
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University                                                                                            Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LiU-ITN-TEK-G--09/033--SE

Mot ett effektivare
materialflöde - En fallstudie
vid Arla Foods i Linköping

Fredrik Deutgen
Finn Nilsson

2009-06-04



LiU-ITN-TEK-G--09/033--SE

Mot ett effektivare
materialflöde - En fallstudie
vid Arla Foods i Linköping

Examensarbete utfört i Kvantitativ logistik
vid Tekniska Högskolan vid

Linköpings universitet

Fredrik Deutgen
Finn Nilsson

Handledare Magnus Ydén
Examinator Stefan Engevall

Norrköping 2009-06-04



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Fredrik Deutgen, Finn Nilsson



I 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört vid Linköpings Tekniska Högskola och Arla Foods i Linköping 
under vårterminen 2009. 
 
Arla Foods i Linköping invigdes år 1978 och går under benämningen specialproduktsmejeri. 
Ett specialproduktsmejeri arbetar i huvudsak med att förädla basprodukter genom att t.ex. 
smaksätta creme fraiche, yoghurt och mjölk.  
 
Detta arbete inleddes med en omfattande datainsamling och intervjuer med anställda på 
mejeriet vilket bidrog till att skapa en bild av nuläget på mejeriet som i rapporten kunde 
beskrivas och analyseras. Syftet med detta examensarbete var att undersöka om dagens sätt 
att styra materialflödet av emballage kunde förbättras samt att undersöka vilka möjligheter 
en ny lagerlokal skulle ge. Analysen visade att det fanns rum för förbättring vad gällde bl.a. 
orderläggning, säkerhetslagernivåer samt nyttjandet av befintliga lagerytor.  
 
Några av de förbättringsförslag som arbetades fram var att tillämpa bättre strategier vid 
orderläggningar. Dessa strategier kom att handla om nyttjandet av ekonomiska 
orderkvantiteter, beställningspunktssystem samt optimala ordertäckningstider. Detta visade 
sig ge sänkta kostnader rörande lagerhållning och orderläggning för de emballage-produkter 
som dessa strategier tillämpades på. Dagens säkerhetslagernivåer var en annan del som kom 
att behandlas då dessa kunde anpassas bättre vilket resulterade i att mejeriet kan frigöra 
mycket bundet kapital som i sin tur kan användas till bättre ändamål.  
 
En ny lagerlokal som planeras vid anläggningen skulle kunna lösa en del av de 
utrymmesproblem som finns idag. Rapporten ger förslag på vad som bör lagras där samt vad 
företaget skulle kunna spara in i form av minskade interna transporter.  
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Abstract 
This thesis is done at Linköping Institute of Technology and Arla Foods in Linköping during 
the spring semester 2009.  
 
Arla Foods in Linköping was inaugurated in 1978 and is known as a special product dairy.  
A special product dairy is working mainly with the processing of basic products, for example 
by flavoring creme fraiche, yoghurt and milk. 
 
This work began with a comprehensive data collection and interviews with employees at the 
dairy which helped to create a picture of the current situation at the dairy that is described 
and analyzed in this repport. The purpose of this thesis was to examine whether the current 
way of controlling the flow of packaging materials could be improved and to explore the 
possibility of a new warehouse would bring. Analysis showed that there was room for 
improvement with regard to particular orders, safety stock levels and use of existing 
warehouse space.  
 
Some of the improvement proposals drawn up were to implement better strategies 
regarding the order making process. These strategies came to focus on the use of economic 
order quantities, order point systems, and optimal order coverage times. This proved to 
provide reduced costs for storage and order const for the packaging products that these 
strategies are applied to. Today's safety stock levels was another part which came to be 
treated in this repport as these could be better adapted, resulting in the dairy can free 
money tied to the stored products, which in turn can be used to better purpose.  
 
A new store planned at the site could resolve some of the lack-of-space problems that exist 
today. The report provides suggestions on what should be stored where, and what the 
company could save in terms of reduced internal transport. 



III 
 

Examensarbetets titel:  Mot ett effektivare materialflöd 
The Title of the Thesis: Towards a more efficient flow of material 

 
Författare:  Fredrik Deutgen frede275@student.liu.se 

   Finn Nilsson  finni742@student.liu.se 
  

 
Uppdragsgivare:  Arla Foods 

  Roxtorpsgatan 3 
  582 73 Linköping 
 

 
Handledare:  Magnus Ydén, Logistik och produktion 

  Arla Foods i Linköping 
  E-post: magnus.yden@arlafoods.com 
 

 
Examinator:  Stefan Engevall, Kvantitativ Logistik 
   Linköpings tekniska högskola 
   E-post: steen@itn.liu.se 
 
Datum:  2009-06-09 



IV 
 

Förord 
 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng är det sista obligatoriska momentet i vår 
högskoleingenjörsutbildning inom Teknisk Logistik, 180 högskolepoäng. Arbetet är utfört vid 
Linköpings Tekniska Högskola under vårterminen 2009, på uppdrag av Arla Foods i Linköping. 
 
Vi skulle vilja utbringa ett stort tack till personalen på Arla Foods för ett varmt välkomnande 
och för den tid som lagts ner för att hjälpa oss att komma till rätta på anläggningen. Tack 
också till de personer som lagt ner mycket tid på att besvara våra många frågor genom 
intervjuer och E-postkontakt. Framför allt vill vi tacka Magnus Ydén som varit vår främsta 
kontaktperson tillika handledare på Arla Foods i Linköping, och som gav oss chansen att 
genomföra detta arbete. 
 
Vi vill även passa på att tacka vår examinator Stefan Engevall för bra vägledning och 
stöttning som hjälpt oss att styra arbetet i rätt riktning. 
 
 
 
 
Norrköping, maj 2009. 
 
 
_____________________  _______________________ 
Finn Nilsson   Fredrik Deutgen 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I en tid med hårdnande konkurrens och stundande lågkonjunktur så är det idag ett måste för 
producerande företag att effektivisera och på andra sätt sträva efter att kontinuerligt 
utvecklas för att kunna hålla eller förbättra sin position på marknaden. Ett viktigt område för 
detta är logistiken där man strävar mot kostnadsbesparingar genom effektivisering av olika 
delar inom företaget. Denna effektivisering nås genom att styra flöden, både av material 
men också information, på ett så bra sätt som möjligt. Arla Foods har likt större delen av 
världens producerande företag påverkats av den hårdnande konkurrensen samt den 
rådande finanskrisen, vilket leder till att varje kostnadsbesparing är välkommen. Välkomna 
besparingar är framför allt de som inte påverkar personalstyrkan eller kräver radikala 
organisationsförändringar men ändå ger minskade kostnader.  
 
Ett företag strävar alltid mot att förändras mot det bättre, så vad kan ett företag då göra för 
att minska sina kostnader utan att ändra på produkt- och leveranskvaliteten eller behöva 
säga upp personal? Många företag arbetar idag efter metoder som baseras på tidigare 
erfarenheter, vilket inte alltid behöver vara något negativt, men det finns oftast bättre 
metoder att använda sig av eftersom det hela tiden utvecklas nya idéer och teorier kring 
materialstyrning. Logistikens lösningar för att nå dessa mål är att arbeta mot att skapa mer 
kostnadseffektiva materialflöden som fortfarande uppfyller kundens krav.  
 
På Arla Foods i Linköping vill man nu undersöka om dagens styrning av materialflödet sker 
på ett så effektivt sätt som möjligt. Kan man på företaget göra några logistiska förändringar 
som resulterar i ett lönsammare mejeri? 

1.2 Företagspresentation 

Arla Foods är idag en av de starkaste aktörerna på den internationella mejerimarknaden. Att 
de växt mycket på senare år har sin grund i att mjölkproducenter från Arla i Sverige och MD 
Foods i Danmark, den 17 april år 2000 gick ihop och bildade dagens Arla Foods. I början av 
2009 ägdes den kooperativa föreningen Arla Foods av 7 996 medlemmar från Sverige och 
Danmark. Genom ett demokratiskt system väljer de vilka medlemmar som ska sitta i 
föreningens styrelse likväl de som ska sitta i representantskapet vilket är det högsta 
beslutande organet inom Arla Foods. 
 
De båda ursprungliga föreningarna bygger i grund och botten på samma kooperativa tanke: 
”För mer än 100 år sedan gick bönderna samman för att kunna producera och sälja 
mejeriprodukter på bästa sätt. Den utgångspunkten gäller fortfarande för det numera 
globala Arla Foods.” (arlafoods.com, 2009-04-29)  
 
Arla Foods har idag kontor i 27 länder och produktion i 12 länder. Där Sverige, Danmark och 
Storbritannien är de största marknaderna. 
(arlafoods.com, 2009-04-29)  
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1.2.1 Arla Foods i Linköping   

Mejeriet i Linköping invigdes år 1978. År 2000 tog Linköpingsmejeriet över stora delar av 
Norrköpings mejeri som idag är helt avvecklat. 
Arla Foods i Linköping går idag under kategorin specialproduktsmejeri. Med detta menas att 
mejeriet mestadels utför en förädling av basprodukter, t.ex. smaksatt creme fraiche, 
fruktyoghurt, kalla såser och cultura-produkter. I mejeriet pågår produktionen dygnet runt 
och här finns förutom produktion även avdelningar för kvalitetskontroll, produktteknik, 
lager, planering/logistik och administration. 

1.3 Problemformulering 

Problemet har utarbetats i samarbete mellan studenterna bakom examensarbetet och 
Magnus Ydén på Arla Foods i Linköping. Problemet kan bäst beskrivas med frågan, hur kan 
materialflödet(se Ordlista) av emballage blir effektivare vad gäller tid och minskade 
kostnader?  

1.4 Syfte och Mål 

Syftet med arbetet är att först skapa en nulägesbeskrivning och att utifrån den sedan 
utvärdera nya metoder för hur beställningar, lagernivåer och flöden av emballage ska styras 
och hanteras. Arbetet syftar också till att utvärdera olika möjligheter kring det nya lagret 
som är planerat att byggas på anläggningen.  
 
Målet med arbetet är att skapa förbättringsförslag som kan komma att användas i praktiken. 
Förhoppningen med dessa förslag är att skapa en effektivare/lönsammare styrning av 
emballageflödet från leverantör fram till produktion. 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till att närmare studera flöden av emballage till en maskin. Denna 
maskin fyller bägare med bl.a. cream fraiche valdes p.g.a. att den ligger fysiskt nära det nya 
lagrets tänkta placering samt att maskinen ifråga försörjs med flera olika typer av emballage 
vilka är bägare, lock, oblat och brickor. Dessa emballage köps in från flera olika leverantörer. 
Detta gör att man i arbetet kunnat studera olika situationer vad gäller ledtider, 
mängdrabatter, beställningsrutiner och värde för de valda emballagetyperna. Att maskinen 
ifråga ligger fysiskt nära det nya lagret gör också att det blir intressant att se över hur mycket 
emballage som kan lagras i det nya lagret som sedan ska försörja den aktuella maskinen. 
 
Avgränsning till att endast se över interna åtgärder har också gjorts. Den del av 
emballageflödet som studerats mest är främst flödet från inleverans till dagslager.  
 
Arbetet är också avgränsat till att endast utarbeta och utvärdera förbättringsförslag och 
ingen implementering av dessa förslag kommer att utföras under arbetets tid.   
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2 Metod och tillvägagångssätt  
I detta kapitel kommer de metoder och tillvägagångssätt som använts för att samla in 
information till denna rapport att förklaras.   
 

2.1 Validitet och reliabilitet 

Vid en kartläggning av nuläget är informationens pålitlighet av högsta värde. Eftersom 
kartläggningen syftar till att ge en verklighetstrogen bild av nuläget så är det väldigt viktigt 
att man samlar in rätt typ av information med ett innehåll som stämmer överens med den 
verkliga bilden. Man talar i dessa sammanhang om validitet och reliabilitet rörande 
information. 
 
Validitet kan översättas med giltighet och syftar till att den information som samlas in 
verkligen berör det som efterfrågas i problemet.  
 
Reliabilitet kan istället översättas med pålitlig och handlar då om att den information som 
samlas in är korrekt. En hög reliabilitet kan t.ex. fås genom att många olika mätningar av ett 
och samma mätobjekt ger ungefär samma resultat. För att uppnå ett bra slutresultat krävs 
då att den insamlade informationen både är valid och reliabel. Det är med andra ord helt 
bortkastat att samla in information från någonting som ska mätas om denna information är 
felaktig likväl som det är onödigt att samla in helt korrekt information om någonting annat 
än det som ska mätas. 
(Holme, I-M., Solvang, B-K., 1997 sid. 163-169) 

2.2 Datainsamling 

Efter att problemet formulerats utfördes en insamling av data. Olika metoder användes för 
denna insamling och kom att ligga till grund för den nulägesbeskrivning som gjordes som i 
sin tur användes för att göra en nulägesanalys.  

2.2.1 Lagerdata 

I detta arbete samlades informationen, rörande de utvalda emballageprodukterna, in från 
företagets affärssystem Movex. Innan datainsamlingen inleddes så listades vilka typer av 
data som behövdes för tillämpning av de uttänkta metoderna för styrning av materialflödet, 
som förklaras i senare kapitel. Detta bidrog till att endast valid information samlades in. Då 
dessa historiska data speglade vad som verkligen levererats till mejeriet, hur mycket som 
plockats ut samt de lagerdifferenser som erhållits vid inventeringar, bidrog det till att dessa 
data också kunde antas reliabla. Med hjälp av dessa olika typer av data så kunde lagernivåer 
fastställas veckovis bakåt i tiden, vilka kom att vara av stor vikt vid nulägesbeskrivningen 
samt för att utvärdera de förbättringsförslag som tas upp senare i rapporten. 
 
Lagerdata samlades också in genom att observera och kartlägga de befintliga lagrena 
gällande position, lagringsytor, lagrade materialtyper och lagringskapaciteter. Utifrån dessa 
data samt m.h.a. intervjuer fastställdes även de interna flödena. Detta användes för att 
kunna hitta effektivare lösningar i sättet att styra flödet av material.  
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2.2.2 Intervjuer 

Eftersom det kan vara svårt för en utomstående att sätta sig in i en verksamhet och se och 
utvärdera problem så kan intervjuer av olika personer inom verksamheten vara till stor 
nytta.  
 
Då man vill att synpunkter från de intervjuade personernas egen uppfattning ska komma 
fram så är det viktigt att inte använda sig av ett standardiserat intervjuunderlag. Då man inte 
använder sig av sådana standardiserade frågeformulär så bidrar det till att den som 
intervjuar inte kan styra intervjun åt något visst håll. 
(Holme, I-M., Solvang, B-K., 1997 sid. 100-101) 
 
I arbetet användes intervjuerna för att lättare skapa en övergriplig bild av verksamheten. För 
att få med alla delar som rörde arbetets problemformulering så intervjuades personal både 
från inköp och planeringsavdelningen samt lager och administrativ personal.  

2.2.3 Tidtagning 

Syftet med arbetet var att effektivisera flödet av emballage. För att kunna få reda på vad en 
effektivisering gav i minskad hanteringstid så genomfördes en del tidtagning på olika 
lageraktiviteter såsom inlagring, interntransporter och godsmottagning. 

2.2.4 Observationer  

Som ytterligare hjälp till att kunna upptäcka problem och att skapa en bättre bild över 
verksamheten, så har observationer genomförts. Dessa har bl.a. åstadkommits genom att se 
hur och var olika emballagetyper lagras, hur lagrena är utformade samt arbetsgången kring 
mottagande av gods.  
 
Syftet med att genomföra en observation är att man genom att se, lyssna och fråga ska 
skapa sig en bild av vad som verkligen sker. 
(Holme, I-M., Solvang, B-K., 1997 sid. 122) 

2.3 Litteraturstudier 

En omfattande litteraturstudie gjordes och denna kom att ligga till grund för så väl 
analysarbete som förbättringsidéer. Litteraturstudien har mestadels kommit att behandla 
litteratur som rör logistik i en eller annan form, t.ex. lagerhantering, inköpsoptimering och 
annan teori som rör arbetet. Denna litteratur har mestadels bestått av kurslitteratur från 
tidigare logistikkurser men också sökts fram genom Linköpings Universitetsbibliotekskatalog. 
För att få litteraturtips och idéer till rapporten har även liknande examensarbeten studerats 
vilka sökts fram genom universitetets databas för examensarbeten.  
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3 Teori 
I detta kapitel kommer de teorier som denna rapport grundas på att förklaras. Syftet med 
dessa olika teorier är att de ska ligga till grund för förbättringsförslag samt att ge läsaren en 
bättre inblick i de termer och metoder som används. 

3.1 Logistik 

Logistik kan kort sammanfattas med att leverera rätt produkt i rätt antal till rätt plats i rätt 
tid. 
 
Logistik beskrivs enligt Jonsson och Mattsson(2005) som läran om effektiva materialflöden. 
Logistik kan ses som ett samlingsnamn för olika former av aktiviteter som tillsammans ser till 
att material och/eller produkter finns på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Jonsson och 
Mattson(2005) definierar logistik enligt följande:  
”planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och 
syftar till att tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en 
god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser” 
 
Logistiken kan delas in i två huvudfrågeställningar: frågor av strukturkaraktär samt frågor av 
styrningskaraktär. Med strukturfrågor syftar man till frågor rörande system för produkten, 
distributionen, produktionen och materialförsörjning och hur dessa ska utformas för 
specifika förhållanden. Dessa frågor kan t.ex. röra val av leverantör, hur många färdiga 
komponenter som ska köpas in, hur mycket som ska produceras, om färdiga produkter ska 
mellanlagras eller distribueras direkt o.s.v.  
Styrningsfrågorna handlar mer om att upprätta ett effektivt materialflöde i den befintliga 
strukturen. Styrningsfrågorna rör ett kortare perspektiv och handlar om att planera t.ex. hur 
mycket och hur ofta som artiklar ska inkomma till lagret och vise versa in till produktion. 
Syftet med dessa styrningsfrågor är för att logistikens och företagens övergripande mål ska 
kunna uppnås. 
 (Jonsson, P., Mattson, S-A., 2005, s.21) 

3.2 Lager 

”Lager är ett upplag av för försäljning eller distribution avsedda varor” 
(Lumsden, K., 2005, sid 283) 
 
Idag talas det mycket om att lager bara kostar pengar och bör undvikas, för att istället 
producera precis så mycket som efterfrågas och leverera detta exakt när det behövs, detta 
kallas med andra ord för den s.k. Just-In-Time-filosofin eller förkortat JIT.  Detta är dock 
sällan tillämpbart varpå lager i olika former är viktiga. Frågan handlar då istället om hur 
dessa lager ska styras så effektivt som möjligt. Lagring av produkter sker alltid till en kostnad, 
men också med vissa ekonomiska fördelar mot en lagerlös struktur. Dessa ekonomiska 
fördelar beror främst på en minskad kostnad kopplad till inflödet av produkter då man sliper 
ett ”kontinuerligt” inflöde av material till produktionen som annars krävs om man inte 
använder sig av några lager.  
(Stadler, H., Kilger, C., 2008, sid. 56) 
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Utformningen av ett lager kan ske på olika sätt, dock kan man lista tre stycken 
grundprinciper vilka är: ställage, fristapling och automatlager. Vilken utformning som 
används beror till största delen på vilka varor som lagras och i vilka kvantiteter.  
(Algestam, S., Kılıçaslan, E., 2009, sid. 9) 
 
Det finns även olika metoder för hur en viss artikel placeras i ett lager vid inlagring.  En 
metod för inlagring kallas för fastplatssystem. Med detta menas att varje artikel har en viss 
förutbestämd plats i lagret. En fördel med denna typ av inlagring är att de administrativa 
kostnaderna för aktiviteterna kring inlagring hålls minimala. En nackdel är att metoden 
kräver mycket lagringsutrymme eftersom den maximala lagernivån av varje artikel alltid 
måste finnas tillgänglig. En annan nackdel är att denna metod inte underlättar för FIFO(First 
In First Out), d.v.s. att det material som kommer in först är det som först plockas ur lagret. 
Detta medför en ökad risk för bl.a. inkurans vilket betyder att lagrade artiklar inte längre kan 
användas i produktionen p.g.a. av att hållbarheten har gått ut eller att det inte längre finns 
en efterfrågan från marknaden. 
 
En annan inlagringsmetod kallas för flytande placeringssystem vilket betyder att inlagrade 
artiklar placeras där det finns plats och alltså inte har några förutbestämda hyllplaceringar. 
Inlagringen sker dock oftast genom någon form av prioriteringssystem såsom pallvikt eller 
uttagsfrekvens. Denna metod kräver ett större administrativt arbete då man vid 
inleveransen hela tiden måste anteckna vart varje pall lagras och föra in detta i någon form 
av administrativt system. Dock är då fördelarna, tvärtemot fastplatssystem, att 
inlagringsmetoden underlättar för FIFO samt att risken för inkurans minskar. Flytande 
placeringssystem medför också att lagerutrymmet utnyttjas uppemot 40 % bättre än vid 
fastplatssystem. 
(Oskarsson, B. et al., 2006, sid. 130) 
 

3.2.1 Lastbärare 

Det vanligaste sättet att hantera styckegods på är att ha godset på mindre enhetslastbärare i 
form av lastpallar. Hanteringen av godset underlättas då genom att man lättare kan förflytta 
det med truckar och att det lättare kan lagras i pallställage. En standardisering av pallens 
dimensioner underlättar och möjliggör upprepad användning av pallarna då man kan införa 
någon form av retursystem. Idag finns ett flertal standardiserade palltyper som är anpassade 
för att rymmas på t.ex. ett lastbilsflak eller i en container. Lastpallar tillverkas vanligast av trä 
p.g.a. att det är billigt och lätt att tillverka. En annan anledning till att träpall används är för 
att det skapas en bra friktion mellan pallen och t.ex. lastbilsflaket vilket minskar risken för att 
lastpallen ska kana iväg under transport. Lastpallar kan också vara tillverkade av t.ex. plast 
eller metall om lastpallen exempelvis ska stå där det finns hygien-krav. 
 
Hela Europa, förutom Storbritannien, har gemensamt enats om ett pallsystem som bygger 
på moduler med måtten 400*600 mm. Detta medför att artiklar oftast paketeras i lådor med 
mått efter detta format. Den vanligast använda pallen är således också dimensionerad i 
samma format med måtten 800*1200 mm. och kallas för EU-pall. Pallen fick sitt stora 
genombrott då de europeiska järnvägarna enades om detta mått för sin pool av lastpallar, 
palltypen kom därför i början att kallas för järnvägspall men är som sagt idag känd som EU-
pall. I nedanstående bild visas tre typer av EU-pall där pall-typerna av plast och metall främst 
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används vid transport och lagring av t.ex. livsmedel eller kemikalier då träpallen inte 
uppfyller exempelvis de satta säkerhets- eller hygien-kraven. 
(Lumsden, K., 2005, sid. 520-523) 
 
 

 

Figur 1. Tre olika palltyper med standardmåtten 800*1200 mm. 

3.2.2 Kostnader 

I följande underrubriker förklaras de kostnader som är kopplade till att ha produkter i ett 
lager. De kostnader som tas upp bildar tillsammans de totala kostnaderna för logistik och 
beskrivs av Oskarsson, B. et al.(2006) som totalkostnadsmodellen. Denna modell beskriver 
alla de kostnader man tar hänsyn till vid logistiska förändringar, och detta för att vissa 
kostnader kan öka vid en förändring samtidigt som en annan kan minskar. Då alla 
kostnadsförändringar slås samman så kan man se om det totalt sett blev ökade eller 
minskade kostnader. 
 
Lagerföringskostnader 

Lagerföringskostnader är kostnader som är kopplade till att lagra en produkt. Dessa 
kostnader rör bl.a. kapitalbindning och olika risker som kommer med att ha produkter i 
lager. Kapitalbindning kan ses som en kostnad genom att det uppbundna kapitalet i 
lagerhyllorna istället hade kunnat användas på ett sätt som genererat intäkter, t.ex. genom 
olika investeringar eller ränteintäkter. Olika riskkostnader kan t.ex. vara kostnad för 
inkurans, d.v.s. produkter som har gått ut i tiden vad gäller t.ex. hållbarhet eller attraktivitet 
på marknaden och därför inte kan säljas. Andra riskkostnader är kostnader för svinn, 
kassaktion och försäkringspremier. Dessa kostnader är beroende av hur stort lagret är, d.v.s. 
att ett större lager medför en högre risk för att någon eller några av dessa kostnader 
kommer att uppstå. Dessa riskkostnader räknas ut för varje företag varpå en procentuell 
lagerränta kan räknas fram. Lagerräntan används för att illustrera den kostnad en lagerhållen 
produkt kostar per år. Lagerräntan är alltså en sammanslagning av kapitalkostnaden och de 
övriga riskkostnaderna. 
 
Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader 

Lagerhållnings-/hanterings-kostnader är de som är kopplade till att driva lagret. Dessa är 
t.ex. kostnader för att äga och driva en lagerlokal, personalkostnader för den personal som 
arbetar på lagret, utrustningskostnader för t.ex. truckar och ställage samt 
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interntransportkostnader rörande lossning av gods, godskontroll, inlagring, utplockning, 
inventering m.m. 
 
Transportkostnader 

Transportkostnaderna inkluderar både de administrativa kostnader som är kopplade till att 
planera och styra transporter likväl som de faktiska transporteringskostnaderna som t.ex. 
drivmedel och andra fordonskostnader.  
 
Administrativa kostnader 

Med de administrativa logistikrelaterade kostnaderna menas de kostnader som uppkommer 
för att t.ex. lägga en order, löneutbetalning till lagerpersonal, ekonomisk uppföljning m.m. 
Lägger man ihop alla dessa olika administrativa kostnader och fördelar dessa på alla order 
som läggs så får man ut ordersärkostnaden som bl.a. används för uträkning av optimal 
orderkvantitet som kommer att diskuteras i senare kapitel. 
 
Övriga logistikrelaterade kostnader 

Det finns en mängd övriga små och stora kostnader som är kopplande till lagerföring av 
produkter. Exempel på dessa kan vara en del av den kostnad som finns för företagets 
informationssystem och emballagekostnader.  
(Oskarsson, B. et al., 2006, sid. 35-36) 

3.2.3 Omsättningslager 

Ett omsättningslager är som namnet antyder det lager som omsätts genom utplockning till 
produktion eller någon annan värdeförädlande process och kontinuerligt fylls på igen genom 
nya inleveranser. Att ett omsättningslager uppstår beror alltså på att det införskaffas mer 
material än vad som behövs till produktionen vid ett och samma tillfälle. 
 (Oskarsson, B. et al., 2006, sid. 110) 

3.2.4 Säkerhetslager 

För att ett företag ska kunna hålla förutbestämd leveransservice mot sina kunder trots en 
osäker omgivning har man ofta ett lager som ska skydda mot denna osäkerhet. Dessa 
osäkerheter kan bl.a. röra ledtider från leverantörer, efterfrågan från marknaden samt 
lagersaldo-differenser. 
 (Lumsden, K. 2005, sid. 284) 
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Figur 2. Graf som illustrerar åtgång av omsättningslager och säkerhetslager 

Källa: egen bearbetning från Oskarsson, B. et al., 2006, sid. 111-113 

 

3.3 ABC-analys 

För att kunna styra de olika materialflödena på ett så effektivt sätt som möjligt bör inte alla 
artiklar behandlas på samma sätt. Därför är det lämpligt att dela in artikelsortimentet efter 
t.ex. volymvärde, total volym eller tyngd m.m., och göra detta med någon lämplig metod.  
 
Att göra en ABC-analys utifrån artiklarnas volymvärde bidrar till att man lättare kan styra A-, 
B-, och C-artiklar på olika sätt. Idén med denna klassificering är att c:a 80 % av det totala 
volymvärdet representeras av c:a 20% av artikelsortimentet. Dessa 20 % motsvarar då alla A-
artiklar. När det är fastställt vilka artiklar som berörs kan företaget koncentrera sig på att 
försöka minska den totala ledtiden, reducera ordersärkostnaden och osäkerheten för dessa 
produkter för att på så sätt uppnå en högre lageromsättningshastighet.  
 
Klassificeringen kan också baseras på t.ex. total volym/artikel för att på så sätt dela in 
lagerytan i A-, B- och C-platser och därigenom uppnå en reducering av den totala 
hanteringstiden vad gäller t.ex. inlagring och utplockning.  
(Lumsden, K., 2005, sid. 445-446) 
 
Oavsett vilket kriterium man väljer att basera klassindelningen på, så genomförs indelningen 
enligt samma metodsteg: 

1. Välj kriterium, t.ex. volymvärde, total volym eller tyngd och beräkna detta värde för 
respektive artikel. 

2. Rangordna artiklar efter fallande värde. 
3. Räkna ut den procentuella andelen av det totala värdet per artikel. 
4. Beräkna det ackumulerade procentuella värdet. 
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5. Räkna fram den procentuella andelen varje artikel står för av det totala 
artikelsortimentet. 

6. Beräkna den ackumulerade procentuella andelen. 
7. Bestäm lämplig klassindelning, t.ex. 80-20-regeln för A-artiklar. 

(Oskarsson, B. et al., 2006, sid. 251) 
 

 

Figur 3. Illustration av ett exempel på ABC-klassificering 

Källa: http://tools.effso.se/assets/images/abc-klassifikation02.jpg (2009-04-30 kl.10:00) 
 

3.4 Planering och styrning av material 

Materialstyrning kan enligt Mattsson (2002) definieras som ”den operativt inriktade 
administration som krävs för att styra flödet av material inom given fysisk produktions- och 
distributionsstruktur”. Med detta menas att materialstyrningen både innefattar planeringen 
av de aktiviteter som tillsammans skapar ett materialflöde och även kontrollen av dessa. För 
att kunna klargöra vad som menas med en materialstyrningsmetod så delas begreppet 
materialstyrning in i olika delfunktioner. Dessa är: 
 

 Planering. Planering inom materialstyrning syftar till att fatta olika beslut angående 
ett flertal materialflödesaktiviteter. Dessa kan t.ex. vara hur mycket som ska beställas 
från en försörjande enhet till en förbrukande, och när denna beställning ska ske. 

 Omplanering. Ibland måste beslut angående tidigare planerade aktiviteter ändras 
med avseende på kvantiteter och tider för överföring av material. 

 Exekvering, d.v.s. verkställandet av planerade och ev. omplanerade 
materialflödesaktiviteter såsom att släppa en tillverkningsorder eller att lägga en 
inköpsorder till en leverantör. 

 Bevakning syftar till att övervaka dessa aktiviteter för att försäkra sig om att dessa 
utförs enligt överenskomna planer.  
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 Rapportering. Med rapportering menas att information angående genomförda 
aktiviteter och/eller aktiviteter som skulle ha varit avslutade samlas in och 
rapporteras. 

 Uppföljning genomförs genom bearbetning, sammanställning och analyser av utfallet 
av utförda och uteblivna aktiviteter, samt att dra slutsatser av analysresultaten. 
 

Till dessa delfunktioner av materialstyrning så finns det ett stort antal olika alternativ av 
rutiner och tillvägagångssätt att tillämpa i praktiken. De olika materialstyrningsmetoder som 
finns är mest kopplade till den första punkten i listan ovan, d.v.s. planeringen av 
beställningskvantiteter och tidpunkten för dessa.  
 
Flödet av material, från leverantören sett en produkt och från kunden sett en artikel eller 
utgångsmaterial, definieras av den mängd som ska överföras och vid vilken tidpunkt denna 
överföring ska vara genomförd, d.v.s. när materialet tillhandahålls hos kunden. 
Materialstyrningens grundproblem innebär alltså att fastställa dessa kvantiteter och 
tidpunkter på ett så effektivt sätt som möjligt. De olika materialstyrningsmetoder som finns 
grundar alla i tre stycken olika frågeställningar: 
 

 Hur mycket ska vi beställa från leverantören?(Kvantitetsfrågan) 

 När ska inleveransen av ordern ske till lager?(Leveranstidsfrågan) 

 När ska inköpsorden läggas till leverantören?(Beordringstidsfrågan) 
(Mattsson, S-A, 2002, sid. 395-396) 

3.4.1 Hur mycket ska vi beställa? 

Den optimala orderkvantiteten, ur ekonomisk synvinkel, kan bl.a. räknas ut genom 
tillämpning av Wilsonformeln. Metoden brukar också kallas för EOQ-formeln (Economic 
Order Quantity). När en sådan uträkning görs måste man ta hänsyn till de kostnader som 
förändras vid ändring av orderstorleken. Wilsonformeln utgår ifrån att den totala 
beordringskostnaden påverkas, d.v.s. att en mindre orderkvantitet leder till fler beordringar 
vilket ger en högre total beordringskostnad och vice versa. Likaså att kostnaden för 
lagerföring påverkas, där mindre orderkvantiteter leder till lägre medellagernivåer och 

därför lägre lagerföringskostnader. Wilson-formeln kan illustreras som 
rp
KDQ 2*  där: 

 
Q*= optimal orderkvantitet 
K = ordersärkostnad 
D = efterfrågan per tidsenhet 
r = lagerränta 
p = produktens värde 
 
Wilson-formeln ställer dock en del krav och har vissa begränsningar vilka förklaras nedan: 

 Att efterfrågan kan uppskattas som jämn och att den är känd. Efterfrågan är i 
praktiken aldrig helt jämn men formeln ger ett bra resultat vid mindre 
efterfrågevariationer. 

 Att det inte finns några kvantitetsrabatter från leverantören. Detta är vanligt 
förekommande och bidrar till att produktvärdet inte förblir konstant vid olika 
orderkvantiteter. Detta problem går dock att komma runt m.h.a. en matematisk 
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formel eller att man får jämföra den erhållna besparingen med den ekonomiska 
orderkvantiteten mot den eventuellt ökade transportkostnaden. 

 Att hela orden levereras samtidigt. 

 Formeln tar inte hänsyn till olika kapacitetsbegränsningar såsom lagringskapaciteter 
och transportkapaciteter vilket kan leda till att erhållen ekonomisk orderkvantitet i 
realiteten inte är lämplig eller ens möjlig. 

 Ordersärkostnad och lagerränta kan vara svåra att beräkna korrekt, men så länge 
man har någorlunda rimliga värden på dessa så medför detta inget problem då den 
ekonomiska orderkvantiteten inte påverkas nämnvärt om dessa värden inte är helt 
exakta. 

(Oskarsson, B. et al., 2006, sid. 221-223) 
 
Hur kostnaden varierar beroende på orderkvantiteten illustreras i nedanstående figur 

 

Figur 4. Kostnadsgraf som illustrerear den ekonomiska orderkvantiteten. 

Källa: Egen bearbetning av Oskarsson, B. et al., 2006) 
 

De begränsningar som finns gällande beräkningen av en ekonomisk orderkvantitet med 
Wilson-formeln går att komma runt m.h.a. mer eller mindre invecklade mattematiska 
formler med Wilson-formeln som grund. Genom att utöka denna formel med fler variabler 
och uttryck så kan man nu ta hänsyn till t.ex. kvantitetsrabatter, bristkostnader m.m. 

3.4.2 När ska vi beställa? 

När en beställning ska ske kan bl.a. baseras på ett s.k. beställningspunktssystem. Ett 
beställningspunktssystem bygger på att en beordring görs när lagernivån sjunkit till en viss 
nivå som kallas för beställningspunkt. Denna beställningspunkt bestäms utifrån storleken på 
säkerhetslagret och den normala förbrukningen under ledtiden från leverantören. Vid 
normal och jämn förbrukning kommer alltså inleveransen precis i den tidpunkt som 
lagernivån är den samma som säkerhetslagernivån. Är dock förbrukningen högre eller lägre 
än normalt så kommer det att resultera i att inleveransen kommer när lagernivån är under 
eller över säkerhetslagernivån.  
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Matematiskt räknas denna beställningspunkt ut enligt följande formel: 

VDLedtidSLBP    

 
Där: 
BP = Beställningspunkt 
SL = Säkerhetslager 
Ledtid = Tid från beställning till leverans 
DV = Medelefterfrågan för en vecka 
 (Oskarsson, B. et al., 2006, sid. 225) 

3.4.3 Hur ofta ska vi beställa? 

Istället för att räkna ut en optimal orderkvantitet och sedan anpassa beställningspunkterna 
efter denna, så kan man räkna fram en optimal ordertäckningstid. Den optimala 
ordertäckningstiden kallas också för TBO(Time Between Order) och lämpar sig då efterfrågan 
inte är konstant.  
 
Metoden går ut på att man först approximerar den varierande efterfrågan(Di) med ett 
genomsnittligt värde(Dmedel). Härefter räknar man fram den optimala orderstorleken(Q*) 
med hjälp av tidigare förklarad Wilson-formel. Denna orderstorlek kommer nu att täcka 
medelefterfrågan för en eller flera perioder, denna tid blir då den erhållna 

ordertäckningstiden och kan beskrivas genom: MedelDQTBO * .  

 
Eftersom denna metod används då det finns en varierad efterfrågan så kommer således 
orderstorlekarna att variera från en ordertäckningstid till nästa. Enda kravet med denna 
metod är att ordertäckningstiden måste vara ett heltal.  
(Lumsden, K., 2005, sid. 366-367)   

3.5 Lean-produktion/distribution   

Lean-konceptet har sitt ursprung från bilindustrin(Toyota) i Japan under 1970-talet. Strax 
efter att Toyota implementerade dessa lean-principer(icke kapitalintensiva) tog företaget 
snabbt en ledande position på bilmarknaden. Principen går ut på att man ska eliminera 
onödiga moment/processer i bl.a. produktionen och transporter, för att på så vis få ner 
väntetider, överproduktion, defekter o.s.v. Målet är att skapa snabbare och flexiblare flöden 
för att på så sätt bli av med de kostnader som genereras av långsamma processer. Att 
långsamma och onödiga processer kostar mer pengar beror på att produkterna måste 
förvaras under en lägre tid, flyttas fler och längre sträckor, inventeras oftare och att risken 
för inkurans ökar.  
 
En viktig aspekt för att uppnå en lean-verksamhet är att eliminera slöserier inom både 
produktion och distribution. Med slöseri menas i det här fallet olika aktiviteter som inte 
tillför någon förädling eller annan form av värdeökning på slutprodukten. Dessa slöserier kan 
enligt K. Lumsden(2005) delas in i nio olika kategorier: 
 

 Överproduktion. Att producera mer än vad marknaden efterfrågar bidrar till onödiga 
kostnader i form av onödiga lager och produkter som måste kasseras på grund av 
utgången hållbarhet m.m. 
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 Väntetider. Väntetider innebär att produkten lagras i någon form av lager vilket enligt 
kapitel 3.2.2 kommer med olika kostnader. Undersökningar visar att det inte är 
ovanligt att väntetider utgör c:a 90% av en produkts ledtid. Detta betyder alltså att 
produkten bara genomgår värdeskapande processer under en tiondel av ledtiden. 

 Transport. Onödiga transporter medför onödiga transportkostnader och en ökad risk 
för att produkter transportskadas och därför bör minimeras. 

 Överbearbetning. Med överbearbetning menas att en produkt bearbetas mer än vad 
som behövs utifrån kundens önskemål och krav. 

 Lager. Då en produkt i lager bara kostar och inte ökar någonting i värde bör onödig 
lagring av produkter undvikas. 

 Förflyttning. Dessa förflyttningar syftar till de interna förflyttningarna mellan olika 
delar i produktionen eller mellan olika lager, då dessa bara är ett slöseri av resurser. 

 Defekta produkter. Tillverkning och förflyttning av defekta produkter genom 
försörjningskedjan är ett slöseri som bör undvikas.  

 Oanvända resurser. Det vill säga resurser som finns tillgängliga men inte används 
kostar bara pengar utan att generera några intäkter.  

 Resurser som används på fel sätt. Om en resurs inte används på det sätt som den är 
avsedd för medför detta en form av resursslöseri.  
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4 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel presenterar en beskrivning av nuläget på Arla Foods i Linköping gällande lager, 
beställningar, transporter och flöden rörande emballage.  

4.1 Lager 

Idag lagras emballage på Arla Foods Linköping i flera olika lager. Dessa lager skiljer sig åt vad 
gäller storlek, produktinnehåll och syfte. De olika lagren som idag finns på anläggningen 
illustreras i figur 4 nedan. 
 

 

Figur 5. Planskiss över Arla foods  i Linköping (ej skalenlig).  

Källa: Egen bearbetning utifrån Arla Foods företagsbroschyr 
 

De orangea fälten illustrerar lagerutrymme för emballage, de gröna fälten illustrerar 
förpackningsavdelning, de ljusblå och gråa fälten illustrerar ytor och utrymmen för andra 
ändamål, såsom korridorer och processrum. 
 
Tältet: 
Tältet är beläget utanför huvudbyggnaden. Här lagras flera olika typer av emballage. Detta 
lager är indelat i två delar. Den inre delen har ett tvåvånings-ställage som rymmer 12 EU-
pallar i bredd. Taket i lagret är snett vilket medför att den andra våningen i ställaget har 
blandad kapacitet. I mitten är det c:a 5m högt och längst ut vid väggarna är det c:a 3m till 
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tak. Det finns även golvyta för fristapling av c:a 100 EU-pallar i den inre delen av tältet. I den 
yttre delen av tältet sker lagring endast på avsedd golvyta med plats för c:a 90 EU-pallar. I 
denna del lagras förutom emballage även tompallar. 
 
Detta lager har som syfte att ta emot emballage från leverantör och försörja Stora 
emballagelagret, Dagslager-Vit samt papperslagret med emballage.  
 
Stora emballagelagret: 
Detta lager finns i huvudbyggnaden. Här lagras många typer av emballage och även pulver 
såsom socker och vassleprotein. I detta lager lagras huvudsakligen pallarna i ställage med en 
total lagringskapacitet på c:a 650 EU-pallar. I ett mindre rum bredvid lagrets huvudlokal 
lagras plastpellets samt ett antal pallar med bägare.   
 
Syftet med Stora emballagelagret är att ta emot gods direkt från leverantör om utrymme 
finns, fungera som mellanlager mellan tältet och dagslager och då försörja de olika 
dagslagren med emballage.  
 
Dagslager Frukt: 
Dagslager Frukt ligger i huvudbyggnaden vid förpackningsavdelning Frukt. I detta lager finns 
ett ställage med 30 pallplatser och en golvyta som rymmer c:a 10 stycken större storpallar. 
 
Lagrets syfte är att försörja förpackningsavdelning Frukt med emballage.  
 
Tråghyllan: 
Tråghyllan är belägen på andra våningen i huvudbyggnaden. Här lagras endast tråg och lim. 
Lagret har ställageplats för c:a 60 EU-pallar. Det finns också golvyta för fristapling av 55 EU-
pallar där de staplas två i höjd. Totalt har lagret utrymme för c:a 170 EU-pallar, lagret tillåter 
dock lite mer vid behov i form av icke för lagring ämnade golvytor.  
 
Syftet med lagret är att ta emot tråg och lim direkt från leverantör för att sedan försörja 
trågmaskinerna på andra våningen med tråg och lim.  
 
Dagslager Vit: 
Dagslager Vit är placerat i huvudbyggnaden mellan Vit- och Frukt-förpackningsavdelningen. 
Lagret har ställage som rymmer c:a 110 EU-pallar. Det finns också golvyta för runt tio stycken 
storpallar.   
 
Lagret syftar till att främst försörja produktionsmaskiner i Vit-förpackningsavdelning, lite 
emballage går dock också till Frukt-förpackningsavdelningen. 
 
Papperslagret: 
Papperslagret är beläget i anslutning till Vit-förpackningsavdelningen i huvudbyggnaden. 
Lagret har ställage med plats för 18 EU-pallar. I ställagen lagras olika bägare och hinkar samt 
lock till dessa. I lagret finns också golvyta för lagring av storpall. Dessa pall staplas två i höjd 
och golvet har 24 storpallplatser, vilket medför en lagringskapacitet på 48 storpallar.   
 
Syftet med detta lager är att försörja tre olika produktionsmaskiner med emballage.  
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Reklamlagret: 
Reklamlagret är beläget utanför huvudbyggnaden. Det som lagras här är emballagerullar till 
en och samma produktionsmaskin samt några få returer. I detta lager finns inget ställage, 
utan allt lagras på golvet. Det är dock möjligt att lagra pallar med detta emballage på 
varandra och lagret tillåter två pallar i höjd, då varje pall bär fem rullar. Golvytan rymmer c:a 
70 storpall. Med två pall i höjd rymmer lagret c:a 140 pall vilket motsvarar 700 st. rullar.  
 
Syftet med detta lager är att lagra mottaget emballage från leverantör och att försörja 
papperslagret med emballage.  

4.2 Beställningar 

Orderläggningen av emballage utförs idag främst av en person inne på 
planeringsavdelningen. Personen i fråga lägger en emballageorder som till största delen 
baseras på en prognos från ett huvudkontor i Stockholm, men gör själv små justeringar 
utifrån gällande lagernivåer och egna kalkyleringar.  
 
Beställningar görs från flera olika leverantörer inom Europa. De som har betraktats närmare i 
detta projekt är bl.a. belägna i Tjeckien, Finland och Sverige. Vissa leverantörer har inga 
mängdrabatter medans andra ger rabatt då Arla t.ex. beställer fulla lastbilar.  

4.3 Transporter 

I nedanstående kapitel beskrivs de interna och de externa transporterna som är kopplade till 
Arlas materialflöde av emballage. 

4.3.1 Externa transporter 

Externa transporter innefattar transporter som antingen kommer från en extern part eller 
ska till en extern part. Vad gäller emballage är det främst transporter till anläggningen från 
emballageleverantörerna som är aktuella, dock finns det ett mindre flöde av icke-dugligt 
emballage som returneras tillbaka till leverantör, eller kasseras direkt på bekostnad av 
leverantören. Transporterna av emballage till Arla Foods i Linköping utförs idag endast av 
leverantörerna eller av transportföretag på uppdrag av leverantörerna.  Detta betyder alltså 
att Arla inte betalar något för emballageleveranserna utöver den kostnad som sätts av 
leverantören för det beställda emballaget. Inleveranserna sker till olika emballagelager vid 
Arla Foods i Linköping, dessa är: stora emballagelagret, tältet, papperslagret och 
reklamlagret. Till vilket utav dessa lager som inleveransen sker beror främst på vilken typ av 
emballageprodukt som levereras samt på lagringskapaciteten i de olika lagrena.  

4.3.2 Interna transporter 

De interna transporterna syftar till de emballagetransporter som sker mellan de olika 
emballagelagren och dagslagren. Dessa transporter tar givetvis olika lång tid beroende på 
transportsträcka och transportmedel. De transportmedel som används för att utföra interna 
transporter är olika typer av truckar både utomhus och inomhus beroende på mellan vilka 
lager som transporterna sker. De truckar som används för interntransporter leasas av ett 
externt truckföretag alternativt ägs av Arla själva. Arla Foods i Linköping tillhandahåller två 
utomhustruckar som leasas med ett fullserviceavtal. Dessa har tre olika stora kostnader som 
utöver bränsle är: 

 Kapitalkostnader/avskrivningar med avskrivningstid på 7 år  
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 Servicekostnader i fullserviceavtalet  

 Kostnader för egenvållade skador 
Kapitalkostnaden är lika fördelad över hela avskrivningstiden och varierar alltså inte med 
tiden. Servicekostnaden varierar beroende på hur mycket trucken körs och hur mycket 
slitage som beror på korrekt användande av trucken. Den tredje stora kostnaden för 
truckarna är självvållade skador som åstadkoms av truckförarna. Dessa skadekostnader ingår 
inte i fullserviceavtalet som Arla tecknat med en leasingföretaget. 
 
Utöver de två utomhustruckarna har man på företaget två låglyftstruckar som används till 
interntransporter inomhus och i viss mån inlagring av emballage. Dessa ägs av Arla Foods 
och då avskrivningstiden för dessa har gått ut finns inga kapitalkostnader för dem. Dock har 
man fortfarande de två andra stora kostnaderna servicekostnader och kostnader för 
egenvållade skador. Dessa är dock mindre för låglyftarna än för utomhustruckarna.   
 
Förutom de truckar som utför interna transporter på anläggningen finns ett antal olika 
truckar av olika sort för hantering av gods inom de olika lagren.  
 
De transporter som sker till och mellan de olika lagren på anläggningen visas i nedanstående 
figur. 
 

 

Figur 6. Planskiss över Arla Foods med de olika fysiska emballagetransporterna utritade. 

Källa: Egen bearbetning utifrån företagsbroschyr 
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4.4 Flöden 

I nedanstående bild så illustreras de aktiviteter och flöden som sker inom Arla Foods i 
Linköping från lagd order fram till inlagring i dagslager och det är denna del av flödet är den 
som arbetet i huvudsak koncentreras kring. 

 

Figur 7. Flödeskarta som illustrerar samtliga aktiviteter från inköp fram till dagslager 

Som figur 6 visar så existerar både ett fysiskt flöde av material och ett informationsflöde. Det 
mesta av informationen angående bl.a. beställningskvantiteter och lagernivåer kan utläsas 
ur företagets affärssystem (Movex). Som beskrivits i kapitel 4.2 utarbetas prognoserna på 
annan ort, dessa hämtas av inköpare i Linköping via affärssystemet.  
 
Ankomstkontrollen som sker i samband med att man tar emot gods från leverantör i något 
av lagren innefattar främst att kontrollera kvantitet och synliga skador på godset. En mer 
ingående kontroll av emballaget utförs senare i samband med uppstart av produktion. 
Denna kontroll visas dock inte i figur 6 då de utförs efter att emballaget lämnat dagslagren. 
 
Det bör tilläggas att reklamationsblanketterna oftast är i pappersform och att order till 
leverantör mer sällan är i pappersform. 
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5 Nulägesanalys 
I detta kapitel kommer nuläget att analyseras. Analysen baseras på egna reflektionen, 
intervjuer och möten med anställda på Arla Foods samt på den teori som presenteras i 
kapitel 3. 

5.1 Lager 

Det första intrycket av lagersituationen på Arla Foods i Linköping var att alla emballagelager 
var väl fyllda. Detta resulterar i att emballage ofta lagras utanför avsatta lagerytor såsom i 
korridorer eller andra utrymmen. Något som personalen påpekar är att det finns ett stort 
behov av mer lagringsutrymmen. Man har därför en tanke att bygga ett nytt lager(se 
nedanstående figur) vars främsta syfte är att lösa problemet med platsbrist.  

 

Figur 8. Figuren visar placeringen för det nya planerade lagret. 

I lagrena tillämpas i störst utsträckning ett flytande placeringssystem av emballaget med 
hänsyn till pallens vikt, d.v.s. att tungt gods placeras i botten av ställaget och lättare gods 
högre upp. Det verkar inte finnas någon annan utarbetad placeringsstrategi på företaget mer 
än att vissa leveranser placeras direkt på golvet då emballaget ska ut från lagret till 
produktionen inom en snar framtid. Detta leder till att vissa emballagetyper som har en hög 
uttagsfrekvens kan komma att placeras svåråtkomligt i lagret samtidigt som vissa 
emballagetyper med en väldigt låg lageromsättningshastighet blir stående under lång tid på 
någon av de lägre ställagevåningarna. Detta resulterar i att de interna transporterna ofta tar 
onödigt lång tid. 
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Vid observation upptäcktes också att en och samma emballagetyp ofta lagras på flera olika 
ställen. Detta sker till följd av att lagren ofta är överfulla vilket leder till att samma typ av 
emballage måste delas upp på flera olika lager.  Bland annat upptäcktes att en typ av 
emballage fanns lagrad på två olika ställen, exklusive dagslagret, belägna långt ifrån 
varandra, och då också i väldigt stora kvantiteter. Detta leder till att dessa pallar med 
emballage får en låg lageromsättningshastighet och alltså bara står och binder onödigt 
kapital i väntan på produktion. 
 
När de undersökta emballage-produkternas lagernivåer studerades mer ingående 
upptäcktes att lagernivåerna var väldigt höga för främst en av de olika produkttyperna. 
Dessutom var de säkerhetslager som var kopplade till de olika sorterna av denna 
emballagetyp väldigt höga med en täcktid, d.v.s. den tid som säkerhetslagret täcker under 
en medelefterfrågan, från c:a tre veckor upp till 20 veckor. Dessutom framgick ingen 
starkare koppling mellan efterfrågan och säkerhetslagernivåerna. Då detta är en produkttyp 
med ett högt materialvärde per pall så kan en reducerad lagernivå bidra till lägre 
lagerhållningskostnader, den reducerade lagernivån frigör dock inte så mycket lageryta 
eftersom varje pall med denna emballagetyp rymmer tillräckligt med emballage för en 
längre tids produktion, till skillnad från många andra emballagetyper.  
 

 

Figur 9.  Diagram som illustrerar lagernivån under ett år för en viss emballagetyp 

I ovanstående diagram kan man tydligt urskilja hur lagernivån hela tiden ligger onödigt högt 
ovanför säkerhetslagernivån, som även den kan anses vara för hög med tanke på gällande 
efterfrågan från marknaden samt leveranssäkerhet från leverantören. Den uppsatta 
säkerhetslagernivån täcker i detta fall c:a fem och en halv veckas medelefterfrågan. En 
sänkning av säkerhetslagret leder till att företaget kan frigöra kapital som kan användas till 
t.ex. olika investeringar eller att betala av lån m.m. Lagernivån för de övriga 
emballagetyperna kan ses i bilaga 1. 

5.2 Beställningar 

Eftersom beställningarna idag nästan bara sker mot prognos av efterfrågan samt baseras på 
de olika ledtiderna från leverantörerna, så finns det inte någon utarbetad strategi för att 
göra detta på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det vill säga att man idag inte jobbar 
med några optimerade orderstorlekar och/eller optimerade beställningspunkter. En del av 
de emballagetyper som detta arbete studerar är produkter med stor årlig volymmässig 
efterfrågan, detta betyder att många pall med gods levereras ofta och inte lagerhålls särskilt 
länge. Anledningen till de frekventa leveranserna är främst för att hålla ner lagernivåerna 
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vilka idag ändå är för höga. Från en leverantör finns även ett krav på beställning av fulla 
lastbilar á 30 stycken EU-pall, vilket tyder på en tydlig push-situation, och där inte någon 
större förändring av beställningsrutiner kan ske utan att man har möte med leverantören 
och diskuterar nya priser och ändring av kontrakt m.m. Här fungerar alltså den metod man 
använder sig av idag på ett relativt bra sätt. Efterfrågan på de olika emballagetyperna som 
studerats i de flesta fall anses som jämn, bortsätt från veckorna runt midsommar och 
jul/nyår. Detta underlättar för att kunna bestämma mer effektiva orderstrategier.  För att se 
efterfrågan för de olika emballagetyperna, se bilaga 2.  
 

 

Figur 10. Diagram som illustrerar den årliga efterfrågan för en viss emballagetyp. 

5.3 Transporter 

På grund av hur lagersituationen ser ut idag så förekommer det många transporter mellan 
de olika lagrena. Detta beror till största del på att vissa leveranser vid ankomst måste delas 
på två lager p.g.a. platsbrist vilket dels då leder till att en del av emballaget måste köras bort 
från ankomstplatsen med interntransporter och dels att godset måste tillbaka samma väg 
fram till produktion. Vissa emballagetyper kräver interntransporter p.g.a. att det inte finns 
lossningsmöjligheter vid alla lagerplatser. Vid en analys av de interna transporter som sker 
vid mejeriet så kan man konstatera att de transporter som sker utomhus är de som både är 
dyrast och där risken är störst för transportskador som uppkommer främst vintertid vid halt 
väglag. Att dessa transporter är dyrast beror främst på att trucktypen som används vid 
utomhustransporterna både har en högre avskrivningskostnad samt en högre 
servicekostnad.  
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6 Förbättringsförslag 
I detta kapitel kommer ett antal olika förbättringsförslag presenteras som baseras på den 
analys som gjorts av nuläget med grund i den teori som presenterats i kapitel 3. Målet med 
dessa förslag är att Arla Foods ska kunna tillämpa dem i praktiken för att på så sätt uppnå en 
mer kostnadseffektiv materialflödesstyrning.  

6.1 Orderkvantiteter och beställningspunkter 

Utifrån analysen av de nuvarande beställningsrutinerna, så är det tydligt att det finns rum för 
förbättringar.  Ett förbättringsförslag är att kontrollera och skapa nya beställningspunkter 
och orderkvantiteter efter en utarbetad strategi för att på så sätt uppnå en mer 
kostnadseffektiv lagerstyrning.  
 
En möjlig strategi för att förbättra orderstyrningen är att använda sig av ekonomiska 
orderkvantiteter(EOQ) med beställningspunkter bestämda utifrån ledtiden, 
säkerhetslagernivån och medelefterfrågan, vilket måste räknas ut för varje artikel.  
 
Under arbetet studerades fyra olika emballagetyper vilka var bägare, lock, oblater och 
brickor.  I fallet med bägare så framgick att det ej är lämpligt att nyttja EOQ-metoden. Detta 
p.g.a. att leveranserna idag sker med fulla lastbilar och kvantiteterna kan därför inte justeras 
med denna metod. Här bör man vid mejeriet undersöka närmare hur stor rabatten är som 
erhålls vid denna leverans och sedan undersöka vilka kostnadsbesparingar som en 
ekonomisk orderkvantitet skulle ge. Dessa två kan sedan jämföras varpå man kan fastställa 
om bägarna ska beställas enligt hur de beställs idag eller om man bör tillämpa någon annan 
metod. Vid beställning av oblater så lämpar sig EOQ-metoden bra. Oblaterna har en jämn 
efterfrågan och inga mängdrabatter.  Då denna metod tillämpades på historisk data så 
minskade alla medellagernivåer med upp till c:a 60%, vilket framför allt leder till en minskad 
kapitalbindning. Nedan visas en tabell med resultatet för medellagernivån av förändringarna 
med fasta beställningspunkter och med EOQ- och TBO-orderkvantiteter.   
 
Artikel-

typ 
Artikel-sort MLN före förändring MLN efter förändring Skillnad Procentuell 

minskning 

Oblat 1 1 328 911 583 355 -745 556 56% 

Oblat 2 226 219 199 277 -26 942 12% 

Oblat 3 2 037 284 1 243 558 -793 726 39% 

Oblat 4 2 170 356 1 446 580 -723 776 33% 

Oblat 5 336 924 292 110 -44 813 13% 

Oblat 6 374 639 344 780 -29 860 8% 

Oblat 7 479 266 367 893 -111 373 23% 

Oblat 8 270 434 195 431 -75 003 28% 

Oblat 9 234 838 55 834 -179 003 76% 

Oblat 10 452 268 316 294 -135 974 30% 

Oblat 11 1 065 542 595 824 -469 718 44% 

Oblat 12 213 024 195 446 -17 578 8% 

Oblat 13 252 650 171 650 -81 000 32% 

Oblat 14 210 445 203 538 -6 907 3% 

 
Tabell 1  Tabell över medellagernivåerna före och efter tillämpning av EOQ. Lagernivåerna anges i antal 

produkter. 
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I nedanstående figurer visas även en av de förändrade lagernivåerna i två stycken diagram. 
 

 

Figur 11. Diagram över lagernivåerna under ett år innan tillämpning av EOQ. 

 

Figur 12. Diagram över lagernivåerna under ett år efter tillämpning av EOQ. 

Minskade medellagernivåer innebär minskade lagerföringskostnader, d.v.s. 
kapitalkostnaderna och riskkostnaderna för de lagerhållna varorna. Beordringskostnaden 
baseras på ordersärkostnaden där en total ökning eller minskning efter förändringarna sker 
beroende på antalet lagda order per oblatsort.  I tabellen nedan visas de 
kostnadsbesparingar som tillämpningen av EOQ medför. 
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TYP Artikel-sort Lagerföringskostnad(SEK) Beordringskostnad(SEK) Totalt(SEK) 

Oblat 1 -7 784 -400 -8 184 

Oblat 2 -281 0 -281 

Oblat 3 -8 286 -2 000 -10 286 

Oblat 4 -7 556 -3 200 -10 756 

Oblat 5 -468 0 -468 

Oblat 6 -312 0 -312 

Oblat 7 -1 163 -800 -1 963 

Oblat 8 -783 0 -783 

Oblat 9 -124 400 276 

Oblat 10 -1 420 400 -1 020 

Oblat 11 -4 904 400 -4 504 

Oblat 12 -184 400 216 

Oblat 13 -846 0 -846 

Oblat 14 -72 0 -72 

 Totalt: -34 182 -4 800 -38 982 

 
Tabell 2 Tabell över den årliga besparingen med tillämpade EOQ. 
 
I fallet Oblat 3 och Oblat 4 så är efterfrågan större än den uträknade ekonomiska 
orderkvantiteten under ledtiden, vilket leder till att denna metod inte kan användas lika 
enkelt, som med de övriga oblaterna, för dessa två produkter. Istället användes en metod 
som heter TBO(Time Between Orders) med vilken den mest ekonomiska tiden mellan 
beställningspunkter räknas fram.  Orderkvantiteten baseras då istället på en prognos som 
täcker TBO-spannet. Hur väl denna metod fungerar beror helt på hur pass korrekt prognosen 
är under artikels ledtid. Den prognos som användes vid uträkning till denna rapport 
baserades på en approximation av historisk data för att inte få exakta siffror. Tiden mellan 
order räknades ut enligt den beskrivna teorin och blev i detta fall fem veckor för de båda 
produkterna, vilket betyder att en order ska läggas var femte vecka och varje order då ska 
täcka en efterfrågeprognos för fem veckor.  
 
Vid styrning av de övriga två emballagetyperna, lock och brickor, så lämpar sig EOQ inte 
särskilt bra p.g.a. färre men större beställningar vilket resulterar i höga maxlagernivåer. Med 
den rådande lagersituationen så vore denna metod alltså dålig att tillämpa på dessa 
produkter trots att Arla Foods sparar in mer pengar genom en lägre årlig beordringskostnad 
än vad den ökade lagernivån bidrar med ökad lagerhållningskostnad. Ett alternativ som kan 
tillämpas vilket fortfarande är mer ekonomiskt lönsam än dagens sätt att styra dessa 
produkter är att halvera den ekonomiska orderkvantiteten vilket kommer att sänka 
medellagernivån men öka antalet beordringar, jämfört med att tillämpa en ren EOQ-strategi.    
I tabellen nedan visas hur medellagernivåerna förändras med tillämpning av EOQ samt med 
halva EOQ. 
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Artikel-typ MLN Innan förändring MLN EOQ MLN 

EOQ/2 

Lock 1 098 515 1 559 953 944 994 

Bricka 1 73 669 168 318 100 775 

Bricka 2 23 094 67 985 40 162 

 
Tabell 3 Tabell över medellagernivån före och efter förändringar. 
 
De kostnader som är kopplade till dessa förändringar visas i nedanstående tabell. 
 

TYP Lagerföringskostnad(SEK) Beordringskostnad(SEK) Totalt(SEK) 

Lock - EOQ 3 599 -11 600 -8 001 

Bricka 1 -EOQ 4 157 -14 800 -10 643 

Bricka 2 - EOQ 1 972 -16 800 -14 828 

Lock - EOQ/2 -1 197 -3 200 -4 397 

Bricka 1 - EOQ/2 1 190 -8 800 -7 610 

Bricka 2 - EOQ/2 750 -14 400 -13 650 

 
Tabell 4 Tabell över kostnadsförändringar med tillämpad EOQ och halva EOQ. 

 

6.2 Säkerhetslagerjusteringar 

Vid en analys av dagens säkerhetslagernivåer, för de olika emballagetyperna, så kunde det 
konstateras att nivån för oblater för det mesta var omotiverat höga. Det fanns med andra 
ord ingen närmare koppling mellan säkerhetslagernivåerna och efterfrågan för respektive 
oblat-typ. Ett förslag är att justera dessa nivåer så att säkerhetslagret täcker c:a två veckors 
medelefterfrågan med hänsyn till fulla lådor. Genom att tillämpa detta så kunde c:a 240 000 
SEK frigöras genom en minskning av bundet kapital i säkerhetslager. Detta kapital kan istället 
användas till andra saker inom företaget såsom investeringar i utrustning, avbetalningar 
m.m.  
 
I tabell 5 så visas det hur mycket kapital som kan frigöras genom att anpassa 
säkerhetslagernivåerna. 
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Tabell 5 Tabell över frigjort kapital genom att anpassa säkerhetslagernivåer. 

 
I bilaga 3 redovisas diagram, för respektive oblat, över de förändringar som gjorts både 
genom sänkta säkerhetslagernivåer samt tillämpning av EOQ och TBO.  

6.3 Nya emballagelagret 

Det nya lagret som planeras på anläggningen kommer att leda till ökad lagringskapacitet och 
dess placering kommer avgöra vad som ska lagras där samt vilka interntransporter som då 
kommer att reduceras.  

6.3.1 Kapacitet 

Detta lager kommer att ligga fysiskt nära den produktionsmaskin vars emballage studerats i 
denna rapport. En lösning är att lagra allt emballage som försörjer den aktuella maskinen i 
detta lager. För att kontrollera att detta är möjligt gjordes först en kontroll om det finns 
tillräckligt med utrymme i det nya lagret för att rymma detta emballage. De uträkningar som 
utfördes berörde nuvarande lager- och orderhantering, och det togs hänsyn till både 
maxlagernivåer och medellagernivåer. Det nya lagret kommer att ha kapacitet för 250 EU-
pall i ställage samt golvyta för c:a 40 st. Detta betyder att den totala mängden emballage till 
den aktuella maskinen aldrig bör överstiga 290 pall, för att undvika att samma emballage 
måste lagras på flera platser. I tabell 6 visas resultatet av de uträkningar som gjordes 
gällande antal pall vid maximal lagernivå samt vid medellagernivå, där det totala antalet pall 
är avrundat uppåt till närmsta heltal. 

TYP Artikel-sort Nuvarande SL Anpassat 
SL 

Skillnad Frigjort kapital         
(c:a SEK) 

Oblat 1 216 000 108 000 -108 000 19 000 

Oblat 2 108 000 21 600 -86 400 15 000 

Oblat 3 648 000 410 400 -237 600 41 000 

Oblat 4 648 000 475 200 -172 800 30 000 

Oblat 5 108 000 64 800 -43 200 7 500 

Oblat 6 108 000 64 800 -43 200 7 500 

Oblat 7 108 000 108 000 0 0 

Oblat 8 108 000 21 600 -86 400 15 000 

Oblat 9 100 000 21 600 -78 400 13 500 

Oblat 10 150 000 43 200 -106 800 18 500 

Oblat 11 302 400 129 600 -172 800 30 000 

Oblat 12 100 000 21 600 -78 400 13 500 

Oblat 13 100 000 21 600 -78 400 13 500 

Oblat 14 100 000 21 600 -78 400 13 500 

    Summa: 237 500 



MMoott  eetttt  eeffffeekkttiivvaarree  mmaatteerriiaallffllööddee  
  

~ 28 ~ 
 

 
TYP Artikel-

sort 
Maxnivå MLN Antal/pall Antal 

pall(max) 
Antal 
pall(MLN) 

bägare 1 100 000 56 769 11 000 9,1 5,2 

bägare 2 110 000 65 898 11 000 10,0 6,0 

bägare 3 160 000 62 426 11 000 14,5 5,7 

bägare 4 37 000 20 177 11 000 3,4 1,8 

bägare 5 440 000 230 563 20 000 22,0 11,5 

bägare 6 500 000 319 951 20 000 25,0 16,0 

bägare 7 85 000 45 997 20 000 4,3 2,3 

bägare 8 80 000 41 795 20 000 4,0 2,1 

bägare 9 90 000 54 716 20 000 4,5 2,7 

bägare 10 70 000 33 101 20 000 3,5 1,7 

bägare 11 50 000 21 465 20 000 2,5 1,1 

bägare 12 70 000 28 690 20 000 3,5 1,4 

bägare 13 65 000 32 024 20 000 3,3 1,6 

bägare 14 62 000 34 552 20 000 3,1 1,7 

bägare 15 180 000 91 158 20 000 9,0 4,6 

bägare 16 210 000 140 917 20 000 10,5 7,0 

oblat 1 1 900 000 1 328 911 648 000 2,9 2,1 

oblat 2 350 000 226 219 648 000 0,5 0,3 

oblat 3 3 200 000 2 037 284 648 000 4,9 3,1 

oblat 4 4 000 000 2 170 356 648 000 6,2 3,3 

oblat 5 620 000 336 924 648 000 1,0 0,5 

oblat 6 650 000 374 639 648 000 1,0 0,6 

oblat 7 850 000 479 266 648 000 1,3 0,7 

oblat 8 400 000 270 434 648 000 0,6 0,4 

oblat 9 225 000 67 742 648 000 0,3 0,1 

oblat 10 700 000 452 268 648 000 1,1 0,7 

oblat 11 1 500 000 1 065 542 648 000 2,3 1,6 

oblat 12 350 000 213 024 648 000 0,5 0,3 

oblat 13 350 000 252 650 648 000 0,5 0,4 

oblat 14 350 000 210 445 648 000 0,5 0,3 

lock  1 600 000 1 098 515 26 000 61,5 42,3 

    Tot: 217,5 129,3 

 
Tabell 6 Tabell som illustrerar max- och medellagernivå för olika emballagetyper samt hur många pall 

detta motsvarar. 
 
Resultatet visar att det finns tillräckligt med utrymme för detta emballage i det nya lagret 
samt att allt emballage ryms i ställage. Det kan också tilläggas att max-nivåerna för de olika 
sorterna sällan toppar samma vecka vilket, i och med att undersökningen endast tagit 
lagernivå-toppar som maxnivå, bidrar till att max-situationen aldrig har uppstått. För att 
ytterligare frigöra lageryta så är ett förslag att samlasta de pall med få oblater på. Det är 
dock viktigt att man vid samlastning märker upp kartongerna ordentligt så att det inte sker 
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några missförstånd vid plockning.  I tabell 6 är inte brickor med i beräkning, detta beroende 
på att de lagras och formas på en annan plats i mejeriet.  

6.3.2 Minskade transporter 

Den nya lagerlokalen kommer att bidra till en hel del minskade interntransporter. Främst de 
transporter som idag sker utomhus från tältet respektive stora emballagelagret till 
papperslagret kommer att försvinna som i dagsläget är bland de längsta transporter som 
utförs internt vad gäller emballage. Totalt så rör det sig om c:a 4000 stycken pall med 
emballage som transporteras mellan dessa lager per år m.h.a. av gaffeltruckar utomhus. 
Nedan illustreras vilka tranporter som berörs vid en nybyggnation av den nya lagerlokalen. 
 
 

 

Figur 13. Illustration av de minskade transporter som den nya lagerlokalen medför. 

6.4 ABC-lager 

Under observationer vid de olika lagren så konstaterades att många emballageprodukter 
med hög uttagsfrekvens var placerade svåråtkomligt i lagrena. Ett förslag som ytterligare 
skulle minska de interna transporterna är att tillämpa ABC-klassificering av 
emballageprodukterna. Det arbete som då måste utföras är att ta fram den årliga 
efterfrågan för alla olika emballageprodukter i ett lager och sedan utföra klassificeringen 
efter de steg som beskrivs i kapitel 3. De mest frekventa varorna placeras sedan på platser 
med kortast möjlig transporttid och vice versa.  En ABC-klassificering kan också användas för 
att analysera vilka produkter som företaget ska satsa på vad gäller att försöka minska 
kostnader som är relaterade till produkten, t.ex. inköpskostnader, lagerhållningskostnader 
m.m.   
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6.5 Lean-produktion 

Att tillämpa lean-produktion innebär att företaget hela tiden strävar efter att minska olika 
slöserier inom produktion som bidrar med olika onödiga kostnader. Genom att arbeta med 
metoder för att minska dessa slöserier så bidrar det också att de anställda på företaget får 
en bättre överblick över de problem som finns genom att belysa dessa regelbundet. Det blir 
annars lätt att bara arbeta efter rutiner varpå dessa slöserier kanske aldrig märks av.  
 
De tidigare nämnda förbättringsförslagen kommer direkt att påverka och förbättra några av 
de slöseripunkter som behandlas i teorin. Dessa är främst slöseri kring väntetider, lager och 
förflyttning. Minskade lagernivåer bidrar till att snittväntetiden per produkt minskar samt 
både till minskade lager och interna förflyttningar. Ett nytt lager med ABC-klassificering 
bidrar främst till minskade förflyttningar.  
 



MMoott  eetttt  eeffffeekkttiivvaarree  mmaatteerriiaallffllööddee  
  

~ 31 ~ 
 

7 Diskussion och Slutsats 
I detta kapitel kommer diskussion kring arbetet och dess resultat samt några slutsatser att 
presenteras. 

7.1 Diskussion 

Detta arbete syftade till att utvärdera olika strategier kring materialstyrningen kopplat till 
fyra olika emballage-typer till en och samma produktionsmaskin. I rapporten redovisas dock 
ingen närmare undersökning av emballagetypen bägare som är en av dessa emballagetyper. 
Detta beror på att man på Arla Foods i Linköping har ett avtal med leverantören av bägarna 
som gör att det blir billigare för Arla Foods att beställa fullastade lastbilar. Denna 
emballagetyp har p.g.a. detta inte undersökts närmare då de förbättringsförslag som vi tagit 
upp inte tillåter detta. Istället så bör man för denna emballagetyp titta på andra sätt att 
förbättra, alternativt undersöka värdet på denna typ av rabatt och jämföra med en situation 
då man struntar i denna och sedan jämför de olika resultaten och undersöka vilket värde 
denna rabatt har. 
 
Det nya lagret som är planerat har tillräcklig lagringskapacitet för att rymma det emballage 
som försörjer den produktionsmaskin som vi tittat närmare på i detta arbete. Utöver detta 
kommer det finnas ytterligare plats för lagring av annat emballage. Vårt förslag är att 
undersöka om emballage till Tetra-Brick och hinkfyllaren också ryms i detta lager. Om allt 
emballage till dessa två maskiner skulle lagras i det nya lagret så bidrar det till att 
reklamlagret inte behövs till att lagra emballage vilket i sin tur leder till att mejeriet 
ytterligare minskar sina utomhustrasnporter. Att även lagra hinkfyllarens emballage här 
skulle ge ytterligare utrymme i Stora emballagelagret vilket också skulle leda till att i stort 
sett alla interna utomhustransporter av emballage på anläggningen elimineras. Detta är 
givetvis något positivt då man skulle reducera de interna transportkostnaderna samt att man 
också går mer mot lean-produktion då man reducerar så väl onödiga förflyttningar som 
onödig väntetid i produktionen i viss utsträckning. 
 
Vad gäller säkerhetslagerjustering som tagits upp så har man endast föreslagigt en 
minskning så att säkerhetslagret i fråga täcker c:a två veckors efterfrågan. Dessa nivåer 
skulle möjligtvis kunna justeras ytterligare om man anser att det t.ex. räcker med en veckas 
täcktid. De uträknade säkerhetslagernivåerna för oblater som presenteras i tidigare kapitel 
är i vissa fall 21 600 st., vilket motsvarar en full låda. Detta kan medföra vissa problem vid 
lagerdifferenser om en låda skulle missas någonstans i kedjan och risken finns då att man 
står utan någon/några av dessa oblat-sorter. Det skulle dock göra att man på mejeriet var 
tvungna att vara noggrannare vid inventeringar och rapporteringar m.m. vilket kan ses som 
en förbättring och förmodligen kan minska lagerdifferenserna i helhet. 
 
Att man på Arla Foods i Linköping anser att det är otillräckligt med lagerutrymme kan vi till 
viss del hålla med om. Det nya lagret skulle kunna lösa detta, men det bör även undersökas 
om man på företagen även kan minska lagernivåer för att skapa mer utrymme. Vid 
tillämpning av EOQ så har vi i detta arbete sett att max-lager-nivåerna både ökar och 
minskar beroende på artikel. Vad gäller oblater så minskades max-lagernivån i samtliga fall 
medans nivån för lock ökade när denna metod tillämpades. I fallen då lagernivåerna ökar så 
kan orderkvantiteterna förslagsvis justeras till exempelvis halva de uträknade kvantiteterna 
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och fortfarande vara mer kostnadseffektivt än dagens sätt att styra. En annan viktig aspekt 
är att undersöka om det värt att öka kostnaderna genom att frångå den ekonomiska 
orderkvantiteten då det är ont om utrymme. Frågan är i detta fall om det är locken eller 
övrigt emballage som tar för mycket utav lagringsytan.  
 
För att få ett bra resultat vid undersökningen kring lagerutformning så hade en omfattande 
datainsamling vad gäller transporttider behövt genomföras. Vid denna insamling stötte vi 
dock på en del problem som tyvärr ledde till att denna tidsstudie inte blev tillräcklig för att 
komma med några konkreta resultat. Så i denna rapport har vi valt att endast ge förslag och 
tillvägagångssätt för att strukturera lagret på ett bra sätt. Ett annat problem som uppkommit 
under arbetets gång har varit att få några direkta siffror och nivåer för mängdrabatter vid 
inköp, varpå fasta produktvärden har använts vid uträkningarna oberoende av kvantitet.  
 
Utifrån den information vi fått från arbetande på Arla Foods kan man konstatera att de 
prognoser som erhålls i Linköping aldrig överensstämmer med den verkliga efterfrågan. 
Dessa prognoser anses sällan ens bra vilket gör att man med fördel bör lägga order vid en 
bestämd beställningspunkt. Denna beställningspunkt bör också regelbundet uppdateras för 
att undvika att brist av emballage uppstår vid efterfrågeförändringar. Dock har vi sett att 
efterfrågan är relativt jämn över ett år, förutom vid vissa högtider, och då anser vi att man 
exempelvis bör uppdatera beställningspunkterna c:a 2 gånger om året. 
 
Medelefterfrågan har i detta projekt räknats ut med midsommar- och jul/nyårsveckorna 
inkluderade. Detta borde man kanske inte göra då efterfrågan vid dessa veckor skiljer sig 
avsevärt från resten av året. Resultatet av att man tar med dessa veckors efterfrågan blir i 
det här fallet att lagernivåerna nästan alltid kommer att ligga över säkerhetslagernivån då 
inleverans sker till följd av att man räknar med en något högre efterfrågan än vad 
medelefterfrågan är under största delen av året. Detta medför dock en högre säkerhet mot 
brister i lager men kan ses som en onödig extra kostnad.  
 
De förbättringsförslag som utarbetats är ett bra steg på vägen med att få upp ”lean”-
tänkandet inom företaget. Ett utökat sådant tänk skulle gynna företaget i form av minskade 
kostnader, kortare ledtider m.m. Troligtvis leder detta också till ett ökat engagemang från de 
anställda genom att de får en bättre inblick i verksamheten och en ökad känsla av 
delaktighet. Detta kan också hjälpa till att lyfta fram onödiga slöserier som man idag inte 
känner till utan ses som en del av arbetsrutinen.  

7.2 Slutsats 

Detta arbete har givit oss en bra inblick i hur materialflödet av emballage idag är uppbyggt 
och hur det styrs på företaget. En analys av detta visade att det finns rum för olika 
förbättringar genom relativt små förändringar. Exempel på sådana förändringar är att 
använda sig av ekonomiska orderkvantiteter för en del emballageprodukter, anpassa 
säkerhetslagernivåerna bättre(mer anpassat per produkt med hänsyn till dess efterfrågan 
och leveranssäkerheten från leverantören), utforma lagren på ett bättre sätt för att minska 
den interna transporttiden totalt sett m.m. Efter arbetet kan vi också se att EOQ-metoden 
inte alltid är genomförbar, d.v.s. att den inte är bra att tillämpa på alla emballageprodukter 
då bl.a. produktens efterfråga var större än den ekonomiska orderkvantiteten under dess 
ledtid, det fanns mängdrabatter från leverantören, en för hög variation på efterfrågan, krav 
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på leveranskvantitet från leverantör m.m. Ett annat problem var att max-lagernivåerna kan 
växa mycket genom att tillämpa denna metod då den för en del produkter bidrar till färre 
och större beställningar, detta är ett problem då lagringsutrymmet idag är väldigt begränsat. 
Så innan man tillämpar denna metod bör man undersöka hur stor orderkvantiteten blir och 
utvärdera hur denna påverkar lagersituationen. Vi är dock övertygade att man kan tillämpa 
metoden på fler emballageprodukter än de som presenterats i rapporten.  
 
Det nya lagret som diskuterats i rapporten kommer att bidra med många positiva delar. Dels 
kommer det att till viss del lösa dagens problem med knappa lagerutrymmen. Dess tänkta 
placering kommer också att bidra till att en stor del av de interna transporter till vissa delar 
av produktionen helt eller delvis kommer att elimineras. Dock har vi kommit fram till att en 
lösning av lagerkapacitetsproblemet inte bara bör lösas genom en utökning med nya 
lagerytor, utan också genom att kontrollera dagens lagernivåer och se om inte dessa går att 
minska.  
 
De förändringar som föreslagits gällande säkerhetslagernivåer kan och bör undersökas för 
samtliga emballageprodukter. Detta kan bidra till mycket frigjort kapital som direkt kan 
användas till bättre ändamål än att bara ligga uppbundet i lager och kosta pengar.   
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8 Vidare arbete 
Då detta arbete varit begränsat till att endast undersöka ett fåtal av de olika 
emballageprodukter som används på anläggningen, så kommer förslag till vidare arbete 
främst att röra en analys av det övriga emballagesortimentet. Bland annat bör man 
undersöka huruvida EOQ-metoden lämpar sig för övriga produkter genom att studera 
efterfrågan, olika leverantörsrabatter m.m.  Om de kriterier som krävs för tillämpning av 
EOQ uppfylls så får man sedan undersöka hur den nya orderkvantiteten påverkar 
lagersituationen genom t.ex. höjda eller sänkta lagernivåer.  
 
Utifrån analysen av de utvalda emballagetyperna så framkom att säkerhetslagernivåerna 
ofta kan sänkas utan större risker. Så ett ytterligare förslag till fortsatt arbete är att se över 
säkerhetslagernivåerna för de övriga produkterna för att undersöka om sänkningar kan 
göras även där. Detta är ett relativt litet arbete som kan frigöra mycket bundet kapital. 
 
I rapporten undersöktes tillämpning av ett ABC-klassindelat lager mest teoretisk. Vid 
observationer framgick att en del frekventa emballagetyper fanns lagrade svåråtkomligt 
medan emballage med låg lageromsättningshastighet ibland stod placerat på platser väldigt 
nära portarna. Detta leder till att en tillämpning av en ABC-klassindelning för placering av 
emballage skulle medföra minskade intertransporter vad gäller tid. Det extra administrativa 
arbete som krävs efter en sådan tillämpning bör inte vara stor då varje produkt bara kopplas 
till en klasstyp och att man på lagret behöver ha koll på vilka lagerplatser som tillhör vilken 
klass. 
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Ordlista 
 
Beställningspunkt  En lagernivå-punkt som anger när nya varor ska 

beställas. Denna baseras på medelförbrukning och 
leveranstid. 

 
Bägare Emballageprodukt som fylls med bl.a. creme fraiche 

och yoghurt.  
 
Emballage De förpackningar som fylls med råvara eller används 

till att packa färdiga produkter. 
   

EOQ (Economic Order Quantity) är den ekonomiskt 
optimala orderstorleken baserad på 
lagerhållningskostnad och beordringskostnad och 
räknas ut m.h.a. en matematisk formel.  

 
Genomloppstid Förkortas GLT och uttrycker den genomsnittliga tid 

som en vara ligger i lager. 
 
Interntransporter De transporter som sker inom företaget, vanligtvis 

med truck. 
 
Kapitalbindning Innebär att kapital binds i t.ex. lagerhållna 

produkter, maskiner och fodringar och inte kan 
användas till andra ändamål. 

 
Lageromsättningshastighet Ett nyckeltal som uttrycker hur många gånger ett 

lager omsätts på ett år.  
 
Lean-produktion Är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet 

är att minska icke värdeskapande aktiviteter i hela 
kedjan.  

 
Lock Emballageprodukt som används till förslutning och 

återförslutning av bägar- och hinkprodukter. 
 
Materialflöde Syftar till de förflyttningar som sker av material från 

råvara fram till slutkund, d.v.s. transporter från 
leverantör till kund, mellan olika lager, mellan lager 
och produktion o.s.v. 

 
Oblat Benämning på den emballagetyp som används till 

att skapa en lufttät försegling till bägarna.  
 
Orderstorlek/orderkvantitet Antalet produkter som beställs vid en order. 
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Ordersärkostnad Den kostnad som är kopplad till att lägga en order. 

Här ingår bl.a. administrativa kostnader såsom 
orderläggning, orderuppföljning m.m. samt 
hanteringskostnader som t.ex. inlagring och 
inrapportering.  

 
Push-situation Den situation som i detta fall uppstår då 

leverantören bestämmer orderstorleken och 
företaget anpassar sig därefter, d.v.s. att varor 
”trycks” in i lager från leverantören. 

 
Ränteintäkter De intäkter som genereras av den procentuella ränta 

som ges för att pengar på ett bankkonto.  
 
Ställage Hyllsystem som används till att lagerhålla produkter. 

Kan bl.a. vara anpassat för att rymma gods på EU-
pall. 

   
Volymvärde   Värdet per volymenhet för lagerhållna produkter. 
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Bilaga 1 Lagernivåer före och efter tillämpning av EOQ 
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Bilaga 2 Efterfrågan för samtliga emballageprodukter 
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Bilaga 3 
 Lagernivåer före och efter tillämning av EOQ samt sänkta 
lagernivåer 
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Bilaga 4 
 Tabell över antalet pall som förflyttas till Papperslagret.
  

Typ Sort Total 
Efterfråga/år 

Antal/Pall Tot. Ant. 
Pall/år 

Bägare 1 2 660 470 11 000 241,9 

Bägare 2 2 637 869 11 000 239,8 

Bägare 3 2 595 424 11 000 235,9 

Bägare 4 343 090 11 000 31,2 

Bägare 5 7 660 226 20 000 383,0 

Bägare 6 9 325 754 20 000 466,3 

Bägare 7 1 438 604 20 000 71,9 

Bägare 8 1 354 116 20 000 67,7 

Bägare 9 2 281 548 20 000 114,1 

Bägare 10 379 085 20 000 19,0 

Bägare 11 93 668 20 000 4,7 

Bägare 12 385 022 20 000 19,3 

Bägare 13 250 368 20 000 12,5 

Bägare 14 462 512 20 000 23,1 

Bägare 15 1 120 960 20 000 56,0 

Bägare 16 2 889 052 20 000 144,5 

Oblat 1  2 595 424 648 000 4,0 

Oblat 2 343 090 648 000 0,5 

Oblat 3  10 320 696 648 000 15,9 

Oblat 4 11 963 623 648 000 18,5 

Oblat 5  1 438 604 648 000 2,2 

Oblat 6  1 378 806 648 000 2,1 

Oblat 7  2 312 948 648 000 3,6 

Oblat 8 379 085 648 000 0,6 

Oblat 9 93 668 648 000 0,1 

Oblat 10 1 120 960 648 000 1,7 

Oblat 11 2 889 052 648 000 4,5 

Oblat 12  385 022 648 000 0,6 

Oblat 13 250 368 648 000 0,4 

Oblat 14  462 512 648 000 0,7 

Lock 15 42 365 455 26 000 1 629,4 

   Totalt: 3 816 

 


