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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på Arla Foods mejeri i Linköping. Mejeriet har länge haft problem 

med höga lagernivåer av emballage som resulterat i stora hanteringssvårigheter och höga kostnader. 

Syftet med detta arbete är att föreslå en effektivare lagerstyrning med målet att minska de höga 

lagernivåerna av emballage på mejeriet.  

En nulägesanalys visade att medelbeläggningen för perioden 2010-05 – 2011-02 var ca 70 % av 

maxkapaciteten varav ca 30 procentenheter utgjordes av säkerhetslagret. Totalkostnaden för 

lagerföring och beordring för ett år baserat på dessa siffror blir ca 1 716 000 kr/år.  

Alternativa lagerstyrningsmetoder har undersökts i två olika scenarier. Scenario 1 innefattar 

beräkning av ekonomisk orderkvantitet för varje emballageartikel, men med en utrymmeskostnad 

inkluderad i lagerföringskostnaden som styrparameter. I scenario 2 konstruerades och undersöktes 

en optimeringsmodell baserad på en beräkning av periodisk orderkvantitet med hänsyn både till en 

utrymmeskostnad och aktuella leverantörskrav med avseende på minimibeställningar och 

leveransfrekvenser. Dessutom användes i denna modell en delad ordersärkostnad för beställning 

respektive leverans, eftersom ordersärkostnaden vid leverans är gemensam för artiklar från samma 

leverantör. 

Undersökningarna visade att mycket finns att vinna på att göra någon form av beräkningar över 

orderkvantiteterna. Då man bibehåller samma beläggningsgrad som nuläget kan kostnaderna 

minskas med 47 % för scenario 1 respektive 53 % för scenario 2. Alternativt kan beläggningen 

minskas med upp till ca 20 procentenheter utan att kostnaden för nuläget överstigs. 

Rekommendationerna av detta arbete är att företaget gör nya beräkningar för säkerhetslagren, 

eftersom dessa nivåer är mycket höga. Dessutom kan företaget genom att börja använda 

beräkningar för ekonomisk orderkvantitet med hänsyn till en utrymmeskostnad göra stora 

besparingar gällande både utrymme och kostnad. Till sist skulle ett systemstöd för artiklarnas fysiska 

placering i lagren potentiellt kunna tillgängliggöra mycket av den existerande lagerytan. 
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Abstract 
This thesis project has been performed at the Arla Foods dairy in Linköping. The dairy have had 

problems with high material inventory levels resulting in large difficulties handling the inventory as 

well as high costs. The purpose of the thesis is to suggest a method for more efficient inventory 

control and management with the aim to reduce the high inventory levels of materials at the dairy.  

An analysis of the current inventory situation showed the average level of inventory for the data 

period May 2010 - February 2011 was approximately 70 % of the maximum capacity, whereof the 

safety stocks consisted of 30 percentage points. The total cost of inventory holding and ordering in 

one year based on the above data period was 1 716 000 SEK/year.  

Different inventory management methods have been examined in two scenarios. Scenario 1 consists 

of a calculation of the economic order quantity for each article of materials. However, a storage 

space cost has been included in the inventory holding cost as a control parameter. In scenario 2 an 

optimization model was constructed and evaluated which was based on a calculation of the periodic 

order quantity with respect to both the storage space cost and current requirements from the 

suppliers concerning minimum order quantities and delivery frequencies. In addition, a separate 

ordering cost was used for the ordering process and the delivery process, because of the joint 

ordering cost for articles being delivered from the same supplier.  

The analysis of the results demonstrated that much can be gained from performing certain 

calculations when determining the order quantities. For the same level of inventory as the current 

situation the costs may be decreased by 47 % in scenario 1 and 53 % in scenario 2. Alternatively, the 

inventory level may be reduced as much as 20 percentage points without exceeding the cost of the 

current situation.  

The recommendations following this thesis is that the company should perform calculations of the 

safety stock levels, since the current levels of safety stocks are very high. In addition, the company 

could make large reductions in both inventory levels as well as costs by beginning to perform 

calculations on the economic order quantities with an included storage space cost. Finally, some 

information system managing the physical placement of the articles in the warehouses could 

potentially make more of the existing storage area available for use.  
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Förord 
Detta arbete har utförts som examensarbete på 30 hp för civilingenjörsprogrammet 

Kommunikations- och Transportsystem vid Linköpings Universitet, campus Norrköping. Arbetet har 

upprättats i samarbete med samt utförts på Arla Foods Linköpingsmejeri under vårterminen 2011. 

Jag vill tacka all personal på Arla Foods Linköping som hjälpt till med faktainsamling och 

nulägesanalys genom att svara på frågor och bidra med information och material. Extra tack till min 

handledare Liselott Georgsson och till Magnus Ydén som båda har deltagit i arbetets uppbyggnad och 

genomförande. 

Stort tack även till min handledare och examinator Stefan Engevall för givande diskussioner och goda 

råd. Inte att glömma är mina opponenter Robert Fraser och Petter Lakso som tagit av dyrbar tid från 

sitt eget examensarbete för att ge mig värdefulla kommentarer.  

Tack för goda tips om exjobbande går till Emelie Blomqvist och Inger Persson. Slutligen tackar jag 

Martina Trupina och Linda Eriksson för sällskap till lunch efter många timmars arbete.    

 

 

Norrköping, juni 2011 

Carina Isaksson  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel kommer bakgrunden att beskrivas, samt vilket syfte och mål 

som finns med arbetet. Utifrån syftet och målet har ett antal frågeställningar 

formulerats som står till grund för arbetets struktur. Vilka avgränsningar som gjorts för 

att behandla dessa frågeställningar skildras sedan. Hur arbetet har genomförts beskrivs i 

en metod och därefter görs en kort granskning av de källor och referenser som använts. 

1.1 Bakgrund 

Inköp utgör den första länken i materialflödet till ett företag. Volymer och frekvenser av inleveranser 

till råvarulagret är direkt beroende av vad som köps in. Inköpsstrategin regleras i sin tur av slutna 

avtal med leverantörer i kombination med ledtider, priser mm. Däremot har materialförsörjningen 

generellt blivit allt mer komplicerat att hantera p.g.a. ökat produktutbud. (Storhagen, 2003) Det är 

inte förvånande att materialflödet till råvarulagret inte blir optimalt om resurser och arbetssätt inte 

förändras med ändrade förutsättningar. Att enbart tillföra extra resurser brukar dock sällan vara den 

mest kostnadseffektiva strategin. Det som krävs är ändrade metoder eller tekniker för att styra 

materialflödet på det mest totalkostnadseffektiva sättet, givet de begränsningar som finns i 

systemet.  

Lager- eller materialstyrning ska allmänt svara på frågorna när och hur mycket som ska beställas. Det 

som avgör lämpliga svar på dessa frågor är dels vilka mål som vill uppnås och vilka förutsättningar 

som råder. Målen kan t.ex. vara att minimera kapitalbindningen eller öka lagertillgängligheten under 

förutsättningarna att lagerytan är knapp eller leveranserna opålitliga. I detta examensarbete ska 

lagerstyrningen av emballage på Arla Foods mejeri i Linköping undersökas, utifrån deras mål och 

gällande förutsättningar. 

Ett tidigare examensarbete har utförts på Arla Linköping där man undersökt hur flödet av emballage 

till en specifik förpackningsmaskin bör styras. Ingen övergripande undersökning för hela 

emballagesortimentet gjordes dock. Dessutom undersöktes interna flöden för emballaget vid 

byggnation av ett nytt lager. (Deutgen och Nilsson, 2009) Detta lager har nu byggts och då togs 

hänsyn till några av de slutsatser som dragits i examensarbetet. Rekommendationerna om ändrade 

beställningskvantiteter och säkerhetslager har däremot inte genomförts av företaget.  

1.2 Problembeskrivning 

Mejeriet i Linköping har länge har haft problem med överbelagda emballagelager. Detta har lett till 

att samma emballage har tvingats placeras i olika lagerutrymmen och att övriga utrymmen såsom 

korridorer och utegård fått tjäna som akutlager. Detta gör produkterna svåra att hitta och hålla reda 

på vilket får konsekvenser för produktionen och därmed leveransservicen. Allmän ordning och reda 

blir sämre vilket försvårar inventeringen av emballaget, vilket i sin tur försvårar inköpen ytterligare 

då lagersaldon blir opålitliga. Efterfrågan för mejeriets produkter har de senaste åren ökat dramatiskt 

och förväntas öka ytterligare i framtiden. Behovet av effektivare lagerstyrning gällande emballaget är 

därför stort.  

Man har sedan några år tillbaka gått över från affärssystemet Movex till att i huvudsak arbeta i SAP 

vilket har medfört en del systemfel. Det är t.ex. inte alltid siffror i systemet stämmer överens med 
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faktisk förbrukning. Vissa av dessa fel kan däremot bero på prognosfel, men i vilken utsträckning 

detta är fallet är oklart i dagsläget. Faktum är dock att problem finns med just prognosfel. Bättre 

kommunikation mellan inköp och emballagelager har förbättrat situationen något då man har börjat 

arbeta med tätare leveranser, men problem i emballagelagren kvarstår fortfarande. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att föreslå en effektivare lagerstyrning av emballage för Arla Foods 

mejeri i Linköping. En totalkostnadsanalys ska göras som påvisar de kostnader och besparingar en 

förändrad lagerstyrning kan medföra. 

1.4 Mål 

Målet med examensarbetet är att minska problemet med överbelagda emballagelager på Arla Foods 

mejeri i Linköping. En lämplig balans mellan beläggning av lagren och associerade kostnader ska 

finnas.  

1.5 Frågeställningar 

De frågeställningar som framtagits utifrån syfte och mål och som ska besvaras i detta examensarbete 

är följande: 

1. Hur ser den nuvarande lagersituationen för emballage på mejeriet ut? Vilka 

lagerstyrningsstrategier används och vilka kostnader medför dessa? 

 

2. Hur mycket kan lagernivåerna av emballage minskas genom lagerstyrning med bibehållna 

leverantörsavtal? Vilken totalkostnad skulle detta medföra? 

 

3. Hur mycket kan lagernivåerna av emballage minskas genom lagerstyrning utan hänsyn till 

nuvarande leverantörsavtal gällande leveransintervaller och minimibeställningar? Vilken 

totalkostnad skulle detta medföra? 

 

4. Finns några argument för omförhandling av leverantörsavtal gällande leveransintervall och 

minimibeställningar ur emballagestyrningssynpunkt? 

 

För alla frågeställningarna förutsätts att aktuell lagerservice mot produktion ska bibehållas, d.v.s. 

inga brister tillåts.  

1.6 Avgränsningar 

I detta arbete kommer endast styrning av emballage (se kapitel 2.2.3) att behandlas, d.v.s. inte 

råvaror, ingredienser eller mjölk.  

Till skillnad från det tidigare examensarbetet som utförts kommer detta arbete inte att behandla 

interna transporter av emballaget på något sätt. Endast lagerstyrning av inkommande emballage till 

lagren kommer att behandlas. I vilket specifikt lagerutrymme som ett emballage bör placeras 

kommer inte undersökas. Fokus ligger istället på att de totala lagervolymerna inte ska överstiga det 

totala tillgängliga lagerutrymmet. Den del av materialflödet som ska undersökas är hemtagningen av 

material från leverantör eller avropslager till mejeriets emballagelager, vilket visas i Figur 1. 



3 
 

Lagerstyrning kommer inte tillämpas på leveranser av emballage till produktionen, men efterfrågan 

av emballage antas ges av produktionens behov. 

 

Figur 1: Beskrivning av den del av materialflödet som ska undersökas. 

Eftersom endast lagernivåerna på mejeriet är aktuella i detta fall och inte Arla Foods 

emballagekostnader som helhet kommer endast hemtagningen av emballage till mejeriet behandlas. 

I de fall som en större beställning görs till en leverantör och mindre avrop sedan sker kontinuerligt 

kommer alltså bara avropen att behandlas eftersom det är de som påverkar lagernivån på mejeriet. 

För t.ex. de emballageartiklar som lagras i avropslagret i Veinge, som visas i Figur 2 nedan, kommer 

inte beställningarna till de faktiska leverantörerna behandlas, utan bara flödet mellan mejeriet och 

Veinge. Förhållandet mellan lagret i Veinge och mejeriets egna lagerutrymmen beskrivs mer utförligt 

i kapitel 4.2.  

 

 

Ingen undersökning om i vilket fysiskt lager ett specifikt emballage ska placeras kommer göras. Ingen 

undersökning om huruvida extra lagerutrymmen är nödvändiga kommer göras. Ingen 

implementering av de föreslagna åtgärderna kommer göras.  

Vissa emballageartiklar som anses vara av mindre vikt har exkluderats från undersökningen, eftersom 

de antingen omsätter små volymer eller upptar mycket liten lageryta. De artiklar som har inkluderats 

i denna undersökning är sammanställda i Bilaga 1. 

1.7 Läsanvisningar 

Företagsbeskrivningen i kapitel 2 behöver inte läsas av de som redan är bekanta med företaget. 

Referensramen i kapitel 3 används lämpligen som en översikt för de logistiska principer och metoder 

som använts i arbetet och är mindre nödvändig för den, inom logistik, mycket kunnige läsaren. 

Leverantör Inleverans Emballagelager

Linköpings mejeri 

Veinge 

Elopak Tetra Top 

Figur 2: Material- och informationsflödet mellan leverantörer, Veinge och mejeriet. Eftersom hemtagningen ska 
undersökas kommer endast flödena mellan mejeriet och Veinge behandlas (de nedre blå delarna). 
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Kapitel 4 beskriver nulägessituationen och är inte nödvändig läsning för att kunna följa kommande 

analys och resultat i kapitel 5, men dock en viktig del av problemidentifieringen samt resonemanget 

för de uppställda lösningsmetoderna. Kapitel 5 läses för en mer detaljerad beskrivning av 

lösningsmetoderna och hur slutsatserna i arbetet har dragits. Slutsatsen i kapitel 6 kan med fördel 

användas som en sammanfattning av de viktigaste resultaten från föregående kapitels analys. I 

kapitel 6 presensteras dessutom argument för de föreslagna rekommendationerna och bör läsas av 

personer involverade i fortsättningsarbeten utifrån detta examensarbete. Diskussionen i kapitel 7 är 

mycket viktig läsningen eftersom felkällorna som presenteras ligger till grund för arbetets 

tillförlitlighet. Bilaga 1 är relevant för de som önskar veta vilka data för emballageartiklarna som 

använts i undersökningarna. Bilaga 2 kan användas som grund vid en eventuell framtida utveckling av 

en optimeringsmodell liknande den i scenario 2, eller för den som önskar studera detaljerna av 

modellens programmering.  

1.8 Metod 

För att ett arbete ska vara vetenskapligt ska det uppfylla krav på bl.a. saklighet och objektivitet 

(Ejvegård, 2009). I detta kapitel beskrivs dels vad som ingår i dessa begrepp och vilken metod som 

använts i detta examensarbete. 

1.8.1 Objektivitet 

Med objektivitet menas att försöka vara medveten om och öppet utrycka sina värderingar och 

förutsättningar, för att i möjligaste mån kunna undvika att dessa påverkar undersökningen. Att 

förhålla sig opartisk är också en del av objektivitet. (Andersen, 1994) 

1.8.2 Prövbarhet 

Ett kriterium för veteskaplighet är prövbarhet, vilket innebär att empirin ska kunna kontrolleras i 

efterhand. Med empiri menas erfarenheter som dragits genom observationer av verkligheten. 

Prövbarhet medför att formuleringar måste vara så precist uttryckta att man i efterhand kan pröva 

dess sanningshalt. (Andersen, 1994) 

1.8.3 Reliabilitet 

Ett begrepp nära kopplat till prövbarhet är reliabilitet. Med detta menas att observerade fakta ska 

vara så pass pålitliga att man kan förvänta sig liknande resultat om samma undersökning upprepades 

i ett senare skede. Detta gäller både för fallet att olika metoder att mäta samma företeelse ska ge 

liknande resultat och att olika mätningar av olika personer av samma företeelse ska överensstämma. 

(Andersen, 1994) 

1.8.4 Validitet 

Med begreppet validitet avses att verkligen mäta eller undersöka den företeelse som det var tänkt 

skulle undersökas. Observationerna eller mätningarna som görs måste vara giltiga i det att de 

beskriver verkligheten korrekt. De viktigaste metoderna för att uppnå hög validitet är genom att vara 

så medveten som möjligt om de felkällor som kan påverka validiteten och genom att använda flera 

olika metoder vid undersökningarna för att bekräfta resultaten. (Hartman, 2005) 

1.8.5 Undersökningstyp 

Andersen (1994) identifierar fyra typer av undersökningsformer: 

 Beskrivande 

 Förklarande och förutsägande 
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 Kritiskt-diagnosticerande 

 Förändringsinriktade 

Undersökningen som görs i detta examensarbete är i huvudsak beskrivande och förklarande, men 

har även inslag av förändringsarbete eftersom målet är att föreslå en lämplig förändring som löser 

problematiken i systemet. Inledningsvis har en beskrivande nulägesundersökning gjorts för att 

beskriva och kvantifiera problematiken i systemet, samt identifiera de kvalitativa aspekter som skulle 

behöva undersökas på andra sätt. En förklarande undersökning har sedan gjorts i nulägesanalysen 

som ska svara på frågan om varför denna problematik uppstår.  Analysen av detta arbete utgörs av 

att undersöka de förändringar som kan göras för att förbättra systemet. 

1.8.6 Litteraturstudie och referensram 

Syftet med att genomföra en litteraturstudie är att genom att utnyttja existerande teorier få 

vägledning om hur den egna undersökningen ska genomföras. Det är viktigt att alltid återgå till 

primärkällan om möjligt, eftersom viss objektivitet i regel förloras i sekundärkällor då återgivaren 

ofta är partisk. Litteraturstudien används sedan för att upprätta en teoretisk referensram som 

beskriver de generella teorier, men även specifika egenskaper, som kan vara av användning för den 

egna undersökningen. Därutöver ska referensramen innehålla noggranna definitioner av de termer 

som nyttjas i undersökningen. (Hartman, 2005) 

I detta arbete har en litteraturstudie utförts och en teoretisk referensram upprättats som i möjligaste 

mån överensstämmer med ovanstående. De analyser som genomförts har utformats utifrån den 

teoretiska referensramen.  

1.8.7 Datainsamling 

Data till detta arbete har samlats in genom intervjuer av personal på mejeriet inom avdelningarna 

emballagelager, inköp, ekonomi och planering. Observationer av lagerutrymmen och produkttyper 

har även gjorts för att få en bättre grund för kvantifieringen av dessa. Data har även erhållits från 

företagets affärssystem SAP, bl.a. data för lagerrörelser, priser och säkerhetslager. 

1.8.8 Analys av data 

Efter fullgjord datainsamling har dessa analyserats och förbättringsstrategier planlagts. 

Lagerstyrningsprinciper har jämförts för att finna en strategi som uppfyller målsättningen att minska 

lagervolymerna till en rimlig kostnad. Allmänt vedertagna lagerstyrningsprinciper har anpassats till 

den specifika situationen för att åstadkomma en effektivare styrning. I och med detta har också en 

matematisk optimeringsmodell konstruerats och tillämpats, varpå resultaten har analyserats. 

1.8.9 Kvantitativa kontra kvalitativa metoder 

Att kvantifiera innebär att klassificera eller sätta ett värde, d.v.s. i siffror försöka beskriva 

verkligheten. I den kvantitativa forskningsprocessen ingår vanligtvis de tre faserna planering, 

insamling och analys. Planeringsfasens syfte är att säkerställa undersökningens vetenskaplighet och 

öka sannolikheten för att relevanta resultat nås. Vid insamling av data är det framförallt viktigt att ta 

hänsyn till insamlandets validitet och pålitlighet. Analysen består av två delar; en beskrivande del och 

en analysdel. I den beskrivande delen bearbetas och organiseras insamlad data för att sedan kunna 

analyseras med hjälp av t.ex. statistiska metoder för att kunna producera ett resultat eller verifiera 

en hypotes. (Hartman, 2005) 
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Vissa områden kan vara mycket svåra att kvantifiera och då kan kvalitativa metoder vara nödvändiga. 

Att göra en kvalitativ undersökning innebär att klassificeringar görs utifrån systemkomponenternas 

unika egenskaper. (Andersen, 1994) Ett exempel på en kvalitativ skala är ”hög” eller ”låg” service 

jämfört mot att kvantitativt säga att servicen är 90 %.  

Detta examensarbete är i huvudsak kvantitativt, men för vissa moment har kvalitativa metoder varit 

nödvändiga då det inte varit möjligt att kvantifiera dem inom den givna tidsramen. Arbetet har dock 

generellt följt arbetsgången för en kvantitativ undersökning. 

1.9 Källkritik 

Enligt Ejvegård (2009) är källor man i regel kan lita på officiellt material och statistik samt 

vetenskapliga verk som doktorsavhandlingar och uppsatser i vetenskapliga tidsskrifter. Detta beror 

på att man i dessa fall kan anta att författaren varit noga med att granska och kontrollera sitt 

material. Vetenskapligt material ska uppfylla krav på saklighet och objektivitet. Primärkällor är i 

allmänhet bättre än sekundärkällor och en färskare källa är generellt bättre än en äldre eftersom den 

borde ha uppdaterats med eventuella nya uppgifter.  

I detta examensarbete har övervägande publicerade källor såsom böcker och artiklar använts. Dessa 

borde enligt Ejvegårds (2009) resonemang vara pålitliga eftersom de godkänts av vetenskapliga 

tidskifter och och förlag. Mycket av de grundläggande metoderna som hämtas ur litteraturen har 

dessutom verifierats mot andra verk inom samma ämne. I de fall som äldre källor har använts har 

syftet varit att finna primärkällor och informationen som hämtats gällt etablerade teorier och 

metoder. 

De muntliga källor som använts, personalen på Arla Foods Linköping, kan inte anses som objektiva 

eftersom respondenterna präglas av sin aktuella arbetssituation. Hänsyn måste även tas till att 

missförstånd och feltolkningar alltid kan uppstå mellan intervjuare och respondent. 
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2 Företagsbeskrivning 

Detta avsnitt ger en grundläggande presentation av företaget Arla Foods samt mejeriet i 

Linköping i större detalj. Olika företagsspecifika begrepp beskrivs samt vilka strategier 

företaget har för framtiden. 

2.1 Arla Foods 

Arla Foods är ett livsmedelsföretag som producerar och säljer mejeriprodukter över hela världen. 

Företaget Arla började som ett kooperativ av mjölkbönder och gick år 2000 samman med danska 

företaget MD Foods. Det nya företaget Arla Foods ägs och drivs fortfarande i kooperativform. 

Produktion sker i 13 länder med försäljning i 20 länder, i Sverige finns idag elva mejerier. År 2009 var 

nettoomsättningen dryga 46 miljarder danska kronor och 65 % av denna omsättning stod 

kärnmarknaderna Sverige, Danmark och Storbritannien för. I dessa tre länder är företaget 

marknadsledande, men man har en stark position även i Finland, Nederländerna och Tyskland. 

Strategin för framtiden är att satsa mer på förädlingen av mjölken och att investera i företagets 

tillväxt. (Arla Foods, 2011) 

2.2 Arla Foods Linköpingsmejeri 

Mejeriet i Linköping har ca 220 anställda och producerar över 140 st olika artiklar. Det är ett s.k. 

specialproduktsmejeri där man fokuserar på smaksatta produkter såsom crème fraiche, grädde, 

yoghurt, men även Klövermjölk, baristamjölk, gräddfil och ekologiska produkter. Man har dessutom 

en ökande produktion av laktosfria produkter.  

2.2.1 Organisation  

På mejeriets planeringsavdelning arbetar två personer med inköp av emballage och råvaror. För 

mottagning och hantering av emballage och lager ansvarar emballage- och truckpersonalen som 

består av ett antal personer med varierande schema.  

2.2.2 Produktion 

Produktionsflödet börjar med inleverans av mjölk och grädde till avdelningen process. Där behandlas 

mjölken genom kulturtillsatser, pastörisering, laktosfiltrering mm.  Därefter packas produkten m.h.a. 

en förpackningsmaskin, där eventuell smaksättning tillsätts, varefter den levereras till mejeriets kyl 

för vidare transport till en färskvarucentral. En illustration av flödet visas i Figur 3.  
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Figur 3: Illustration av materialflödet från leverans av mjölk till slutprodukt i butik. 

Slutprodukterna har en begränsad hållbarhet och korta ledtider är därför viktiga. En del produkter 

produceras mot prognos, men de flesta artiklarna produceras mot kundorder och benämns då som 

orderstyrda, men långsiktiga prognoser används ändå. Dessa kundorder inkommer vanligtvis några 

dagar innan produktion ska ske och kundorderpunkten är alltså belägen innan processavdelningen i 

Figur 3. Däremot måste emballage fortfarande anskaffas mot prognos. De flesta produkter tillverkas 

av hållbarhetsskäl minst en gång per vecka. 

Totalt har mejeriet 18 st förpackningslinjer och produktion sker på många processer och 

förpackningsmaskiner i 5-skift, d.v.s. dygnet runt alla veckans dagar. En process eller 

förpackningslinje går också under en övergripande avdelning, frukt eller vit sida. På vit sida 

produceras produkter såsom gräddfil, grädde, crème fraiche eller vanlig mjölk. På fruktsidan ingår 

Yoggi och laktosfria produkter. På mejeriet finns två större förpackningshallar där den ena tillhör 

fruktsidan och den andra tillhör vit sida.  

2.2.3 Emballage  

Begreppen för råvarumaterialet som används på Arla delas upp i olika kategorier. Insatsvaror såsom 

pulver, kulturer, sylt, kryddblandningar och socker kallas för råvaror eller ibland ingredienser.  I 

begreppet råvaror räknas inte själva mjölken och grädden in utan dessa benämns separat. Dessa 

lagras dessutom i bulk i tankar och inte i något vanligt lager. Det som avses med emballage är 

bägare, hinkar, plastlock, lockfolie, förpackningsetiketter, ytterkartonger (s.k. svep och tråg), korkar 

och liknande. 

Emballageartiklarna kan grupperas efter typ av emballage. Många artiklar är fysiskt snarlika varandra 

eftersom mejeriet producerar många liknande produkter fast med olika smaker. De kategoriseras 

även ihop beroende på vilken förpackningsmaskin de används av. De kategorier av emballage som 

finns beskrivs nedan.  

Oblat – Oblat är ett folielock som används till främst crème fraiche- och gräddfilsburkar och är unik 

för slutprodukten. Det finns 29 olika oblater.  

Processering av 
obehandlad 

mjölk och grädde
Förpackningslina

KyllagerFärskvarucentralButik
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Bägare – Bägare kallas de plastburkar som används till crème fraiche och yoghurt (Yoggi). Det finns 

36 olika typer av bägare som är unika för slutprodukten.  

Lock – Genomskinliga plastlock används till alla bägare med oblater, t.ex. på crème fraiche-burkar, 

för att förpackningen ska kunna återförslutas när oblaten är borttagen.  

Korkar – Alla skruvkorkar som används, totalt finns 12 olika artiklar. En del av dessa korkar används 

till flera slutprodukter.  

Hinkar – Mejeriet producerar 2, 5 och 10 liters-hinkar med gräddfil, yoghurt och crème fraiche. 

Hinkarna och locken till dessa utgör totalt 22 st olika artiklar. Hinkarna är unika för slutprodukten 

men locken kan användas till vilken hink som helst av rätt storlek. 

Banderoll – En banderoll är en typ av etikett som sätts runt små yoghurtburkar som produceras i 4- 

eller 8-pack. Eftersom bägarna till dessa inte är förtryckta utan istället gjuts av förpackningsmaskinen 

(Ercan)behövs dessa etiketter för att identifiera slutprodukten. Totalt finns 14 st olika banderoller.  

Överbana – En överbana är ganska snarlik en oblat, men med skillnaden att den inte är av folie, är 

mindre och används till produkter på en annan förpackningsmaskin (Ercan). Överbanorna är unika 

papperslock till små yoghurtförpackningar i 4- eller 8-pack och det finns totalt 14 st.  

Underbana – Materialet som de små yoghurtburkarna i 4- eller 8-pack produceras av kallas 

underbana och är en av de få artiklar som mäts i enheten kilo istället för styck. Burkarna gjuts direkt i 

förpackningsmaskinen.  

Tråg – Ytteremballage av kartong eller wellpapp kallas tråg eller ibland svep, men definitionen av de 

två sorterna är något flytande. I denna benämning ingår även brickor av kartong som crème fraiche- 

eller yoghurtburkar kan staplas i. Totalt finns 25 st emballage av denna typ.  

Svep – De små yoghurtburkarna i 4- eller 8-pack och Dröm-yoghurt omlindas med en tunn kartong 

med färgtryck. Dessa kallas svep och totalt finns 18 artiklar av denna typ. Det som skiljer dessa svep 

från tråg är att de är tryckta och är tunnare än vanlig kartong. Dessutom säljs produkterna med 

kartongsvepet, andra svep och tråg är ytteremballage som plockas bort i butik innan försäljning.  

Tetra Brik-papper – Den förpackningsmaskin som förpackar i klassiska en-liters tetror kallas Tetra 

Brik. Tetrorna till dessa produkter levereras på rullar som sedan klipps ut, viks och limmas ihop av 

maskinen till färdiga tetror. Det finns 17 st Tetra Brik-papper som alla är produktunika. 

Tetra Top-papper – De övriga tetror som finns, t.ex. till vispgrädde, packas på någon av Tetra Top 

(TT)-maskinerna. Även dessa tetror levereras på rullar, men eftersom storleken på tetrorna varierar 

ryms olika antal av artiklarna på en pall. Det finns 58 st olika TT-papper som alla är produktunika, 

vilket gör detta till den största emballagegruppen.  

Blanks – De tetraförpackningar som inte levereras på rullar kallas för blanks. Dessa förpackas på 

någon av Gabel Top-maskinerna och hopvikningen av kartongerna sker på ett något annorlunda sätt 

jämfört med TT-maskinerna. Undantaget är blanks till Klövermjölk som förpackas på Tetra Rex-

maskinen.  Totalt finns 13 olika blanks som är unika för slutprodukten.  
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Övrigt – De sista tre emballageartiklarna är 10-liters plastpåsar och kartonger till dessa som används 

till storpacksmaskinen (Wellbag), samt mellanlägg som används för att avlasta och skydda 

produkterna vid transport. 

2.2.4 Lager 

På mejeriet finns totalt åtta utrymmen avsatta för lagring av emballage. Förutom dessa hyrs 

dessutom ett avropslager av Veinge Åkeri.  Flera av Arlas mejerier utnyttjar Veinge-lokalerna och 

man betalar för både lagerhållning och transporter till mejeriet. Man började utnyttja detta lager i 

större utsträckning runt maj 2009 för att avlasta mejeriets egna lagerlokaler p.g.a. höga lagernivåer. I 

dagsläget lagras främst emballage från två leverantörer i Veinge, eftersom dessa leverantörer har 

komplicerade krav på beställningarna vilket görs att stora volymer måste beställas. Emballaget kan 

sedan avropas från mejeriet och levereras då i mindre volymer.  

Mejeriet har i dagsläget inget systemstöd för att spara information om var ett visst emballage lagras. 

Den enda distinktionen som görs i systemet är om emballaget lagras på mejeriet eller i Veinge. Därför 

har ett informellt system upprättats för att hålla reda på var emballaget placeras på mejeriet. Vissa 

lager används oftast till en viss sorts emballage, vanligast är att emballage till en förpackningsmaskin 

placeras i lagret närmast maskinen om möjligt. Vissa lager är dock helt dedikerade till en 

emballagegrupp, t.ex. tråghyllan. 

2.2.5 Framtidsförutsättningar 

I framtiden ska mejeriet satsa på produkter som adderar så mycket mervärde som möjligt till 

mjölkråvaran. Detta inkluderar laktosfria, ekologiska och specialsmaksatta produkter. Prognoser har 

även gjorts för en ökad produktion av s.k. egna märkesvaror som köps av bl.a. Ica och Coop. 

Utmaningarna för mejeriet är hanteringen av det ökande produktsortimentet och att lyckas behålla 

sin konkurrenskraft på marknaden. Ytterligare framtidsplaner är att arbeta mycket med 

linjeeffektiviteten och investera i ny teknik för bl.a. laktosfiltrering.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de viktigaste koncepten ur den litteraturstudie som gjorts. 

Referensramen innehåller grundläggande logistikteorier, lagerstyrningsprinciper samt 

anpassade lagerstyrningsmodeller som presenterats i forskningsrapporter. 

3.1 Introduktion till logistik 

De traditionella målsättningarna inom logistiken beskrivs av Storhagen (2003) som: 

”De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, 
 i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt,  hos rätt kund, till rätt kostnad.” 

 
Dock konstaterar Storhagen att detta inte längre är en komplett beskrivning av begreppet logistik. 

Enligt Aronsson, et al., (2006) handlar logistik i grund och botten om att lyckas möta sina kunders 

krav och önskemål. Detta åstadkommer man genom att arbeta på ett smart och effektivt sätt med 

transport och lagring av material och produkter genom hela försörjningskedjan. Logistik inkluderar 

även att ta fram och använda ett lämpligt informationsflöde. Målet är att skapa bra leveransservice 

till en låg kostnad. Storhagen sammanfattar detta som att skapa flödeseffektivitet, både för fysiska 

flöden och informationsflöden.  

3.1.1 Medellagernivå 

Medellagernivån, MLN, beskriver det antal som i snitt finns i lager. Beroende på hur efterfrågan ser 

ut kommer lagernivån variera på olika sätt. Om lagernivåerna varierar på ett regelbundet sätt kan 

MLN beräknas som: 

                   
              

 
                                                   

Om lagernivåerna däremot följer ett för komplicerat mönster, eller inget mönster alls, får MLN 

beräknas som snittet av ett antal uppmätta lagervärden under ett antal perioder. (Aronsson, et al., 

2006) 

3.1.2 Ledtid 

Med begreppet ledtid avses tiden mellan beställning av en aktivitet till dess att aktiviteten är 

avslutad, t.ex. tiden från orderläggning till leverans. Denna tid kan mätas för delprocesser inom 

företaget eller för hela produktkedjan. (Aronsson, et al., 2006; Olhager 2000) 

Ett annat begrepp tätt kopplat till ledtid är genomloppstid, GLT. Då mäts eller beräknas tiden det tar 

en produkt att passera vissa moment i flödeskedjan. Aggregeringsnivån på denna tid kan variera 

precis som för ledtiden. Fördelen med genomloppstiden är att den enligt Aronsson, et al., (2006) 

förutom att mätas kan beräknas som: 

          
              

                   
 

               

                   
                              

3.1.3 Lageromsättningshastighet 

Lageromsättningshastigheten, LOH, beskriver med vilken frekvens man byter ut lagret. Detta kan 

antingen mätas eller beräknas enligt Aronsson, et al., (2006) som: 
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Lageromsättningshastigheten är starkt relaterad till genomloppstiden genom sambandet: 

    
 

   
                                                                                    

Fördelen med detta samband är att man alltid kan beräkna bägge nyckeltalen om den ena är känd. 

(Aronsson, et al., 2006) 

3.1.4 Täcktid 

Aktuell lagernivå för en artikel kan översättas i täcktid, d.v.s. tiden den aktuella kvantiteten förväntas 

räcka utifrån förväntad efterfrågan. Detta ger en indikation på lagernivåns koppling mot efterfrågan 

och gör det lättare att identifiera artiklar med orimliga lagernivåer. (Olhager, 2000)  

En orderkvantitet kan även översättas till täcktid för att beskriva hur länge den beställda kvantiteten 

kommer räcka. Täcktiden kan även kallas TBO från engelskans Time Between Orders, vilket då 

beskriver tiden fram till nästa beställning av material. (Aronsson, et al., 2006) 

3.1.5 Leveransservice 

I begreppet leveransservice ingår ett antal element. De som kan uttryckas i form av nyckeltal är bl.a. 

leveranspålitlighet, leveranssäkerhet och lagertillgänglighet. Dessa beräknas enligt: 

                            
                      

                       
                                    

 

                         
                                  

                       
                       

 

                              
                                

                  
                   

 

Med pålitliga leverantörer avses både leveranspålitlighet och -säkerhet, eftersom dessa mått 

beskriver i vilken utsträckning som leveranser anlänt både i rätt tid och med rätt varor. Måttet 

lagertillgänglighet beskriver i vilken utsträckning man kan leverera en inkommen order direkt ur 

lagret. (Aronsson, et al., 2006) 

3.1.6 Kundorderpunkt  

Kundorderpunkten, KOP, beskriver den plats eller det tillfälle i företagets försörjningskedja som man 

börjar arbeta mot faktiska kundorder. Ju senare i flödet KOP ligger desto längre måste man 

producera mot prognos. I en situation då man enbart tillverkar mot prognos kallas Make-to-stock, 

och KOP ligger då längst ned i kedjan, d.v.s. färdigvarulagret. Innan KOP styrs allt material enligt 

”push”-principen, då det trycks framåt i kedjan. Efter KOP dras materialet framåt p.g.a. kundorder 

och detta kallas ”pull”. (Lumsden 2006; Olhager 2000) 

Förhållandet mellan önskad ledtid från kundens sida och faktisk genomloppstid bidrar till att avgöra 

var KOP måste placeras. Om genomloppstiden är längre än vad marknaden kan acceptera måste 

produktionen ske mot prognos så långt som krävs för att ledtiden ska bli acceptabel. (Olhager, 2000)  
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3.1.7 Produktlivscykeln 

Försäljningsvolymerna för en produkt varierar vanligtvis beroende på hur länge produkten funnits på 

marknaden. Livscykeln för en produkt brukar genomgå fyra faser; introduktion, tillväxt, mognad och 

nedgång. Beroende på var i cykeln en produkt befinner sig kommer efterfrågan följa ett speciellt 

mönster och lagerstyrningen bör anpassas efter detta. En produkt i introduktionsfasen har ofta 

ojämn efterfrågan och i tillväxtfasen karaktäriseras försäljningen av en ökande trend. I mognadsfasen 

stabiliseras vanligen efterfrågan för att sedan avta i nedgångsfasen. Produkter i mognadsfasen är 

lättast att styra eftersom efterfrågan är hög och jämn. (Olhager, 2000) 

3.2 Lager 

3.2.1 Syfte med lager 

De främsta anledningar till att man håller lager är kostnader och service. Genom att ha lager kan man 

tack vare stordriftsfördelar både få mängdrabatt från leverantörer och transportörer samt uppnå 

högre maskinutnyttjande. Kan man leverera direkt ur lager och minimera väntetiden mot kund 

resulterar det i ökad kundservice. Lager kan också användas för att överbrygga säsongsvariationer 

och konjunkturer i marknaden eller råvarupriser.  (Aronsson, et al., 2006)  

Lager används för att frikoppla olika produktionssteg eller funktioner, antingen internt eller externt 

mot kunder och leverantörer (Olhager, 2000). Detta gör att ett steg senare i försörjningskedjan kan 

bli mindre beroende av tidigare steg i kedjan vilket är användbart om t.ex. två produktionssteg har 

olika produktionstakter. Eftersom målet med logistik är att tillfredställa kundens önskemål bör detta 

även styra hur man utformar och styr sina lager (Lumsden, 2006). 

3.2.2 Typer av lager 

Eftersom varor lagras av en anledning uppstår olika lagertyper. Omsättningslager levereras vanligen i 

större omgångar och förbrukas sedan kontinuerligt. Spekulationslager är ett extralager som kan 

hållas för att gardera sig mot prishöjningar. Om marknaden har säsongsvariationer kan man bygga 

upp säsongslager för att kunna hålla en jämnare produktionstakt. På ett liknande sätt kan man hålla 

konjunktur- eller marknadslager om man förväntar en ökad efterfrågan på marknaden. Det material 

som för tillfället befinner sig i produktion i kö eller som en buffert kallas processlager eller produkter i 

arbete, PIA. (Aronsson, et al., 2006; Olhager 2000) Ett avropslager defineras här som lager som 

beställts av kunden men är placerat hos leverantören, där leveranser till kunder sker regelbundet 

efter avropsbeställning.  

3.2.2.1 Säkerhetslager 

Man kan gardera sig mot osäkerhet på två sätt, med säkerhetslager eller säkerhetsledtid. Med 

säkerhetsledtid menas att beställning läggs tidigare för att kompensera för osäkerhet från t.ex. 

leverantörer. Bägge resulterar i högre lager men beräknas på olika sätt. Säkerhetslager beror på 

variationerna i efterfrågan under ledtiden, beställningsperiodiciteten, önskad servicenivå samt själva 

ledtiden. (Arnold, et al., 2007) 

När man dimensionerar ett säkerhetslager är målet att minimera summan av bristkostnader och 

kostnader för säkerhetslagret. Antalet bristsituationer som kan accepteras anger 

lagertillgängligheten. (Storhagen, 2003) Om produktionen sker mot prognos kan säkerhetslager även 

användas för att kompensera för osäkerhet i prognoserna (Olhager, 2000). 
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De parametrar som påverkar säkerhetslagrets storlek är säkerhetsfaktorn, den faktiska ledtiden och 

variationer i efterfrågan och/eller ledtid (Lumsden, 2006). Vanligtvis antas att efterfrågan och ledtid 

är normalfördelade och variationerna för dessa beskrivs då med hjälp av standardavvikelsen. 

Tumregler som finns för att kontrollera om efterfrågan verkligen är normalfördelad är om 

medelefterfrågan under ledtiden är större än tio enheter eller om medelefterfrågan under ledtiden 

är större än standardavvikelsen samt större än fem. Vid låg efterfrågan kan en Poissonfördelning vara 

lämpligare, vilket kan användas om skillnaden mellan standardavvikelsen och roten ur 

medelefterfrågan ligger inom 20 % åt vardera hållet. (Mattson och Jonsson, 2003)  

Säkerhetsfaktorn bestäms vid normalfördelad efterfrågan utifrån ett servicemått, SERV1 eller SERV2. 

SERV1 beskrivs som sannolikheten att inte få brist under en lagercykel. Med en lagercykel menas 

tiden mellan två påfyllningar av lagret. SERV2 tolkas som andel av efterfrågan som kan levereras 

direkt ur lager, vilket kan tolkas som lagertillgängligheten. Detta ger ett mer korrekt dimensionerat 

säkerhetslager än SERV1 eftersom man då utgår från både efterfrågan och använd orderkvantitet. 

SERV1 är den vanligaste metoden eftersom den är lättare att beräkna än SERV2. Enligt Aronsson, et 

al., (2006) ger SERV1-metoden generellt sett större säkerhetslager än SERV2. En beskrivning och 

härledning av hur säkerhetsfaktorn beräknas för SERV1 respektive SERV2 ges i Aronsson, et al., 

(2006) s. 237-243 och Olhager (2000) s. 227-230. Generellt beräknas dock säkerhetslagret enligt: 

                                                                                        

                   

                                                     

Beroende på om osäkerhet finns i efterfrågan, ledtiden eller bägge beräknas standardavvikelsen 

olika. För osäkerhet i efterfrågan gäller: 

                                                                                     

För osäkerhet i ledtiden gäller: 

                                                                                   

För samtidig osäkerhet i efterfrågan och ledtid gäller: 

               
                          

                                              

Standardavvikelsen för en datamängd beräknas enligt Blom, et al., (2005) enligt: 
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3.2.3 Lagerkostnader 

En vanlig uppdelning av kostnader som lager medför görs av Aronsson, et al., (2006) i 

lagerhållningskostnad och lagerföringskostnad. Lagerhållningskostnad definieras av mer eller mindre 

fasta kostnader såsom lageryta, personal, truckar och utrustning, inventering och administrativa 

system. Dessa kostnader är oftast fasta inom vissa intervall av lagervolymer. Lagerföringskostnaden 

inkluderar de rörliga kostnaderna som är proportionella mot den lagerförda volymen. Till dessa 

räknas kapitalbindning för lagerprodukternas värde och riskkostnader som svinn, skador och 

inkurans. Lagerföringskostnaden brukar beräknas m.h.a. en lagerränta som motsvarar dessa 

kostnader. Denna beräknas generellt enligt: 

                     
                                  

               
                               

Värdet på lagerräntan varierar mellan olika företag. Stock och Lambert (2001) har gjort en 

sammanställning av beräknade lagerräntor i litteraturen. Majoriteten av lagerräntorna ligger runt  

25 % och det lägsta värdet som observerades i undersökningen var 9 %. De påpekar även att det är 

viktigt att beräkna lagerräntan så korrekt som möjligt och inte använda schablonvärden, eftersom 

man med för stort intervall på lagerräntan kan motivera nästan vilken lagerstyrning som helst.  

Aronsson, et al., (2006) avråder från att inkludera lagerhållningskostnaden i lagerräntan med 

motiveringen att lagerhållningskostnaderna sällan är linjära utan oftast förändras enligt en 

stegfunktion. Att inkludera denna kostnad menar författarna skulle ge upphov till missvisande 

styrningseffekter eftersom alla lagerhållningskostnader inte nödvändigtvis minskar med reducerade 

lagervolymer.  

Storhagen (2003) gör förutom denna definition ytterligare en uppdelning av lagerkostnaderna, som 

visas i listan nedan. 

 Kapitalkostnader  

o Investering i varor 

o Investering p.g.a. av lager, t.ex. ställage och lastbärare 

 Servicekostnader 

o Försäkringar 

o Inventering 

o Vakthållning 

 Platskostnader 

o Hyra 

o Kapitalkostnad vid ägda lokaler 

o Underhåll för byggnader/lokaler 

 Riskkostnader 

o Svinn & inkurans 

o Skador 

o Omlokaliseringar 

 Administrativa kostnader 

o Administration 

o IT-stöd 
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För att återkoppla till Aronssons, et al., (2006) definition av lagerkostnaderna skulle grovt sett 

kapital- och riskkostnader motsvara lagerföringskostnaden och service-, plats- och administrativa 

kostnader motsvara lagerhållningskostnaden. 

Sortimentstorleken påverkar kapitalbindningen eftersom varje enskild produkt kräver ett eget 

säkerhetslager. Summan av separata säkerhetslager blir generellt större än ett gemensamt lager. En 

tumregel för att beräkna hur kapitalbindningen förändras med ändrad sortimentstorlek ges av 

Storhagen (2003). Om antalet varianter i sortimentet ökar från 1 till N ökar kapitalbindningen ca    

gånger. Ett sätt att minska sortimentet är genom modularisering, vilket innebär att samma 

komponenter kan användas till flera olika slutprodukter.  

Ordersärkostnad kallas kostnaden som en beställning av material medför. Ordersärkostnaden 

inkluderar bl.a. arbetstiden för att beställa, korrespondens med leverantör, godsmottagning, 

kontroller, mottagning av leveransbekräftelser och fakturering. Denna kostnad ska vara helt 

oberoende av mängden material som beställs. (Arnold, et al., 2007) Om transportkostnaden ingår 

som en del av produktpriset ska den inte inkluderas i ordersärkostnaden. Om transporten däremot är 

en fast kostnad som betalas för varje beställning oberoende av beställningsmängden ska den 

inkluderas i ordersärkostnaden. 

Bristkostnader är kostnader som uppkommer då man inte kan leverera en kundorder. Utebliven 

intäkt och administrativa kostnader räknas hit, men dessa kan vara svåra att kvantifiera. (Olhager, 

2000)  

Ordersärkostnad och bristkostnader kan ses som kostnader i det totala lagersystemet eftersom man 

alltid måste göra en avvägning mellan dessa kostnader och lagerkostnaderna.  

3.3 Inköp 

Arbetet med att söka, välja och sluta avtal med lämpliga leverantörer kallas för inköp och lyckad 

materialförsörjning är därför beroende av bra inköpsarbete. Låga lagernivåer ställer högra krav på 

pålitliga leverantörer. Omvänt kan man alltså säga att för att kunna nå låga lagernivåer måste man ha 

pålitliga leverantörer. Om problem finns i materialförsörjningen måste man ofta gardera sig med 

höga säkerhetslager istället. (Aronsson, et al., 2006) 

Enligt Arnold, et al., (2007) delas inköp in i två aktiviteter; välja leverantörer och upprätta avtal samt 

anskaffa material från dessa leverantörer i form av orderläggning.  

Genom aktiv orderbevakning kan säkrare och ibland även kortare ledtider åstadkommas. Genom att 

inköp kommunicerar eventuella förseningar till leverantörerna kan kraven på leveranssäkerhet 

sänkas. (Axsäter, 1991) 

3.4 Lager- och materialstyrning 

Lagerstyrning handlar om att kontrollera och styra flödet av material, både på artikelnivå och på en 

aggregerad nivå för t.ex. allt råmaterial. De beslut som måste fattas inbegriper vilka artiklar som är 

strategiskt viktigast, hur mycket som ska beställas och när beställning ska ske. Dessa beslut grundar 

sig på materialflödets egenskaper, tillgång och efterfrågan, lagerkostnader och de mål man vill uppnå 

med lagerstyrnigen. (Arnold, et al., 2007) 
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Enligt Aronsson, et al., (2006) är det viktigt att arbeta med lagerstyrning på ett strukturerat vis. Till 

att börja med behöver mål för lagrets servicenivå bestämmas tillsammans med eventuella mål 

gällande kapitalbindning, lagerbeläggningsnivå eller liknande. Detta används för att t.ex. beräkna 

lämpliga säkerhetslagernivåer. Dessutom behöver en nulägesundersökning göras som beskriver vilka 

lagerstyrningsmetoder som används för tillfället och vilka begränsningar som finns i form av 

lagerutrymme, leveransförutsättningar, leverantörsavtal, produktegenskaper mm. Alternativa 

lagerstyrningsmetoder jämförs oftast utifrån totalkostnaden för alternativen. I totalkostnaden ingår 

lagerkostnaderna som beskrivits i kapitel 3.2.3 samt övriga material- och transportkostnader som 

tillkommer.  

Axsäter (1991) förordar att det vid en undersökning av ett existerande lagerstyrningssystem kan vara 

lämpligt att fokusera på de viktigaste artikelgrupperna. Specialfall kan då behandlas separat, 

åtminstone initialt. Huruvida artiklarna kan styras oberoende av varandra eller ej avgör vilken 

lagerstyrningsmetod som kan vara passande.  

Enligt Edlund, et al., (1999) bör tre frågor undersökas:  

 Vad är det för slags lager? 

 Hur förändras lagret mellan påfyllningarna? 

 Vad blir konsekvenserna av att lagret har en viss storlek? 

Svaren på dessa tre frågor påverkar vilken lagerstyrningsmetod som kan vara lämplig för den aktuella 

situationen.  

Wagner (1969, kap. 19) rekommenderar att man validerar en lagerstyrningsmodell genom att göra 

en simulering. Om man utformar modellen utifrån historiska data kan man sedan använda en andra 

uppsättning data för att validera hur lagernivåer och beställningar uppförde sig med den nya 

modellen.  

Känslighetsanalys görs för att undersöka hur mycket vissa antaganden påverkar slutresultatet i en 

undersökning. Första steget i en känslighetsanalys är att identifiera de felkällor som finns. Om 

felkällorna är många får känslighetsanalysen begränsas till de mest signifikanta, d.v.s. de som 

antingen är mest osäkra eller förväntas ha störst påverkan på resultatet. (Aronsson, et al., 2006) 

För att lagerstyrningsmetoder ska kunna tillämpas framgångrikt är korrekta data för lagerrörelser och 

kostnader av största vikt. Lagersaldot är ofta en källa till fel, vilket kan avhjälpas genom bättre rutiner 

för uppdatering av saldot och bättre inventeringsrutiner. Vid implementering är de viktigaste 

faktorerna ett successivt införande, intrimning med hänsyn till att kortsiktiga effekter kan uppstå i 

början av ett införande samt att personal utbildas kontinuerligt. Detta hjälper till att säkerställa att 

systemet används som det verktyg det bör vara. (Axsäter, 1991) 

Beställningssystem beskriver när beställning ska ske och partiformning brukar beskriva hur mycket 

som ska beställas. Dock är dessa två frågeställningar tätt sammanflätade varför de ofta behandlas 

tillsammans.  

3.4.1 Beställningspunktsystem 

I beställningspunktsystem läggs en order när lagernivån understigit en viss mängd. Denna nivå kallas 

beställningspunkten och bestäms enligt: 
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Tanken är att beställningspunkten bestäms så att resterande lager under beställningspunkten ska 

täcka efterfrågan under ledtiden. Säkerhetslagret täcker eventuella variationer i efterfrågan och 

ledtid under den förväntade ledtiden från beställning till leverans. Beställningspunkten kan uttryckas 

både i kvantitet och täcktid. Om beställningspunktsystem kombineras med periodisk inspektion av 

lagret måste säkerhetslagret beräknas med hänsyn till detta, eftersom osäkerheten under 

inspektionsintervallet tillkommer. (Olhager, 2000)  

Beställningspunktsystem passar mindre bra för produkter med starkt beroende efterfrågan, vilket gör 

den bättre för styrning av främst slutprodukter eller artiklar av lågt värde med jämn efterfrågan. Den 

är även lämplig för produkter med svårprognostiserad efterfrågan, t.ex. reservdelar eller andra 

specialartiklar. (Mattson och Jonsson, 2003) 

3.4.2 Periodbeställningssystem 

Enligt Olhager (2000) definieras ett periodbeställningssystem som att beställning sker i varje period 

då periodisk inspektion av lagernivåerna görs. Till skillnad från ett beställningspunktsystem har 

periodbeställningssystem fast beställningsintervall men varierande orderkvantitet. Periodintervallet 

då lagernivåerna inspekteras kan t.ex. bestämmas genom att beräkna täcktiden för den ekonomiska 

orderkvantiteten eller utifrån krav från leverantörer. Orderkvantiteterna bestäms sedan med lämplig 

partiformningsmetod, t.ex. enligt en återfyllnadsnivå.  

Nackdelarna med periodisk inspektion med beställning upp till en återfyllnadsnivå är att 

partistorleken kan variera mycket vilket medför att man frångår eventuella optimala storlekar. 

Generellt ger denna metod mindre beställningar än EOQ, speciellt om efterfrågan en period är 

mindre än snittet. Dock ökar säkerhetslagren eftersom tiden under osäkerhet ökar. (Lumsden, 2006) 

System med periodisk inspektion är speciellt användbara då man vill samordna beställningar eller 

leveranser, eftersom samma inspektionsperiod då kan väljas för dessa artiklar (Mattson och Jonsson, 

2003). Olhager (2000) benämner detta cykliska inköp och det gemensamma inspektions- och 

beställningsintervallet bestäms enligt: 

             
    
     

                                                                   

                  

                         

                                                

Ovanstående ekvation 3.15 härleds som derivatan av kostnadsminimeringen med avseende på 

intervallet enligt nedanstående ekvation. 
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3.4.3 Ekonomisk orderkvantitet (EOQ)  

Den vanligaste metoden för att bestämma den mest ekonomiska orderkvantiteten vid beställning 

kallas Wilson-formeln eller EOQ-formeln. Den bygger på att den totala kostnaden för lagerföring och 

beordringar ska minimeras. Kvantiteten beräknas enligt: 

     
   

 
                                                                                

                  

                    

                                                

Totalkostnaden då denna kvantitet används ges av lagerföringskostnaden för medellagret samt 

kostnaden för antalet beställningar som görs, vilket beräknas enligt: 

       
   

 
   

 

   
                                                                      

Komplett härledning av EOQ-formeln kan finnas i Aronsson, et al., (2006) eller Olhager (2000). Denna 

formel bygger däremot på ett antal antaganden som presenteras av Lumsden (2006): 

 Jämn och känd efterfrågan 

 Inga kvantitetsrabatter förekommer 

 Inga delleveranser förekommer 

 Inga kapacitetsbegräsningar förekommer 

 Inga brister tillåts förekomma 

 Ordersärkostnad och lagerföringskostnad är konstant 

I de fall som dessa förutsättningar inte uppfylls måste en annan partiformningsmetod användas. 

Dock finns anpassningar av EOQ-formeln för att ta hänsyn till vissa av dessa problem. 

Enligt Wagner (1969, kap. 19) kan skillnaden i kostnad för en avvikelse från optimal orderkvantitet 

beräknas som: 

                           
 

 
 
  

 
 
 

  
                                                

Detta är alltså förändringsfaktorn för skillnaden i kostnad. Den visar att även fast ordersärkostnad 

eller lagerföringskostnad bestäms felaktigt kommer detta inte ge speciellt stora ökningar av 

totalkostnaden då EOQ beräknas.  
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3.4.4 EOQ med successiva inleveranser 

Om antagandet att inga delleveranser sker inte är uppfyllt kan den vanliga versionen av ekonomisk 

orderkvantitet inte användas. Detta inträffar t.ex. då lagret fylls på allt eftersom produktion sker. Vid 

successiva inleveranser beräknas orderkvantiteten enligt Olhager (2000) som: 

     
   

        
                                                                    

                      

3.4.5 EOQ med kvantitetsrabatter 

Om kvantitetsrabatter finns kan den vanliga versionen av ekonomisk orderkvantitet inte användas. 

Istället beräknas EOQ för varje tillgängligt prisintervall, varpå totalkostnaderna för de olika 

alternativen jämförs. Skulle EOQ-formeln för ett prisintervall ge en orderkvantitet utanför det tillåtna 

intervallet får kvantiteten justeras till den närmaste intervallgränsen. För varje intervall jämförs 

sedan totalkostnaden och EOQ med lägst kostnad väljs. Eftersom produktvärdet måste inkluderas 

beräknas kostnaden enligt Aronsson, et al., (2006) som: 

       
 

 
   

 

 
                                                                  

               

3.4.6 EOQ med restriktioner 

I somliga fall finns restriktioner för hur mycket som kan lagras, antingen i form av en begränsning av 

bundet kapital eller en begränsning av tillgänglig lageryta. I sådana fall måste beställningarna för alla 

artiklar samordnas eftersom de konkurrerar om samma resurser. Den optimala kombinationen av 

orderkvantiteter formuleras som ett optimeringsproblem där den totala kostnaden ska minimeras 

givet de aktuella begräsningarna. 

                

 

   

                                                               

                  

 

                  

                                                      

                   

                      

Då målfunktionen är icke-linjär löses problemet lämpligen med t.ex. Lagrangerelaxation. (Olhager, 

2000) 
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Edlund, et al., (1999) presenterar en metod för att beräkna det totala lagerutrymmet som artiklarna i 

ett lager upptar. För denna metod antas att utrymmet för medellagret används, att inga produkter 

levereras samtidigt och att EOQ har beräknats för alla artiklar. Då ges: 

                     
    
 

 

   

                                                       

                                

                                         

 

Om utrymmet produkterna upptar är mindre än det maximala kan EOQ tillämpas, men annars måste 

orderkvantiteterna minskas med: 

    
 

                                                                                      

Man minskar då alla orderkvantiteter med samma andel oavsett hur mycket utrymme de upptar. För 

att justera för detta kan en utrymmeskostnad anges för varje artikel. Detta gör det mindre 

fördelaktigt att lagra artiklar som upptar mer lagerutrymme. Samma förhållande presenteras även av 

Joshi (1990). 

      
     

       
                                                                       

                            

Värdet på kostnaden bör sättas så att nedanstående uttryck uppfylls, d.v.s. upptaget utrymme ska 

inte överstiga det tillgängliga utrymmet: 

         
    
 

 

   

                                                                  

Nackdelen med att inte inkludera några lagerhållningskostnader, t.ex. denna utrymmeskostnad, som 

Aronsson, et al., (2006) förespråkar är att man inte fångar upp alla aspekter som påverkar styrningen 

av lagret. 

3.4.7 Optimeringsmodeller med EOQ 

Optimeringsmodeller som utnyttjar EOQ kan anpassas efter ett företags specifika förutsättningar. 

Med fler variabler och begränsningar blir problemen svårare att lösa, många blir även NP-kompletta 

och i litteraturen finns många sådana modeller uppställda. Lee (1994) presenterar en modell för att 

bestämma både ekonomiska orderkvantiteter och optimala priser då efterfrågan antas bero av 

priset. Kostnaden att beställa en artikel antas då minska linjärt med kvantiteten. Haksever och 

Moussourakis (2005) ställer upp en modell för att bestämma EOQ för ett antal artiklar med ett flertal 

kapacitetsbegränsningar och senare (2008) en liknande modell som även tar hänsyn till 

kvantitetsrabatter. En heuristik för att finna EOQ då kvantitetsrabatter och utrymmesrestriktioner 

finns presenteras av Chakravarty (1986). Dessa är bara ett fåtal av alla de modeller som studerats i 
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litteraturen. Det gäller att avgöra vilken som kan utgöra en lämplig lagerstyrningsmetod för varje 

specifikt fall. 

3.4.8 Periodisk orderkvantitet (POQ) 

Periodisk orderkvantitet (Olhager, 2000) går även under benämningen täcktidsplanering (Aronsson, 

et al., 2006) eller optimal ordertäckningstid (Lumsden, 2006), och är ett exempel på ett 

periodbeställningssystem. Metoden går ut på att beräkna det optimala beställningsintervallet utifrån 

täcktiden för EOQ. Då POQ-intervallet beräknas måste dock täcktiden anges som antal perioder i 

heltal. Om EOQ skulle ge en täcktid mellan två perioder måste de två närliggande heltalen 

undersökas för att finna den minsta kostnaden. 

            
   

                      
                                                     

Denna metod beräknar alltså det optimala intervallet mellan beställningar baserat på 

medelefterfrågan. Eftersom den verkliga efterfrågan kommer variera från medelefterfrågan måste 

själva beställningskvantiteten bestämmas separat. Ett alternativ för att bestämma kvantiteten kan 

t.ex. vara enligt en återfyllnadsnivå eller efter prognosen för förbrukningen fram tills nästa 

beställning. (Aronsson, et al., 2006)  

3.4.9 Återfyllnadsnivå 

Denna metod innebär att man vid en beställningstidpunkt kontrollerar aktuell lagernivå och sedan 

beställer så att lagret når upp till en återfyllnadsnivå. Återfyllnadsnivån beräknas utifrån 

säkerhetslagret samt förväntad efterfrågan under ledtid och periodintervall: 

                                                                                    

Detta är en partiformningsmetod som ofta används i samband med ett periodbeställningssystem. 

Fördelen med metoden jämfört med att beställa enligt förväntad förbrukning tills nästa beställning är 

att den är mindre arbetskrävande. Nackdelarna är att orderkvantiteterna inte ger en lika bra 

anpassning till en varierande efterfrågan samt att metoden generellt ger något högre lagernivåer. 

(Aronsson, et al., 2006) 

3.4.10 Wagner & Within 

Wagner & Within är en optimerande partiformningsmetod som dynamiskt bestämmer både 

orderkvantitet och ordertidpunkt. För en varierande men deterministisk efterfrågan bestäms den 

lägsta totalkostnaden enligt resonemanget att lagerhållningskostnaden inte ska överstiga kostnaden 

för att lägga en ny order. Denna metod är däremot beräkningskrävande och mindre intuitiv än andra 

lagerstyrningsmetoder och tillämpas därför sällan i praktiken. (Olhager, 2000) 

3.4.11 Silver & Meal 

Silver & Meal är en heuristisk partiformningsmetod som likt Wagner & Within bestämmer både 

orderkvantitet och ordertidpunkt. Skillnaden är att Silver & Meal beräknar en medelvärdeskostnad 

per planeringsperiod, där man väljer att beställa i de perioder som ger den lägsta medelkostnaden 

för de perioder som ska täckas av beställningen. Studier har visat att Silver & Meal-metoden ger bra 

resultat relativt Wagner & Within och är beräkningsmässigt enklare. (Olhager, 2000) 
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3.4.12 Aggregerad partiformning 

Det finns två huvudsakliga skäl till att koordinera beställningen av en grupp produkter. Det första är 

för att få ett så jämnt inflöde över tiden som möjligt och det andra är för att få leveransfördelar av 

att beställa flera produkter samtidigt. Då samtidig beordring av artiklar ska genomföras kan inte 

individuellt framtagna säkerhetslager och beställningspunkter användas. Detta beror på att 

beställning kommer ske för en hel grupp artiklar oavsett om alla har nått sina individuella 

beställningspunkter, vilket ger högre lagernivåer. En grupp av artiklar som ska samordnas bör 

förutom att innehålla liknande artiklar även kunna styras enligt samma principer. Denna indelning 

kan t.ex. göras m.h.a. en ABC-analys eller annan lämplig artikelklassificering som beskrivs mer 

utförligt i kapitel 3.4.14. (Axsäter, 1991) 

Då flera artiklar t.ex. beställs från samma leverantör eller har andra likheter i beställningsförfarandet 

som medför att ordersärkostnaden blir gemensam kan aggregerad partiformning vara lämplig. 

Istället för att använda enheten antal vid beräkningar utgår man från totala efterfrågan för alla 

artiklar omvandlat till ett monetärt värde.  (Lumsden, 2006) 

                           
  

                                                          

                                                         

                                                                 

Det värde som beräknas i ekvation 3.29 kan sedan användas istället för efterfrågan i EOQ-formeln. 

Resultatet av EOQ-formeln kommer då att ges som totalt beställningsvärde.  

Två metoder för att beräkna de faktiska orderstorlekarna av varje artikel vid aggregerad 

partiformning är m.h.a. medelvärden och beordringsintervall. I medelvärdesmetoden beräknas totala 

efterfrågan för alla artiklar samt medelvärdet av produktvärdet. Om EOQ tillämpas på dessa värden 

ges en optimal orderstorlek angiven i totalt antal enheter av artiklarna som ska beställas. Hur många 

som sedan ska beställas av varje enskild artikel kan ges av andelen de utgör av den totala efterfrågan 

för alla artiklar.  

Med metoden beordringsintervall beräknas tiden mellan två beställningar, TBO, fortfarande utifrån 

monetärt värde istället för antal. Detta ges av EOQ dividerat med total efterfrågan i monetärt värde. 

Det faktiska antalet som sedan ska beställas av respektive produkt ges av efterfrågan under TBO-

tiden som beräknats.  

Enligt Lumsden (2006) minskar aggregerad partiformning generellt partistorlekarna och därmed 

lagernivåerna för enskilda artiklar. Dessa metoder kan alltså vara lämpliga att använda då 

lagerutrymmet är en av begränsningarna för lagerstyrningen.  

3.4.13 Spridningsproblemet 

Spridningsproblemet (staggering problem) beskriver problemet med att bestämma när artiklar ska 

beställas i förhållande till varandra för att maxbeläggningen av lagret ska minimeras. Denna typ av 

problem är svårt att lösa som bl.a. Guillermo, et al. (1992) beskriver. Av Guillermo bevisas att då det 

finns fler än två artiklar eller om alla artiklar inte har samma beordringsintervall så är denna typ av 

problem NP-komplett och således lämpar sig en heuristisk lösningsmetod. 
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Boctor (2010) presenterar en matematisk modell för att lösa spridningsproblemet. Den formulerade 

modellen är snarlik mot den som tagits fram i detta examensarbete för grundproblemet i scenario 2, 

framför allt formuleringen av variabeln     och tillhörande bivillkor som innefattar den variabeln (se 

kapitel 5.3.1). Boctors modell kan lösas med en lösare för mixed integer programming (MIP), t.ex. 

CPLEX, men endast för små problem p.g.a. det stora antalet bivillkor och binära variabler. Därför har 

Boctor utvecklat en heuristik för att lösa större probleminstanser. 

3.4.14 Artikelklassificering 

För att svara på hur viktig en viss artikel är och hur den ska styras kan en artikelklassificerig utföras. 

En vanlig typ av klassificering är ABC-klassificering och denna kan utföras utifrån bl.a. produktvärde, 

uttagsfrekvens, täcktid, fysisk volym, strategisk prioritering eller volymvärde. Enligt Paretoprincipen, 

eller 80/20-regeln, står generellt sett 20 % av artikelsortimentet för 80 % av det totala lagervärdet. 

Det fåtal artiklar som står för störst del av värdet blir alltså A-artiklar. Klassificeringen indikerar vilka 

artiklar som ska prioriteras i lagerstyrningen och hur de bör styras. (Arnold, et al., 2007)  

Flerdimensionella klassificeringar kan också göras då man klassificerar efter flera variabler samtidigt. 

Ett vanligt exempel är att det lagerstyrningsmässigt är skillnad på om en produktvärdesviktig artikel 

har hög eller låg uttagsfrekvens. Dessa två typer av artiklar bör nämligen styras mycket olika. 

Klassificeringar på olika typer av kriterium används för att svara på olika typer av frågeställningar. Det 

är viktigt att alltid specificera i vilket syfte klassificeringen görs för att kunna bestämma lämpliga 

klassificeringskriterier. (Olhager, 2000) 

3.4.15 Just in Time (JIT) 

Grundtanken med Just in Time (JIT) är att eliminera alla aktiviteter som inte adderar värde till 

slutprodukten. Detta innebär att man arbetar kontinuerligt med att eliminera allt slöseri, vare sig det 

gäller lager, ledtider, utrustning eller arbetsmoment. Detta tvingar företaget att anamma ett 

helhetsperspektiv över hela flödet vilket leder till högre kostnadseffektivitet och bättre 

kundanpassning. (Arnold, et al., 2007) 

Enligt detta synsätt är alla typer av lager ett slöseri som ska elimineras i så stor utsträckning som 

möjligt. Det medför att allt material ska anlända till en process precis när efterfrågan uppstår. För 

detta krävs tätare leveranser, vilket gör systemet mer känsligt för störningar eftersom toleransen för 

sena eller bristfälliga leveranser är obefintlig utan lager. För att återgå till diskussionen från 

Aronsson, et al., (2006) kommer detta öka behovet av pålitliga leverantörer. Enligt Arnold, et al., 

(2007) är bra relationer med leverantörerna minst lika viktigt som de faktiska leveranserna för ett JIT-

arbete. Då kan arbetet bli till fördel för bägge parter istället för att man t.ex. bara flyttar sitt lager till 

leverantören. Storhagen (2003) beskriver att ett JIT-arbete lika gärna kan leda till minskade lager och 

därmed minskade lagerkostnader hos leverantörer p.g.a. de tätare leveranserna till kunden.  

Nära besläktat med JIT är Lean production, vilket innebär att man styr behovet av resurser efter 

kundens behov i en resurssnål tillverkning. I Lean-konceptet ingår dessutom strategier för 

förbättringsarbete såsom ”Kaizens fem S” och eliminering av de sju slöserierna, ”Muda”. (Lumsden, 

2006)  

3.4.16 Placeringssystem 

Hur material placeras i ett lager kan göras enligt olika principer, där de två valigaste är 

fastplatssystem och flytande placeringssystem. I ett fastplatssystem tilldelas varje artikel en enskild 
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plats i lagret. Fördelen med detta är att det administriva arbete som krävs blir minimalt men 

nackdelarna är att systemet blir mycket platsineffektivt och att prioriteringssystem såsom FIFO 

 (First In, First Out) försvåras. I flytande placeringssystem har artiklarna ingen förbestämd plats utan 

platser allokeras löpande av ett datasystem. För- och nackdelarna med detta system är i princip de 

omvända mot det fasta systemet, ett flytande system kräver ett mycket avancerat administrativt 

system men utnyttjar lagerytan bättre. Oavsett vilket att dessa två system som används, eller en 

blandning av de två, bestäms lagerplatsen för varje artikel lämpligtvis utefter kriterierna 

uttagsfrekvens, uttagskvantitet, artikelvolym och artikelvikt.  (Aronsson, et al., 2006) 
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4 Beskrivning och analys av nuläget 

I detta kapitel kommer nuvarande lagersituation på mejeriet beskrivas, vilka 

emballageartiklar som används samt vilka leverantörer som finns och vilka krav som 

förekommer. Den dataperioden för historiska data för bl.a. lagernivåer som använts är 

2010-05 – 2011-02 för alla nedanstående undersökningar. Även undersökningar över 

efterfrågan, säkerhetslager, beställningsstrategier och kostnader för nuläget har 

genomförts och presenterats nedan. 

4.1 Emballagesortiment 

I januari 2011 fanns 288 artiklar på mejeriet som klassificeras som emballage. I dessa inkluderas bl.a. 

returpallar, lim, tejp och slangar som anses vara diverseartiklar. Mejeriet anser att dessa artiklar inte 

utgör några problem eller omsätter så små volymer att de kan bortses från i denna undersökning. Av 

de återstående artiklarna hade några hunnit utgå under januari och februari och då dessa rensats ut 

återstod 263 emballageartiklar. Av dessa artiklar har 68 lanserats någon gång under den dataperiod 

som undersökts, vilket innebär att dessa artiklar har mindre dataunderlag än de övriga. 

4.1.1 Palltyper 

Mycket av emballaget levereras på Europa-pall (EU-pall eller SJ-pall, 800*1200 mm), men t.ex. TT-

papper levereras på stora sjöpallar (1200*1000 mm). Dessutom varierar det hur högt emballaget 

packats på pallarna, t.ex. trågen staplas ofta högre och tar därför upp något mer plats.  

Utrymmet en pall upptar beror på var det lagras. Höjden på pallarna för emballagen varierar mycket, 

samtidigt som ställagens utformning varierar. T.ex. kan extra höga pallar bara lagras i ställage om 

våningarna anpassats för detta, vilket inte är fallet för alla ställage. Däremot finns tillräckligt med 

alternativa lagringsplatser för höga pallar för att anta att det oftast går att finna lämpligt 

lagringsutrymme. Vissa emballage, t.ex. banderoller och överbanor, är lägre än vanliga EU-pallar och 

kan därför dubbelstaplas på samma utrymme som en genomsnittlig EU-pall upptar. På golvyta 

avsedd för lagring kan pallar dubbelstaplas, men fler än två pallar kan aldrig dubbelstaplas av 

vikthänsyn. Skulle de låga EU-pallarna ställas på golvet skulle de alltså uppta samma antal 

utrymmesenheter som vanliga pallar, eftersom man bara får ställa max två stycken i höjd. Däremot 

sker detta sällan och det antas därför att de låga pallarna alltid står i ställage. P.g.a. dessa olika 

palltyper är det svårt att entydigt bestämma hur mycket plats som finns i varje lager. Figur 4 nedan 

visar ett exempel på hur mycket utrymme de olika palltyperna kan ta i ett ställage. 
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En sjöpall kan antas uppta samma yta som 1,5 EU-pallar. Eftersom bottendimensionerna är desamma 

för alla andra pallar kan utrymmet räknas om till enheten EU-pall, beroende på pallgodsets höjd. De 

antaganden som gjorts för att kunna använda denna standardenhet är följande: 

 Höga EU-pallar upptar samma utrymme som en normalhög EU-pall 

 Låga EU-pallar upptar hälften av utrymmet jämfört med en normalhög EU-pall  

 Sjöpallar upptar 1,5 gånger så mycket utrymme som en normalhög EU-pall 

Alla emballage har kategoriserats som en av de fyra palltyperna i samarbete med 

emballagepersonalen.  

4.2 Lageryta 

Det tillgängliga utrymmet i varje lager har uppskattats i samarbete med personalen på 

emballagelagret. De allra flesta emballage får dubbelstaplas, men t.ex. genomskinliga lock får inte 

det. Dessa kommer då ta upp mer utrymme än de som får dubbelstaplas. Eftersom dessa lock i 

princip har en avsatt lagringsplats antas att denna golvyta har halva kapaciteten. De olika lagren 

beskrivs nedan: 

Tältet – Tältet var från början avsett som en provisorisk lagringsplats men har nu blivit en permanent 

inrättning p.g.a. de höga lagernivåerna. Tältet består av en inre och en yttre del. Det finns ett ställage 

i den inre delen av tältet, men som p.g.a. snedtaket bara har plats för ca 22 EU-pall. På golvet finns 

- Hög EU-pall - Sjöpall - Låg EU-pall 

Ställage 

- Normalhög EU-pall 

Figur 4: Exempel på hur mycket utrymme olika palltyper kan ta i ett ställage. Pallarnas storlekar är inte skalenliga.  
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plats för ca 120 EU-pall om de dubbelstaplas. I yttre tältet finns golvyta för motsvarande 120 EU-pall 

om man dubbelstaplar, 60 på vardera sidan. Däremot brukar genomskinliga lock lagras på ena sidan 

och dessa får inte dubbelstaplas. Detta minskar det tillgängliga utrymmet med 30 EU-pallplatser. På 

andra sidan i yttre tältet lagras ofta sjöpallar med TT-papper, och av dessa ryms ca 40 st på en sida 

om de dubbelstaplas. Med antagandet att en sjöpall motsvarar 1,5 EU-pall och att genomskinliga lock 

upptar halva yttre delen så rymmer hela tältet totalt ca 230 EU-pall. 

Stora emballagelagret – I stora emballagelagret finns ställage med plats för 650 EU-pall. Däremot 

används detta lager även till pulver och kulturer, vilket inte räknas som emballage. Personalen 

uppskattar att ca 75 pallplatser används till dessa artiklar. Totalt finns alltså plats för ca 575 EU-pall 

emballage. 

Dagslager Frukt – Detta lager används som dagslager till produktionen på fruktsidan och har ställage 

med plats för 60 EU-pall emballage. På golvet finns plats för ca 10 sjöpallar, totalt finns alltså 

utrymme för ca 75 EU-pall.  

Dagslager Vit – Detta lager kallas även för Mellanlagret och används som dagslager av emballage till 

produktionen på vit sida. I ställage finns plats för 90 EU-pall och på golvet finns plats för 10 sjöpallar. 

Totalt rymmer lagret ca 105 EU-pallar.  

Nya emballagelagret – Detta är ett nybyggt lager som ligger i direkt anslutning till papperslagret. Här 

lagras mest emballage till nya Tetra Top-maskinen på vit sida, eftersom det är fysiskt närmast. Totalt 

finns ställage och golvplats för 290 EU-pall. 

Papperslagret – Lagringsutrymmet i detta lager har minskat sedan det nya emballagelagret byggdes, 

eftersom porten till det nya lagret leder till papperslagret. Detta utrymme används även till diverse 

maskiner och truckar. Dessutom upptas mycket av utrymmet av portar till andra anslutande lokaler. 

Det finns bara ett ställage och totalt med tillgänglig golvyta finns plats för ca 20 EU-pallar.  

Tråghyllan – I detta lager lagras endast tråg, och ställage finns för ca 60 EU-pall och golvyta för ca 220 

EU-pall. Totalt ryms ca 280 EU-pall. 

Reklamlagret – Detta lager är beläget utanför huvudbyggnaden och lagerhåller endast sjöpallar med 

rullar till Tetra Brik-maskinen. Det finns utrymme för ca 136 sjöpallar om de dubbelstaplas, vilket 

motsvarar 205 EU-pall.  

Det sammanlagda utrymmet på mejeriet omräknat till EU-pall blir alltså ca 1780 EU-pall. Denna siffra 

måste dock användas med försiktighet p.g.a. antagandena som gjorts angående sjöpallarnas storlek 

och höjderna på alla pallar. Dessutom beror tillgängligt utrymme på artikelsortimentets omfattning 

eftersom större sortiment kräver mer utrymme för hantering av emballaget. Mer erfaren personal 

kan också generellt få in mer emballage på samma utrymme. Eftersom några emballageartiklar har 

uteslutits från denna undersökning måste hänsyn tas till att dessa kommer uppta några av 

lagerplatserna.  

4.3 Leverantörer 

Arla Linköping har i dagsläget 14 leverantörer av emballage. Med alla leverantörer har avtal 

upprättats om priser, krav, minimibeställningar mm. Dessa avtal hanteras av Globalt Inköp som 

hanterar alla avtal för Arla Foods. Leverantörerna står för alla transportkostnader och ansvarar även 
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för utförande av dessa, d.v.s. transportkostnaderna ingår i styckpriset för emballaget. Enligt mejeriets 

personal är leverantörernas pålitlighet stor, det är sällsynt att order är felaktiga eller försenade. Till 

det hyrda avropslagret i Veinge skickas emballage som inte får plats på mejeriet. Dessa emballage är 

de som levereras av Elopak och Tetra Top eftersom dessa leverantörer har komplicerade krav på 

minimibeställningar. I Tabell 1 nedan visas en sammanställning av ledtider och krav på beställningar 

för alla leverantörer, samt generella rutiner för hur beställningar går till. Efter tabellen följer en 

beskrivning om varje leverantör som beskriver andra förutsättningar i detalj.   

Tabell 1: Sammanfattning av inspektionsintervall, ledtid och krav på ev. minimibeställningar för alla leverantörer av 
emballage. 

Leverantör Levererar 
Inspektions-

intervall 
Ledtid Minimibeställning 

Amcor 
Överbanor, 
banderoller 

2 v 
7 v  

Avrop: 1 v 
Min avrop: 1 pall/artikel 

Cedap Underbana 1 mån 4 v 24 ton (hel  bil) 

Corona Oblater 2 v 10 v 216 000 st/artikel 

Elopak, blanks Blanks 1 v 
2 v 

Avrop: 1 v 
1 pall/artikel 

Elopak, kork Kork 1 v 5 v 1 pall 

Greiner Bägare 1 v 3 dagar 
Tot 16 pall/best. av fruktartiklar 
Tot 33 pall/best. av vita artiklar 

Huhtamaki Lock 1 v 1 v 33 pall 

Promens Bägare 1 v 3 dagar 1 pall/artikel 

Rapak Övrigt 6 mån 10 v 32 000 st 

SCA Well Tråg 1 v 2 v Beror på artikel 

Smurfit Kappa Tråg, övrigt 1 v 1 v 1 pall/artikel 

Superfos Hink 1 v 2 v 1 pall/artikel 

Tetra Pak 
TB-papper, 

blanks (klöver) 
1 v 2 v 2 pallar/artikel 

Tetra Top TT-papper, Kork 1 v 3 v 
Beror på samkörningsmöjligheter för 

papper. För korkar 1 pall/artikel 

ÅR Carton Svep 2 v 
7 v  

Avrop: 1 v 
Min avrop: 1 pall/artikel 

 

Amcor - Från Amcor i Frankrike beställs överbanor och banderoller. En stor beställning, kallad 

blockorder, läggs för tre månader framåt baserat på Arlas prognoser. Amcor håller sedan lagret och 

Arla kan avropa emballage efter behov. Skulle efterfrågan inte överensstämma med prognoserna kan 

ytterligare en blockorder läggas. Har man för många blockorder samtidigt kan det dock bli 

problematiskt att överblicka. Amcor lagrar emballage för varje blockorder i max tre månader. Skulle 

det vara något kvar i slutet av den perioden levereras det till Arla oavsett om avrop gjorts eller ej.  

Cedap - Endast en artikel beställs från Cedap, nämligen underbanan till Erca-maskinen. Kravet på en 

minimibeställning på 24 ton, vilket utgör en full lastbil, resulterar i att beställning läggs ca varannan 

månad.  

Corona - Av Corona beställer mejeriet oblater som oftast levereras varannan vecka. Den minsta 

beställning som kan göras är 10 fulla kartonger av en artikel, d.v.s. en tredjedels pall, vilket är den 

vanligaste beställningen för många av artiklarna. Två artiklar med hög efterfrågan (artikelnummer 
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3000418 och 3000420) beställs däremot vanligtvis 13 pall av åt gången. Leveranserna för dessa 13 

pall sprids ut över ett antal månader beroende på aktuella prognoser. 

Elopak - Från Elopak beställs både en typ av kork samt blanks till Gabel Top-maskinerna. Korkarna 

beställs ca en gång/vecka medan blanksen beställs för en 5-veckorsperiod, eftersom Elopak endast 

producerar var 5:e vecka. P.g.a. mejeriets höga lagernivåer skickas dessa blanks till avropslagret i 

Veinge och avropas varje vecka efter aktuellt behov.  

Greiner - Greiner levererar bägare och producerar dessa mot lager utifrån prognoser från Arla. De 

emballageartiklar som Arla beställer från Greiner är uppdelade i två grupper, frukt och vita. Av 

fruktartiklarna finns 13 st och av de vita artiklarna finns 16 st. Minimibeställningen för vita artiklar är 

högre än för fruktartiklar, men efterfrågan är också högre.  

Huhtamaki - Från Huhtamaki beställer mejeriet endast genomskinliga plastlock. Minimibeställningen 

är 33 pall vilket motsvarar en full lastbil. Beställning görs för en vecka framåt i tiden och vanligtvis 

levereras ett lass i veckan p.g.a. den höga efterfrågan. 

Promens - De bägare som inte beställs från Greiner levereras av Promens. De producerar mot lager 

baserat på Arlas prognoser för 10 veckor framåt. Prognoserna uppdateras löpande ca en 

gång/månad och beställning för leverans läggs varje vecka. 

Rapak - Från Rapak levereras 10-literspåsar till storpacksmaskinen. P.g.a. ett avtal som skrivits med 

leverantören måste minst 32 000 st av artikeln beställas varje år och avrop på denna beställning får 

ske max två gånger/år. Med nuvarande efterfrågan räcker denna mängd ca ett år. 

SCA Well - SCA Well producerar och levererar tråg efter kundorder. P.g.a. den rådande 

lagersituationen på mejeriet inkommer leverans nu upp till fyra gånger/vecka, men beställning läggs 

för en vecka i taget.  

Smurfit Kappa - Smurfit Kappa levererar tråg och brickor till mejeriet från två 

produktionsanläggningar i Brännögård och Eslöv. Från Brännögård inkommer i dagsläget leveranser 

fyra gånger/vecka och från Eslöv två gånger/vecka. Dessa frekvenser ökades till de nuvarande 

nivåerna under slutet på 2010 för att minska lagernivåerna. Beställning läggs dock för en vecka i 

taget. 

Superfos  - Superfos levererar hinkar till mejeriet från sitt lager. Enligt avtal håller de ett minlager på 

en månads förbrukning och maxlager på tre månaders förbrukning, som bestäms utifrån Arlas 

prognoser. Skulle en produkt plötsligt utgå ur sortimentet måste alltså leverantörens lager kasseras 

till en merkostnad för Arla. 

Tetra Pak - Tetra Pak och Tetra Top är del av samma företag, men de levererar olika produkter. Tetra 

Pak levererar Tetra Brik-papper och blanks till Klövermjölken. En setupkostnad utgår för beställningar 

under 500 000 st, men leverantören ordnar själva med schema för eventuell samkörning. Produktion 

sker utifrån Arlas prognoser för två månader framöver där beställning sedan görs av Arla varje vecka. 

Tetra Pak lämnar en produktionsplan som Arla får godkänna utifrån planerade mängder och 

setupkostnader som tillkommer. För Tetra Brik-papper utgör 34 pall en full lastbil och för 

Klöverblanks 22 pall, men mindre mängder kan beställas.  
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Tetra Top - Tetra Top levererar korkar och TT-papper ca en gång/vecka. Beställning av korkar utgör 

inget problem, men TT-papper beställs enligt ett samkörningsschema för de olika artiklarna. Om en 

artikel ur en viss samkörningsgrupp ska beställas måste tillräcklig mängd beställas av artiklar inom 

den gruppen för att nå minimikvantiteten. Förutom detta krav tillkommer en setupkostnad för varje 

samkörningsgrupp om totala kvantiteten är mindre än 500 000 st. P.g.a. dessa komplicerade 

beställningskrav måste ofta stora volymer beställas och överskottet av papper lagras då i Veinge. I 

dagsläget finns 16 olika samkörningsgrupper för 57 st artiklar. För varje grupp finns även ett 

maximalt antal artiklar som kan samköras åt gången. 

ÅR Carton - Från ÅR Carton beställs svep till Erca-maskinen enligt samma principer som för Amcor. En 

blockorder för tre månaders förbrukning läggs som sedan kan avropas med en ledtid på en vecka.  

Veinge - Detta är inte en faktisk leverantör, men då det endast är hemtagningen till mejeriet som ska 

undersökas kommer detta lager anses som en leverantör. Ledtiden för avrop är tre dagar och läggs 

som regel på fredagar för leverans måndag nästa vecka. Endast emballage från Elopak och Tetra Top 

lagras i Veinge i dagsläget. Minsta avrop är en pall/artikel. 

4.3.1 Leveransvolymer 

En ABC- har gjorts i Tabell 2 för att identifiera de största leverantörerna utifrån levererad volym. 

Eftersom utrymmet som upptas av den levererade volymen är av intresse har alla volymer räknats 

om till EU-pall.  

Tabell 2: ABC-klassificering av de volymmässigt största leverantörerna. 

Leverantör 
Volym i EU-

pall 
Andel av total volym 

Ackumulerad 
andel 

Klass 

Smurfit Kappa 9680 31,6% 31,6% A 

Tetra Pak 5503 17,9% 49,5% A 

SCA Well 5491 17,9% 67,4% A 

Tetra Top 1987 6,5% 73,9% B 

Elopak 1922 6,3% 80,2% B 

Huhtamaki 1653 5,4% 85,6% B 

Greiner 1579 5,1% 90,7% B 

Superfos 1314 4,3% 95,0% C 

Promens 629 2,1% 97,1% C 

Cedap 268 0,8% 97,9% C 

Amcor 261 0,9% 98,8% C 

ÅR Carton 174 0,6% 99,4% C 

Rapak 128 0,4% 99,8% C 

Corona 67 0,2% 100,0% C 

 

Den största leverantören är Smurfit Kappa följd av Tetra Pak och SCA Well som sammanlagt står för 

ca 67 % av levererad utrymmesvolym. Smurfit Kappa och SCA Well levererar alla mejeriets tråg, vilket 

signalerar att bättre villkor mot dessa leverantörer och bättre lagerstyrning för trågen är effektivast 

för att minska det totala upptagna lagerutrymmet. Av samma anledning kan Tetra Brik-papper och 

Klöverblanks som levereras av Tetra Pak vara värdefulla att undersöka.  
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4.4 Lagersituation 

Någon kvantifierad strategisk lagertillgänglighet har inte bestämts för mejeriets emballage, men i 

praktiken ska mycket hög lagertillgänglighet gälla. Inställningen är att det aldrig får bli brist eftersom 

detta skulle resultera i mycket stora driftstörningar som också kan fortplanta sig till andra 

produktionslinor. Många förpackningsmaskiner har hög utnyttjandegrad och detta gör systemet 

känsligt.  

Dataperioden som undersökts är 2010-05 – 2011-02 vilket beror på att i maj 2010 omarbetades 

sättet som emballaget registrerades i datasystemet. Innan maj 2010 fanns olika lagerplatser inom 

mejeriet som emballaget flyttades mellan, t.ex. produktion och lager. Detta fungerade emellertid 

dåligt och nu används en lagerplats för hela mejeriet. Innan denna förändring gjordes registrerades 

artiklar lagrade på mejeriet och i Veinge som samma lager, vilket innebär att innan maj 2010 går det 

inte att särskilja artiklar lagrade i Veinge från artiklar lagrade på mejeriet.  

Lagernivåerna under 2010 var enligt personalen i emballagelagret generellt för höga, eftersom de 

höga volymerna resulterade i stora hanteringssvårigheter. Mot slutet av året började man med 

tätare leveranser av några artiklar, främst vissa tråg. Detta ledde till att de totala lagernivåerna 

minskade med ca 15 % under början av 2011. Däremot används fortfarande avropslagret i Veinge 

vilket medför extra kostnader mot att lagra emballaget på mejeriet. Produktsortimentet förväntas 

fortsätta öka varför det fortfarande är nödvändigt att sänka lagernivåerna ytterligare.  

 

Figur 5: Beräkning av totala lagernivåer under perioden 2010-05 – 2011-02 omräknat till utrymmesenheten EU-pall.  

Grafen i Figur 5 ovan visar den totala lagernivån på mejeriet. Snittbeläggningen under tidsperioden 

var 70,4 % och maxbeläggningen var 84,4 %. Dessa siffror visar att lagernivåerna ligger långt under 

maxnivån på 1780 EU-pall. Däremot kan denna maxnivå variera p.g.a. ett antal skäl. Vid beräkningen 

av den totala lagernivån antogs att en delpall alltid upptar en hel utrymmesenhet. I verkligheten kan 

det finnas fler delpallar p.g.a. de många lagerställena, vilket skulle öka det upptagna lagerutrymmet. 

Dessutom är ställagen utformade med lodräta tvärbalkar mellan var tredje EU-pall på samma sätt 
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som i Figur 4. Detta betyder att en ensam sjöpall som ställs bredvid en EU-pall tar upp 2 

utrymmesenheter istället för 1,5 och detta har inte tagits med i beräkningen. Eftersom det inte finns 

något systemstöd för artiklarnas placering i lagren undviker man att blanda för många olika artiklar i 

samma lager, t.ex. ställs endast Tetra Brik-papper i reklamlagret. Detta betyder att även fast bara 

halva reklamlagret är upptaget kan generellt resterande utrymme ändå inte utnyttjas för lagring av 

andra artiklar. Detta ökar den faktiska beläggningen mot den beräknade.  

Snittbeläggningen för lager i allmänhet bör inte uppgå till 100 %, eftersom det annars inte finns 

utrymme för hantering av lagerartiklarna. De många olika lagren på mejeriet i kombination med det 

stora produktsortimentet och bristen på systemstöd för placering kan göra att det tomma utrymmet 

som krävs för lagerhantering är stort i detta fall. Slutsatsen blir ändå att snittbeläggningen inte bör 

överstiga 70 % eftersom dessa nivåer historiskt har resulterat i att personalen upplever att lagret är 

fullt. 

4.4.1 Efterfrågan  

Efterfrågan för emballageartiklarna antas vara behovet av emballage till förpackningsmaskinerna. 

Detta medför dock att vid produktionsstopp och förseningar kommer efterfrågan vara missvisande 

mot den verkliga efterfrågan.  

Efterfrågemönstret för många av Arlas artiklar har ett utpräglat säsongsbeteende. Några typexempel 

är gräddfil vid midsommar och grädde vid högtider såsom påsk, midsommar och jul. Detta märks 

naturligtvis tydligt även för emballageartiklarna för motsvarande produkter, men 

säsongsvariationerna uppstår i regel under mycket korta perioder. Lanseringsdatumen för artiklarna 

har inte kunnat hittas till denna undersökning, vilket betyder att artiklarnas faser i produktlivscykeln 

är obekanta. De nyaste artiklarna kan dock identifieras i de flesta fall eftersom de har låg eller ingen 

efterfrågan. Alla utgångna artiklar rensas enligt rutin bort ur systemet. De nylanserade artiklarna 

kommer troligen befinna sig i början av produktlivscykeln, vilket gör efterfrågan för dessa artiklar 

osäkrare.  

De tillgängliga efterfrågedata har rensats från avvikande värden för att säsongseffekterna inte ska 

ingå i medelefterfrågan. Tas dessa med kan nämligen ett högt medelvärde ges som inte speglar den 

verkliga medelefterfrågan för normalfallet. Med säsongseffekter i detta fall menas mycket lokala 

toppar i efterfrågan som endast uppstår under 1-3 veckor per år. Rensningen har utförts med 

strategin att värden för max tre veckor per år får rensas bort och att standardavvikelsen för 

efterfrågevärdena per vecka ska överstiga 100 % av medelvärdet. Om standardavvikelsen är 100 % av 

medelvärdet så är avvikelsen lika stor som medelvärdet, vilket i denna undersökning har använts som 

en godtycklig gräns för ”stor” variation. Om standardavvikelsen är stor i jämförelse med medelvärdet 

tyder det på att det förekommer stora avvikande värden, vilket en manuell inspektion av 

efterfrågevärdena kan bekräfta. Hur många värden som har rensats bort jämfört med förhållandet 

mellan standardavvikelse och medelvärde har dock gjorts något godtyckligt. Rensningen har gjorts 

efter manuell inspektion av storleken på topparna i efterfrågan. Ett exempel för en artikel visas i 

Tabell 3 nedan där efterfrågan för den vecka med högst efterfrågan har rensats bort.  
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Tabell 3: Exempel på rensning av säsongstoppar för efterfrågan. 

 Medelefterfrågan  Standardavvikelse  
Förhållande 

standardavvikelse 
och medelvärde 

Maxvärde för 
efterfrågan  

Före rensning 7 568 8 260 109 % 56 949 

Efter rensning 5 414 2 042 38 % 10 468 

 

Som tabellen visar är maxvärdet innan rensning betydligt högre än medelvärdet vilket ger en hög 

standardavvikelse. När detta högsta värde har rensats bort minskar förhållandet mellan medelvärde 

och standaravvikelse drastiskt. Dessutom är det nya maxvärdet bara ca dubbelt så stor som 

medelvärdet, till skillnad mot innan rensningen då maxvärdet var mer än sju gånger så stort som 

medelvärdet. 

Anledningen till att förhållandet mellan standardavvikelse och medelvärde beräknades är att det var 

ett snabbt sätt att identifiera artiklar med höga säsongstoppar. En annan metod hade kunnat vara att 

jämföra maxvärdet mot medelvärdet. Ovanstående gör undersökningen om efterfrågan till en av 

felkällorna till detta arbete och detta diskuteras ytterligare i kapitel 7.1.  

Efter att de tillgängliga efterfrågedata har rensats från avvikande värden har jämn efterfrågan 

antagits. De rensade efterfrågevärdena är de som har använts i de kommande undersökningarna. 

Figur 6 på nästa sida visar att den totala efterfrågan är speciellt hög för några artiklar, framför allt 

Klöverblanks och olika tråg.  

 

Figur 6: Beräknad årsefterfrågan i antal EU-pall baserad på data för perioden 2010-05 – 2011-02. 
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4.4.2 Medellagernivåer 

För att undersöka vilka artiklar som upptar mest utrymme har medellagernivåerna beräknats.  

 

Figur 7: Medellagernivåer för alla emballageartiklar i utrymmesenheten EU-pall baserat på perioden 2010-05 – 2011-02. 

Figur 7 ovan visar att några artiklar har betydligt högre medellagernivå än övriga. En ABC-

klassificering har utförts för att finna artiklarna med högst medellagernivåer. De 25 högsta har 

klassats som A-artiklar och de 10 högsta av dessa visas i Tabell 4.  

Tabell 4: De 10 artiklarna med högst MLN i antal EU-pall. 

Högst MLN Artikelnummer Emballagegrupp MLN [EU-pall] 

1 3000498 Blanks (Klöver) 38,8 

2 15284 Tråg 37,9 

3 3747 Lock 34,6 

4 3568 Underbana 32,4 

5 3000332 Tråg 31,0 

6 3000303 Tråg 29,2 

7 3001195 Övrigt 28,5 

8 3001173 Tråg 25,2 

9 3000614 Tråg 19,9 

10 15515 Tråg 17,2 

 

Ovanstående tabell tyder på att trågen utgör en stor del av det totala lagret. En sammanställning av 

alla 25 A-artiklar har gjorts i Tabell 5 som visar att de A-klassade trågen står för 21 % av det totala 

medellagret för alla artiklar. Totalt står de A-klassade artiklarna för 41 % av de totala lagernivåerna. 
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Tabell 5: Sammanställning av A-artiklarna m.a.p. MLN uppdelat på emballagegrupp. 

Emballagegrupp 
Andel av 

totala MLN 
Andel av A- 

artiklar 

Tråg 20,9% 52% 

Blanks 5,3% 12% 

Lock 2,9% 4% 

Underbana 2,7% 4% 

Övrigt 2,4% 4% 

TB-papper 2,2% 8% 

Bägare 2,2% 8% 

Hink 2,2% 8% 

Totalt 40,8% 100% 

 

Medellagernivåerna från Figur 7 kan jämföras med grafen i Figur 8 som visar täcktiden för dessa 

medellagernivåer. Den visar att många av de artiklar som hade höga medellagernivåer ändå inte 

hade lång täcktid p.g.a. hög efterfrågan. Däremot kan andra artiklar identifieras som har långa 

täcktider, men om detta inte dessutom kombineras med höga medellager bör de inte vara ett 

problem utrymmesmässigt. De artiklar med längst täcktid är nylanserade och därmed i 

introduktionsfasen av produktlivscykeln, vilket innebär att den historiska efterfrågan är låg och detta 

ökar täcktiden. 

 

Figur 8: Täcktider för medellagernivån för alla emballageartiklar för perioden 2010-05 – 2011-02. 

 

4.4.3 Säkerhetslager 

I dagsläget bestäms nivån på säkerhetslagren på emballagen manuellt av inköpspersonalen. Inga 

beräkningsmetoder används utan nivåerna bestäms utifrån erfarenhet och i samarbete med 

lagerpersonalen. Gällande nya produkter väljs oftast en godtycklig mängd som säkerhetslager, t.ex. 

en pall, och detta justeras sedan efter hand. Ingen fast rutin finns för att uppdatera 
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säkerhetslagernivåerna, utan detta görs om indikationer fås på att de inte längre är lämpliga. 

Täcktiden för de säkerhetslagernivåer som användes vid årsskiftet 2010/2011 visas i Figur 9 nedan 

och har beräknats utifrån medelefterfrågan för den valda dataperioden. 

 

Figur 9: Täcktiden för nuvarande säkerhetslagernivå för alla emballageartiklar. 

Som figuren visar har vissa artiklar mycket lång täcktid, extremfallet visar en täcktid för 

säkerhetslagret på över 600 dagar. På samma sätt som för medellagernivåerna beror de mest 

extrema täcktiderna på att några nylanserade artiklar än så länge har mycket låg efterfrågan, vilket 

kommer ändras i framtiden. Däremot är antalet artiklar med en täcktid på 50 dagar eller mer mycket 

stort, vilket visar på omotiverat höga säkerhetslager.  

Detta kan jämföras med ledtiderna för leverantörerna. Säkerhetslagret ska täcka variationer i 

efterfrågan och ledtid vilket betyder att ett säkerhetslager med samma eller längre täcktid som 

ledtiden från leverantör anses som högt. I Figur 10 nedan har artiklarna sorterats efter leverantör för 

att kunna jämföra täcktiderna för säkerhetslagren mot ledtiden för varje leverantör. För tydlighetens 

skull har skalan ändrats i figuren vilket gör att de högsta täcktiderna inte visas fullt ut.  
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Figur 10: Jämförelse av täcktider för säkerhetslagernivåer mot aktuella ledtider från leverantör. Artiklarna är sorterade 
leverantörsvis. 

Figuren visar att många artiklars täcktider för säkerhetslagret är långt över ledtiden från leverantör, 

och besparingspotentialen i att minska dessa lager är därför stor. 

4.5 Nuvarande beställningsstrategier 

Beställningsrutinerna som finns i dagsläget för beställning av emballage utgår huvudsakligen från ett 

beställningspunktsystem med periodisk inspektion. Inspektion av lagervärdena görs generellt varje 

eller varannan vecka uppdelat på leverantörsgrupperna. Tack vare datasystemet sker uppdatering av 

lagernivåerna kontinuerligt. Beroende på artikel sker sedan beställning utifrån aktuella prognoser för 

kommande beställningsperiod.  Oftast sker hemtagning från en leverantör vid varje 

inspektionsintervall. Vilka artiklar som beställs från leverantören beror på aktuell lagerstatus för de 

enskilda artiklarna. Beställning sker antingen när en beställningspunkt är nådd eller vid bestämd 

tidpunkt, beroende på artikel. Beställningspunkterna beräknas i princip manuellt för varje artikel 

utifrån resonemanget att inte få brist innan nästa möjliga leverans, beroende på aktuella prognoser 

för den kommande perioden. Alternativt följs fasta värden för beställningar som utarbetats för vissa 

artiklar. Vissa leverantörer kräver att blockorder läggs för ett antal veckor framåt. Då lagras 

emballaget sedan antingen hos leverantören eller i Veinge och avropas till mejeriet varje vecka.  

Den nuvarande problematiken beror delvis på att man vid varje beställning måste beställa en viss 

minimikvantitet av en leverantör. I många fall efterfrågas dock inte så stora kvantiteter, vilket 

innebär att man får höga lager. För somliga leverantörer är denna miniminivå så hög i förhållande till 

faktisk efterfrågan att man måste addera flera artiklars beställningar för att fylla en 

minimibeställning. I de fall då man måste beställa av en artikel för att inte få brist måste man alltså 

fylla på beställningen med andra artiklar som kanske egentligen inte behövdes än. Ytterligare en 

problematik då beställningar ska läggas är att prognosfelen för efterfrågan ibland kan vara stora, 

vilket försvårar planeringen av lagerbeläggningen. 
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4.6 Kostnader 

Arla använde en lagerränta på 5,5 % för 2010. Enligt personalen på ekonomiavdelningen är detta en 

relativt låg lagerränta. Lagerräntan har inte beräknats specifikt för Linköpings mejeri utan används 

som en schablonränta för hela Arla. Kalkylräntan är vanligtvis samma som lagerräntan, med vissa 

undantag för t.ex. nyinvesteringar där kalkylräntan kan uppgå till ca 10 %. Om lagerräntan är samma 

som kalkylräntan innebär det att man inte tar någon hänsyn till eventuella riskkostnader, vilket ger 

lägre lagerföringskostnader vid beräkning. För en del artiklar finns stafflade skalor för 

kvantitetsrabatter. Dessa är dock krångliga att få fram ur datasystemet och är oftast inte 

uppdaterade. Därför har ett konstant produktvärde antagits för dessa artiklar för en 

beställningskvantitet på 1000 st. Med en lagerränta på 5,5 % blir lagerföringskostnaderna för 

medellagret ca 612 000 kr/år.  

Någon beräkning för mejeriets lagerhållningskostnader finns inte vilket betyder att service-, lokal- 

och administrationskostnaderna är okända. Dessa kostnader antas däremot vara konstanta mellan 

de alternativa lagerstyrningsmetoder som ska undersökas, eftersom varken utökningar eller 

nedskärningar är aktuella. Det finns heller inte några beräkningar för bristkostnaderna för ett 

produktionsstopp, även om dessa uppskattas vara höga p.g.a. systemets känslighet.  

Personalen på inköp uppskattar att arbetet med emballagen motsvarar ca en heltidstjänst, d.v.s.  

37 h/vecka 52 veckor om året med en personalkostnad på 310 kr/h, vilket motsvarar ca 600 000 kr/år 

i personalkostnader. Emballagepersonalen uppskattar att varje godsmottagning av emballage 

motsvarar ca 1,5 timmars arbete och personalkostnaden är 280 kr/h.  Det finns två-tre personer 

tillgängliga för godsmottagning fem dagar i veckan. Ca 1 200 mottagna leveranser per år á 1,5 h ger 

en kostnad på 504 000 kr. Om den totala beordringskostnaden fördelas jämnt på de ca 5 400 

separata hemtagningstillfällena för alla artiklar blir ordersärkostnaden ca 200 kr för varje artikel.  

Denna beskrivning av ordersärkostnaden är dock inte helt verklighetstrogen eftersom 

ordersärkostnaden blir gemensam för de artiklar som levereras i samma leverans. Att då ge varje 

artikel en individuell ordersärkostnad kan ge missvisande beordringskostnader då t.ex. EOQ 

beräknas. Mer korrekt är att dela upp ordersärkostnaden för beställning och ordersärkostnaden för 

leverans. Dessa blir då enligt samma uppgifter som ovan 110 kr respektive 420 kr.  

För de varor som lagras i Veinge tillkommer en extra kostnad för lagerhållning och transport förutom 

de transportkostnader som redan ingår i styckpriset. Endast vissa artiklar från Elopak och Tetra Top 

lagras i Veinge. Transportkostnaden för en Elopak-pall är 375 kr och för en Tetra Top-pall 563 kr 

inklusive moms. En faktura för december 2010 har använts som stickprov för att kontrollera att den 

totala kostnaden för ett år kan beräknas utifrån registrerade leveranser från Veinge. Då vissa 

specialkostnader tagits bort från fakturan var kostnaden 79 425 kr. Eftersom man betalar för en hel 

pall oavsett mängd på pallen har alla mottagna mängder på mejeriet avrundats uppåt till hela pallar. 

Den beräknade kostnaden för mottagna leveranser från Veinge för december 2010 blev då 80 625 kr, 

vilket ger en avvikelse mot den verkliga fakturan på 1,5 %. Eftersom skillnaden ändå var relativt liten 

antas att transportkostnaderna från Veinge kan beräknas på detta sätt. Dessutom tillkommer alltid 

några extrakostnader, t.ex. skrotning eller expressleveranser, så att kostnaden blir något högre än 

den verkliga borde inte ge osannolika resultat. Om transportkostnaderna beräknas på samma sätt 

som exempelmånaden för hela dataperioden maj 2010 – februari 2011 och den resulterande 
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kostnaden extrapoleras till en kostnad per år blir den ungefärliga totalkostnaden 905 000 kr/år för 

transporterna från Veinge. Tabell 6 nedan visar en sammanställning av totalkostnaderna för nuläget.  

Tabell 6: Beräkning av totalkostnaden för nuvarande lagerstyrningsmetoder. 

Totalkostnad/år för nuläget Kostnad (kr) 

Lagerföring 612 000 

Beordring 1 104 000 

Transporter Veinge 905 000 

Totalt 2 621 000 
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5 Analys och resultat 

I nedanstående kapitel presenteras de scenarier för ändrad lagerstyrning som 

undersökts, lösningsgången samt resultat av undersökningarna. Analyser av resultaten 

har gjorts som grund till de kommande slutsatserna och en känslighetsanalys har 

genomförts för att kontrollera hur robusta de genererade resultaten är.  

5.1 Val av lösningsmetoder 

Eftersom syftet med detta examensarbete är att föreslå en effektivare lagerstyrning kommer några 

olika lagerstyrningsmetoder undersökas för att utröna vilken besparingspotential som finns både 

med avseende på utrymme och kostnad. Scenarierna som ska undersökas är: 

 Scenario 1 – Ekonomisk orderkvantitet 

a. Utan justering för leverantörskrav 

b. Med justering för leverantörskrav 

 Scenario 2 - Optimering av periodintervall med direkt hänsyn till leverantörskrav 

Scenarierna har utarbetats med syftet att presentera vilka resultat olika lagerstyrningsstrategier 

potentiellt kan åstadkomma vid en framtida tillämpning av en ny lagerstyrningsstrategi. Scenario 1 

utgår från en vanlig modell som är lättförståelig och inte särskilt beräkningstung. Denna metod är 

även flexibel och kan användas både till beställningspunkt- och periodbeställningssystem. 

Lagerstyrningsmetoden som används i scenario 2 är ett exempel på hur en mer beräkningstung 

lagerstyrning som tar hänsyn till många begränsningar och specialfall för den specifika 

lagersituationen skulle kunna se ut. Bägge scenarierna är valda utifrån vilka metoder som skulle 

kunna passa Arla Foods Linköping med tanke på nulägessituationen för lagren och 

beställningsförutsättningarna. Beräkningsmetoderna för de bägge scenarierna förklaras mer 

ingående i nedanstående kapitel. 

5.2 Scenario 1 – Ekonomisk orderkvantitet 

En vanligen tillämpad metod vid lagerstyrning är beräkning av ekonomisk orderkvantitet. Beroende 

på om ett beställningspunktsystem eller periodbeställningssystem ska användas kan antingen den 

ekonomiska orderkvantiteten (EOQ) eller den periodiska orderkvantiteten (POQ) beräknas. Följande 

beräkningar kommer göras för detta scenario: 

a. Beräkna EOQ utan justering för leverantörskrav 

b. Beräkna EOQ med justering för leverantörskrav 

5.2.1 Beräkning av EOQ 

Lagerräntan som använts är 5,5 % och ordersärkostnaden är 200 kr/artikel. EOQ beräknas först utan 

hänsyn till vare sig leverantörskrav eller utrymmeskostnad och då används ekvation 3.17 från kapitel 

3.4.3.   
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Den ekonomiska orderkvantiteten beräknas separat för varje artikel. Utrymmet som emballaget 

skulle uppta med de framräknade orderkvantiteterna beräknas sedan enligt ekvation 3.26 från 

kapitel 3.4.6.   

                     
    
 

 

   

                                                           

Eftersom upptaget utrymme beräknas utifrån antal EU-pall i lagret beräknas koefficienten    utifrån 

omräkningen till EU-pall för en pall av varje artikel. Exempelvis kommer en sjöpall få en koefficient på 

1,5 eftersom en sjöpall upptar lika mycket utrymme som 1,5 EU-pallar. Då EOQ beräknats för alla 

artiklar ges en lagerbeläggning på 68 % med en kostnad för orderläggning och lagerhållning på 

804 000 kr/år för omsättningslagret. Då de nuvarande säkerhetslagren redan upptar 30 % av 

tillgänglig lageryta skulle en sådan strategi ge en medelbeläggning på 98 %, vilket gör att en dylik 

lagerstyrning inte skulle vara lämplig. Beräkningarna av EOQ måste därför kompletteras med en 

utrymmeskostnad. 

Då orderkvantiteten ska beräknas med hänsyn till en utrymmeskostnad tillämpas ekvation 3.25 från 

kapitel 3.4.6.  

      
     

       
                                                                          

Utrymmeskostnaden, c, innebär att man inkluderar en rörlig kostnad för upptaget lagerutrymme i 

lagerföringskostnaden. Enheten för utrymmeskostnaden som använts är kr/EU-pall och år. Denna 

kostnad gör det mindre fördelaktigt att lagra skrymmande artiklar vilket borde bidra till att sänka 

lagerbeläggningen. Utrymmeskostnaden multipliceras sedan med koefficienten för upptaget 

utrymme för en pall av varje artikel,   . Eftersom enheten för utrymmeskostnaden är kr/pall måste 

även de andra kostnaderna i ekvation 3.25 vara av samma enhet för att kostnaderna ska vara 

jämförbara. Lagerföringskostnaden    och årsefterfrågan    måste alltså beskrivas som kr/pall 

respektive pall/år.  

När totalkostnaden för beställningsstrategin beräknas inkluderas inte utrymmeskostnaden eftersom 

denna endast används som en viktningskonstant i styrningen. Den totala kostnaden för upptaget 

utrymme skulle endast vara relevant om man t.ex. hyrde lagret från en tredje part. En mer detaljerad 

beskrivning av utrymmeskostnaden ges i kapitel 5.2.3. Alla kostnader för scenarierna som 

presenteras i undersökningarna nedan är i enheten kr/år för lagerföring och beordring, exklusive 

utrymmeskostnaden. Kostnaden beräknas alltså enligt ekvation 3.18 från kapitel 3.4.3 som åter visas 

nedan. 

         
    
 

    
  
    

 

                                                             

Med leverantörskrav avses begränsningar på antalet leveranser som kan utföras per tidsintervall 

samt de minimibeställningar som måste göras av en artikel. I de fall som beräknade EOQ inte 

uppfyller något leverantörskrav justeras kvantiteten manuellt för att stämma överens med kraven. 

Undantaget är leverantörer som kräver att en viss mängd av en grupp artiklar beställs. Dessa krav för 
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sambeställningar exkluderas eftersom orderkvantiteterna och mängderna vid varje enskild 

beställning påverkar varandra rekursivt.  

Olika värden på utrymmeskostnaden gör det mer eller mindre dyrt att lagerhålla artiklar som upptar 

mycket plats. Beroende på om kvantiteterna i efterhand justeras för att uppfylla leverantörskraven 

eller om man direkt använder de beräknade kvantiteterna utan denna justering krävs olika 

utrymmeskostnader för att uppnå samma totalbeläggning. Figur 11 nedan visar kostnadsskillnaderna 

som uppstår då samma beläggning ska nås med respektive utan leverantörskrav. Varje punkt på en 

graf representerar en beräkning för en viss utrymmeskostnad, där de lägsta kostnaderna ger punkter 

längst till höger på graferna. Utrymmeskostnaderna som använts är 100, 500, 1000, 2000, 3000, 

4000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000 och 25 000 kr/EU-pall och år. 

 

Figur 11: Kostanden för beordring och lagerföring med olika utrymmeskostnader som resulterar i olika beläggning, 
jämfört med nuläget. 

Beläggningen i figuren ovan är beräknad exklusive säkerhetslagret, vilket gör att den totala 

beläggningen vid användning av någon av dessa beställningsstrategier kommer vara 30 

procentenheter högre. Nuläget för omsättningslagret representeras i figuren av krysspunkten. 

Beläggningen för nuläget har beräknats utifrån medelbeläggningen som beräknades utifrån Figur 5 i 

kapitel 4.4. Då medelbeläggningen var ca 71 % för totallagret varav 30 procentenheter utgjordes av 

säkerhetslagret ges att omsättningslagret resulterar i en beläggning på ca 41 %. Kostnaden för 

nuläget ges av lagerförings- och beordringskostnaderna från Tabell 6, d.v.s. exklusive kostnaderna för 

transporter från Veinge. 

Figur 11 visar att samma beläggning som nuläget kan uppnås till en betydligt lägre kostnad,  

918 000 kr/år exklusive utrymmeskostnaden, om beställningskvantiteterna beräknas enligt EOQ. Den 

visar dessutom att man kan minska beläggningen med 20 procentenheter med bibehållna 

leveranskrav till motsvarande kostnad som för nuläget. Om hänsyn inte behöver tas till några av 

leverantörskraven blir kostnaden ännu lägre. I fallet för en beläggning på 25 % minskar kostnaden 

utan krav med ca 167 000 kr/år jämfört om EOQ justeras för att bibehålla leverantörskraven.  
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Orderkvantiteterna kan även räknas om till en täcktid för att på så vis ge periodiska orderkvantiteter, 

POQ. Då dessa beräkningar görs avrundas intervallen till närmaste hela period. Hur lång denna 

period är beror på antalet gånger per vecka som leverans kan ske från leverantör, men för de flesta 

artiklar är perioden en vecka. Detta gör att totalkostnaden generellt blir något högre än för EOQ i och 

med att man avviker från de optimala kvantiteterna då avrundningen till hela perioder görs, såväl 

som när man justerar med hänsyn till leverantörskraven. Skillnaden är däremot marginell, i snitt ökar 

kostnaden med ca 1,2 % då omräkning till POQ görs.   

5.2.2 Effekten av leverantörsbegränsningar 

Figur 11 visar att med leverantörskraven kan inte beläggningen sänkas till mindre än 20 %. Därefter 

går det inte att minska beställningsmängderna mer utan att leverantörskraven begränsar. Med 

kraven måste man dessutom värdera utrymmet högre för att uppnå samma beläggning jämfört med 

utan kraven. Utan leverantörskraven skulle man teoretiskt sett kunna minska beläggningen till 0 % 

genom att beställa oändligt ofta.  

Skillnaden mellan den optimala beställningsmängden och justeringen som måste göras om 

leveranskraven ska uppfyllas har också undersökts. Syftet med detta är att identifiera de leverantörer 

där justering för leverantörskraven gör att beställningsmängderna avviker mycket från de beräknade 

ekonomiska kvantiteterna. Denna undersökning har gjorts på artikelnivå eftersom det inte är 

meningsfullt att ändra leverantörskraven om kvantiteterna för enskilda artiklar endast skiljer med 

någon pall eller mindre. Med detta resonemang är de artiklar vars optimala kvantiteter avviker mest 

från de begärda de som levereras av Cedap, Rapak och Huhtamaki. Med antagandet att man vill nå 

en beläggning på 25 % för omsättningslagret kan man spara 136 000 kr/år på att helt bortse från 

kraven för dessa tre leverantörer. Anledningen till att kostnadsminskningen blir så stor är att man 

kan utnyttja utrymmet som frigörs från dessa tre leverantörer till att beställa de övriga artiklarna mer 

kostnadseffektivt. Ju lägre beläggning man vill nå desto större effekt kommer det ha på kostnaden 

att bortse från leverantörskraven, som Figur 11 visar som skillnaden i y-led mellan de två graferna. 

Eftersom man kan spara ca 167 000 kr/år på att bortse från alla leverantörskrav motsvarar 

kostnadsminskningen för endast dessa tre leverantörer ca 81 % av denna minskning, vilket utgör en 

signifikant andel.  

5.2.3 Utrymmeskostnaden 

Figur 11 visar även indirekt värderingen av utrymmeskostnaden, där man kan se att olika 

utrymmeskostnader (punkter i grafen) ger olika beläggning beroende på om hänsyn till 

leverantörskraven tas eller inte. I dagsläget används endast en lagerränta för kapitalbindningen som 

lagerföringskostnad. I en sådan beräkning av lagerföringskostnaden inkluderas alltså inga kostnader 

för risker, inkurans, försäkring, ökade hanteringskostnader p.g.a. höga lagervolymer eller liknande. 

Om man inkluderar de kostnader som är proportionella mot upptaget utrymme, t.ex. ökade 

hanteringskostnader, ges en mer anpassad lagerstyrning. Om orderkvantiteterna beräknas med EOQ 

med justering för leverantörskrav och utrymmeskostnaden värderas till 500 kr/EU-pall, ges ungefär 

samma beläggning som i nuläget, 40 % exklusive säkerhetslagret. För att nå lägre beläggningar måste 

värderingen av utrymmeskostnaden ökas, för att nå 20 % måste utrymmeskostnaden värderas till ca  

11 000 kr/EU-pall.  

Värderingen av denna utrymmeskostnad kan tolkas på olika sätt. Om lagerytan inte ägs av företaget 

utan hyrs av tredje part ska utrymmeskostnaden värderas till den faktiska hyreskostnaden per 
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pallplats. Då kommer också den totala utrymmeskostnaden representera en faktisk kostnad för 

företaget. Ägs lagret däremot av företaget är kostnaden svårare att värdera. Beroende på vilken 

utrymmeskostnad som väljs kommer olika styrningseffekter uppnås. Utrymmeskostnaden får i detta 

fall jämföras med utebliven vinst som skulle uppstå om man hade kunnat använda lagerytan till 

andra ändamål, t.ex. utökad produktion eller uthyrning. Utrymmeskostnaden ger då ett direkt mått 

på hur mycket man skulle ta betalt för varje plats.  

Lokalkostnaden för lagerlokalerna kommer alltid att vara fast, men om lagernivåerna kan sänkas 

m.h.a. en högre utrymmeskostnad kan man även undvika nyinvesteringar i extra lageryta. I ett 

sådant fall är det inte vad utrymmeskostnaden värderas till som är det mest relevanta, utan vilken 

extra kostnad man kommer få för lagerföring och beordring genom att minska lagernivåerna. Denna 

ökade kostnad kan så ställas mot kostnaden för exempelvis en nyinvestering eller vinst av annan 

användning av den frigjorda ytan.  

I verkligheten uppstår utrymmeskostnaden främst när lagret närmar sig någon maximal nivå för 

”praktisk” beläggning. Då uppstår ökade hanteringskostnader, svinn och brister p.g.a. de höga 

lagernivåerna. När lagernivåerna dock är under denna gräns blir utrymmeskostnaden marginell, 

förutom fasta kostnader för lagerlokaler och hantering som alltid finns. I detta fall kommer den 

verkliga ”totala utrymmeskostnaden” istället motsvaras av de extra lagerförings- och 

beordringskostnader som krävs för att hålla lagret på den lägre nivån, samt kostnader för utebliven 

vinst för den yta som lagret upptar.  

Sammanfattningsvis kan sägas att utrymmeskostnaden främst används som ett styrningsverktyg men 

kan även ge viss praktisk information beroende på tolkning och användningsområde. 

 

5.3 Scenario 2 – Optimering av periodintervall med direkt hänsyn till 

leverantörskrav 

I scenario 1 justerades beräknade orderkvantiteter i efterhand för att uppfylla aktuella 

leverantörskrav. Detta gör dock att man frångår de optimala kvantiteterna. Genom att ta hänsyn till 

dessa krav under pågående beräkning i en optimeringsmodell borde lägre beläggningar kunna 

uppnås till en ännu lägre kostnad än i scenario 1. Man kan dessutom modellera ordersärkostnaden 

mer verklighetstroget, eftersom man i en anpassad optimeringsmodell kan ta hänsyn till att 

ordersärkostnaden är gemensam för alla godsmottagningar för en leverantör.  

I denna optimeringsmodell kommer optimala periodintervall för beställning (POQ) att beräknas 

eftersom det är lättare att samordna beställningar för olika artiklar från samma leverantör med 

denna metod än då kvantiteter beräknas. Det är dock betydligt mer komplicerat att beräkna 

periodintervallen med en sådan optimeringsmodell än med vanlig täcktidsberäkning utifrån EOQ, 

vilket gör dem svårare att uppdatera och förstå. Lösningen av modellen kan dock ge en uppfattning 

om vilken besparingspotential som finns jämfört med att använda en enklare lagerstyrningsmetod. 

En lösning utan hänsyn till leverantörskrav och utrymmeskostnad kan också ge en uppfattning om 

vilken lägsta kostnad som kan uppnås vid optimala förutsättningar.  
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Syftet med scenario 2 är att inkludera några av de aspekter som bortsågs från i scenario 1. Dessa 

aspekter inkluderar en mer exakt ordersärkostnad på 110 kr/beställning och 420 kr/leverans samt 

krav på minimala totalbeställningar från en leverantör.  

5.3.1 Modellformulering 

Den slutgiltiga beslutsvariabeln som kommer användas i modellen är antal perioders intervall med 

vilket man ska beställa varje artikel. Av linjäritetsskäl för senare bivillkor kommer denna definieras 

som: 

     
                                                 

        
  

Variabeln ovan kan räknas om för att kunna representeras av en mer intuitiv variabel: 

                                                                          

           
 

                                                                        

För att kunna bestämma i vilka perioder leverans kommer ske från en leverantör givet de 

beställningsintervall som bestämts av variabeln     definieras nedanstående variabel: 

     
                                               

        
  

De parametrar som används i modellen är följande: 

                                

                                            

                                   

                                              

                                                      

                                       

                                  

                                           

                                                                

                                                                        

     
                                   

        
  

                                                                          

                                                                        



47 
 

Med hjälp av dessa parametrar och variabler kan själva optimeringsmodellen formuleras. Målet är 

att minimera lagerförings- och beordringskostnaden som i en traditionell EOQ eller POQ beräkning. 

Beordringskostnaden kommer dock bestå av två delar eftersom olika ordersärkostnader för 

beställning respektive leverans ska användas. En utrymmeskostnad ska även inkluderas i 

målfunktionen för att kunna reglera beläggningsgraden. Modellen formuleras nedan: 

 

        
   
  
 
       

 
 

    
  

       
        

   

                            

       
  

                                                                            

          
    

           

 

                                                         

  
  
  
         

    

 

 

                                                               

 

Målfunktionen som beskrivs av ekvation 5.2 kan i ord beskrivas som: 

                                                           

                                         

För att ta hänsyn till leverantörskraven som finns för beställning av varje enskild artikel formuleras 

bivillkor 5.3. 

Beroende på med vilka intervall artiklarna kommer beställas måste det avgöras när leveranser 

kommer ske från varje leverantör, vilket beskrivs av bivillkor 5.4. Om det inte sker beställning i en 

period kommer ingen leverans göras, men så länge minst en artikel beställs i en period kommer 

leverans att göras oavsett antalet olika artiklar som beställs från leverantören den aktuella perioden. 

Bivillkor 5.4 säkerställer att en leverans görs då minst en artikel beställs från en leverantör. M är i 

detta fall ett godtyckligt, tillräckligt stort tal. 

Formuleringen av villkor 5.4 förutsätter att beställning av alla artiklar har gjorts i period 0. Exempelvis 

kommer en artikel med       att beställas varannan vecka, d.v.s.       . Denna artikel kommer 

då beställas i perioderna 0,2,4,6,8… o.s.v. För den fjärde perioden då t = 4 kommer följaktligen 

artiklar med periodintervall p = 1, 2 och 4 att beställas, d.v.s.            . För varje period t måste 

alltså en unik mängd    formuleras, som beskriver vilka beställningsintervall som kommer ge en 

beställning i den aktuella perioden. 

För att kunna inkludera begränsningar för minsta mängden som totalt måste beställas från varje 

leverantör upprättas bivillkor 5.5. Detta villkor uttrycker att för de perioder som leverans sker från en 
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leverantör måste totala beställningsmängden för de artiklar som beställs överstiga en viss mängd. 

Vilka artiklar som beställs avgörs av mängden    på samma sätt som i föregående villkor.  

Att formulera mängden    skulle även kunna göras m.h.a. något villkor direkt i modellen med 

användning av t.ex. en modulus-funktion. Detta villkor skulle kunna formuleras utifrån principen att 

om en första beställning görs för alla artiklar i period 0 så kommer beställning ske i jämna multiplar 

av beställningsintervallet     , d.v.s. i de perioder där resten av divisionen        är noll. Detta 

kan sedan användas för att avgöra mängden    för varje period t eftersom man kan beräkna vilka 

artiklar som kommer beställas i den aktuella perioden. Ett sådant villkor ger dock ett problem som är 

mer komplext än ett vanligt icke-linjärt problem. Problemet har med en sådan formulering inte 

kunnat lösas i detta arbete med konventionell programvara, utan kräver troligen någon form av 

anpassad lösare eller heuristik. Därför har mängderna    formulerats manuellt vilket är genomförbart 

för den aktuella storleken på problemet men kan bli problematiskt för fler perioder än 52 st.  

Denna grundmodell används för alla leverantörer från vilka man kan beställa max en gång per vecka. 

För de artiklar som mer frekventa leveranser är tillåtna måste modellen ändras något. Är det t.ex. 

tillåtet att beställa upp till två ggr/vecka blir          . Antalet perioder som används i modellen 

kommer fortfarande vara 52 st, men varje period är en halv vecka istället för en hel vecka. 52 

perioder motsvarar då 26 hela veckor, d.v.s. kommer antalet perioder som används i modellen 

minska till           perioder. För att lagerföringskostnaden och periodefterfrågan ska gälla för den 

nya total- respektive periodlängden för modelleringen måste de divideras med parametern 

       . En separat modell löses alltså för artiklarna med samma värde på        , vilket i detta 

fall ger en modell med           och en modell med          . Däremot måste 

totalkostnaden i efterhand justeras för att motsvara en hel årskostnad, eftersom man bara 

modellerar för t.ex. 26 hela veckor.  

Alternativet till ovanstående omformulering av modellen är att helt enkelt utöka antalet perioder i 

modellen. Om           skulle det totala antalet perioder bli 104 st där varje period motsvarar 

en halv vecka. Nackdelen med den senare metoden är att antalet mängder i    ökar, vilket inte är att 

föredra då dessa kan vara tidsödande att formulera. 

5.3.2 Lösning av modellen 

Då den formulerade modellen är ett icke-linjärt heltalsproblem har optimeringslösaren FiLMINT för 

AMPL-kod använts. Modellfilen för implementeringen av modellen visas i Bilaga 2. Nätservern NEOS 

(2011) har använts för körningarna av modellen. Denna server har dock en storleksbegränsning på 

400 MB per problem vilket gör att hela optimeringen inte kan köras på en gång, utan måste delas 

upp i flera grupper av leverantörer. De utrymmeskostnader som använts är 100, 500, 1000, 2000, 

3000 och 4000 kr/EU-pall och år. Standardintervallet för en period som använts är en vecka. Figur 12 

nedan visar resultatet av körningarna jämfört med tidigare resultat från EOQ-beräkningarna med 

justering för leverantörskrav.  Varje punkt i figuren representerar en faktisk beräkning för en viss 

utrymmeskostnad. Låga utrymmeskostnader ses som punkter längst till höger i grafen, eftersom 

lägre utrymmeskostnad resulterar i högre beläggning och vice versa.  
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Figur 12: Resultatet av optimeringen av POQ jämfört med EOQ-beräkningen med hänsyn till leverantörskrav och bästa 
möjliga scenario om inga leverantörskrav fanns. Observera att y-axeln inte börjar från 0! 

Denna graf visar att optimeringen är effektivare än EOQ på det vis att lägre beläggning kan uppnås 

vid samma utrymmeskostnader. Kostnaden blir dessutom lägre för optimeringen än för EOQ vid 

motsvarande grad av lagerbeläggning som ges av olika utrymmeskostnader. Anledningen till detta är 

för att hänsyn tas till samleveranser av artiklarna, d.v.s. varje beställning generar inte en separat 

leverans. Dessutom tar optimeringsmodellen hänsyn till kraven dynamiskt direkt i beräkningen vilket 

gör att en mer ekonomisk lösning kan påträffas. Däremot beräknas inte ordersärkostnaderna på 

samma sätt i scenario 1 och 2, vilket gör dessa kostnader något svåra att jämföra.  

För att undersöka effekten av att undkomma leverantörskraven även i scenario 2 har en optimering 

utförts där leverantörskraven har exkluderats. Dessutom har ytterligare en utrymmeskostnad 

använts i beräkningarna; 0 kr. Denna punkt visas längst till höger för den gröna grafen i Figur 12, 

”best case”, i övrigt är utrymmeskostnaderna samma mellan de tre graferna. Ju mer 

utrymmeskostnaden ökas desto mer tilltar effekten av leverantörskraven. Skillnaden mellan 

optimeringen med respektive utan kraven är som vid en beläggning på 25 % ca 170 000 kr/år vilket 

motsvarar ca 14 % av totalkostnaden för den beläggningen. Vid högre beläggningar än så minskar 

denna skillnad eftersom leverantörskraven då inte begränsar lika mycket.  

De leverantörer som identifierades som viktiga med avseende på leverantörskraven i scenario 1 var 

Cedap, Rapak och Huhtamaki. För att undersöka vilka fördelar som kan nås genom att eliminera 

leverantörskraven för dessa tre leverantörer har en liknande undersökning gjorts även för scenario 2. 

Figur 13 nedan visar hur kostnaden och beläggningen förändras då dessa krav inte längre utgör 

begränsningar i optimeringsmodellen.  
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Figur 13: Jämförelse mellan optimeringar i scenario 2 med originalkrav respektive utan leverantörskrav för Cedap, Rapak 
och Huhtamaki. 

Grafen visar att något lägre beläggningar än tidigare kan nås utan kraven, men till högre kostnad 

eftersom det blir tillåtet att beställa mer frekvent. För att jämföra skillnaden i totalkostnad vid en 

beläggning på 25 % på samma sätt som för scenario 1 så minskar kostnaden med ca 60 000 kr/år då 

kraven för de tre leverantörerna exkluderas. Detta är en betydligt mindre minskning än i scenario 1 

där kostnadsreduceringen blev 136 000 kr/år vid eliminering av dessa tre krav. Det är svårt att avgöra 

vad denna skillnad kan bero på, då beräkningen har gjorts på liknande sätt i scenario 1 och 2. En 

möjlig anledning skulle kunna vara skillnaden i ordersärkostnad mellan scenarierna. Då 

leverantörskraven relaxeras innebär det mer frekventa beställningar, vilket kommer resultera i fler 

leveranser. Den separata ordersärkostnaden per leverans i scenario 2 kan göra att minskningen för 

de tre leverantörerna inte blir lika stor eftersom det ökade antalet leveranser ger en ökad kostnad 

som är större än i scenario 1. 

5.3.3 Ytterligare utveckling av modellen 

Önskvärt vore att inkludera en minimering av maxlagret i modellen, d.v.s. optimera spridningen av 

inleveranserna av artiklarna. Syftet med detta är att ge ett så jämnt lagerflöde som möjligt och att 

minimera det maximala utrymme som krävs. Ytterligare en fördel med att optimera tidpunkterna för 

inleverans är att man skulle kunna göra större beställningar för att få kostnadsfördelar medan man 

fortfarande kan hålla en låg lagerbeläggning.  

Då Arla Foods Linköping har fler än två emballageartiklar som dessutom inte har samma 

beordringsintervall kommer det vara svårt att lösa problemet med spridningen av beställningarna, 

enligt rapporten av Guillermo, et al. (1992) som beskrevs i kapitel 3.4.13. Därför kommer en sådan 

modellutveckling inte inkluderas i detta arbete, eftersom den aktuella tidsramen inte tillåter 

konstruktion av en heuristik för lösning av spridningproblemet. För att ändå få en uppfattning om hur 

den nuvarande modellens lösning kan påverka maxlagret har lagernivåerna för varje period 

beräknats för en viss beläggning. Förutsättningarna för denna beräkning är att alla artiklar antas ha 
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beställts i period 0, d.v.s. den första beställningen under dataperioden sker i den vecka då       . 

Beställning av en artikel kommer då ske i perioder som är jämna multiplar av     . 

Utrymmeskostnaden 2000 kr valdes som grund för undersökningen med tillhörande POQ som 

beräknats i optimeringen. Resultatet av undersökningen visas i Tabell 7 nedan.  

Tabell 7: Undersökning av maxbeläggningen för beräknade POQ från optimeringsmodellen vid en utrymmeskostnad på 
2000 kr. 

 Medelbeläggning Maxbeläggning Skillnad Standardavvikelse 

c = 2000 kr 23,7 % 29,0 % 5,3 % 3,1 % 

 

Standardavvikelsen som beräknats beskriver hur mycket lagernivåerna per vecka avviker från 

medelbeläggningen. En avvikelse på 3,1 % som i detta fall kan anses som relativt liten spridning av 

lagernivåerna. Ju jämnare lagernivåerna är, desto bättre kan tillgänglig lageryta utnyttjas. Så länge 

som maxnivån ligger under kapacitetsbegränsningen är dock spridningen mindre relevant, så länge 

som den inte är orealistiskt stor. Däremot ger Tabell 7 endast ett stickprov av maxlagret för en grad 

av beläggning och ger således inga garantier eller indikationer på vilket maxlager som kommer ges 

för andra medelbeläggningar än den som undersökts i Tabell 7. Maxbeläggningen är dessutom helt 

beroende av hur spridningen utformas i praktiken. För en eventuell framtida implementering av 

spridningsproblemet föreslås att Boctors (2010) heuristik som beskrevs i kapitel 3.4.13 undersöks 

som en möjlig lösningsmetod.  

5.4  Eliminering av Veinge-lagret 

I snitt lagras ca 165 EU-pall i Veinge, vilket om samma mängd lagrades på mejeriet skulle motsvara en 

medelbeläggning av den tillgängliga lagerytan på ca 9,3 %. Kostnaden för att göra plats för denna 

volym på mejeriet istället för att lagra dem i Veinge skulle motsvaras av de ökade lagerförings- och 

beordringskostnaderna som tillkommer då beläggningen måste minskas. Under förutsättning att 

denna ökade kostnad är lägre än transport- och lagerhållningskostnaderna i Veinge skulle det löna sig 

att lagerhålla denna mängd på mejeriet. Tabell 8 visar vilka kostnader som uppstår då beläggningen 

minskar från en aktuell beläggning med 10 %, vilket ungefärligt motsvarar storleken av lagret i 

Veinge. Beroende på vilken beläggning som anses lämplig för det övriga omsättningslagret kommer 

kostnaden för att minska beläggningen ytterligare 10 % variera. Tabellen visar kostnaderna för både 

scenario 1 och 2 eftersom kostnaden även varierar beroende på vilken lagerstyrningsmetod som 

används. Transportkostnaden från Veinge i tabellen är konstant oavsett hur mycket beläggningen på 

mejeriet minskas m.h.a. tidigare nämnda lagerstyrningsmetoder. Detta beror på att 

transportkostnaden är proportionell mot den avropade mängden och inga mängdrabatter ges för 

transporten.  

  

Tabell 8: Ökade lagerförings- och beordringskostnader vid olika reduceringar av beläggningen på mejeriet, jämfört med 
transportkostnaden från Veinge. 

Beläggningsförändring 
EOQ med krav 

(Scenario 1) 
Optimering 
(Scenario 2) 

Transporter Veinge 

40 % till 30 % 160 061 kr 120 000 kr 

905 000 kr 35 % till 25 % 280 822 kr 270 000 kr 

30 % till 20 % 651 774 kr - 
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Det är lönsamt att flytta lagret från Veinge till mejeriet om de ökade lagerkostnaderna på mejeriet 

understiger kostnaderna för transporter och lagerhållning i Veinge, samt att totalbeläggningen på 

mejeriet inte får resultera i hanteringsproblem. Ingen uppgift finns för lagerhållningskostnaden i 

Veinge men eftersom transportkostnaderna ensamma överstiger de ökade beställningskostnaderna 

kommer det vara lönsamt att lagra dessa artiklar på mejeriet. Nackdelen med detta kommer dock 

vara att maxlagret kan påverkas negativt eftersom leverantörerna som levererar till Veinge har 

komplicerade krav på minimibeställningar.  

Anledningen till att ingen beräkning har gjorts för scenario 2 från 30 % till 20 % beläggning är för att 

denna beläggning inte är möjlig att nå med bibehållna leverantörskrav. Eftersom scenario 2 tar 

hänsyn till fler av dessa begränsningar än scenario 1 är resultaten från scenario 2 mest tillförlitliga. 

Även fast scenario 1 visar att det är ”möjligt” att nå en beläggning på 20 % överensstämmer detta 

inte med verkligheten eftersom vissa krav har exkluderats i beräkningarna av scenario 1.  

5.5 Övriga lagerstyrningsstrategier 

De scenarier som har behandlats ovan är endast två exempel på möjliga lagerstyrningsstrategier. 

Dessa har dock valts ut för att de borde passa de aktuella förutsättningarna bäst. T.ex. skulle scenario 

2 kunna ha formulerats på ett annat sätt, med ett bivillkor som begränsning för upptaget utrymme 

istället för utrymmeskostnaden i målfunktionen. Det är svårt att säga om en sådan modell hade gett 

en bättre optimering av kostnaderna vid en given utrymmesbegränsning än den nuvarande modellen 

med en utrymmeskostnad som resulterar i motsvarande beläggning. Däremot finns en fördel med 

modellen som använts i scenario 2, nämligen att den kan jämföras med scenario 1 eftersom 

beställningskvantiteterna beräknas på snarlika sätt. Detta gör det möjligt att göra en bedömning av 

effektiviteten av scenario 1 jämfört med scenario 2 som kan ses som en förbättrad version av 

scenario 1. Ytterligare en fördel med den nuvarande formuleringen av scenario 2 är att 

utrymmeskostnaden kan användas för olika tolkningar (se kapitel 5.2.3) som kan ge praktisk 

information vid olika frågeställningar.  

Andra lagerstyrningar som skulle kunna användas är beställning efter en återfyllnadsnivå, vilket är 

lämpligt då stora prognosfel förekommer. Föregående periods förbrukning ersätts vid varje 

beställning vilket gör prognosfelet mindre relevant. Nackdelar är att lagernivåerna kommer bli något 

högre vilket inte är att rekommendera i detta fall, samt att metoden inte är effektiv om efterfrågan 

varierar mycket.  

Andra optimerande metoder som kan användas är Silver & Meal eller Wagner & Within. Nackdelen 

med dessa är att de löpande optimerar beställningskvantiteterna för de närmaste perioderna utifrån 

deterministisk efterfrågan. Dessa metoder blir då mindre lämpliga för situationer med stora 

prognosfel, eftersom efterfrågan då är av en mer stokastisk natur. Ytterligare en nackdel är att även 

fast Silver & Meal är mindre beräkningstung än Wagner & Within är båda mer komplicerade att 

tillämpa än t.ex. beräkning av EOQ.  

Syftet med de undersökta lagerstyrningsscenarierna är att minska omsättningslagret, eftersom det är 

omsättningslagret som beröras av beställningsförfarandet. Däremot visade nulägesanalysen att stor 

del av den tillgängliga lagerytan, minst 30 %, måste vara tomt för att tillåta för hantering och 

omplacering av emballaget. Därför skulle ytterligare en metod för att avhjälpa problemet med 

överbeläggning vara att minska det tomma utrymme som krävs för hantering i lagren. Ett exempel på 

en metod att ”styra” det tomma lagret skulle kunna vara något datastöd för ett placeringssystem. 
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5.6 Känslighetsanalys 

Eftersom ordersärkostnaderna som använts är olika i de två scenarierna blir beordringskostnaden 

svår att jämföra. För att undersöka huruvida totalkostnaderna i scenario 1 och 2 är jämförbara har 

kostnaderna för lösningarna från scenario 1 beräknats med samma ordersärkostnad som i scenario 2. 

Detta innebär att antalet leveranser som görs givet aktuella EOQ måste bestämmas. Därför har 

beräknade orderkvantiteter från scenario 1 räknats om till POQ och därefter har antal leveranser per 

period beräknats enligt villkor 5.4. Eftersom denna omräkning var tidskrävande har beräkningen 

endast genomförts för tre olika utrymmeskostnader. Resultatet visas i Figur 14.  

 

Figur 14: Jämförelse av kostnadsskillnaden då beordringskostnaden för scenario 1 beräknas på samma sätt som i  
scenario 2.  

Grafen visar att de olika varianterna att representera ordersärkostnaden ger snarlika resultat. Då den 

delade ordersärkostnaden från scenario 2 kan anses som mer tillförlitlig kan slutsatsen dras att 

kostnaden i scenario 1 är en optimistisk uppskattning av den ”verkliga” kostnaden. Ett rimligt 

antagande utifrån detta är att den enkla varianten av ordersärkostnaden ger en tillräckligt bra 

uppskattning av beordringskostnaden. Ytterligare en faktor som gör resultatet i scenario 1 till en 

optimistisk uppskattning är att alla leveranskrav inte har inkluderats, t.ex. krav på 

minimibeställningar från en leverantör.  

Resultatet av beräkningarna påverkas i hög grad av värdet på ordersärkostnaderna och lagerräntan. 

En undersökning över hur resultatet i scenario 1 skulle variera om ordersärkostnaden på 200 kr är en 

positiv respektive negativ uppskattning av den verkliga ordersärkostnaden har gjorts. Denna visas i 

Figur 15 nedan. 
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Figur 15: Jämförelse av resultat från olika värden på ordersärkostnaden, där den blåa grafen visar grundscenariot. 

Den röda grafen representerar en lägre ordersärkostnad och den gröna en högre. I bägge fallen 

kommer lagerstyrningsmetoden i scenario 1 att ge antingen en lägre beläggning eller en lägre 

kostnad än i nuläget. Ordersärkostnaden måste vara mycket högre än den uppskattade på 200 

kr/artikel för att slutsatserna av resultatet ska påverkas.  

Figur 16 nedan visar en liknande undersökning fast för lagerräntan. Här har dock endast räntor högre 

än den aktuella undersökts, eftersom den använda lagerräntan är så låg från början.  

 

Figur 16: Jämförelse av resultat från olika värden på lagerräntan, där den blåa grafen visar grundscenariot. 
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Figuren visar att även vid nära en tredubbling av den aktuella lagerräntan på 5,5 % skulle det 

fortfarande vara lönsamt att använda lagerstyrningsprinciperna från scenario 1.  

Eftersom scenario 2 ger lägre kostnader än scenario 1 så borde ovanstående känslighetsanalyser i 

förlängningen även gälla för scenario 2. Om kostnaden vid ändrad ordersärkostnad och lagerränta för 

scenario 1 inte överstiger situationen för nuläget så kommer inte heller kostnaden för scenario 2 att 

göra det. Undantaget som kan ses är förhållandet i den delade ordersärkostnaden mellan 

beställningskostnadsdel och leveranskostnadsdel som finns i scenario 2. Om förhållandet ändras kan 

resultaten komma att förändras på ett oförutsägbart vis.  

Att använda dualvariabler som grund för känslighetsanalysen av aktuella begränsningar från 

leverantörer i scenario 2 är inte möjligt. Anledningen till detta är att eftersom heltalskrav finns på 

variablerna kommer slacket för bivillkoren sällan eller aldrig att bli noll. Slacket kan bli noll endast om 

begränsningen för bivillkoret representerar en heltalslösning. Om inte kan slacket endast komma 

nära noll. P.g.a. detta har känslighetsanalys för bivillkoren för minimibeställningar per artikel och per 

leverantör endast gjorts för ett stickprov av de leverantörer som borde ge den största effekten, 

nämligen Cedap, Rapak och Huhtamaki som beskrevs i Figur 13.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel besvaras de uppställda frågeställningar genom slutsatser som dragits av 

analysen i föregående kapitel. Efter att slutsatserna presenterats ges rekommendationer 

för hur Arla Foods Linköping bäst kan förbättra sin nuvarande lagerstyrning.  

Nedan besvaras de från kapitel 1.5 uppställda frågeställningarna. 

1. Hur ser den nuvarande lagersituationen för emballage på mejeriet ut? Vilka 

lagerstyrningsstrategier används och vilka kostnader medför dessa? 

Den nuvarande medelbeläggningen för emballagelagren är 70 %, varav 40 % utgör omsättningslagret 

och 30 % utgör säkerhetslagret. Denna fördelning visas i Figur 17. 

 
Maxbeläggningen låg under den undersökta dataperioden maj 2010 till februari 2011 på 84 %.  

Täcktiderna för medellagernivåerna visar på höga lagernivåer jämfört med historisk efterfrågan för 

många artiklar. Emballagegruppen tråg är de artiklar som står för den största andelen av de totala 

medellagernivåerna. Säkerhetslagret är för många artiklar mycket högt jämfört med ledtiderna från 

leverantör. Då säkerhetslagret är tänkt att täcka enbart variationer i efterfrågan och ledtid kan detta 

ses som ett tecken på att dessa säkerhetslager är onödigt höga.  

Ingen uttalad lagerstyrningsmetod används i dagsläget. Beställningsförfarandet sker oftast enligt ett 

beställningspunktsystem med periodisk inspektion, men ett stort antal specialfall kan urskiljas. Inga 

beräkningar för ekonomiska orderkvantiteter eller liknande har gjorts, utan kvantiteterna bestäms 

oftast utifrån beprövade mängder och kommande prognoser.  

De kostnader som identifierats är lagerförings- och beordringskostnader som baseras på lagerräntan 

på 5,5 % och ordersärkostnaden som kan beräknas till antingen 200 kr/artikel eller 110 kr/beställning 

och artikel samt 420 kr/leverans. Totalt ges en kostnad på 1 716 000 kr/år på vilket det tillkommer 

transportkostnader från Veinge på 905 000 kr/år. Även lagerhållningskostnaden för lagret i Veinge 

tillkommer, men ingen uppgift har funnits för denna kostnad. 

 

2. Hur mycket kan lagernivåerna av emballage minskas genom lagerstyrning med bibehållna 

leverantörsavtal? Vilken totalkostnad skulle detta medföra? 

Det är möjligt att sänka medelbeläggningen av emballagelagren genom att tillämpa EOQ-beräkningar 

för varje artikel. En utrymmeskostnad måste dock användas som viktning beroende på upptaget 

utrymme per artikel för att lämplig beläggning ska kunna nås. Då hänsyn tas till aktuella 

leverantörskrav kan samma beläggning för omsättningslagret som nuläget uppnås, ca 40 %, till en 

årlig kostnad på 918 000 kr, vilket motsvarar en reducering på 47 % mot nuläget. Alternativt kan en 

100% 30% 

Tomt lager 

70% 

Säkerhetslager Omsättningslager 

Figur 17: Fördelningen av utnyttjandeområdena för den totala tillgängliga lagerytan. 
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halvering av den nuvarande beläggningen, till 20 %, nås till en årlig kostnad på 1 729 000 kr vilket 

ungefärligt motsvarar den årliga kostnaden för nuläget. Förhållandet mellan beläggning och kostnad 

för värden mellan dessa två ytterförhållanden kan ses i Figur 11. Vilken utrymmeskostnad som ska 

användas beror på vilken beläggning som vill uppnås och vilken kostnad som anses rimlig. Om målet 

är att minska lagernivåerna kan detta även göras i kombination med t.ex. sänkta 

säkerhetslagernivåer.  Beslut om hur mycket omsättningslagret bör minskas görs lämpligen efter att 

säkerhetslagernivåerna reducerats.  

Lagernivåerna kan även minskas genom en optimeringsmodell för POQ, som ger en mer korrekt 

anpassning till verkligheten. Som Figur 12 visade ger den konstruerade optimeringsmodellen en lägre 

årlig kostnad än styrning m.h.a. EOQ skulle ge. Vilken kostnadsbesparing som ges i optimeringen 

jämfört med EOQ beror på vilken beläggning som vill nås. Vid samma beläggning som nuläget kan 

kostnaden minskas till ca 810 000 kr, vilket motsvarar en reducering på 53 %. Minskningen av 

beläggningen avstannar runt ca 23 %, men denna beläggning kan nås redan vid en kostnad på 

1 321 000 kr. Den ytterligare kostnadsreducering som fås i scenario 2 jämfört med scenario 1 är 

endast 6 procentenheter vid beläggning på 40 %. Resultaten från scenario 1 och 2 sammanställs och 

jämförs mot nuläget i Tabell 9.  

Tabell 9: Sammanställning av kostnader och beläggning för scenario 1 och 2 mot nuläget. 

 
Kostnad vid samma 

beläggning som nuläget 

Procentuell 
skillnad i kostnad 

mot nuläget 

Beläggning vid 
samma kostnad 

som nuläget 

Absolut skillnad i 
beläggning mot 

nuläget 

Nuläge 1 716 000 kr 0 % 40 % 0 % 

Scenario 1 918 000 kr -47 % 20 % -20 % 

Scenario 2 810 000 kr -53 % 23 % -17 % 

 

Eftersom den extra reduceringen mellan scenario 1 och 2 är relativt liten är frågan om den extra 

besparingen är värd utvecklingskostnaden av att konstruera och underhålla en optimeringsmodell, 

som dessutom är svårare att förstå och justera manuellt än EOQ-beräkningarna. 

Därutöver finns ytterligare lagerstyrningsmetoder som skulle kunna sänka lagernivåerna, men dessa 

har inte undersökts närmare i detta arbete. Ytterligare en taktik för att minska problemen med de 

aktuella lagernivåerna kan vara att införa systemstöd för vilken lagerplats en artikel placeras i. Idag 

går gränsen för när problem börjar uppstå i lagret för en medelbeläggning på 65-70 %, vilket visas av 

den aktuella medelbeläggningen i Figur 5, och det faktum att dessa nivåer gett upphov till problem. 

Med ett bättre stöd för artiklarnas fysiska placering i lagren skulle beläggningsgränsen för när 

problem börjar uppstå kunna höjas, och den tillgängliga ytan kan därmed utnyttjas på ett effektivare 

sätt. Kostnaden för att implementera ett dylikt system kan då ställas mot kostnadsökningen som 

skulle krävas i form av lagerförings- och beordringskostnader för att sänka beläggningen 

motsvarande mängd som systemet kan öka ”problembeläggningsgränsen”.  

 

3. Hur mycket kan lagernivåerna av emballage minskas genom lagerstyrning utan hänsyn till 

nuvarande leverantörsavtal gällande leveransintervaller och minimibeställningar? Vilken 

totalkostnad skulle detta medföra? 
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Om ingen hänsyn tas till de specificerade leverantörskraven kan teoretiskt en beläggning på 0 % nås, 

både då scenario 1 eller scenario 2 tillämpas, om beställningar görs oändligt ofta. Kostnaden ökar 

däremot därefter, vilket för scenario 1 visas i Figur 11. Vilken besparing eliminering av enskilda krav 

kan ge varierar beroende på vilken beläggning av omsättningslagret som vill uppnås, d.v.s. vilken 

utrymmeskostnad som används vid styrningen. För scenario 1 ger ett stickprovsexempel med 

beläggning på 25 % att 167 000 kr kan sparas årligen om alla leverantörskrav exkluderas och 136 000 

kr av denna besparing kan nås om man endast bortser från kraven för Cedap, Rapak och Huhtamaki.  

För scenario 2 beskrivs besparingspotentialen av den gröna grafen ”best case” i Figur 12. Den 

maximala kostnadsbesparingen som kan göras om alla leverantörskrav elimineras är 170 000 kr/år 

vid styrning mot en beläggning på 25 %. Detta motsvarar en minskning på 14 % av totalkostnaden 

jämfört med optimeringen med leverantörskraven. Samma reducering av totalkostnaden ges alltså i 

både scenario 1 och 2 då alla krav bortses från. Däremot är kostnadsminskningen som ges då endast 

kraven för Cedap, Rapak och Huhtamaki utesluts betydligt mindre i scenario 2 än för scenario 1, 

60 000 kr/år mot 136 000 kr/år. En sammanställning av besparingspotentialen för bägge scenarierna 

visas i Tabell 10.  

Tabell 10: Sammanfattning av besparingar vid omförhandling av leverantörskrav. 

 Beläggning Kostnad Varav Cedap, Rapak, och Huhtamaki 

Scenario 1 25 % 167 000 kr/år 136 000 kr/år 

Scenario 2 25 % 170 000 kr/år 60 000 kr/år 

  

4. Finns några argument för omförhandling av leverantörsavtal gällande leveransintervall och 

minimibeställningar ur emballagestyrningssynpunkt? 

De argument som finns för omförhandling är de kostnadsminskningar som kan nås i och med att 

utrymme frigörs så andra artiklar kan beställas mer kostnadseffektivt. Beroende på vilken 

lagerstyrningsprincip som används och vilken beläggning som ska nås kommer dessa 

kostnadsminskningar variera. Eventuella ökade kostnader för omförhandling av avtal och ökade 

priser måste då jämföras med vilken besparing som kan uppnås.  

En grundläggande undersökning i scenario 1 visade att eliminering av kraven för Cedap, Rapak och 

Huhtamaki skulle ge störst effekt ur lagerstyrningssynpunkt. Däremot skulle det kunna finnas 

argument för att omförhandla kraven för Elopak och Tetra Top vars artiklar levereras till Veinge. De 

komplicerade kraven på minimibeställningar för dessa leverantörer skulle kunna vara argument för 

lönsamma omförhandlingar. 

Även fast det finns argument för att omförhandla kraven för vissa leverantörer är det inte en dylik 

omförhandling som har störst effekt vid minskning av lagervolymerna. Det går att kompensera för 

ofördelaktiga leverantörskrav från vissa leverantörer genom att beställa mindre och oftare av andra 

artiklar. Omförhandlingar skulle visserligen bidra till att sänka både beläggning och kostnader, men 

effektivast skulle vara att införa en beräkningsstrategi enligt t.ex. scenario 1. 
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6.1 Rekommendationer 

Rekommendationerna som ges utifrån detta arbete sammanfattas här och förklaras mer utförligt 

nedan: 

 Beräkna nya säkerhetslager för alla emballageartiklar 

 Beräkna ekonomiska orderkvantiteter med en utrymmeskostnad 

 Överväg om systemstöd kan införas för lagerartiklarnas fysiska placering 

För att uppnå målet med att minska problemet med överbelagda emballagelager på mejeriet i 

Linköping föreslås att säkerhetslagren för emballageartiklarna ses över och nya nivåer bestäms 

baserat på verkliga efterfrågevariationer och aktuella ledtider. Eftersom de totala säkerhetslagren 

upptar 30 % av det tillgängliga lagerutrymmet kan en minskning effektivt bidra till att sänka den 

totala lagerbeläggningen.  

Vidare föreslås att efterfrågan för emballaget undersöks mer utförligt och att beräkningar för 

ekonomisk orderkvantitet liknande scenario 1 görs för de artiklar som kan anses ha jämn efterfrågan. 

Resultaten i detta arbete visar att beläggningen kan minskas på ett flexibelt vis beroende på behov 

om denna princip används och kostnaderna minskar dessutom drastiskt jämfört med nuvarande 

styrning. Andra fördelar är att EOQ-beräkningarna är lätta att förstå och utföra, kräver ingen speciell 

programvara samt kan anpassas och användas både i beställningspunkt- och 

periodbeställningssystem. Dessutom upprättas med dessa beräkningar ett tydligare rutinförfarande 

över hur beställningarna ska göras, vilket borde underlätta för berörd personal. Fördelarna med ett 

strukturerat arbetssätt kan ge upphov till många ytterligare vinster som kan vara svåra att identifiera 

och kvantifiera.  

En ytterligare kostnadsreducering på 6 procentenheter mellan scenario 1 och 2 kan tyckas mycket 

och väl värt investeringen. Då man dock även beaktar att skillnaden mellan nuläget och scenario 1 är 

hela 47 % är det effektivare att satsa på att tillämpa en EOQ-metodik innan man går vidare med en 

ytterligare förbättring av resultatet. Om scenario 1 väl är infört kommer det dessutom vara lättare att 

senare göra en eventuell övergång till en optimeringsmodell liknande scenario 2.  

Det tomma utrymme som krävs i lagret för att hanteringsproblem inte ska uppstå är stort, av 1780 

EU-pallplatser kan endast max 70 % utnyttjas innan stora problem uppstår. Därför rekommenderas 

att en undersökning görs över ett möjligt systemstöd för artiklarnas fysiska placering i lagren. Om 

man kan utnyttja mer av det tillgängliga utrymmet kommer det minska problemen med platsbrist.  
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7 Diskussion 

Nedan görs en genomgång av de felkällor som finns i detta arbete, samt hur dessa ska 

beaktas då resultaten utvärderas. Därefter ges några rekommendationer för eventuellt 

fortsatt arbete. 

7.1 Felkällor  

En grundligare undersökning över huruvida efterfrågan för artiklarna kan anses jämn eller inte skulle 

behöva göras. De lagerstyrningsmetoder som har använts bygger på att efterfrågan är jämn för att 

resultatet ska vara tillförlitligt. Den undersökning av efterfrågan som gjorts visar på att de flesta 

artiklar kan anses ha jämn efterfrågan, men framförallt nylanserade artiklar har inte jämn 

efterfrågan. Dessa har ändå inkluderats i undersökningen under antagandet att efterfrågan är jämn. 

Vid en framtida tillämpning måste en anpassad lagerstyrning utformas för dessa artiklar. 

Ytterligare en felkälla rörande efterfrågan är de säsongstoppar som har rensats bort. Beroende på 

vilken rensningsmetod som använts görs olika bedömningar om vilka artiklar som rensas för 

säsongstoppar, eller vad som anses som toppar, vilket kommer påverka slutresultatet. I och med att 

efterfrågan i scenario 1 och 2 har rensats från dessa toppar kommer den beräknade beläggningen bli 

en optimistisk uppskattning av den verkliga, eftersom denna säsongsefterfrågan inte är bortrensad i 

nulägesanalysen. Hur stor den optimistiska uppskattningen blir är dock svårt att avgöra eftersom den 

beror på hur efterfrågan rensats.  

Dessutom antas i scenario 1 att varje beställning resulterar i en separat leverans, d.v.s. varje artikel 

har en ordersärkostnad oberoende av övriga artiklar. Vilken effekt denna uppskattning av 

ordersärkostnaden ger på totalkostnaden jämfört med scenario 2 där en delad ordersärkostnad 

används undersöks i känslighetsanalysen i kapitel 5.6.  

Ingen uppdelning har gjorts av lagervolymerna till de separata lagringsutrymmen som artiklarna 

vanligtvis lagras i. T.ex. har ingen undersökning gjorts för att avgöra om trågen får plats i lagret 

Tråghyllan, utan beräkningar har bara gjorts för den totala medellagernivån jämfört med tillgänglig 

yta. Detta kan resultera i att den nuvarande uppdelning som finns över var olika artiklar placeras i 

lagren måste ses över för att de inte längre ryms i sina ordinarie lager med de nya 

beställningsmängderna.  

Ingen hänsyn har tagits till kvantitetsrabatter som uppstår vid beställning av större mängder, även 

fast sådana ges från några leverantörer. De priser som har använts är för en beställningsmängd på 

1000 st/artikel, eftersom kvantitetsrabatterna uppdateras infrekvent i datasystemet enligt personal 

på ekonomiavdelningen. Om kvantitetsrabatterna tas med i lagerstyrningen kommer detta troligtvis 

resultera i större beställningsmängder än de nuvarande lösningarna.   

I detta arbete har de artiklar som i dagsläget lagras i Veinge antagits göra det även i fortsättningen. 

Ledtider och minimibeställningar för dessa artiklar blir alltså de som gäller för hemtagning från 

Veinge. Ingen hänsyn har tagits till hur lagernivåerna skulle kunna förändras om sammansättningen 

av vilka artiklar som lagras i Veinge ändras. Man bortser då från leverantörskrav från de leverantörer 

som levererar till Veinge, nämligen Elopak och Tetra Top. Det kan alltså vara fördelaktigt att ändra 

leverantörsavtalen för dessa leverantörer, även fast undersökningen i denna rapport inte visat på 

något sådant behov.  
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Varken i scenario 1 eller 2 har någon omfattande undersökning över maxlagret gjorts. Fokus har legat 

på att minimera medelbeläggningen av lagren. Resultaten skulle bli mer tillförlitliga om ett mått på 

maxlagret även kan ges. Detta följer dock problematiken med spridningsproblemet som nämnts 

tidigare, vilket gör att ingen säker slutsats kan dras om maxlagret.  

7.2 Fortsatt arbete 

Det fortsatta arbete som kan göras utifrån denna rapport är att göra en liknande undersökning som 

här gjorts för emballaget för råvarorna. Eftersom emballage och råvaror ibland delar på samma 

lageryta kan det vara extra relevant att undersöka styrningen även för dessa.  

En separat undersökning av maxlagernivåerna som uppkommer till följd av en viss lagerstyrning bör 

göras, oavsett om scenario 1 eller 2 avses att användas. För scenario 2 kan spridningsproblemet med 

fördel lösas för att nå en bättre lösning än den i scenario 1, även om detta kommer kräva mycket 

arbete. En bedömning av nyttan med att lösa detta problem får då jämföras med kostnaderna. 

Oavsett vilken av dessa strategier som används kommer manuellt arbete tillkomma med att anpassa 

orderkvantiteterna till praktiska mängder, t.ex. hela pallar eller hela beställningsperioder. 

Om en tillämpning av någon av de presenterade lagerstyrningarna ska genomföras måste en 

undersökning göras över hur orderkvantiteterna ska beräknas, hur ofta de ska uppdateras samt vilka 

som ska ansvara för att utföra detta arbete.  
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Bilaga 1 
I Tabell 11 nedan visas den grunddata som har använts för de beräkningar som utförts. Upptaget 

utrymme beskrivs som antal multiplar av en EU-pall. 

Tabell 11: Grunddata för utförda beräkningar. 

Material  Beskrivning Utrymme 
Antal/ 

pall 
SL 

Leveran-
tör 

Årlig rensad 
efterfrågan  

3280 
TB-1000 Mild Lätt 

Yoghurt 
1,5 41000 82000 Tetra Pak 8839594 

15397 TB-1000 Naturell Yoghurt 1,5 41000 82000 Tetra Pak 5726515 

15410 
TB-1000 Mild Honung 

Yogh 
1,5 41000 41000 Tetra Pak 2008535 

15416 TB-1000 Mild Yoghurt 1,5 41000 82000 Tetra Pak 7021262 

15494 TB-1000 Gräddfil 4-färg 1,5 41000 20000 Tetra Pak 858128 

3000390 TB-1000 Eko Mild Yoghurt 1,5 41000 41000 Tetra Pak 4862629 

3000576 
TB-1000 Mild Lätt Vanilj 

Yogh 
1,5 41000 123000 Tetra Pak 8616508 

3000577 TB-1000 Mild Vanilj Yogh 1,5 41000 123000 Tetra Pak 14094097 

3000796 
TB-1000 Mild Lätt Citron 

Yogh 
1,5 41000 41000 Tetra Pak 976853 

3000800 
TB-1000 Lågl Mild Vanilj 

Yogh 
1,5 41000 30000 Tetra Pak 459445 

3000836 
TB-1000 Eko Mild Lätt 

Yogh  
1,5 41000 30000 Tetra Pak 1647502 

3000847 
TB-1000 Milbona Naturell 

Yoghurt 
1,5 41000 41000 Tetra Pak 918533 

3000848 
TB-1000 Milbona Vanilj 

Yoghurt 
1,5 41000 41000 Tetra Pak 898806 

3001038 TB-1000 A Kök Meze Yogh 1,5 41000 30000 Tetra Pak 1073837 

3001191 TB-1000 Eko Vanilj Yogh 1,5 41000 41000 Tetra Pak 1306534 

3001289 
TB-1000 Mild Jordgubb 

Yogh 
1,5 41000 41000 Tetra Pak 115713 

3001290 
TB-1000 Mild Sv Vinbär 

Yogh 
1,5 41000 41000 Tetra Pak 89600 

15261 Al-oblat Gräddfil 95,5 mm 1 648000 216000 Corona 3900030 

3000418 
Al-oblat Crème Fraiche 

34% 
1 648000 648000 Corona 39082860 

3000420 
Al-oblat Lätt Crème 

Fraiche 15% 
1 648000 648000 Corona 13479124 

3000422 
Al-oblat Mini Crème 

Fraiche 5% 
1 648000 302400 Corona 3023468 

3000423 
Al-oblat CF Fransk ört 

13% 
1 648000 108000 Corona 1831343 

3000424 Al-oblat CF Papr/Chili 13% 1 648000 108000 Corona 2858428 

3000425 
Al-oblat CF Tomat/Bas 

13% 
1 648000 108000 Corona 2007739 

3000426 
Al-oblat CF Saff/Tomat 

28% 
1 648000 100000 Corona 1028999 
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3000428 Al-oblat Matyoghurt 8% 1 648000 150000 Corona 1758806 

3000833 
Al-oblat CF 

Karlj/Timj/Citron 
1 648000 100000 Corona 693262 

3000887 
Al-oblat Willys Turkisk 

Yoghurt 
1 648000 108000 Corona 1228734 

3001205 
Al-oblat Yoggi0,5% 
Kungsbär 95 mm 

1 648000 100000 Corona 67131 

3001204 
Al-oblat Yoggi0,5% Jord 

95 mm 
1 648000 150000 Corona 206714 

3000986 
Al-oblat Yoggi2% Citrus 

95 mm 
1 648000 108000 Corona 399160 

3000987 
Al-oblat Yoggi2% Samoa 

95 mm 
1 648000 108000 Corona 892156 

3000988 
Al-oblat Yoggi2% 
Skogsbär 95 mm 

1 648000 120000 Corona 2088169 

3000989 
Al-oblat Yoggi2% Jord 95 

mm 
1 648000 150000 Corona 2563904 

3001040 
Al-oblat CF Tom-Bas 

200G(FIN) 
1 648000 200000 Corona 422323 

3001041 
Al-oblat CF Pap-Chili 200G 

(FIN) 
1 648000 200000 Corona 512316 

3001042 
Al-oblat CF Fra örter 200G 

(FIN) 
1 648000 200000 Corona 697323 

3001043 
Al-oblat CF Mat yogh 

200G (FIN) 
1 648000 200000 Corona 547492 

3001054 
Al-oblat Laktosfri Lätt CF 

95,5 mm 
1 648000 100000 Corona 1199770 

3001055 
Al-oblat Laktosfri CF 95,5 

mm 
1 648000 150000 Corona 2442125 

3001165 
Al-oblat CF 

Getost/Honung/Rosmarin 
1 648000 100000 Corona 1721106 

3001167 
Al-oblat Turk Meze 

Matyogh 500g 
1 648000 100000 Corona 1770446 

3001193 
Al-oblat CF 

Parmesan/Vitlök 
1 648000 200000 Corona 1616042 

3001333 Al-oblat CF Garant 34% 1 648000 200000 Corona 665472 

3001334 Al-oblat LCF Garant 15% 1 648000 100000 Corona 448172 

3001372 
Al-oblat CF Garant 

Gräddfil  
1 648000 70000 Corona 601227 

517117 PS-bägare Gräddfil 5 dl 1 10944 30000 Promens 2532113 

3000886 
PS-bägare Willys Turkisk 

Yogh 5 dl 
1 10944 10944 Promens 689167 

3000963 
PS-bägare Yoggi2% Jordg 

200g 
1 10584 45000 Greiner 1762576 

3000964 
PS-bägare Yoggi2% 

Skogsbär 200g 
1 10584 40000 Greiner 1424897 

3000965 
PS-bägare Yoggi2% 

Samoa 200g 
1 10584 20000 Greiner 673393 

3000966 
PS-bägare Yoggi2% Jordg 

500g 
1 7488 30000 Greiner 454296 
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3000967 
PS-bägare Yoggi2% 

Skogsbär 500g 
1 7488 15000 Greiner 230704 

3000968 
PS-bägare Yoggi2% Citrus 

500g 
1 7488 12000 Greiner 174502 

3001202 
PS-bägare Yoggi 0,5% 

Jordg 200g 
1 10584 20000 Greiner 105654 

3001203 
PS-bägare Yoggi 0,5% 

Kungs 200g 
1 10584 20000 Greiner 96450 

3001044 
PS-bägare CF Tom/Bas 

200G (FIN) 
1 19296 20000 Greiner 134414 

3001045 
PS-bägare CF Pap Chili 

200G (FIN) 
1 19296 20000 Greiner 161697 

3001046 
PS-bägare CF Fra örter 

200G (FIN) 
1 19296 20000 Greiner 122866 

3001047 
PS-bägare Matyoghurt 

200G (FIN) 
1 19296 20000 Greiner 149582 

3001192 
PS-bägare CF 

Parmesan/Vitlök 
1 19296 19296 Greiner 1131120 

3001224 PS-bägare CF 34% 5dl 1 11232 25000 Promens 2719335 

3001225 PS-bägare CF 34% 2dl 1 19296 80000 Greiner 9000224 

3001226 
PS-bägare LCF Laktosfri 

2dl 
1 19296 19296 Greiner 555893 

3001227 PS-bägare CF Laktosfri 2dl 1 19296 19296 Greiner 1973145 

3001228 PS-bägare LCF 15% 5dl 1 11232 25000 Promens 1810071 

3001229 PS-bägare LCF 15% 2dl 1 19296 130000 Greiner 6623564 

3001230 PS-bägare CF Mini 5% 2dl 1 19296 80000 Greiner 1901862 

3001231 
PS-bägare CF Pap & Chili 

13% 2dl 
1 19296 19296 Greiner 2642942 

3001232 
PS-bägare CF Franska 

örter 13% 2dl 
1 19296 19296 Greiner 1244633 

3001233 
PS-bägare CF Tom & Bas 

13% 2dl 
1 19296 19584 Greiner 1300941 

3001234 
PS-bägare CF Saff & Tom 

28% 2dl 
1 19296 19296 Greiner 421438 

3001235 
PS-bägare CF 

Karlj/Timj/Citron 
1 19296 19296 Greiner 253928 

3001237 
PS-bägare CF 

Getost/Hon/Ros 
1 19296 15000 Greiner 276799 

3001238 PS-bägare Turk Meze 5 dl 1 7488 14976 Greiner 359870 

3001239 
PS-bägare Matyoghurt 2 

dl 
1 19296 35000 Greiner 1101674 

3001335 PS-bägare Garant LCF 2 dl 1 20448 20000 Greiner 242737 

3001336 PS-bägare Garant CF 2 dl 1 20448 20000 Greiner 299392 

3001337 PS-bägare Garant CF 5 dl 1 10944 20000 Promens 323605 

3001338 PS-bägare Garant LCF 5 dl 1 10944 20000 Promens 171753 

3001373 
PS-bägare Garant Gräddfil 

5 dl 
1 10944 20000 Promens 164859 

3001384 
PS-bägare 

Dill/svart/vinäger 
1 19296 19296 Greiner 19907 
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3001355 TT-1000 Cultura Aktiv Fil 1,5 45000 25000 Tetra Top 71303 

3001351 TT-500   Cultura Dofilus 1,5 73500 25000 Tetra Top 358695 

3001352 
TT-500   Cultura Dofilus 

Blåbär 
1,5 73500 35000 Tetra Top 194507 

3001356 TT-1000 Cultura Dofilus 1,5 45000 20000 Tetra Top 161145 

3001353 
TT-500   Cultura Dofilus 

Jord/Gran 
1,5 73500 25000 Tetra Top 104328 

3000344 
TT3-m-250 Vispgrädde 

2,5 dl 
1,5 113750 70000 Tetra Top 3562644 

3000635 TT-500 Vispgrädde 5 dl 1,5 73500 70000 Tetra Top 5194812 

3000810 TT-500 Matlgrädde 5 dl 1,5 73500 50000 Tetra Top 1685789 

3000607 
TT3-m-250 ICA 

Vispgrädde 2,5 dl 
1,5 113750 40000 Tetra Top 4464334 

3001449 
TT-500 ICA Vispgrädde 5 

dl 
1,5 73500 70000 Tetra Top 71518 

3001152 
TT-500 ICA Matlgrädde 5 

dl 
1,5 73500 50000 Tetra Top 1301527 

3001279 
TT-250 EKO Matlgrädde 

2,5 dl 
1,5 113750 70000 Tetra Top 222384 

3001280 
TT-500 EKO Vispgrädde 5 

dl 
1,5 73500 50000 Tetra Top 149281 

3000588 
TT3-m-330 EKO 

Mellanmjölk 
1,5 98000 40000 Tetra Top 3093916 

3000589 TT3-m-330 EKO Lättmjölk 1,5 98000 70000 Tetra Top 3429929 

3000740 
TT3-m-330 Latte 

Cappuccino 
1,5 98000 20000 Tetra Top 419341 

3000758 TT3-m-330 Latte Kaffe 1,5 98000 20000 Tetra Top 512203 

3000759 
TT3-m-330 Latte 

Kaffe/Vanilj 
1,5 98000 20000 Tetra Top 695316 

3000799 
TT3-m-330 EKO 

Standmjölk 
1,5 98000 70000 Tetra Top 2472070 

3001265 TT-1000 Y 0,5% Jordgubb 1,5 45000 40000 Tetra Top 670210 

3001269 
TT-1000 Y 0,5% 
Pass/Jordgubb 

1,5 45000 40000 Tetra Top 397513 

3001270 TT-1000 Y 0,5% Kungsbär 1,5 45000 40000 Tetra Top 569639 

3001266 TT-1000 Y 0,5% Hallon 1,5 45000 40000 Tetra Top 364312 

3001267 
TT-1000 Y 0,5% 
Blåb/Ban/Vanilj 

1,5 45000 40000 Tetra Top 283146 

3001268 
TT-1000 Y 0,5% 
Pers/Ana/Van 

1,5 45000 40000 Tetra Top 197018 

3000867 
TT-1000 Y 2% 

Jordgubb/Vanilj 
1,5 45000 45000 Tetra Top 997180 

3000868 
TT-1000 Y 2% 

Jordgubb/Smultron 
1,5 45000 45000 Tetra Top 1787472 

3000869 TT-1000 Y 2% Skogsbär 1,5 45000 45000 Tetra Top 980644 

3000870 
TT-1000 Y 2% 
Äpp/Van/Kan 

1,5 45000 45000 Tetra Top 1674604 

3000871 TT-1000 Y 2% Samoa 1,5 45000 45000 Tetra Top 2028950 

3000896 TT-1000 Y 2% Vit 1,5 45000 45000 Tetra Top 851536 
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Pers/Vitt Te 

3001056 
TT-1000 Y 2% 

Madagaskar/Vanilj 
1,5 45000 45000 Tetra Top 1137564 

3001382 
TT-1000 Y 2% 

Hallon/Granatäpple 
1,5 45000 45000 Tetra Top 24156 

3000879 
TT-1000 YYangst 

Persika/Vanilj 
1,5 45000 15000 Tetra Top 115096 

3000897 
TT-1000 YYangst 

Jordgubb 
1,5 45000 25000 Tetra Top 498126 

3000898 
TT-1000 YYangs 

Päron/Banan 
1,5 45000 15000 Tetra Top 359065 

3001022 
TT-1000 Laktosfri 

Pass/Vanilj 
1,5 45000 15000 Tetra Top 238493 

3001024 TT-1000 Laktosfri Filmjölk 1,5 45000 15000 Tetra Top 1750290 

3001025 TT-1000 Laktosfri Naturell 1,5 45000 15000 Tetra Top 564874 

3001029 
TT-1000 Laktosfri 

Jord/Smul 
1,5 45000 15000 Tetra Top 473456 

3001184 
TT-1000 Laktosfri 

Jordgubb Fil 
1,5 45000 15000 Tetra Top 569232 

3001199 
TT-250 Laktosfri 

Vispgrädde 
1,5 113750 70000 Tetra Top 1532017 

3001200 
TT-250 Laktosfri 

Matlgrädde 
1,5 113750 70000 Tetra Top 1158724 

3001030 
TT-1000 Y Mini 

Jordg/Citron 
1,5 45000 45000 Tetra Top 615798 

3001031 TT-1000 Y Mini Blåbär 1,5 45000 45000 Tetra Top 1107928 

3001032 
TT-1000 Y Mini 
Pass/Pers/Van 

1,5 45000 45000 Tetra Top 944550 

3001033 
TT-1000 Y Mini 
Björnbär/Vanilj 

1,5 45000 45000 Tetra Top 611293 

3001168 
TT-1000 Y Dröm vit 

pers/vit chok 
1,5 45000 15000 Tetra Top 497473 

3001169 TT-1000 Y Dröm Jordgubb 1,5 45000 15000 Tetra Top 671828 

3001170 TT-1000 Y Dröm Vanilj 1,5 45000 15000 Tetra Top 695438 

3001177 TT-300 Pucko Mjölkdryck  1,5 98000 30000 Tetra Top 805343 

3001276 TT-1000 Fri Mango 1,5 45000 40000 Tetra Top 253562 

3001277 TT-1000 Fri Blå/Banan 1,5 45000 40000 Tetra Top 271153 

3001278 TT-1000 Fri Hall/guava 1,5 45000 40000 Tetra Top 270343 

3001364 
TT-500 Garant 

Matlgrädde 
1,5 73500 40000 Tetra Top 109776 

3001369 TT-500 Garant Vispgrädde 1,5 73500 40000 Tetra Top 431757 

3001375 
TT-250 Jordgubb 

Vispgrädde 
1,5 113750 30000 Tetra Top 122638 

3001376 
TT-250 Chocklad 

Vispgrädde 
1,5 113750 30000 Tetra Top 111890 

3000033 Skruvkork Vit Eko 1 96000 96000 Tetra Top 13237598 

3000233 Skruvkork Röd Grädde 1 96000 96000 Tetra Top 11472068 

3000747 Skruvkork Silver Latte 1 96000 50000 Tetra Top 3445938 

3000815 Skruvkork Orange P1495 1 96000 60000 Tetra Top 115200 
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TT 

3000873 Skruvkork Ljusblå Yoggi  1 96000 384000 Tetra Top 12311938 

3001014 
Skruvkork TT PMS 186 

Visp Röd 
1,5 77500 77500 Tetra Top 10786523 

3001015 
Skruvkork Orange P1495 

TT 
1,5 77500 77500 Tetra Top 3438038 

3001019 Skruvkork Blå Cultura 1 77500 50000 Tetra Top 2292994 

3001085 Kapsyl Vit ELO-CAP XE 1 60000 120000 Elopak 26791934 

3001153 Skruvkork Grön ICA 1 96000 60000 Tetra Top 1820779 

3001201 Skruvkork OSO 38 Vit 1,5 77500 77500 Tetra Top 1070982 

3001295 Skruvkork Mörkblå Yoggi 1 96000 60000 Tetra Top 4986041 

3000786 Hink 5 L Gräddfil 1 828 4000 Superfos 288332 

3001023 
Hink 5 L Creme Fraiche 

34% 
1 828 1000 Superfos 42808 

3001039 Hink 5 L Meze Matyogh. 1 828 828 Superfos 82343 

3001048 Hink 5 L Yoghurt Naturell 1 828 828 Superfos 16519 

3001283 Hink 5 L Yoghurt Mild 1 828 828 Superfos 9173 

3001284 Hink 5 L Yoghurt Vanilj 1 828 828 Superfos 7524 

3001395 Hink 5L Mild Jordgubb 1 828 828 Superfos 70 

3001396 Hink 5L Mild Svartvinbär 1 828 828 Superfos 52 

3001186 
Hink 10 L Yoghurt 

Naturell 
1 486 468 Superfos 9280 

3001187 
Hink 10 L Crème Fraiche 

34% 
1 486 468 Superfos 9144 

3001188 Hink 10 L Gräddfil 1 486 468 Superfos 5160 

3001189 
Hink 10 L Lätt Crème 

Fraiche 15% 
1 486 468 Superfos 1120 

3001190 Hink 10 L Turkisk Meze 1 486 468 Superfos 3175 

3001206 
Hink 2 L Crème Fraiche 

34% 
1 1428 8000 Superfos 581768 

3001207 
Hink 2 L Lätt Crème 

Fraiche 15% 
1 1428 1428 Superfos 98965 

3001209 Hink 2 L CR Franska Örter 1 1428 500 Superfos 14876 

3001210 Hink 2 L CR Paprika/chili 1 1428 500 Superfos 17319 

3001211 Hink 2 L Gräddfil 1 1428 800 Superfos 38518 

3001212 Hink 2 L Matyoghurt 1 1428 1428 Superfos 36001 

3000780 Lock för 2 L Hink 1 6480 15000 Superfos 1001950 

3000784 Lock för 5 L Hink 1 2070 4000 Superfos 430142 

3001185 Lock för 10 L Hink 1 1672 1672 Superfos 26166 

3000498 
TR/SL-1500 Klöver 

Mellanmjölk 
1,5 16400 82000 Tetra Pak 38455576 

3000728 
PP-750 Lättmj Ex kalc o D-

vit Pro 
1 17600 80000 Elopak 562513 

3000909 
PP-1000 Laktosfri 

Lättmjölk 
1 18920 50000 Elopak 4200257 

3000910 
PP-1000 Laktosfri 

Mellanmjölk 
1 18920 50000 Elopak 12978779 
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3001049 PP-1000 Coop Y Vanilj 1 18920 50000 Elopak 649024 

3001050 PP-1000 Coop Y Jordgubb 1 18920 50000 Elopak 716821 

3001051 PP-1000 Coop Y Skogsbär 1 18920 30000 Elopak 628223 

3001143 
ED-1000 Lactofree 

Skimmed Milk 
1 18920 50000 Elopak 8366693 

3001144 
ED-1000 Lactofree Whole 

Milk 
1 18920 50000 Elopak 2558960 

3001175 
ED-1000 Pucko Låglakt 

Mjölkdryck 
1 18920 50000 Elopak 627901 

3001176 
ED-1000 Pucko 

Mjölkdryck 
1 18920 50000 Elopak 1038064 

3001221 PP-1000 Latte Art 2,6% 1 19360 50000 Elopak 5475271 

3001222 PP-1000 Latte Art 0,9% 1 18920 20000 Elopak 1445686 

3000907 
Kartongsvep YYan Röd 

Svensk 
1 50400 50400 ÅR Carton 545406 

3000908 
Kartongsvep YYan Gul 

Svensk 
1 50400 50400 ÅR Carton 516042 

3000954 
Kart.svep Y2% 

Jordg/Skogsb 4p 
1 50400 50400 ÅR Carton 745541 

3000957 
Kart.svep Y 2% 

Jordg/Smultr 8p 
1 20000 40000 ÅR Carton 678473 

3000958 
Kart.svep Y Dröm Röd/Blå 

4p 
1 50400 50400 ÅR Carton 955753 

3000960 
Kart.svep Y 2% 

Jordg/Smultr 4p 
1 50400 50400 ÅR Carton 800748 

3000961 Kart.svep Y2% Samoa 4p 1 50400 44000 ÅR Carton 309889 

3000962 Kart.svep Y2% Samoa 8p 1 20000 40000 ÅR Carton 416965 

3000975 
Kartongsvep Dröm 

Delikatess 8p 
1 20000 40000 ÅR Carton 441185 

3000976 
Kartongsvep Dröm Röd/ 

Blå 8p 
1 20000 40000 ÅR Carton 795011 

3000977 
Kartongsvep Dröm 

Delikatess 4p 
1 50400 50400 ÅR Carton 529292 

3000978 
Kartongsvep Y Dröm Vit/ 

Gul 4p 
1 50400 50400 ÅR Carton 491240 

3001161 
Kartongsvep YY Röd 

Dansk 
1 50400 50400 ÅR Carton 1053278 

3001162 Kartongsvep YY Gul Dansk 1 50400 50400 ÅR Carton 528170 

3001163 
Kartongsvep Lactofree 

Jgb/Hallon 
1 50400 50400 ÅR Carton 488594 

3001245 
Kartongsvep YY Röd 

Holländsk 
1 50400 50400 ÅR Carton 934211 

3001246 
Kartongsvep YY Gul 

Holländsk 
1 50400 50400 ÅR Carton 820192 

3001381 
Kartsvep 4p Fri 

Mango/Ban/Blåbär 
1 50400 15000 ÅR Carton 5139 

3000948 
Banderoll Y 2% 

Jordgubb/Skogsbär 
0,5 300000 600000 Amcor 4110355 

3000949 Banderoll Y Dröm Vit/Gul 0,5 300000 600000 Amcor 4634210 
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3000950 
Banderoll Y 2% 

Jordgubb/Smultron 
0,5 300000 600000 Amcor 8090336 

3000951 
Banderoll Y Dröm 

Delikatess 
0,5 300000 600000 Amcor 5138787 

3000952 Banderoll Y 2% Samoa 0,5 300000 600000 Amcor 2868868 

3000955 Banderoll Y Dröm Röd/Blå 0,5 300000 600000 Amcor 10946516 

3000971 Banderoll YY Röd Svensk 0,5 300000 500000 Amcor 3165433 

3000972 Banderoll YY Gul Svensk 0,5 300000 600000 Amcor 28123495 

3001158 Banderoll YY Röd Dansk 0,5 300000 300000 Amcor 3961898 

3001159 Banderoll YY Gul Dansk 0,5 300000 300000 Amcor 2447754 

3001160 
Banderoll Lactofree 

Hallon/Vanilla 
0,5 300000 300000 Amcor 2962615 

3001243 Banderoll Röd Holländsk 0,5 300000 500000 Amcor 2365091 

3001244 Banderoll Gul Holländsk 0,5 300000 300000 Amcor 1692386 

3001377 
Banderoll Fri 

Mango/Ban/Blåbär 
0,5 300000 200000 Amcor 25455 

3568 
Underbana 0,875 mm 20 

ton 
1,5 800 3500 Cedap 166997 

3000903 Överbana YY Gul Svensk 0,5 95000 600000 Amcor 3004102 

3000904 Överbana YY Röd Svensk 0,5 95000 500000 Amcor 3904766 

3000956 
Överbana Y Dröm 

Röd/Blå 
0,5 95000 475000 Amcor 8142060 

3000979 
Överbana Y Dröm 

Delikatess 
0,5 95000 475000 Amcor 4391028 

3000980 Överbana Y Dröm Vit/ Gul 0,5 95000 475000 Amcor 2557637 

3000981 Överbana Yoggi2% Samoa 0,5 95000 475000 Amcor 3206443 

3000982 
Överbana Yoggi2% 

Jordg/Smultr 
0,5 95000 475000 Amcor 8302562 

3000983 
Överbana Yoggi2% 

Jordg/Skogs 
0,5 95000 475000 Amcor 4319728 

3001155 Överbana YY Röd Dansk 0,5 95000 300000 Amcor 4543050 

3001156 Överbana YY Gul Dansk 0,5 95000 500000 Amcor 2177384 

3001157 
Överbana Lactofree 

Jgb/Hallon 
0,5 95000 50000 Amcor 2400720 

3001241 
Överbana YY Röd 

Holländsk 
0,5 95000 500000 Amcor 5068599 

3001242 
Överbana YY Gul 

Holländsk 
0,5 95000 500000 Amcor 3530044 

3001379 
Överbana Fri 

Mango/Ban/Blåbär 
0,5 95000 200000 Amcor 22836 

3000303 
WA-Svep TT/CB 1L 2x3 BB 

flik 1f 
1 1650 15000 SCA 4673484 

3000332 
WA-Svep PP 1,0 2x3, Yog. 

EMV 
1 1650 15000 SCA 3701269 

3000371 
WA-Svep TT025 3x4 

Grädde 
1 1800 7000 

Smurfit 
Kappa 

570935 

3000443 
WA-Svep GT075 2x3 

Frukostmjölk 
1 1650 3600 SCA 87800 

3000613 WA-Svep TT033 2x3 1 2400 7200 Smurfit 1175189 



72 
 

Mjölk Kappa 

3000700 
WA-Svep TT05 2x3 

Otryckt 
1 2400 14400 

Smurfit 
Kappa 

1415818 

3000749 
WA-Svep TT033 3x4 McD 

mj 
1 1800 6000 

Smurfit 
Kappa 

184681 

3001339 WA-Svep TT025 2x3 1 3600 2000 
Smurfit 
Kappa 

47527 

3001173 
WA-svep 6x1 lit GT 
Lactrofree SS Milk 

1 1650 15000 SCA 1407868 

3001174 Svep Lactofree WH Milk 1 1650 5000 SCA 295818 

3425 
Bricka PB05 2x4 500 g 

Bägare 
1 2200 6000 

Smurfit 
Kappa 

917930 

15515 
Bricka PB02 2x4 200 g 

Bägare 
1 3600 28800 

Smurfit 
Kappa 

4664378 

3000449 
Bricka PB05 2x4 500 g 

Bäg 76 
1 2200 11000 

Smurfit 
Kappa 

882392 

3000959 
Bricka PB0200 2x4 Ø80 

200 g Bägare 
1 3600 7200 

Smurfit 
Kappa 

604093 

15284 
Tråg TB 1,0 2x6 N Yog 

Grfil Äm 
1 1000 15000 

Smurfit 
Kappa 

2752933 

3000005 Tråg PBM 0125 6x4 Yoggi 1 2000 10000 
Smurfit 
Kappa 

917358 

3000006 Tråg PBM 0125 6x8 Yoggi 1 1000 4000 
Smurfit 
Kappa 

254118 

3000614 Tråg TB1,0 1x6 1 2200 15000 
Smurfit 
Kappa 

2065776 

3000774 Tråg TR/SL-1,5 2x4 1 färg 1 3300 200000 
Smurfit 
Kappa 

4731304 

3000849 Tråg TB1,0 1x6 vit utsida 1 2200 4400 
Smurfit 
Kappa 

269850 

3001129 
Tråg Lactofree Straw-

&Raspberry 
1 1800 1000 

Smurfit 
Kappa 

68426 

3001147 
Högt Tråg TT OAO 0,25 

3x4 
1 3600 7200 

Smurfit 
Kappa 

290716 

3001148 Högt Tråg TT OAO 0,5 2x3 1 3600 14400 
Smurfit 
Kappa 

1465676 

3001198 Tråg TT 0,25 2x3 Otryckt 1 4800 5000 
Smurfit 
Kappa 

497500 

3001215 Tråg TT 2x3 300 ml OSO 1 4800 1500 
Smurfit 
Kappa 

101111 

3747 
PET-lock Transparentlock 

95 MM 
1 28672 400000 

Huhtama
ki 

49558810 

3000831 Mellanlägg 1180x765 mm 1 600 1000 
Smurfit 
Kappa 

56884 

3001172 
Wellbag 10 L exkl.PP end. 

låda 
1,5 1000 2000 

Smurfit 
Kappa 

75337 

3001195 
Plastpåse 10 L SH grov 

slang 
1 650 1500 Rapak 94708,8 
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Bilaga 2 
Nedan visas modellfilen för AMPL-koden som använts för lösning av scenario 2. 

# Modellfil modLager.txt 

# Lagerstyrning av emballage med hänsyn till utrymmesbegränsningar 

# Fallstudie vid Arla Foods Linköping 

# Av: Carina Isaksson 

#---------------------------------------------------------- 

 

set Artiklar; 

set Perioder := 1..52; 

set Leverantorer; 

 

param D{Artiklar};  #Årseftefterfrågan 

param d{Artiklar};  #Veckoefterfrågan 

param KO;   #Ordersärkostnad beställning 

param KM;   #Ordersärkostnad mottagning 

param u{Artiklar};  #Utrymmeskoefficient 

param p{Artiklar};  #Antal enheter per pall 

param c;   #Utrymmeskostnad 

param h{Artiklar};  #Lagerföringskostnad 

param MinArtiklar{Artiklar}; #Minimibeställningskrav per artikel 

param MinLeverantor{Leverantorer};#Minimibeställningskrav per leverantör 

param L{Artiklar,Leverantorer}; #Koppling mellan artikel och leverantör 

param Maxlev{Artiklar}; #Max tillåtna antal leveranser per vecka 

param M;   #Tillräckligt stort tal 

 

var x{Artiklar,Perioder} binary; #Beslutsvariabel för beställningsintervall 

var y{Perioder,Leverantorer} binary; #Beslutsvariabel för antal leveranser 

var POQ{Artiklar} >=1; #Beslutsvariabel för beställningsintervall 

var TargetLager;  #Delkostnad i målfunktion 

var TargetOrder;  #Delkostnad i målfunktion 

var TargetMottagning;  #Delkostnad i målfunktion 

var TargetUtrymme;  #Delkostnad i målfunktion 

var AntalPall;  #Upptaget utrymme 

var help{Perioder};  #Hjälpvariabel 

var help2{Perioder};  #Hjälpvariabel 

var B >=0;   #Antal beställningar 

var Lev >=0;  #Antal leveranser 

var Kostnad;  #Hjälpvariabel för kostnadsberäkning 

 

 

minimize z: TargetLager + TargetOrder + TargetMottagning + TargetUtrymme; 

 

subject to VillkorTargetLager: TargetLager = sum{i in Artiklar, t in 

Perioder} h[i]*t*x[i,t]*d[i]/2; 

subject to VillkorTargetOrder:  TargetOrder = KO*B; 

subject to VillkorTargetMottagning: TargetMottagning = sum{t in Perioder,l 

in Leverantorer} KM*y[t,l]; 

subject to VillkorTargetUtrymme:  TargetUtrymme = sum{i in Artiklar, t in 

Perioder}  c*u[i]*t*x[i,t]*d[i]/(p[i]); 

subject to VillkorKostnad: Kostnad = TargetLager + TargetOrder + 

TargetMottagning; 

 

subject to SkapaPOQ {i in Artiklar}: sum{t in Perioder} t*x[i,t] = POQ[i]; 

subject to RaknaPall: AntalPall = sum {i in Artiklar}  

POQ[i]*d[i]*u[i]/(2*p[i]); 

subject to RaknaLev: Lev = sum{t in Perioder, l in Leverantorer} y[t,l]; 

 

subject to AntalBest1 {t in Perioder}: help[t] = sum{i in Artiklar} x[i,t]; 
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subject to AntalBest2 {t in Perioder}: help2[t] = help[t]*(52/t); 

subject to AntalBest3: B = sum{t in Perioder} help2[t]; 

 

subject to MinBest {i in Artiklar}: (POQ[i]*d[i])/p[i] >= MinArtiklar[i]; 

 

subject to AntalLev1 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} L[i,l]*x[i,1] 

<= M*y[1,l]; 

subject to AntalLev2 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]) <= M*y[2,l]; 

subject to AntalLev3 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,3]) <= M*y[3,l]; 

subject to AntalLev4 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,4]) <= M*y[4,l]; 

subject to AntalLev5 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,5]) <= M*y[5,l]; 

subject to AntalLev6 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,3]+x[i,6]) <= M*y[6,l]; 

subject to AntalLev7 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,7]) <= M*y[7,l]; 

subject to AntalLev8 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,4]+x[i,8]) <= M*y[8,l]; 

subject to AntalLev9 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,3]+x[i,9]) <= M*y[9,l]; 

subject to AntalLev10 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,5]+x[i,10]) <= M*y[10,l]; 

subject to AntalLev11 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,11]) <= M*y[11,l]; 

subject to AntalLev12 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,3]+x[i,4]+x[i,6]+x[i,12]) <= M*y[12,l]; 

subject to AntalLev13 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,13]) <= M*y[13,l]; 

subject to AntalLev14 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,7]+x[i,14]) <= M*y[14,l]; 

subject to AntalLev15 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,3]+x[i,5]+x[i,15]) <= M*y[15,l]; 

subject to AntalLev16 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,4]+x[i,8]+x[i,16]) <= M*y[16,l]; 

subject to AntalLev17 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,17]) <= M*y[17,l]; 

subject to AntalLev18 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,3]+x[i,6]+x[i,9]+x[i,18]) <= M*y[18,l]; 

subject to AntalLev19 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,19]) <= M*y[19,l]; 

subject to AntalLev20 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,4]+x[i,5]+x[i,10]+x[i,20]) <= M*y[20,l]; 

subject to AntalLev21 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,3]+x[i,7]+x[i,21]) <= M*y[21,l]; 

subject to AntalLev22 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,11]+x[i,22]) <= M*y[22,l]; 

subject to AntalLev23 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,23]) <= M*y[23,l]; 

subject to AntalLev24 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,3]+x[i,4]+x[i,6]+x[i,8]+x[i,12]+x[i,24]) <= 

M*y[24,l]; 

subject to AntalLev25 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,5]+x[i,25]) <= M*y[25,l]; 

subject to AntalLev26 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,13]+x[i,26]) <= M*y[26,l]; 

subject to AntalLev27 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,3]+x[i,9]+x[i,27]) <= M*y[27,l]; 
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subject to AntalLev28 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,4]+x[i,7]+x[i,14]+x[i,28]) <= M*y[28,l]; 

subject to AntalLev29 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,29]) <= M*y[29,l]; 

subject to AntalLev30 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,3]+x[i,5]+x[i,6]+x[i,10]+x[i,15]+x[i,30]) <= M*y[30,l]; 

subject to AntalLev31 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,31]) <= M*y[31,l]; 

subject to AntalLev32 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,4]+x[i,8]+x[i,16]+x[i,32]) <= M*y[32,l]; 

subject to AntalLev33 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,3]+x[i,11]+x[i,33]) <= M*y[33,l]; 

subject to AntalLev34 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,17]+x[i,34]) <= M*y[34,l]; 

subject to AntalLev35 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,5]+x[i,7]+x[i,35]) <= M*y[35,l]; 

subject to AntalLev36 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,3]+x[i,4]+x[i,6]+x[i,9]+x[i,12]+x[i,18]+x[i,36]) 

<= M*y[36,l]; 

subject to AntalLev37 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,37]) <= M*y[37,l]; 

subject to AntalLev38 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,19]+x[i,38]) <= M*y[38,l]; 

subject to AntalLev39 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,3]+x[i,13]+x[i,39]) <= M*y[39,l]; 

subject to AntalLev40 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,4]+x[i,5]+x[i,8]+x[i,10]+x[i,20]+x[i,40]) <= 

M*y[40,l]; 

subject to AntalLev41 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,41]) <= M*y[41,l]; 

subject to AntalLev42 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,3]+x[i,6]+x[i,7]+x[i,14]+x[i,21]+x[i,42]) <= 

M*y[42,l]; 

subject to AntalLev43 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,43]) <= M*y[43,l]; 

subject to AntalLev44 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,4]+x[i,11]+x[i,22]+x[i,44]) <= M*y[44,l]; 

subject to AntalLev45 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,3]+x[i,5]+x[i,9]+x[i,15]+x[i,45]) <= M*y[45,l]; 

subject to AntalLev46 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,23]+x[i,46]) <= M*y[46,l]; 

subject to AntalLev47 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,47]) <= M*y[47,l]; 

subject to AntalLev48 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,3]+x[i,4]+x[i,6]+x[i,8]+x[i,12]+x[i,16]+x[i,24]+x

[i,48]) <= M*y[48,l]; 

subject to AntalLev49 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,7]+x[i,49]) <= M*y[49,l]; 

subject to AntalLev50 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,5]+x[i,10]+x[i,25]+x[i,50]) <= M*y[50,l]; 

subject to AntalLev51 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,3]+x[i,17]+x[i,51]) <= M*y[51,l]; 

subject to AntalLev52 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

L[i,l]*(x[i,1]+x[i,2]+x[i,4]+x[i,13]+x[i,26]+x[i,52]) <= M*y[52,l]; 

 

 

subject to MinLev1 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*x[i,1] >= MinLeverantor[l]*y[1,l]; 

subject to MinLev2 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]) >= MinLeverantor[l]*y[2,l]; 
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subject to MinLev3 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+3*x[i,3]) >= MinLeverantor[l]*y[3,l]; 

subject to MinLev4 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+4*x[i,4]) >= MinLeverantor[l]*y[4,l]; 

subject to MinLev5 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+5*x[i,5]) >= MinLeverantor[l]*y[5,l]; 

subject to MinLev6 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+3*x[i,3]+6*x[i,6]) >= 

MinLeverantor[l]*y[6,l]; 

subject to MinLev7 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+7*x[i,7]) >= MinLeverantor[l]*y[7,l]; 

subject to MinLev8 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+4*x[i,4]+8*x[i,8]) >= 

MinLeverantor[l]*y[8,l]; 

subject to MinLev9 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+3*x[i,3]+9*x[i,9]) >= MinLeverantor[l]*y[9,l]; 

subject to MinLev10 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+5*x[i,5]+10*x[i,10]) >= 

MinLeverantor[l]*y[10,l]; 

subject to MinLev11 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+11*x[i,11]) >= MinLeverantor[l]*y[11,l]; 

subject to MinLev12 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+3*x[i,3]+4*x[i,4]+6*x[i,6]+12*x[i,12]) 

>= MinLeverantor[l]*y[12,l]; 

subject to MinLev13 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+13*x[i,13]) >= MinLeverantor[l]*y[13,l]; 

subject to MinLev14 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+7*x[i,7]+14*x[i,14]) >= 

MinLeverantor[l]*y[14,l]; 

subject to MinLev15 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+3*x[i,3]+5*x[i,5]+15*x[i,15]) >= 

MinLeverantor[l]*y[15,l]; 

subject to MinLev16 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+4*x[i,4]+8*x[i,8]+16*x[i,16]) >= 

MinLeverantor[l]*y[16,l]; 

subject to MinLev17 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+17*x[i,17]) >= MinLeverantor[l]*y[17,l]; 

subject to MinLev18 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+3*x[i,3]+6*x[i,6]+9*x[i,9]+18*x[i,18]) 

>= MinLeverantor[l]*y[18,l]; 

subject to MinLev19 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+19*x[i,19]) >= MinLeverantor[l]*y[19,l]; 

subject to MinLev20 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+4*x[i,4]+5*x[i,5]+10*x[i,10]+20*x[i,20]

) >= MinLeverantor[l]*y[20,l]; 

subject to MinLev21 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+3*x[i,3]+7*x[i,7]+21*x[i,21]) >= 

MinLeverantor[l]*y[21,l]; 

subject to MinLev22 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+11*x[i,11]+22*x[i,22]) >= 

MinLeverantor[l]*y[22,l]; 

subject to MinLev23 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+23*x[i,23]) >= MinLeverantor[l]*y[23,l]; 

subject to MinLev24 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+3*x[i,3]+4*x[i,4]+6*x[i,6]+8*x[i,8]+12*

x[i,12]+24*x[i,24]) >= MinLeverantor[l]*y[24,l]; 

subject to MinLev25 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+5*x[i,5]+25*x[i,25]) >= 

MinLeverantor[l]*y[25,l]; 
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subject to MinLev26 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+13*x[i,13]+26*x[i,26]) >= 

MinLeverantor[l]*y[26,l]; 

subject to MinLev27 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+3*x[i,3]+9*x[i,9]+27*x[i,27]) >= 

MinLeverantor[l]*y[27,l]; 

subject to MinLev28 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+4*x[i,4]+7*x[i,7]+14*x[i,14]+28*x[i,28]

) >= MinLeverantor[l]*y[28,l]; 

subject to MinLev29 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+29*x[i,29]) >= MinLeverantor[l]*y[29,l]; 

subject to MinLev30 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+3*x[i,3]+5*x[i,5]+6*x[i,6]+10*x[i,10]+15*x[i,15]

+30*x[i,30]) >= MinLeverantor[l]*y[30,l]; 

subject to MinLev31 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+31*x[i,31]) >= MinLeverantor[l]*y[31,l]; 

subject to MinLev32 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+4*x[i,4]+8*x[i,8]+16*x[i,16]+32*x[i,32]

) >= MinLeverantor[l]*y[32,l]; 

subject to MinLev33 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+3*x[i,3]+11*x[i,11]+33*x[i,33]) >= 

MinLeverantor[l]*y[33,l]; 

subject to MinLev34 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+17*x[i,17]+34*x[i,34]) >= 

MinLeverantor[l]*y[34,l]; 

subject to MinLev35 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+5*x[i,5]+7*x[i,7]+35*x[i,35]) >= 

MinLeverantor[l]*y[35,l]; 

subject to MinLev36 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+3*x[i,3]+4*x[i,4]+6*x[i,6]+9*x[i,9]+12*

x[i,12]+18*x[i,18]+36*x[i,36]) >= MinLeverantor[l]*y[36,l]; 

subject to MinLev37 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+37*x[i,37]) >= MinLeverantor[l]*y[37,l]; 

subject to MinLev38 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+19*x[i,19]+38*x[i,38]) >= 

MinLeverantor[l]*y[38,l]; 

subject to MinLev39 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+3*x[i,3]+13*x[i,13]+39*x[i,39]) >= 

MinLeverantor[l]*y[39,l]; 

subject to MinLev40 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+4*x[i,4]+5*x[i,5]+8*x[i,8]+10*x[i,10]+2

0*x[i,20]+40*x[i,40]) >= MinLeverantor[l]*y[40,l]; 

subject to MinLev41 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+41*x[i,41]) >= MinLeverantor[l]*y[41,l]; 

subject to MinLev42 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+3*x[i,3]+6*x[i,6]+7*x[i,7]+14*x[i,14]+2

1*x[i,21]+42*x[i,42]) >= MinLeverantor[l]*y[42,l]; 

subject to MinLev43 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+43*x[i,43]) >= MinLeverantor[l]*y[43,l]; 

subject to MinLev44 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+4*x[i,4]+11*x[i,11]+22*x[i,22]+44*x[i,4

4]) >= MinLeverantor[l]*y[44,l]; 

subject to MinLev45 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+3*x[i,3]+5*x[i,5]+9*x[i,9]+15*x[i,15]+45*x[i,45]

) >= MinLeverantor[l]*y[45,l]; 

subject to MinLev46 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+23*x[i,23]+46*x[i,46]) >= 

MinLeverantor[l]*y[46,l]; 

subject to MinLev47 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+47*x[i,47]) >= MinLeverantor[l]*y[47,l]; 
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subject to MinLev48 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+3*x[i,3]+4*x[i,4]+6*x[i,6]+8*x[i,8]+12*

x[i,12]+16*x[i,16]+24*x[i,24]+48*x[i,48]) >= MinLeverantor[l]*y[48,l]; 

subject to MinLev49 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+7*x[i,7]+49*x[i,49]) >= 

MinLeverantor[l]*y[49,l]; 

subject to MinLev50 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+5*x[i,5]+10*x[i,10]+25*x[i,25]+50*x[i,5

0]) >= MinLeverantor[l]*y[50,l]; 

subject to MinLev51 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+3*x[i,3]+17*x[i,17]+51*x[i,51]) >= 

MinLeverantor[l]*y[51,l]; 

subject to MinLev52 {l in Leverantorer}: sum {i in Artiklar} 

(d[i]/p[i])*L[i,l]*(x[i,1]+2*x[i,2]+4*x[i,4]+13*x[i,13]+26*x[i,26]+52*x[i,5

2]) >= MinLeverantor[l]*y[52,l]; 

 


