermodellerna utbyte per år.mdl, in_utvägningar 

smältverket.mdl och prognosen för legeringskombinationer från januari 2009 

0

5000

10000

15000

20000

25000

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910

Sk
ro

t 
[t

o
n

]

ÅMM

Ackumulerat skrotfall

Legering, SMA

Legering, Exp

Skrotkod, SMA

Skrotkod, Exp

Nuvarande prognosmodell

Invägt skrot



Åtgärdsförslag 1: Nedbrytning för långsiktig skrotfallsprognos 

 

39 

 

 
Figur 8.4 – Totalt skrotfall per månad, verkligt och beräknat 

8.3.2 Skrotfall per legeringskombination och skrotgrupp 

Precisionen för det ackumulerade skrotfallet i Figur 8.3 samt det summerade skrotfall per 

månad i Figur 8.4, säger inget om prognosernas precision för individuella legeringar eller 

skrotgrupper. Det som är mest relevant för råvaruplaneringen är precisionen för 

legeringskombinationer och skrotgrupper var för sig.  

 

En utvärdering av prognosmodellernas precision redovisas i Tabell 8.4. I tabellen innebär 

grönt en förhållandevis hög precision medan rött innebär förhållandevis låg precision. Enligt 

MAD är alternativet att gruppera efter skrotkod det som i genomsnitt ger bäst precision för de 

båda prognosmetoderna. Det som ger bäst precision är att prognostisera utbytet med hjälp av 

exponentiell utjämning, denna prognos ligger i medel ungefär 22 ton ifrån det verkliga 

skrotfallet varje månad. ME anger om prognosen gör en över- eller underskattning av 

skrotfallet. Att samtliga prognosmodeller har ett negativt värde innebär att de alla överskattar 

det förväntade skrotfallet, vilket också visades i Kapitel 8.3.1. Enligt ME är prognosmodellen 

baserad på skrotgrupper den bättre av alternativen då dess överskattning inte är lika stor som 

övriga. MAPE beskriver det procentuella medelabsolutfelet och även enligt detta mått ger en 

gruppering efter skrotgrupp bäst precision. 
 

Tabell 8.4 – Utvärdering av långsiktig prognos 

 
MAD ME MAPE 

Legering, SMA 23 581 -5 534 158,1 % 

Legering, Exp 21 855 -3 059 143,9 % 

Skrotgrupp, SMA 22 672 -3 505 147,6 % 

Skrotgrupp, Exp 21 567 -2 138 142,1 % 

Nuvarande prognosmodell 28 844 -18 808 161,6 % 

 

Prognoserna gjorda med glidande medelvärde har sämre precision än de gjorda med 

exponentiell utjämning. Då exponentiell utjämning även är mer beräkningseffektiv kommer 

endast denna att redovisas i följande exempel och figurer. 

 

I Figur 8.5
1
 illustreras prognoser för skrotfall till skrotkoden 9075. I prognosmetoden kallad 

”Legering” har utbytet för samtliga legeringskombinationer vars skrot märks 9075 

                                                           
1
 Bygger på data för 2009 från divermodellerna utbyte per år.mdl, in_utvägningar 

smältverket.mdl och prognosen för legeringskombinationer från januari 2009 
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prognostiserats var för sig. Därefter har prognostiserat skrotfall beräknats med hjälp av 

prognosen för legeringskombinationer och summerats för att få det totala skrotfallet av 9075-

skrot. För prognosen kallad ”Skrotkod” har ett utbyte prognostiserats för skrotkoden och detta 

har sedan använts för samtliga legeringskombinationer med 9075-skrot. Samtliga 

prognostiserade utbyten är framtagna med exponentiell utjämning. De båda 

prognosmetoderna jämförs i figuren med skrotfallet prognostiserade med nuvarande 

schablonvärde och med det skrot som verkligen vägts in. 

 
Figur 8.5 – Exempel på resultat för olika prognosmodeller baserat på historisk data, pläterat skrot  

I Tabell 8.5 visas resultaten från prognosuppföljningen. För skrotgruppen 9075 har 

alternativet att varje legeringskombinations utbyte prognostiseras var för sig högst precision 

enligt MAD, ME och MAPE. Skillnaderna är dock inte markanta. 
 

Tabell 8.5 – Precision för prognoserna i Figur 8.5 

Skrotgrupp 9075 MAD ME MAPE 

Legering 81 430 -42 537 31,3 % 

Skrotkod 86 362 -55 697 33,5 % 

Nuvarande prognosmodell 98 260 -84 378 38,6 % 

 

I Figur 8.6
1
 illustreras en jämförelse mellan prognostiserat skrotfall och invägt skrot för den 

rena legeringen 6815. Då det är en ren legering är skrotkod och legering samma sak, det vill 

säga skrotet märks med legeringens nummer. Detta innebär att det prognostiserade utbytet är 

detsamma för båda dessa prognoser, vilket i sin tur leder till att de båda prognosmetoderna i 

Figur 8.6 ligger precis över varandra. Därför syns enbart prognosen för ”Skrotkod” i figuren.  

                                                           
1
 Bygger på data för 2009 från divermodellerna utbyte per år.mdl, in_utvägningar 

smältverket.mdl och prognosen för legeringskombinationer från januari 2009 
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Figur 8.6 – Exempel på resultat för olika prognosmodeller baserat på historisk data, opläterat skrot  

Att den nuvarande prognosmodellen gör en överskattning av skrotfallet bekräftas av 

precisionsmåtten i Tabell 8.6. Eftersom det prognostiserade utbytet är det samma för legering 

och skrotgrupp medför det att dessa även får samma resultat i tabellen.  
 

Tabell 8.6 – Precision för prognosmodellerna i Figur 8.6 

Legering: 6815 MAD ME MAPE 

Legering 73 482 71 773 22,9 % 

Skrotkod 73 482 71 773 22,9 % 

Nuvarande prognosmodell 124 418 -124 418 61,5 % 

8.4 Val av utformning 

Då de båda prognostiseringsmetoderna genererar resultat som är snarlika för respektive 

alternativ, se Tabell 8.4, bör valet avgöras beroende på miljön som prognosen ska 

implementeras i. Skall SHT AB fortsätta med prognostisering med hjälp av Excel är det 

administrativt lättare att använda alternativet som innebär att legeringars utbyte prognostiseras 

var för sig. Historisk data för utbyte, som behövs för prognostiseringen, finns att hämta med 

hjälp av ProDiver där det beräknas automatiskt, både för legering och för skrotgrupp. Det går 

säkert också att skapa en ny modell där det prognostiserade värde för utbytet beräknas, för att 

underlätta arbetet för berörd personal. Fördelen med att använda legeringskombinationernas 

specifika utbyte kontra att gruppera efter skrotgrupp är att vid en gruppering används 

gruppens medelvärde vilket bör ge ett sämre resultat i de individuella prognoserna.  

 

Prognosernas resultat skiljer sig mycket beroende på vilken av metoderna glidande 

medelvärde och exponentiell utjämning som används. Den sistnämnda av dessa är den som i 

undersökningarna gett bäst resultat. Anledningen till detta är troligen framför allt att N, det 

vill säga antalet perioder för medelvärdesbildningen, sattes till tre. Detta har visat sig vara ett 

för lågt värde för att ge en bra prognos. Då exponentiell utjämning enligt Kapitel 6.5.2 är den 

metod som anses vara bäst ur beräkningssynpunkt är det också främst denna som använts och 

analyserats. 

 

Även om resultaten i Kapitel 8.3.1 talar för att använda en prognos med gruppering efter 

skrotgrupp, är det trots allt resultaten i Kapitel 8.3.2 som är mest relevanta i valet av hur den 

långsiktiga prognosen ska utformas. I det senare av dessa kapitel pekar resultaten på att varje 

legeringskombination bör prognostiseras var för sig. Dessutom skulle en gruppering troligtvis 
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också leda till ökad komplexitet i ett redan komplext prognostiseringsarbete. I Kapitel 4.6 

beskrivs prognostiseringsprocessen och det är osäkert hur prognos med en gruppering efter 

skrotgrupp skulle påverka kapacitetsplaneringen i Kapitel 4.6.2. Används istället ett 

individuellt utbyte för respektive legeringskombination borde även denna planering bättre 

följa prognosen för legeringskombinationer och därigenom förhoppningsvis också bli mer 

korrekt. 

8.5 Diskussion 

I Tabell 8.4 visas resultaten från utvärderingen av de alternativa utformningarna och enligt 

den är det gruppering efter skrotgrupp som ger i genomsnitt bäst resultat. En bidragande 

faktor till skillnaden mellan de två alternativens resultat kommer från beräkningarna av det 

prognostiserade utbytet. När varje enskilt utbyte prognostiseras används historisk data som 

underlag, se Tabell 8.7
1
. Exempelvis omsätts 8R86 endast i juni 2008 vilket resulterar i att 

prognostiseringen endast har ett värde att använda. Som antagande gjordes att samtliga 

legeringskombinationer startar med schablonvärdet som utbyte första gången de tillverkas, 

detta då en legeringskombinations utbyte kan förväntas vara nära medelvärdet när ingen 

annan information är känd. Eftersom den valda prognosmetoden är exponentiell utjämning 

med ett relativt lågt α innebär detta att för en legeringskombination som omsätts sällan 

kommer inte dess ”sanna” utbyte att bryta igenom om det ligger långt ifrån startvärdet. 

Anledningen till att detta fungerar bättre för skrotgruppen 9079 än för 

legeringskombinationen 8R86 är att den omsätts i stort sett varje månad. Detta då 

skrotgruppen innefattar andra legeringar utöver 8R86, exempelvis kombinationerna 8S11 och 

8RF8. För skrotgruppen kommer därför det prognostiserade utbytet under senare år vara 

närmare det utbyte som skrotgruppen egentligen har och inte schablonvärdet som sattes som 

startvärde. 
 

Tabell 8.7 – Utbytet per månad för tre legeringskombinationer och en skrotgrupp 

Leg. \ ÅMM 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 

8S11  67,1 70,7 55,7 70,4 68,5  67,7     

8R86      61,3       

8RF8 68,1 71,5 66,5 63,3 66,5 65,4 58,6 63,9 63,3 67,7 69,6 55,5 

9079 71,1 63,3 69,4 72,8 71,8 70,6 67,5 67,8 69,2 66,4 64,7 60 

 

Den långsiktiga prognosen baseras på den prognos som görs av marknadsavdelningen och det 

prognostiserade utbytet för legeringskombinationerna och skrotgrupperna är baserad på 

historisk data. Detta innebär att felen kan ta ut varandra, eller för den delen förstärkas. 

Effekten från detta har inte analyserats, men det bör nämnas att det kan ha påverkat resultatet i 

prognosutvärderingarna i Tabell 8.4, Tabell 8.5 och Tabell 8.6. Det skulle alltså kunna vara så 

att prognosen med gruppering efter skrotgrupp i Tabell 8.4 är bättre eftersom dess 

prognostisering av utbytet underskattar mycket, vilket tar ut överskattningen som finns i 

prognosen för legeringskombinationer.  

 

När prognosutvärdering görs ger den inte en helt korrekt bild över prognosmetodernas 

precision. Detta då skrotfallet beräknas med data från prognosen för legeringskombinationer, 

alltså används en prognos för vad som är planerat att produceras. Resultatet av beräknat 

skrotfall analyseras sedan mot faktiskt invägt. Detta innebär att precisionen hos prognosen för 

legeringskombinationer också påverkar prognosmetodens precision.  

 

                                                           
1
 Bygger på data för 2008 från divermodellen utbyte per år.mdl 
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Det förekommer flera extremvärden i de data som används för att prognostisera utbytet. Detta 

kan innebära att utbytet för vissa legeringar är högre än 100 %, vilket i praktiken är omöjligt. 

Dessa extremvärden påverkar prognosen värde genom att höja prognostiserade utbytet mer än 

vad ett ”sant” värde skulle göra. Prognosmetoden exponentiell utjämning, med ett relativt lågt 

α, gör att extremvärden inte påverkar prognosen lika mycket som de gör för glidande 

medelvärde. Dock ligger fel kvar längre i exponentiell utjämning medan de för glidande 

medelvärde utfasats efter tre månader, då N = 3. Detta innebär att om en legering har flera 

extremvärden under en period kommer prognosmetoden exponentiell utjämning att visa ett 

högre utbyte än de borde under en längre period. 
 

I Figur 8.3 illustreras det ackumulerade skrotfallet. Detta för att visa hur mycket respektive 

prognosmetod med respektive grupperingsalternativ överskattar det totala skrotfallet. Ändras 

schablonvärdet som används för prognostiseringen i dagsläget kan resultatet komma närmre 

det verkliga skrotfallet. Dock är det enskilda skrotgruppers och rena legeringars individuella 

precision som framförallt är intressant för SHT AB, vilket också beskrivs i Kapitel 8.3.2. 

 

Då 2009 på grund av lågkonjunkturen anses vara ett avvikande år för produktionen bör data 

för invägt skrot lagras så att det finns mer historisk data att använda vid utveckling och analys 

av prognoser. Detta ansågs som ett hinder för examensarbetet då data för invägt skrot endast 

täcker år 2009 från januari till oktober, vilket gör att prognosen inte kan stämmas av mot vad 

som kan anses vara ett ”vanligt” år. 

8.6 Åtgärdsförslaget i korthet 

Åtgärdsförslaget för hur SHT AB:s långsiktiga prognostiseringsprocess för skrot bör gå till 

efter implementering kan delas in i fem faser, se Figur 8.7. I förslaget är de delar av 

planeringen som inte direkt rör skrotfall, exempelvis kapacitetsplaneringen i smältverket, inte 

medtagna.  
 

 
Figur 8.7 - Förslag på arbetsgång vid långsiktig prognostisering 

Arbetsgångens olika faser i Figur 8.7 beskrivs närmare med följande punktlisa: 

 

1. Det prognostiserade utbytet skall baseras på historisk data som finns tillgänglig, 

exempelvis med programmet ProDiver. Då denna data kan innehålla extremvärden 

bör den kontrolleras, förslagsvis per automatik med någon form av kontrollsignal
1
. 

Upptäckta extremvärden bör tas bort för att inte påverka prognosens precision.  

 

                                                           
1
 se Kapitel 6.7.1 

1. Rensning av extremvärden i ny indata

2. Prognostisering av utbyten

3. Behovsberäkning av material till fräsen

4. Beräkning av skrotfall

5. Uppföljning
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2. Implementeringen bör genomföras genom att det schablonvärde som i dagsläget 

används i prognostiseringsprocessen ersätts med varje legeringskombinations 

prognostiserade utbyte. 

 

Det vore en fördel om prognostiseringen av utbytet kunde ske direkt i ProDiver, så att 

den görs per automatik och på ett enkelt sätt blir tillgängligt. Då ProDiver hämtar data 

ur befintliga databaser måste de prognostiserade utbytena lagras för att sedan användas 

i nästa månads prognostisering. Givetvis går det att göra beräkningarna utanför 

ProDiver, men det är stor fördel i att hålla informationen samlad och lättillgänglig för 

personal. Dock innebär en sådan implementering i ProDiver att rensningen av 

extremvärden måste göras innan beräkningen av utbyten görs.  

 

3. Det prognostiserade utbytet används för att beräkna prognostiserat behovet av material 

till fräsen.  

 

4. Beräkningar av skrotfall görs med hjälp av de individuellt prognostiserade 

legeringskombinationernas utbyten. Detta kan ske i nuvarande system av Excel-filer, 

eller kommande nytt system.  

 

5. När prognosen är implementerad krävs det att den följs upp med jämna mellanrum. 

Precisionen bör mätas och kontrolleras med hjälp av MAD, ME och MAPE. Dessutom 

bör utjämningskonstanten α kontrolleras och uppdateras vid behov, denna kontroll 

behöver dock inte genomföras lika frekvent. 

 

För att precisionsmätningen i punkt 5 ska vara till någon nytta måste resultatet från denna 

användas för att upptäcka och därefter rätta till eventuella fel i prognosmodellen. 

8.7 Effekter vid implementering 

Förslaget innebär främst en ökad arbetsinsats vid själva utvecklingen och implementeringen 

av prognosen. Den något ökade arbetsinsatsen efter implementeringen består i stort sett bara 

av uppföljning, kontroll och eventuellt rensning av extremvärden. Själva arbetet med att ta 

fram prognoser bör endast kräva en marginellt större arbetsinsats jämfört med idag. 

 

Med en förbättrad långsiktig skrotfallsprognos kan SHT AB förhoppningsvis få bättre kontroll 

över vissa råvarulager. Med en bättre kontroll kan lagernivåer minskas utan ökad risk för 

brister. Med minskade lager minskar kapitalbindningen i råvaror, vilket ger en mätbar 

ekonomisk förbättring. Individuella prognoser för respektive legeringskombination bör också 

ge en förbättrad kapacitetsplanering i omsmältverket. Detta innebär även ett bättre underlag 

för planering av trögrörliga resurser
1
 i denna del av verksamheten.  

 

Att uppskatta några direkta siffror på vilka besparingar en implementering kan väntas leda till 

är ytterst svårt. Författarna till denna rapport anser sig inte vara tillräckligt insatta i SHT AB:s 

totala verksamhet för att kunna göra några rimliga uppskattningar av detta. 
  

                                                           
1
 se Kapitel 6.1.1 
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9 Åtgärdsförslag 2: Utformning av kortsiktig prognos 

I detta kapitel presenteras de dataanalyser och de resonemang som lett fram till förslaget som 

ska uppfylla Delsyfte 2 enligt Kapitel 7.1.2. I slutet av kapitlet presenteras också själva 

åtgärdsförlaget.  

 

I kapitlet används ”ÅVV” som beteckning på ett specifikt år och ett veckonummer detta år, 

exempelvis innebär ”914” vecka 14 år 2009. 

9.1 F-skrot i den kortsiktiga prognosen 

I Kapitel 4.4.2 beskrivs hur F-skrot från processen blandas och märks i varmvalsverket. Vid 

utformningen av en kortsiktig prognos måste beslut tas ifall även skrotfall av F-skrot ska 

prognostiseras. I Tabell 9.1
1
 visas data för skrot invägt till smältverket från vecka 2 till vecka 

44 under 2009. "Totalt skrot" i tabellen innebär allt skrot invägt på de skrotgrupper vars F-

skrot märks på samma sätt, enligt de regler som beskrivs i Kapitel 4.4.2. Det innebär till 

exempel att "Totalt skrot" för 9038F i tabellen är allt invägt skrot på koderna 9034, 9038 och 

9038F.  

 

Skrot som märks 9090F är så pass svåromsatt att det oftast säljs istället för att smältas om. 

Därför finns det två olika summeringar i Tabell 9.1, en där 9090F tagits med och en där det 

inte tagits med.  
 

Tabell 9.1 – Andelen F-skrot av det totala skrotfallet 

Skrotmärkning Totalt skrot [kg] F-skrot [kg] Andel F-skrot 

9038F 167 722 5 473 3,3 % 

9040F 1 473 509 53 612 3,6 % 

9041F 634 481 13 838 2,2 % 

9060F 107 183 2 117 2,0 % 

9075F 3 647 047 171 645 4,7 % 

9090F 5 303 321 286 806 5,4 % 

Totalt utan 9090F 6 029 942 246 685 4,1 % 

Totalt 11 333 263 533 491 4,7 % 

 

Enligt Tabell 9.1 är andelen F-skrot 4,7 % av det totala skrotfallet och för det F-skrot som i 

störst grad smälts om är andelen 4,1 %.  

 

Andelen F-skrot är alltså relativt liten, samtidigt som detta skrot inte är lika intressant att 

prognostisera som övrigt pläterskrot (Johanna Elfverson, muntlig kommunikation 2009-11-

19). Därför görs förenklingen att inte ta med F-skrot vid utformningen av den kortsiktiga 

prognosen. Skulle det finnas ett behov av att prognostisera även F-skrot i framtiden kan detta 

läggas till vid en utveckling av prognosen. 

9.2 Alternativa utformningar 

Tanken med en kortsiktig skrotfallsprognos är att hitta ett samband mellan vikten på det 

material som är planerat att bearbetas under en vecka och vikten på det skrot som sedan vägs 

in till smältverkets råvarulager. Med hjälp av detta samband ska sedan förväntade inleveranser 

av skrot kunna beräknas, utgående från planerade kilon på de order som är inbokade de 

kommande veckorna. 

 

                                                           
1
 Bygger på data för 2009 från divermodellen in_utvägningar smältverket.mdl 
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För utformningen av en kortsiktig prognos är inte en analys per månad speciellt intressant. 

Data blir betydligt stabilare och mer förutsägbar per månad jämfört med motsvarande data per 

vecka. Att aggregerade prognoser har ett lägre relativt prognosfel tas också upp i Kapitel 6.4. 

En kortsiktig skrotfallsprognos är tänkt att användas veckovis och därför måste även ett 

eventuellt samband studeras veckovis. 

9.2.1 Hänsyn till ledtid 

Skrot från det material som är planerat att vara klart en viss vecka faller oftast inte endast 

under just denna vecka. I Figur 4.5 i Kapitel 4.1.4 visas hur stor del av materialet på SHT AB 

som går via en mellanstation och hur stor del som går genom processen utan att gå via denna 

station. I figuren anges också ledtiden från fräs till mellanstation, som i genomsnitt är sex 

dagar, och från mellanstationen till paketerad och leveransklar produkt, som i genomsnitt är 

tio dagar. Eftersom materialet behandlas som en order fram till mellanstationen och en annan 

order efter mellanstationen blir ledtiden för de order som går via mellanstationen i genomsnitt 

åtta dagar (medelvärdet av sex och tio). 

 

Enligt Kristoffer Kallunki (muntlig kommunikation, 2009-11-19) kan ledtiden för det material 

som inte går via mellanstationen antas vara ungefär sexton dagar, det vill säga summan av 

ledtiden innan mellanstationen och ledtiden efter den. Med detta antagande, och med 

informationen att cirka 65 % av materialet går via mellanstationen, kan en uppskattning av 

den totala genomsnittliga ledtiden beräknas enligt: 
 

  (15) 

Den genomsnittliga ledtiden för en order kan alltså förväntas vara i genomsnitt knappt två 

veckor. Det innebär dock inte att skrot från en order som har en ledtid på precis två veckor, 

alltså något över genomsnittet på elva dagar, kommer att falla under just två arbetsveckor. 

Påbörjas exempelvis ordern en torsdag kommer ledtiden att sträcka sig över tre arbetsveckor 

och skrot kommer troligen att falla under alla dessa tre veckor.  

 

Med utgångspunkten att ledtiden i genomsnitt är omkring två veckor jämfördes beräkningar 

där det inte togs någon hänsyn till ledtid alls med beräkningar där det togs hänsyn till två, tre 

eller fyra veckors ledtid. I beräkningen användes planerat kilo in per färdigvecka och hänsyn 

till ledtid togs genom att planerade kilo in fördelades jämnt över respektive ledtid. På detta 

sätt räknades planerat kilo in per färdigvecka om till antalet kilo som förväntas ge upphov till 

skrotfall i respektive vecka. Skrotet antogs falla enligt följande alternativ:  

 

1. Under en vecka, endast den planerade färdigveckan, (originaldata för planerade kg in) 

2. Under två veckor, den planerade färdigveckan och veckan innan 

3. Under två veckor, den planerade färdigveckan och veckan efter 

4. Under tre veckor, den planerade färdigveckan och två veckor innan 

5. Under tre veckor, den planerade färdigveckan, en vecka innan och en vecka efter 

6. Under tre veckor, den planerade färdigveckan och två veckor efter 

7. Under fyra veckor, den planerade färdigveckan och tre veckor innan 

8. Under fyra veckor, den planerade färdigveckan, en vecka innan och två veckor efter 

9. Under fyra veckor, den planerade färdigveckan, två veckor innan och en vecka efter 

 

Dessa antaganden illustreras i Tabell 9.2, där de skuggade områdena visar vilka veckor det, i 

förhållande till den planerade färdigveckan, väntas falla skrot under för respektive alternativ. 

Procentsatserna motsvarar hur stor del av de planerade kilona som väntas stå för skrotfall i 

respektive vecka.   
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Tabell 9.2 – Olika alternativ för hänsyn till ledtid 

Alt. Förväntad 

ledtid 

-3 veckor -2 veckor -1 vecka Planerad 

färdigvecka 

+1 vecka +2 veckor 

1 En vecka    100 %   

2 Två veckor   50 % 50 %   

3 Två veckor    50 % 50 %  

4 Tre veckor  33 % 33 % 33 %   

5 Tre veckor   33 % 33 % 33 %  

6 Tre veckor    33 % 33 % 33 % 

7 Fyra veckor 25 % 25 % 25 % 25 %   

8 Fyra veckor  25 % 25 % 25 % 25 %  

9 Fyra veckor   25 % 25 % 25 % 25 % 

 

I denna beräkning görs förenklingen att skrotet antas falla symmetriskt över hela ledtiden. I 

verkligheten ser det inte ut på detta sätt då majoriteten av skrotet faller i slutet av processen, 

det vill säga i färdigställningen. 

 

För att prognostisera skrotfallet under en vecka behövs indata i form av en prognostiserad 

skrotfallsfaktor och antalet kilon det förväntas falla skrot från under veckan. Båda dessa 

indata beräknades individuellt för respektive antagande ovan och kombinerades ihop till 

skrotfallsprognoser. För enkelhets skull bör dessa båda indata beräknas med samma 

antagande som grund. I undersökningen kombinerades dock även indata från olika 

antaganden, alltså skrotfallsfaktorer beräknade enligt ett antagande kombinerades med antalet 

kilo det förväntats falla skrot från enligt andra antaganden. 

 

Då prognoserna bygger på planerade kilon in per färdigvecka är det mest troligt att skrot 

kommer falla under själva färdigveckan och den vecka, eller de veckor, som föregås av denna. 

Detta bekräftades också vid jämförelser mellan precisionen för prognoser framtagna med 

olika sätt att ta hänsyn till ledtid. I kommande kapitel redovisas därför enbart data för detta 

antagande, det vill säga alternativ 1, 2, 4 och 7 i Tabell 9.2. Dessa alternativ illustreras även 

med ett exempel i Figur 9.1, där den planerade färdigveckan är vecka 6. 
 

 
Figur 9.1 – Exempel på hänsyn till ledtid i kortsiktig prognos 

9.2.2 Prognosmetod 

Utgående från vad som står i Kapitel 6.5.2 om fördelarna med exponentiell utjämning jämfört 

med glidande medelvärde kan det tyckas självklart att välja exponentiell utjämning som 

prognosmetod. Dels är metoden mer beräkningseffektiv och dels är det lättare att hitta ett 

optimalt värde på α än att hitta ett optimalt antal perioder för glidande medelvärde. I de 

beräkningar som redovisas i kommande kapitel har exponentiell utjämning använts, framför 

allt då det vid ett stort antal beräkningar varit lättare att ändra värdet på α än det varit att ändra 

antalet perioder för glidande medelvärde. 
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I de flesta fall är exponentiell utjämning ett bättre val än glidande medelvärde, men valet bör 

trots allt inte ses som självklart. En del av syftet med examensarbetet har varit att ta fram ett 

generiskt förslag, som skulle kunna implementeras i stort sett oberoende av system på SHT 

AB. I valet mellan glidande medelvärde och exponentiell utjämning bör hänsyn tas till vilket 

system prognosen ska implementeras i, vilket diskuteras mer i Kapitel 9.3.  

9.2.3 Utvärdering av alternativa utformningar 

För att motivera användandet av en prognos baserade på en skrotfallsfaktor gjordes även en 

jämförelse med en prognos baserad på föregående månads utbyte och en prognos baserad på 

den långsiktiga prognosen för legeringskombinationer. 

 

Skrotfallet baserat på föregående månads utbyte beräknades enligt: 
 

  (16) 

Där  Skrotfall = Antal kilon skrot som väntas falla på en skrotkod under aktuell vecka. 

 Utbyte = Det utbyte som material tillhörande aktuell skrotkod hade i föregående månad. 

Bearbetade kilon = Antalet kilon det väntas falla skrot från till aktuell skrotkoden under 

aktuell vecka (enligt de antaganden som gjordes om ledtider i Kapitel 9.2.1). 

 

Ekvation (16) baseras på att den andel som inte blir färdigt material, det vill säga (1-Utbyte), 

blir skrot. För utbytet används i beräkningen i princip en naiv prognos, då senaste månads 

utbyte används istället för ett prognostiserat utbytesvärde. Exempelvis används utbytet från 

december 2008 för prognostisering av skrotfall i vecka två till vecka fem 2009, enligt Tabell 

9.3. 

 

Skrotfallet baserat på den långsiktiga prognosen för legeringskombinationer beräknades per 

månad enligt: 
 

 
 

(17) 

 

Där  Skrotfall = Antal kilon skrot som väntas falla på en skrotkod under aktuell månad. 

 Utbyte = Det schablonvärde för utbyte som används vid skrotprognostisering i dagsläget. 

Prognos till kund = Summan av prognostiserade kilon till kund i aktuell månad för alla 

legeringskombinationer som ingår i aktuell skrotgrupp. 

 

Ekvation (17) utgår från samma antagande som Ekvation (16) då det gäller beräkningen av 

skrotfallet. Eftersom Ekvation (17) använder ”Prognos till kund” måste dock även en division 

med utbytet göras. Detta för att få skrotfallet baserat på vad som är beräknat att levereras till 

fräsen istället för vad som ska levereras till kund, vilket också tas upp i Kapitel 4.6.1. 

 

Prognosen per månad fördelades sedan jämnt över veckorna, så att exempelvis det 

prognostiserade skrotfallet för en skrotgrupp under januari fördelades på vecka två till vecka 

fem, också detta enligt Tabell 9.3. 
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Tabell 9.3 – Omräkning från månad till veckor 

 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt 

Vecka 

  6 10 14 19 23 27 32 36 40 

2 7 11 15 20 24 28 33 37 41 

3 8 12 16 21 25 29 34 38 42 

4 9 13 17 22 26 30 35 39 43 

5     18     31     44 

  

Båda dessa prognoser gjordes för att ge en ungefärlig bild av hur bra precision de har i 

förhållande till en ny prognos och omräkningen från månader till veckor gjordes därför något 

förenklad med hjälp av Tabell 9.3. 

 

För samtliga prognoser beräknades MAD, ME och MAPE för vecka 10 till vecka 42. De 

förstaveckorna togs inte med för att ge prognosen för skrotfallsandel, som beräknas med 

exponentiell utjämning, några veckor att stabiliseras. De sista veckorna togs inte med då de 

inte blir representativa för alla beräkningar på grund av hur hänsyn tas till ledtid.  

 

I Bilaga 1 visas en sammanställning av prognosfelen för prognosutformningarna vid olika 

värden på α. Sammanställningen är gjord dels totalt för pläterat skrot från några av de största 

skrotgrupperna
1
, dels totalt för opläterat skrot från några av de största legeringarna

2
, samt 

totalt för dessa båda grupper tillsammans. I sammanställningen har MAD och ME summerats 

medan MAPE är medelvärdet för skrotgruppernas MAPE. Detta innebär att större 

skrotgrupper påverkar MAD och ME mer än vad de mindre skrotgrupperna gör, medan MAPE 

påverkas lika mycket av alla skrotgrupper oberoende av deras storlek. 

 

Studeras legeringar och skrotgrupper individuellt visar det sig att det inte är någon större 

fördel att dela upp dem i pläterat och opläterat då det inom dessa grupper är ganska stora 

inbördes skillnader. I Bilaga 2 visas ett tydligt exempel på detta med en jämförelse mellan 

prognosfelen hos legeringarna 6634 och 6815. Med α = 0,05 bör skrotfall från 6634 för bästa 

resultat beräknas med tre veckors ledtid medan skrotfall från 6815 bör beräknas med två 

veckors ledtid.  

 

I Figur 9.2
3
 illustreras hur bra en ny kortsiktig prognos med α = 0,05 och med hänsyn till två 

veckors ledtid är jämfört verkligt invägt skrot. I figuren visas också en prognos gjord med 

samma hänsyn till ledtid men som utgår från legeringens utbyte istället för den 

prognostiserade skrotfallsfaktorn. I figuren visas också prognosen som utgår från den senaste 

långsiktiga prognosen för legeringskombinationer och det schablonmässiga värdet för utbyte. 

Prognosen som baseras på legeringens utbyte ligger konstant under både verkligt invägt och 

den prognos som är gjord med en prognostiserad skrotfallsfaktor. Detta tyder på att det inte 

alltid är ett korrekt antagande att (1 – Utbyte), som används i Ekvation (16), är en bra 

uppskattning av hur stor andel av materialet som blir skrot. I detta fall kan en bidragande 

orsak vara att 6815 även används som kärna i den största legeringskombinationen. Det 

innebär att det faller skrot i form av frässpån från dessa kärnor innan de pläteras, något som 

inte kommer med i prognosen. 

                                                           
1
 9010, 9030, 9040, 9041, 9075, 9079 och 9090 

2
 5577, 6634, 6636, 6810, 6814, 6815 och 7784 

3
 Bygger på data för 2009 från divermodellerna utbyte per år.mdl, in_utvägningar 

smältverket.mdl och prognoserna för legeringskombinationer från januari-september 2009 
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Figur 9.2 – Exempel på kortsiktig prognos för opläterat skrot 

I Tabell 9.4 redovisas precisionen för respektive prognos i Figur 9.2. För den rena legeringen 

6815 har den nya prognosen, med prognostiserad skrotfallsfaktor, klart bäst precision.  
 

Tabell 9.4 – Precision för prognoserna i Figur 9.2 

Legering: 6815 MAD ME MAPE 

LT 2V 10 922 6 791 16,9 % 

Enl. Utbyte 25 360 24 958 37,1 % 

Enl. leg.komb.progn 40 275 -39 303 78,2 % 

 

I Figur 9.3
1
 illustreras samma jämförelse som i Figur 9.2, men för en skrotgrupp istället för en 

ren legering. Även för skrotgruppen 9075 har den nya prognosen bäst precision, men 

skillnaden mellan denna prognos och prognosen enligt utbytet är betydligt mindre här än för 

den rena legeringen 6815. Detta syns tydligt i Figur 9.3 och även i Tabell 9.5 där 

prognosernas precision redovisas.  

 
Figur 9.3 – Exempel på kortsiktig prognos för pläterat skrot 

En anledning till att prognosen enligt utbytet blir betydligt bättre för skrotgruppen 9075 än för 

den rena legeringen 6815 kan vara skrotet i form av frässpån. Till 6815 faller, som beskrevs 

tidigare i kapitlet, även spån från de 9815-kärnor som pläteras, vilket inte går att ta hänsyn till 

i beräkningen med utbytet. Till skrotgrupper, som exempelvis 9075, faller inget frässpån alls 

eftersom spånet faller innan plätering. Spånets inverkan på skrotfallet i Figur 9.2 bör dock inte 

ge så pass stort utslag i sig, det bör finnas fler bakomliggande orsaker. 
  

                                                           
1
 Bygger på data för 2009 från divermodellerna utbyte per år.mdl, in_utvägningar 

smältverket.mdl och prognoserna för legeringskombinationer från januari-september 2009 
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Tabell 9.5 – Precision för prognoserna i Figur 9.3 

Skrotkod: 9075 MAD ME MAPE 

LT 2V 14 253 -3 609 21,4 % 

Enl. utbyte 17 204 -11 684 25,5 % 

Enl. leg.komb.progn 31 672 -26 125 58,2 % 

 

9.3 Diskussion 

För att få prognoser med bättre precision bör skrotgrupper behandlas individuellt, både med 

individuellt utformad hänsyn till ledtid och med individuellt värde på α. Då det skulle krävas 

mycket tid, både till att utforma och följa upp alla dessa individuella prognoser, är det 

knappast troligt att det skulle löna sig. En kortsiktig skrotfallsprognos med bra precision för 

samtliga skrotkoder skulle med största sannolikhet inte heller generera större fördelar än en 

prognos med bra precision för de viktigaste skrotkoderna, lite sämre precision för mindre 

viktiga och kanske inte ens någon prognos alls för andra.  

 

Vid en implementering är det givetvis viktigt att göra en avvägning av vad som är en rimlig 

arbetsinsats för det resultat som prognosen kan väntas ge. Hur pass bra precision kan 

prognosen ge, och vilken precision krävs för en bra råvaruplanering är frågeställningar som 

behöver besvaras. 

 

Analyser tidigare i detta kapitel är gjorda på data från 2009 som konjunkturmässigt varit ett 

lite annorlunda år. Detta bör dock påverka analysen av den långsiktiga prognostiseringen mer 

än den kortsiktiga, då den kortsiktiga bör kunna anpassa sig någorlunda bra till sådana 

förändringar.  

 

I de flesta typer av implementeringar av en kortsiktig prognos på SHT AB är exponentiell 

utjämning att föredra. Det ska dock framhållas att det kan finnas undantag. Skulle företaget 

exempelvis välja att göra implementeringen i ProDiver bör trots allt användning av glidande 

medelvärde övervägas. Anledningen är att det genom programmet redan finns tillgång till 

historisk data, och även om exponentiell utjämning är mer beräkningseffektiv enligt Kapitel 

6.5.2, kan nog glidande medelvärde rent beräkningstekniskt vara lättare att implementera i 

ProDiver. En implementering i detta program skulle dock avsevärt minska möjligheten till att 

utveckla prognosen ytterligare och är därför inget som rekommenderas. 

 

En av de viktigaste aspekterna i den kortsiktiga prognosen är hur hänsyn tas till ledtid. I 

undersökningen har en förenkling gjorts då skrot antagits falla symmetriskt över ledtiden. I 

verkligheten faller dock vanligtvis det mesta av skrotet i färdigställningen, alltså i slutet av 

ledtiden. Ett exempel på detta visas i Figur 9.4 där det enbart finns planerat material in för en 

färdigvecka. Skrot vägs in under fyra veckor, totalt vägs dock mer än hälften av skrotet in 

under den sista av dessa veckor. I just detta exempel vägs majoriteten av skrotet också in 

veckan efter den planerade färdigveckan, vilket inte stämmer överens med det antaganden 

som gjordes i Kapitel 9.2.1. Poängen med antagandet var dock att få en bra överensstämmelse 

över lag, inte att vara helt korrekt i varje enskilt fall. 
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Figur 9.4 – Fördelning av invägt 7784-skrot över en ledtid 

På SHT AB genomförs ett projekt där det installeras vågar vid flera stationer i processen. 

Tanken är företaget ska få bättre koll på exempelvis utbyten i olika delar av processen genom 

att väga det material som bearbetas vid stationerna. Med hjälp av data från dessa vågar blir det 

lättare att få en klar bild av hur mycket skrot det faller i olika steg av processen. Denna 

kunskap kan också användas till att förbättra beräkningen av hur mycket skrot som kommer 

att falla och när till den kortsiktiga prognosen. Med andra ord kan alltså denna data användas 

till att göra en mer korrekt hänsyn till ledtid och till mer korrekta antaganden om hur 

skrotfallet är fördelat över ledtiden.  

 

Implementeras den kortsiktiga prognosen i det nya planeringssystem som troligtvis kommer 

tas i bruk på SHT AB under 2010, är det möjligt att flera förbättringar av prognostiseringen 

kan göras i detta system. Data och parametrar för olika skrotgrupper och 

legeringskombinationer blir förhoppningsvis mer lättillgängliga och lättanvända, vilket kan 

bidra till att prognosen kan anpassas mer och ta hänsyn till fler faktorer. Exempelvis kan 

prognosen till och med göras individuellt på legeringskombinationsnivå utan att det blir 

speciellt mycket mer arbete. Kan prognosen ta hänsyn till individuella skrotfallsfaktorer på 

denna nivå blir den också bättre då den anpassas till förändringar i produktionsmix inom en 

skrotgrupp från vecka till vecka. Med det nya planeringssystemet kanske också hänsyn kan 

tas till olika utbyte i olika delar av processen för att beräkna både när skrot väntas falla, hur 

mycket och vilken typ av skrot.  

 

För att övervaka och följa upp den kortsiktiga prognosen bör en kotrollsignal för både 

skrotfallsfaktor
1
 och för prognosmetodens medelvärdesriktighet användas. Dessa 

kontrollsignaler bör utformas som kontrolldiagram där varningar ges vid extremvärden. På 

detta sätt behöver inte varje kontrollsignal övervakas manuellt, utan kan ges uppmärksamhet 

då extremvärden dyker upp. Vid sådana tillfällen bör extremvärdet undersökas och om det 

inte kan anses vara representativt för processen bör det tas bort så det inte påverkar framtida 

prognoser. Det kan till exempel handla om att stora kvantiteter måste skrotas på grund av ett 

maskinhaveri eller att felaktig data har matats in vid invägning. 

9.4 Åtgärdsförslaget i korthet 

I Figur 9.5 visas ett förslag på hur det kortsiktiga prognostiseringsarbetet bör genomföras steg 

för steg. Vid implementeringen av en kortsiktig prognos för skrotfall bör målet vara att 

prognosmodellen ska utformas så att arbetet kan följa denna struktur.  

                                                           
1
 Motsvarande den kontrollsignal för efterfrågedata som beskrivs i Kapitel 6.7.1 
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Figur 9.5 – Förslag på arbetsgång för kortsiktig prognostisering 

Arbetsgångens olika faser i Figur 8.7 beskrivs närmare med följande punktlisa: 

 

1. Den prognostiserade skrotfallsfaktorn skall baseras på beräkningar som har historisk 

data som underlag. Då denna data kan innehålla missvisande extremvärden bör den 

kontrolleras, förslagsvis per automatik med någon form av kontrollsignal
1
. Upptäckta 

extremvärden bör tas bort för att inte påverka prognosens precision. 

 

2. Skrot från en TO faller under en period som oftast är längre än en vecka. Vid 

beräkning av skrotfall per vecka utifrån TO måste hänsyn till ledtid tas. 

 

3. En prognostiserad skrotfallsfaktor för vardera skrotgrupp tas fram med hjälp av 

historisk data och exponentiell utjämning. Den historiska data som krävs för detta är 

dels invägt skrot och dels antalet ton det, med hänsyn till ledtid, förväntats falla skrot 

från under gångna veckor. 

 

4. För att beräkna det förväntade skrotfallet i kommande vecka eller veckor behövs både 

den prognostiserade skrotfallsfaktorn och antalet kilon det, enligt planering och 

hänsyn till ledtid, förväntas falla skrot från under perioden. Med hjälp av dessa data 

kan det prognostiserade skrotfallet sedan beräknas genom en multiplikation för 

respektive vecka.  

 

5. När prognosen är implementerad krävs det att den följs upp med jämna mellanrum. 

Precisionen bör mätas och kontrolleras med hjälp av MAD, ME och MAPE. Dessutom 

bör utjämningskonstanten α kontrolleras och uppdateras vid behov, denna kontroll 

behöver dock inte genomföras lika frekvent som kontrollen av prognosens precision. 

 

För att precisionsmätningen i punkt 5 ska vara till någon nytta måste resultatet från denna 

användas för att upptäcka och därefter rätta till eventuella fel i prognosmodellen. 

9.4.1 Utformning och ytterligare utveckling av den kortsiktiga prognosen 

Innan en kortsiktig prognos implementeras bör SHT AB först och främst ta ställning till vilket 

system implementeringen ska ske i. I examensarbetet har ett generiskt förslag tagits fram, 

vilket innebär att förslaget för utveckling av den kortsiktiga prognosen blivit ganska 

övergripande. Resultatet är därför mer i form av riktlinjer och rekommendationer än i form av 

                                                           
1
 se Kapitel 6.7.1 

1. Rensning av extremvärden i ny indata

2. Hänsyn till ledtid

3. Prognostisering av skrotfallsfaktorer

4. Beräkning av skrotfall

5. Uppföljning
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en färdig och implementerbar lösning. Anledningen till detta är främst att det under arbetets 

början var oklart vilket planeringssystem som skulle användas på SHT AB i framtiden. 

 

Att förslaget är övergripande innebär att det kräver utveckling och anpassning till systemet det 

ska implementeras i, innan en implementering kan göras. 

 

Vid utformningen rekommenderas SHT AB att främst göra ett urval av vilket pläterat och rent 

skrot det överhuvudtaget är intressant att prognostisera. Urvalet bör förslagsvis göras av 

råvarutekniker och råvaruplanerare, då det i första hand är de som kommer att använda 

prognosen. Denna prioritering behöver inte grundas på något objektivt mått som störst 

omsättning, utan kan med fördel grundas på vilket skrot de anser vara relevanta att 

prognostisera. 

 

För det skrot som väljs ut för prognostisering bör sedan först en schablonmässig kortsiktig 

prognos utformas med ett lämpligt värde på α för prognostisering av skrotfallsandel och med 

en lämplig hänsyn till ledtid. Förslagsvis kan α = 0,05 och förväntat skrotfall under 

färdigvecka och veckan innan användas, enligt de motiveringar som ges i Kapitel 9.3. 

Alternativt kan nya värden tas fram som bättre passar just de valda skrotgrupperna.  

 

Med en schablonmässig kortsiktig skrotfallsprognos som grund bör sedan mer anpassade 

prognoser, med individuella värden på α och med individuellt utformad hänsyn till ledtid, tas 

fram för prioriterade legeringar och skrotgrupper.  

 

Vidare bör prognosen utvecklas så att den kan ta hänsyn till att skrot inte faller symmetriskt 

över ledtiden. Detta kan göras med någon typ av viktning, exempelvis att större andel skrot 

väntas falla i slutet av processen. Vid en implementering i ett nytt planeringssystem kan det 

också bli möjligt att utforma den kortsiktiga prognosen så den tar hänsyn till fler faktorer. Vid 

behovet av en mer noggrann prognos kan även hänsynen till ledtid göras mer detaljerad, 

förutsatt att det i systemet finns tillgång till mer detaljerad data för varje 

legeringskombination. Exempelvis kan data för hur mycket skrot som historiskt fallit i olika 

delar av produktionen användas för att förbättra hänsynen till ledtid. Med ett nytt 

planeringssystem kan även direkta uppdateringar göras beroende på var en order befinner sig i 

produktionen, vilket ytterligare förbättrar möjligheten att förutse när skrot kommer att 

levereras till smältverket. Innan en mer invecklad hänsyn till ledtid utvecklas bör givetvis en 

avvägning göras om prognosens förbättrade precision kan motiveras med den arbetsinsats 

som krävs.  

 

Införandet av en kortsiktig prognos kräver en större arbetsinsats än den förbättrade 

nedbrytningen av den långsiktiga prognosen i Kapitel 8.6. Detta då förbättringen av den 

långsiktiga prognosen endast behöver innebära en förändring i ett befintligt system, medan en 

kortsiktig prognos måste utvecklas från grunden. Själva framtagningen av kortsiktiga 

prognoser kommer också att kräva en ökad arbetsinsats, vilket är självklart då det i dagsläget 

inte direkt görs någon kortsiktig skrotfallsprognos.  

 

Precis som för den långsiktiga prognosen är det mycket svårt att uppskatta någon siffra på 

vilka besparingar införandet av en kortsiktig skrotfallsprognos skulle kunna innebära. Med en 

bra kortsiktig prognos skulle troligtvis nivåerna i vissa råvarulager kunna minskas utan att 

risken för bristsituationer skulle öka. Detta skulle leda till minskad kapitalbindning i 

råvarulager, men hur stor minskning som rimligen kan väntas är mycket svårt att uppskatta. 
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10 Sammanfattande åtgärdsförslag 

I detta kapitel sammanfattas de åtgärdsförslag och övriga rekommendationer som 

examensarbetet lett fram till. 

10.1 Förslag på förbättrad nedbrytning 

Åtgärdsförslaget för förbättrad långsiktig prognos beskrivs i Kapitel 8.6. Kortfattat innebär 

förslaget att varje legeringskombinations utbyte prognostiseras individuellt med hjälp av 

exponentiell utjämning. Dessa individuella utbyten ska sedan ersätta det schablonmässiga 

utbytesvärde som idag används vid två olika beräkningar i den långsiktiga prognostiseringen 

av skrotfall. För att inte prognosen ska påverkas av eventuella extremvärden bör indata 

granskas så att dessa kan upptäckas och rensas bort. Med hjälp av prognostiserade utbyten och 

prognosen för legeringskombinationer beräknas skrotfallet för varje legeringskombination, för 

att sedan summeras i respektive skrotgrupp.  

 

Prognosen precisionen bör mätas och kontrolleras med jämna mellanrum så att eventuella fel i 

prognosmodellen kan upptäckas och korrigeras. Dessutom bör utjämningskonstanten α 

kontrolleras och uppdateras vid behov.  

10.2 Förslag på utformning av kortsiktig skrotfallsprognos 

Åtgärdsförslaget för utformning av kortsiktig skrotfallsprognos beskrivs i Kapitel 9.4. 

Förslaget innebär kortfattat att varje prioriterad skrotgrupps skrotfall prognostiseras 

individuellt, medan övriga skrotgruppers prognostiseras schablonmässigt eller inte alls. För att 

kunna ta fram en skrotfallsprognos krävs en skrotfallsfaktor prognostiserad med exponentiell 

utjämning och data för vad som ska tillverkas de kommande veckorna. Dessutom måste 

hänsyn tas till att skrot från en order faller under hela ledtiden, som vanligtvis är längre än en 

vecka. Den indata som används måste först rensas på extremvärden så att dessa inte påverkar 

prognosens precision. 

 

Även den kortsiktiga prognosens precision bör mätas och kontrolleras med jämna mellanrum. 

Också utjämningskonstanten α bör kontrolleras och uppdateras vid behov. 

10.3 Övriga rekommendationer 

Under arbetets gång har vissa problem eller förbättringsmöjligheter inom områden som ligger 

strax utanför examensarbetets gränser upptäckts. Här presenteras kortfattat några av dessa 

med förslag på förbättringar samt några områden som bör undersökas närmare. 

10.3.1 Recepthantering och lagersaldon 

I Kapitel 4.7 beskrivs hur receptet för en charge tas fram manuellt. Avvägningen av hur 

mycket av skrot och annan råvara som ska smältas för att uppfylla legeringens krav sker 

manuellt, vilket medför en icke optimal lösning. För att en optimering av varje recept skall 

vara genomförbar måste det först sättas nyanserade värden för samtliga ingredienser, till 

exempel opläterat och pläterat skrot, granulat och tackor. I Kapitel 4.4.4 beskrivs hur skrotet 

värdesätts i dagsläget och en mer nyanserad värdering skulle medföra att mer optimala 

receptet skulle kunna tas fram med hjälp av något optimeringsverktyg. Detta skulle leda till att 

varje charge kunde gjutas på de billigaste tillgängliga råvarorna, vilket skulle maximera 

skrotanvändningen.  

 

I Kapitel 4.4.5 beskrivs att vissa fel görs vid exempelvis invägning av skrot, vilket medför 

felaktiga lagersaldon. För att en optimering av recepten ska vara möjlig måste aktuella 

lagersaldon i systemet ge en sann bild av vad som faktiskt finns i lager. Då det är känt att det 
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slarvas med in och utvägning av skrot måste det på något sätt bli bättre kontroll över 

vägningsprocessen för att en sådan förändring skall kunna genomföras med ett bra resultat. 

10.3.2 Standardisering i exempelvis ProDiver 

Under examensarbetets gång har ProDiver använts och i detta program används olika namn 

för samma attribut i olika divermodeller. Till exempel så kallas ”månad” för ”period” i vissa 

modeller och ”skrotgrupp” kallas även ”skrotmärkning” i vissa och ”legering” i andra. Genom 

att standardisera samtliga modeller underlättas arbetet för personal då de enklare kan sätta sig 

in i modeller de vanligtvis inte arbetar med.  

 

Även om attributen standardiseras kan det uppstå förvirring då vissa av dem kan tolkas olika 

från person till person. Exempelvis finns data för ”Verkl kg in” vilket felaktigt kan tolkas som 

”verkligt kg in i processen”, men som istället är ett beräknat värde. För att undvika sådana 

oklarheter kan till exempel ett dokument skapas där attributen i ProDiver definieras, till 

exempel vad ”utbyte” är och hur detta beräknas.  

10.3.3 Effektivisering av nedbrytning och prognosarbete 

I dagsläget sker prognostiseringen av skrotfall i tre olika Excel-filer, vilket beskrivs i Kapitel 

4.6. Detta är en långsam process vilket gör att personal som är beroende av de beräkningar 

som görs i ett tidigt skede av prognostiseringsprocessen får vänta på data. Denna process 

borde med stor sannolikhet gå att utveckla med en gemensam plattform som de involverade 

kan arbeta ifrån istället för att data ska bearbetas och sen skickas vidare. 

 

Kapacitetsplaneringen och kapacitetsbalanseringen som beskrivs i Kapitel 4.6.2 bör också 

kunna automatiseras, eller i alla fall utvecklas så att inte manuellt arbete krävs i så stor 

utsträckning som idag.  

10.3.4 Källor till extremvärden 

I Kapitel 4.4.5 beskrivs att det finns flera negativa lagersaldon i Apollo. Dessa rättas 

visserligen till vid inventeringar, men det skulle förstås vara bättre om det gick att förebygga 

att felaktiga lagersaldon uppstår överhuvudtaget. Därför borde en undersökning göras för att 

klarlägga hur de uppkommer och ta fram förslag på hur det kan förebyggas.  

 

Det har också förekommit både negativa utbytesvärden och värden över 100 % i de data som 

undersökt, vilket givetvis inte kan vara en korrekt bild av verkligheten. Även dessa 

extremvärden och hur de uppkommit bör undersökas.  
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11 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras examensarbetets slutsatser. Här görs en återkoppling till de båda 

delsyftena i Kapitel 7.1 för att redovisa hur arbetet har uppfyllt dessa. 

 

Detta examensarbete har resulterat i förslag på hur SHT AB bör förbättra sin långsiktiga 

prognostisering av skrotfall och även hur de bör utforma en kortsiktig prognostisering av 

skrotfall. Dessa förslag syftar till att förbättra precisionen hos SHT AB:s prognoser av 

skrotfall och därigenom förbättra råvaruplaneringen. Genom dessa förslag uppfylls 

examensarbetets huvudsyfte. 

 

I Kapitel 7.1.1 presenteras följande frågeställningar som examensarbetet ska besvara för att 

kunna anses ha uppfyllt Delsyfte 1: 

1. Bör legeringskombinationerna grupperas på något sätt eller ska de hanteras 

individuellt?  

2. Hur ska en eventuell gruppering göras?  

3. Hur ska legeringarnas utbyten övervakas? 

4. Hur ska förflyttningar mellan de eventuella grupperna göras?  

 

Den långsiktiga prognosen bör förbättras genom att varje legeringskombinations utbyte 

prognostiseras var för sig med hjälp av exponentiell utjämning. En gruppering av 

legeringskombinationer skulle medföra ett ökat administrativt arbete samtidigt som det skulle 

minska precisionen hos prognosen. Dessutom skulle kapacitetsplaneringen för smältverkets 

ugnar troligtvis påverkas negativt, eller inte alls av en gruppering, samtidigt som denna 

planering borde bli bättre med individuella prognoser. Genom att inte genomföra en 

gruppering blir både fråga 2, fråga 3 och fråga 4 under delsyfte 1, se Kapitel 7.1.1, irrelevanta. 

Detta medför att Delsyfte 1 uppfylls då samtliga relevanta frågeställningar besvaras. 

 

För den kortsiktiga prognosen är det framförallt ledtiden som ökar prognostiseringsarbetets 

komplexitet. Enligt examensarbetets avgränsningar tas ett generiskt förslag fram som ska 

kunna implementeras oavsett system. Då den kortsiktiga prognosens utformning på många 

sätt är beroende av vilket system den ska implementeras i är detta åtgärdsförlag mer 

övergripande och inte så detaljerat.  

 

I Kapitel 7.1.2 presenteras följande frågeställningar som examensarbetet ska besvara för att 

uppfylla Delsyfte 2: 

1. Vilka data behövs till en kortsiktig skrotfallsprognos?  

2. Hur ska prognosen tas fram, uppdateras och följas upp?  

3. Vem eller vilka är prognosen tänkt att användas av? 

 

Som svar på den första av dessa frågeställningar är den data som behövs för att ta fram en 

kortsiktig skrotfallsprognos: 

 Historisk data med invägt skrot och hur mycket material som bearbetats, uppdelat per 

skrotgrupp (för beräkning av skrotfallsfaktorer) 

 Tonnage av respektive skrotgrupp som ska bearbetas under kommande veckor 

 Någon typ av hänsyn till ledtid 

 

Den andra frågeställningen i Delsyfte 2 besvaras i Kapitel 9.4 med Figur 9.5 med tillhörande 

text.  
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Vad gäller den tredje och sista frågeställningen i Delsyfte 2 är det råvaruteknikern som 

kommer att utföra det mesta av prognostiseringsarbetet. Resultatet från prognosen kommer att 

användas av både råvaruteknikern och råvaruplaneraren i deras planeringsarbete. 

11.1 Slutlig kommentar 

Under arbetets gång har det blivit väldigt tydligt att ett problem som till en början kan verka 

ganska enkelt i själva verket kan vara mycket komplext. En anställd vid SHT AB:s smältverk 

sa lite skämtsamt angående detta examensarbete att: ”Vi vet vad som ska tillverkas och vi vet 

utbytet, hur svårt kan det vara?” Efter att ha läst Kapitel 4.6, där den nuvarande 

skrotfallsprognostiseringen beskrivs, inses snabbt att det är betydligt mer invecklat än så. För 

den kortsiktiga skrotfallsprognosen ökas dessutom komplexiteten ytterligare av att hänsyn 

måste tas till ledtid. 

 

Även om, eller kanske tack vare att, problemet varit komplext och det varit svårt att hitta 

teorier som direkt går att koppla till själva problemet, har arbetet varit mycket givande och 

bidragit till att öka författarnas förståelse för produktionsfrågor och produktionsekonomi.  
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Bilaga 1 – Val av α för kortsiktig prognos 
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Totalt 
MAD 

 
ME  

  
MAPE 

 

Totalt Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V

alfa
0,01 135047 132599 132350 132624 114398 113542 113269 113420 113612 113127 112819 112739 120265 119204 119122 119024
0,04 140511 126230 123505 123748 110856 101844 99365 99546 111721 104640 102777 102248 116474 107456 105972 105573
0,05 143224 126254 123047 123198 112342 101333 98099 98089 112813 103837 101293 100493 118503 106701 104917 104338
0,06 145759 126650 122833 123103 114282 101207 97497 97423 114195 103558 100378 99494 120442 106637 104515 103891
0,07 148120 127114 122908 123171 116262 101257 97143 97094 116297 103648 99955 98807 122034 107058 104654 103763
0,08 150173 127468 123088 123351 118138 101504 96926 96911 118589 104119 99890 98350 123484 107632 105005 103928
0,09 151987 127733 123286 123521 119864 101863 96931 96830 120832 104772 99950 98226 125025 108305 105507 104178

0,1 153699 127925 123482 123753 121466 102354 97048 96855 123056 105487 100081 98268 126450 108987 106037 104481
0,15 160022 128582 123990 124781 127748 105310 98450 97862 131927 109369 102162 99208 131907 112430 108868 106554

Orginal 2V 3V 4V

Totalt Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V

0,01 12440 23286 27298 28714 9429 20020 24165 25646 7954 15761 19462 20804 1603 12183 24721 17796
0,04 -27325 3006 13211 16987 -29974 -729 9958 13991 -25281 -771 10563 14905 -37972 -8996 4397 5518
0,05 -35059 -875 10285 14474 -37591 -4781 6969 11482 -33111 -4710 8328 13415 -45563 -13154 214 2815
0,06 -41112 -3857 7955 12449 -43525 -7939 4573 9458 -39731 -8060 6381 12118 -51448 -16408 -3127 603
0,07 -45890 -6148 6103 10821 -48183 -10408 2654 7832 -45334 -10912 4686 10990 -56040 -18966 -5807 -1205
0,08 -49696 -7906 4636 9518 -51870 -12346 1119 6532 -50079 -13342 3208 10013 -59649 -20988 -7963 -2681
0,09 -52759 -9249 3481 8480 -54813 -13871 -103 5500 -54104 -15417 1921 9166 -62505 -22593 -9705 -3883

0,1 -55249 -10268 2579 7660 -57183 -15072 -1070 4689 -57521 -17189 799 8436 -64783 -23873 -11113 -4859
0,15 -62694 -12432 519 5684 -64038 -18163 -3415 2820 -68386 -22913 -2986 6075 -71134 -27352 -15016 -7480

Orginal 2V 3V 4V

Totalt Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V

alfa
0,01 67,2% 66,7% 66,5% 66,7% 66,3% 66,2% 66,5% 67,1% 74,8% 73,9% 73,8% 74,3% 88,3% 87,5% 87,5% 88,2%
0,04 71,1% 68,1% 67,3% 67,7% 67,0% 65,2% 66,1% 68,1% 78,2% 74,3% 74,1% 75,3% 91,9% 88,3% 88,8% 91,1%
0,05 72,3% 68,8% 67,9% 68,2% 67,7% 65,5% 66,5% 68,8% 79,6% 74,9% 74,8% 76,2% 93,3% 89,0% 89,7% 92,3%
0,06 73,5% 69,4% 68,5% 68,8% 68,3% 65,8% 67,0% 69,5% 80,8% 75,7% 75,6% 77,0% 94,5% 89,7% 90,6% 93,5%
0,07 74,5% 70,0% 69,1% 69,3% 68,9% 66,2% 67,5% 70,2% 82,0% 76,4% 76,3% 77,9% 95,5% 90,4% 91,5% 94,6%
0,08 75,5% 70,5% 69,6% 69,8% 69,5% 66,6% 68,0% 70,8% 83,0% 77,2% 77,1% 78,6% 96,4% 91,1% 92,4% 95,7%
0,09 76,3% 70,9% 70,1% 70,2% 70,0% 66,9% 68,5% 71,4% 83,9% 77,8% 77,8% 79,3% 97,2% 91,7% 93,3% 96,6%

0,1 77,1% 71,2% 70,6% 70,6% 70,5% 67,3% 69,0% 71,9% 84,7% 78,5% 78,5% 80,0% 97,8% 92,3% 94,1% 97,5%
0,15 80,2% 72,4% 72,4% 72,2% 72,3% 69,0% 71,2% 73,9% 87,5% 80,9% 81,5% 82,6% 100,1% 94,8% 97,6% 100,8%

Orginal 2V 3V 4V
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2 
 

Pläterat 
MAD 

 
ME 

 
MAPE 

 

Totalt pl Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V

alfa
0,01 76239 72682 71725 71416 62102 59528 58374 58056 63487 61839 61008 60627 65874 62886 61853 61352
0,04 81075 70677 68388 67751 65400 57529 54609 53965 66417 60319 57684 56487 69438 60146 57690 56738
0,05 82113 70327 67905 67226 66296 57379 54137 53472 67383 60260 57161 55780 70266 59892 57373 56336
0,06 82943 70106 67586 66927 67004 57322 53801 53137 68286 60343 56835 55315 70898 59800 57248 56239
0,07 83614 69954 67369 66777 67581 57316 53608 52933 69188 60505 56748 55052 71337 59775 57287 56224
0,08 84208 69816 67194 66702 68066 57358 53489 52828 70053 60805 56756 54895 71677 59837 57359 56233
0,09 84716 69673 67077 66661 68483 57455 53460 52776 70847 61150 56805 54840 72026 59956 57469 56257

0,1 85159 69551 66991 66675 68840 57578 53466 52762 71599 61499 56894 54822 72324 60087 57600 56306
0,15 87002 69032 66569 66703 70353 58396 53861 53097 74875 63237 57608 55001 73471 61100 58491 56940

Orginal 2V 3V 4V

Totalt pl Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V

0,01 -23319 -16332 -14084 -13061 -25999 -19143 -16808 -15753 -21168 -16542 -14643 -13693 -32027 -25126 -14355 -21719
0,04 -32704 -13299 -7586 -4949 -35077 -16250 -10237 -7482 -29768 -15376 -9418 -6318 -41054 -22217 -13279 -13476
0,05 -34323 -12500 -6263 -3376 -36606 -15522 -8922 -5888 -31808 -15167 -8260 -4625 -42543 -21496 -12993 -11921
0,06 -35501 -11770 -5184 -2128 -37697 -14869 -7857 -4625 -33543 -15020 -7312 -3213 -43587 -20854 -12720 -10705
0,07 -36357 -11098 -4285 -1119 -38467 -14278 -6978 -3606 -35023 -14921 -6536 -2035 -44306 -20277 -12455 -9738
0,08 -36977 -10474 -3521 -287 -39003 -13739 -6236 -2766 -36290 -14861 -5901 -1051 -44787 -19753 -12196 -8953
0,09 -37427 -9893 -2860 412 -39370 -13244 -5598 -2061 -37377 -14830 -5383 -228 -45096 -19275 -11942 -8303

0,1 -37754 -9350 -2278 1009 -39614 -12788 -5039 -1456 -38314 -14821 -4960 460 -45280 -18839 -11693 -7755
0,15 -38498 -7089 -88 3114 -39952 -10978 -2957 702 -41450 -14961 -3763 2560 -45321 -17139 -10540 -5874

Orginal 2V 3V 4V

Totalt pl Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V

alfa
0,01 51,3% 49,4% 48,6% 48,5% 52,7% 50,6% 49,5% 49,4% 70,9% 68,4% 67,4% 67,2% 78,1% 75,3% 74,2% 74,0%
0,04 53,6% 47,9% 46,1% 45,9% 55,4% 49,3% 46,6% 46,3% 75,1% 68,1% 65,8% 65,5% 83,0% 75,3% 72,7% 72,4%
0,05 54,2% 47,6% 45,7% 45,5% 56,1% 49,2% 46,2% 45,9% 76,0% 68,3% 66,0% 65,6% 84,0% 75,6% 72,9% 72,6%
0,06 54,8% 47,5% 45,5% 45,3% 56,7% 49,2% 46,0% 45,8% 76,7% 68,6% 66,2% 65,8% 84,8% 75,8% 73,1% 72,9%
0,07 55,2% 47,3% 45,3% 45,2% 57,2% 49,2% 45,9% 45,7% 77,2% 68,8% 66,5% 66,0% 85,3% 76,0% 73,4% 73,2%
0,08 55,6% 47,2% 45,2% 45,1% 57,5% 49,3% 45,9% 45,7% 77,6% 69,1% 66,8% 66,3% 85,6% 76,2% 73,8% 73,6%
0,09 56,0% 47,1% 45,1% 45,1% 57,8% 49,3% 46,0% 45,8% 77,8% 69,3% 67,1% 66,6% 85,9% 76,4% 74,1% 73,9%

0,1 56,3% 47,0% 45,1% 45,1% 58,0% 49,4% 46,0% 45,9% 78,0% 69,4% 67,4% 66,8% 86,0% 76,6% 74,4% 74,2%
0,15 57,6% 46,8% 44,9% 45,1% 58,8% 49,9% 46,6% 46,5% 78,0% 70,0% 68,6% 67,7% 85,8% 77,3% 76,0% 75,8%

Orginal 2V 3V 4V
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Opläterat 
MAD 

 
ME 

 
MAPE 

 

Totalt opl Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V

alfa
0,01 58808 59917 60625 61209 52296 54014 54895 55364 50124 51288 51811 52113 54391 56319 57269 57672
0,04 59437 55553 55117 55997 45456 44315 44755 45581 45304 44322 45093 45760 47036 47309 48282 48836
0,05 61111 55927 55142 55971 46047 43954 43962 44617 45430 43577 44132 44713 48237 46810 47544 48002
0,06 62816 56545 55247 56176 47278 43885 43696 44286 45910 43215 43542 44178 49544 46836 47267 47652
0,07 64506 57160 55539 56394 48682 43941 43534 44161 47110 43143 43207 43755 50697 47283 47367 47539
0,08 65965 57652 55893 56649 50071 44146 43437 44083 48537 43314 43134 43455 51808 47795 47646 47695
0,09 67271 58059 56209 56860 51381 44408 43471 44054 49986 43621 43145 43386 53000 48349 48037 47921

0,1 68540 58375 56491 57079 52626 44776 43581 44094 51457 43988 43188 43446 54126 48900 48437 48175
0,15 73020 59550 57421 58078 57395 46913 44589 44765 57052 46131 44554 44207 58437 51330 50377 49614

Orginal 2V 3V 4V

Totalt opl Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V

0,01 35760 39619 41383 41775 35428 39163 40973 41399 29121 32302 34105 34496 33630 37310 39076 39515
0,04 5380 16305 20797 21936 5103 15521 20195 21473 4487 14605 19980 21223 3081 13220 17676 18994
0,05 -737 11625 16548 17850 -985 10741 15891 17370 -1303 10457 16588 18040 -3020 8342 13207 14736
0,06 -5611 7913 13139 14576 -5827 6931 12431 14083 -6188 6960 13693 15331 -7861 4447 9593 11309
0,07 -9533 4949 10388 11940 -9716 3870 9632 11438 -10311 4010 11221 13025 -11734 1311 6648 8533
0,08 -12719 2568 8158 9805 -12866 1392 7355 9298 -13790 1518 9109 11063 -14862 -1235 4232 6272
0,09 -15331 643 6341 8069 -15443 -627 5495 7561 -16727 -587 7304 9394 -17410 -3317 2237 4420

0,1 -17495 -918 4857 6651 -17570 -2284 3969 6145 -19208 -2368 5759 7976 -19503 -5034 580 2896
0,15 -24196 -5344 607 2570 -24087 -7185 -458 2118 -26936 -7952 778 3516 -25813 -10213 -4476 -1607

Orginal 2V 3V 4V

Totalt opl Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V

alfa
0,01 83,0% 84,1% 84,4% 84,9% 80,0% 81,7% 83,4% 84,9% 78,6% 79,4% 80,3% 81,3% 98,6% 99,6% 100,9% 102,5%
0,04 88,5% 88,4% 88,6% 89,4% 78,7% 81,1% 85,6% 90,0% 81,3% 80,4% 82,3% 85,2% 100,9% 101,3% 104,9% 109,8%
0,05 90,4% 90,0% 90,1% 90,9% 79,2% 81,8% 86,7% 91,7% 83,1% 81,5% 83,6% 86,7% 102,6% 102,4% 106,5% 112,0%
0,06 92,2% 91,4% 91,5% 92,2% 80,0% 82,5% 88,0% 93,3% 84,9% 82,8% 84,9% 88,3% 104,3% 103,6% 108,1% 114,1%
0,07 93,9% 92,7% 92,8% 93,4% 80,7% 83,2% 89,1% 94,7% 86,7% 84,0% 86,2% 89,7% 105,8% 104,8% 109,6% 116,0%
0,08 95,3% 93,7% 94,1% 94,4% 81,5% 83,9% 90,1% 95,9% 88,4% 85,3% 87,4% 90,9% 107,2% 105,9% 111,1% 117,8%
0,09 96,7% 94,6% 95,1% 95,4% 82,2% 84,5% 91,0% 96,9% 90,0% 86,4% 88,6% 92,1% 108,4% 107,0% 112,5% 119,3%

0,1 98,0% 95,4% 96,1% 96,2% 82,9% 85,1% 91,9% 97,8% 91,5% 87,5% 89,7% 93,2% 109,6% 108,1% 113,8% 120,7%
0,15 102,8% 98,0% 99,8% 99,3% 85,9% 88,1% 95,7% 101,2% 97,0% 91,8% 94,5% 97,4% 114,3% 112,3% 119,2% 125,9%

Orginal 2V 3V 4V
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Totalt med färgformatering 

 
MAD 

 
ME (Absolutbelopp) 

 
MAPE 

 

Totalt Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V

Orginal 2V 3V 4V

alfa
0,01 135047 132599 132350 132624 114398 113542 113269 113420 113612 113127 112819 112739 120265 119204 119122 119024
0,04 140511 126230 123505 123748 110856 101844 99365 99546 111721 104640 102777 102248 116474 107456 105972 105573
0,05 143224 126254 123047 123198 112342 101333 98099 98089 112813 103837 101293 100493 118503 106701 104917 104338
0,06 145759 126650 122833 123103 114282 101207 97497 97423 114195 103558 100378 99494 120442 106637 104515 103891
0,07 148120 127114 122908 123171 116262 101257 97143 97094 116297 103648 99955 98807 122034 107058 104654 103763
0,08 150173 127468 123088 123351 118138 101504 96926 96911 118589 104119 99890 98350 123484 107632 105005 103928
0,09 151987 127733 123286 123521 119864 101863 96931 96830 120832 104772 99950 98226 125025 108305 105507 104178

0,1 153699 127925 123482 123753 121466 102354 97048 96855 123056 105487 100081 98268 126450 108987 106037 104481
0,15 160022 128582 123990 124781 127748 105310 98450 97862 131927 109369 102162 99208 131907 112430 108868 106554

alfa ABS
0,01 12440 23286 27298 28714 9429 20020 24165 25646 7954 15761 19462 20804 1603 12183 24721 17796
0,04 27325 3006 13211 16987 29974 729 9958 13991 25281 771 10563 14905 37972 8996 4397 5518
0,05 35059 875 10285 14474 37591 4781 6969 11482 33111 4710 8328 13415 45563 13154 214 2815
0,06 41112 3857 7955 12449 43525 7939 4573 9458 39731 8060 6381 12118 51448 16408 3127 603
0,07 45890 6148 6103 10821 48183 10408 2654 7832 45334 10912 4686 10990 56040 18966 5807 1205
0,08 49696 7906 4636 9518 51870 12346 1119 6532 50079 13342 3208 10013 59649 20988 7963 2681
0,09 52759 9249 3481 8480 54813 13871 103 5500 54104 15417 1921 9166 62505 22593 9705 3883

0,1 55249 10268 2579 7660 57183 15072 1070 4689 57521 17189 799 8436 64783 23873 11113 4859
0,15 62694 12432 519 5684 64038 18163 3415 2820 68386 22913 2986 6075 71134 27352 15016 7480

alfa
0,01 67,2% 66,7% 66,5% 66,7% 66,3% 66,2% 66,5% 67,1% 74,8% 73,9% 73,8% 74,3% 88,3% 87,5% 87,5% 88,2%
0,04 71,1% 68,1% 67,3% 67,7% 67,0% 65,2% 66,1% 68,1% 78,2% 74,3% 74,1% 75,3% 91,9% 88,3% 88,8% 91,1%
0,05 72,3% 68,8% 67,9% 68,2% 67,7% 65,5% 66,5% 68,8% 79,6% 74,9% 74,8% 76,2% 93,3% 89,0% 89,7% 92,3%
0,06 73,5% 69,4% 68,5% 68,8% 68,3% 65,8% 67,0% 69,5% 80,8% 75,7% 75,6% 77,0% 94,5% 89,7% 90,6% 93,5%
0,07 74,5% 70,0% 69,1% 69,3% 68,9% 66,2% 67,5% 70,2% 82,0% 76,4% 76,3% 77,9% 95,5% 90,4% 91,5% 94,6%
0,08 75,5% 70,5% 69,6% 69,8% 69,5% 66,6% 68,0% 70,8% 83,0% 77,2% 77,1% 78,6% 96,4% 91,1% 92,4% 95,7%
0,09 76,3% 70,9% 70,1% 70,2% 70,0% 66,9% 68,5% 71,4% 83,9% 77,8% 77,8% 79,3% 97,2% 91,7% 93,3% 96,6%

0,1 77,1% 71,2% 70,6% 70,6% 70,5% 67,3% 69,0% 71,9% 84,7% 78,5% 78,5% 80,0% 97,8% 92,3% 94,1% 97,5%
0,15 80,2% 72,4% 72,4% 72,2% 72,3% 69,0% 71,2% 73,9% 87,5% 80,9% 81,5% 82,6% 100,1% 94,8% 97,6% 100,8%
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Pläterat med färgformatering 

 
MAD 

 
ME (Absolutbelopp) 

 
MAPE 

 
  

Totalt pl Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V

Orginal 2V 3V 4V

alfa
0,01 76239 72682 71725 71416 62102 59528 58374 58056 63487 61839 61008 60627 65874 62886 61853 61352
0,04 81075 70677 68388 67751 65400 57529 54609 53965 66417 60319 57684 56487 69438 60146 57690 56738
0,05 82113 70327 67905 67226 66296 57379 54137 53472 67383 60260 57161 55780 70266 59892 57373 56336
0,06 82943 70106 67586 66927 67004 57322 53801 53137 68286 60343 56835 55315 70898 59800 57248 56239
0,07 83614 69954 67369 66777 67581 57316 53608 52933 69188 60505 56748 55052 71337 59775 57287 56224
0,08 84208 69816 67194 66702 68066 57358 53489 52828 70053 60805 56756 54895 71677 59837 57359 56233
0,09 84716 69673 67077 66661 68483 57455 53460 52776 70847 61150 56805 54840 72026 59956 57469 56257

0,1 85159 69551 66991 66675 68840 57578 53466 52762 71599 61499 56894 54822 72324 60087 57600 56306
0,15 87002 69032 66569 66703 70353 58396 53861 53097 74875 63237 57608 55001 73471 61100 58491 56940

alfa ABS
0,01 23319 16332 14084 13061 25999 19143 16808 15753 21168 16542 14643 13693 32027 25126 14355 21719
0,04 32704 13299 7586 4949 35077 16250 10237 7482 29768 15376 9418 6318 41054 22217 13279 13476
0,05 34323 12500 6263 3376 36606 15522 8922 5888 31808 15167 8260 4625 42543 21496 12993 11921
0,06 35501 11770 5184 2128 37697 14869 7857 4625 33543 15020 7312 3213 43587 20854 12720 10705
0,07 36357 11098 4285 1119 38467 14278 6978 3606 35023 14921 6536 2035 44306 20277 12455 9738
0,08 36977 10474 3521 287 39003 13739 6236 2766 36290 14861 5901 1051 44787 19753 12196 8953
0,09 37427 9893 2860 412 39370 13244 5598 2061 37377 14830 5383 228 45096 19275 11942 8303

0,1 37754 9350 2278 1009 39614 12788 5039 1456 38314 14821 4960 460 45280 18839 11693 7755
0,15 38498 7089 88 3114 39952 10978 2957 702 41450 14961 3763 2560 45321 17139 10540 5874

alfa
0,01 51,3% 49,4% 48,6% 48,5% 52,7% 50,6% 49,5% 49,4% 70,9% 68,4% 67,4% 67,2% 78,1% 75,3% 74,2% 74,0%
0,04 53,6% 47,9% 46,1% 45,9% 55,4% 49,3% 46,6% 46,3% 75,1% 68,1% 65,8% 65,5% 83,0% 75,3% 72,7% 72,4%
0,05 54,2% 47,6% 45,7% 45,5% 56,1% 49,2% 46,2% 45,9% 76,0% 68,3% 66,0% 65,6% 84,0% 75,6% 72,9% 72,6%
0,06 54,8% 47,5% 45,5% 45,3% 56,7% 49,2% 46,0% 45,8% 76,7% 68,6% 66,2% 65,8% 84,8% 75,8% 73,1% 72,9%
0,07 55,2% 47,3% 45,3% 45,2% 57,2% 49,2% 45,9% 45,7% 77,2% 68,8% 66,5% 66,0% 85,3% 76,0% 73,4% 73,2%
0,08 55,6% 47,2% 45,2% 45,1% 57,5% 49,3% 45,9% 45,7% 77,6% 69,1% 66,8% 66,3% 85,6% 76,2% 73,8% 73,6%
0,09 56,0% 47,1% 45,1% 45,1% 57,8% 49,3% 46,0% 45,8% 77,8% 69,3% 67,1% 66,6% 85,9% 76,4% 74,1% 73,9%

0,1 56,3% 47,0% 45,1% 45,1% 58,0% 49,4% 46,0% 45,9% 78,0% 69,4% 67,4% 66,8% 86,0% 76,6% 74,4% 74,2%
0,15 57,6% 46,8% 44,9% 45,1% 58,8% 49,9% 46,6% 46,5% 78,0% 70,0% 68,6% 67,7% 85,8% 77,3% 76,0% 75,8%



Bilaga 1 – Val av α för kortsiktig prognos 
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Opläterat med färgformatering 

 
MAD 

 
ME (Absolutbelopp) 

 
MAPE 

 
 

Totalt opl Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V

Orginal 2V 3V 4V

alfa
0,01 58808 59917 60625 61209 52296 54014 54895 55364 50124 51288 51811 52113 54391 56319 57269 57672
0,04 59437 55553 55117 55997 45456 44315 44755 45581 45304 44322 45093 45760 47036 47309 48282 48836
0,05 61111 55927 55142 55971 46047 43954 43962 44617 45430 43577 44132 44713 48237 46810 47544 48002
0,06 62816 56545 55247 56176 47278 43885 43696 44286 45910 43215 43542 44178 49544 46836 47267 47652
0,07 64506 57160 55539 56394 48682 43941 43534 44161 47110 43143 43207 43755 50697 47283 47367 47539
0,08 65965 57652 55893 56649 50071 44146 43437 44083 48537 43314 43134 43455 51808 47795 47646 47695
0,09 67271 58059 56209 56860 51381 44408 43471 44054 49986 43621 43145 43386 53000 48349 48037 47921

0,1 68540 58375 56491 57079 52626 44776 43581 44094 51457 43988 43188 43446 54126 48900 48437 48175
0,15 73020 59550 57421 58078 57395 46913 44589 44765 57052 46131 44554 44207 58437 51330 50377 49614

alfa ABS
0,01 35760 39619 41383 41775 35428 39163 40973 41399 29121 32302 34105 34496 33630 37310 39076 39515
0,04 5380 16305 20797 21936 5103 15521 20195 21473 4487 14605 19980 21223 3081 13220 17676 18994
0,05 737 11625 16548 17850 985 10741 15891 17370 1303 10457 16588 18040 3020 8342 13207 14736
0,06 5611 7913 13139 14576 5827 6931 12431 14083 6188 6960 13693 15331 7861 4447 9593 11309
0,07 9533 4949 10388 11940 9716 3870 9632 11438 10311 4010 11221 13025 11734 1311 6648 8533
0,08 12719 2568 8158 9805 12866 1392 7355 9298 13790 1518 9109 11063 14862 1235 4232 6272
0,09 15331 643 6341 8069 15443 627 5495 7561 16727 587 7304 9394 17410 3317 2237 4420

0,1 17495 918 4857 6651 17570 2284 3969 6145 19208 2368 5759 7976 19503 5034 580 2896
0,15 24196 5344 607 2570 24087 7185 458 2118 26936 7952 778 3516 25813 10213 4476 1607

alfa
0,01 83,0% 84,1% 84,4% 84,9% 80,0% 81,7% 83,4% 84,9% 78,6% 79,4% 80,3% 81,3% 98,6% 99,6% 100,9% 102,5%
0,04 88,5% 88,4% 88,6% 89,4% 78,7% 81,1% 85,6% 90,0% 81,3% 80,4% 82,3% 85,2% 100,9% 101,3% 104,9% 109,8%
0,05 90,4% 90,0% 90,1% 90,9% 79,2% 81,8% 86,7% 91,7% 83,1% 81,5% 83,6% 86,7% 102,6% 102,4% 106,5% 112,0%
0,06 92,2% 91,4% 91,5% 92,2% 80,0% 82,5% 88,0% 93,3% 84,9% 82,8% 84,9% 88,3% 104,3% 103,6% 108,1% 114,1%
0,07 93,9% 92,7% 92,8% 93,4% 80,7% 83,2% 89,1% 94,7% 86,7% 84,0% 86,2% 89,7% 105,8% 104,8% 109,6% 116,0%
0,08 95,3% 93,7% 94,1% 94,4% 81,5% 83,9% 90,1% 95,9% 88,4% 85,3% 87,4% 90,9% 107,2% 105,9% 111,1% 117,8%
0,09 96,7% 94,6% 95,1% 95,4% 82,2% 84,5% 91,0% 96,9% 90,0% 86,4% 88,6% 92,1% 108,4% 107,0% 112,5% 119,3%

0,1 98,0% 95,4% 96,1% 96,2% 82,9% 85,1% 91,9% 97,8% 91,5% 87,5% 89,7% 93,2% 109,6% 108,1% 113,8% 120,7%
0,15 102,8% 98,0% 99,8% 99,3% 85,9% 88,1% 95,7% 101,2% 97,0% 91,8% 94,5% 97,4% 114,3% 112,3% 119,2% 125,9%



Bilaga 2 – Jämförelse mellan prognosens precision för tre rena legeringar 
 

1 
 

Jämförelse med α = 0,05 
5577 

 
 
6634 

 
 
6815 

 

5577 Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V
MAD 13927 13172 13498 13828 10255 10415 10605 10800 10717 11371 11822 12037 10340 10067 10533 10856
ME 1068 4576 6189 7079 726 4155 5829 6785 1848 5145 7268 8366 387 3711 5327 6309
MAPE 46,2% 43,7% 43,7% 44,0% 30,3% 29,8% 29,5% 29,6% 31,3% 29,9% 29,7% 29,3% 34,4% 32,6% 32,5% 32,4%

Enligt Leg.komb.progn. Enligt utbyte Orginal 2V 3V 4V
MAD 27939 5577 MAD 18532 17008 17146 17664
ME -20679 ME 17327 16955 16624 16250
MAPE 142,67% MAPE 50,5% 43,2% 42,3% 44,3%

4V

5577

Utbyte

Orginal 2V 3V

6634 Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V
MAD 11850 9698 8643 8679 7647 6149 5622 5661 6171 4581 4612 4617 6638 5895 5719 5742
ME -3573 -598 1154 1145 -3338 -551 1269 1281 -1697 1167 2313 2324 -3259 -546 1228 1245
MAPE 58,4% 46,9% 41,6% 41,9% 46,8% 37,9% 33,9% 34,0% 40,0% 30,3% 27,2% 27,2% 46,0% 38,8% 35,2% 35,3%

Enligt Leg.komb.progn. Enligt utbyte Orginal 2V 3V 4V
MAD 25506 6634 MAD 9735 9072 8875 9130
ME -25506 ME 8576 8682 8728 8849
MAPE 184,22% MAPE 46,9% 41,6% 39,9% 42,1%

4V

6634

Utbyte

Orginal 2V 3V

6815 Plan kg in
Prognos Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V Orginal 2V 3V 4V
MAD 13655 13953 14268 14483 10237 10922 11342 11683 11936 13126 13654 13984 11672 12181 12524 12647
ME 5721 7574 8620 9334 4979 6791 7882 8621 6321 8300 9325 10124 3198 5009 6092 6853
MAPE 23,5% 23,7% 24,1% 24,3% 16,0% 16,9% 17,4% 17,8% 17,6% 18,5% 19,1% 19,3% 19,1% 19,6% 20,0% 19,9%

Enligt Leg.komb.progn. Enligt utbyte Orginal 2V 3V 4V
MAD 40275 6815 MAD 26507 25360 25102 24669
ME -39303 ME 25578 24958 24235 23621
MAPE 78,15% MAPE 41,0% 37,1% 36,2% 35,7%

4V

6815

Utbyte

Orginal 2V 3V
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