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Förord 

Denna rapport är resultatet av det examensarbete som genomfördes vid Kraft Foods enhet för 
chokladtillverkning i Upplands Väsby. Examensarbetet är det sista momentet på vår 
civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola och omfattar 
30 högskolepoäng. Arbetet behandlar främst logistik, vilken varit en av våra 
huvudinriktningar under den senare delen av studietiden. 

Vi vill tacka våra handledare på Kraft Foods, Maria Björk och Mattias Andersson, som varit till 
stor hjälp genom arbetet. Vi vill även tacka all personal vid chokladfabriken som ställt upp för 
oss och ett extra tack riktas till Helena Tumlin och Håkan Jutberger för deras tålmodighet och 
vilja att lösa våra problem. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Johan Lundin vid 
institutionen för Teknisk ekonomi och logistik vid LTH som guidat och stöttat oss fram till 
färdigställandet av arbetet och rapporten. 

 

Upplands Väsby, 2010-01-14 

 

 

Johan Eriksson   Patrik Norén 
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In early 2010 Mattias Andersson, head of internal logistics at Kraft Foods production of 
chocolate in Upplands Väsby, experienced his factory as messy and unstructured. He 
suspected that the factory's inventory levels were higher than what was necessary for the 
production plant; in order meet its commitments. This led to "waste" represented by high cost 
of capital and a lot of truck transportation. The messy environment also leads to difficulties 
with the FIFO flow as desired, as it sometimes can be difficult to find the earliest received 
goods. Currently there are no defined procedures for determining the location of where 
different goods shall be stored or for how the warehouse layout should look. Neither are there 
any procedures for determining the inventory control parameters and therefore one does not 
know whether the inventory is controlled in an optimal way. This thesis main purpose 
therefore was to reduce waste at the Marabou production unit through determining 
appropriate safety stock parameters and where various goods should be stored in the factory. 
Furthermore, the work was delimited to the so called D-factory, which is the part of the 
factory where Daim products are made. The work was also delimited to include only packing 
materials. 

The problem formulation naturally divided the thesis work into two parts, inventory control 
and material handling. The inventory control work was based on the theory that all 
uncertainties can be divided into either time- or quantity uncertainties, and that they should 
be treated differently; by implementing safety lead time or safety stock. Initially, different 
processes were mapped through interviews. Then the factory inventory levels for the past 
year were estimated by gathering historic inventory data, taken from the company's ERP 
system. To get an idea of what drives the company to keep stock, an uncertainty-identification 
was performed, where uncertainties that may cause the company to run out of packaging 
materials were identified. This was done through a brainstorming session where the entire 
supply chain was examined, based on interviews, observations and casual conversations with 
staff at the factory. Various problems and uncertainties where highlighted during the work.  

To get a feeling of the potential of a reduction in inventory levels, theoretically optimal 
inventory levels were calculated with the help of a simulation, where no uncertainties existed. 
This indicated a possible reduction by 59%. Through a more advanced simulation model and 
subsequent quantitative and qualitative analysis the different materials were divided into 
appropriate classes where all materials in a given class were given the same level of safety 
stock and safety lead time. The results of simulation and classification led to a recommended 
change in the primary protection for the material layer from using safety lead time to using 
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safety stock. Without reduced protection the simulation indicates that inventory levels are 
lowered by 30-35%. 

One problem with the layout of the pallet racks in the D-factory was that they were two 
spaces deep, which is not preferable in facilitating a FIFO flow of material. Therefore, a new 
racking layout was drafted. The proposed new inventory control parameters and new 
inventory levels led to a release in storage space to the degree that a material handling system 
with fixed storage locations could be used. The benefit for the company, compared to the 
existing system of partly fixed and partly shared storage spaces, is that goods will be more 
structured and hence easier to find. With fixed spaces, an optimization problem based on 
minimizing the time required for handling the material could be constructed. The 
optimization problem was defined in order to find the most efficient storage spaces for all 
pallet goods. The problem was then solved with a heuristic solution method for both the 
existing and a revised rack layout. Since one did not previously work with fixed storage 
spaces, it is impossible to estimate the reduction in handling time. However, the previous 
unawareness of problems with rack depth and long lifting time to the upper rack levels clearly 
indicates reduced handling time with the restructuring of pallet goods. Other positive effects 
achieved with the recommended changes are that planners will order packaging material 
based on more solid predictions, that inventory counting will be facilitated and that the 
planning process in the long run will be less time consuming as fewer manual adjustments 
will be needed.  
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Sammanfattning 

 

 

Titel Lagerstyrning och materialhantering vid Kraft Foods chokladfabrik  

Författare  Eriksson, Johan 
  Norén, Patrik 

Handledare  Björk, Maria. Continuous improvement manager, Kraft Foods 
   Andersson, Mattias. Sektionschef Charlie, Kraft Foods 
   Lundin, Johan. Teknisk logistik, Lunds tekniska högskola 

 

Mattias Andersson, chef för bland annat internlogistik på Kraft Foods produktionsenhet för 
choklad i Upplands Väsby, upplevde i början av 2010 sin fabrik som stökig och ostrukturerad. 
Han misstänkte då också att fabrikens lagernivåer var högre än vad som var nödvändigt för 
att produktionsanläggningen skulle klara sina åtaganden. Detta ledde till ”slöseri” i form av 
hög kapitalbindning och mycket transportering med truck. Den stökiga miljön leder också till 
svårigheter med det FIFO-flöde som önskas, eftersom det ibland kan vara svårt att hitta det 
tidigast inlevererade godset. I dagsläget finns inga definierade rutiner för att bestämma var 
material ska förvaras eller för hur lagrets layout bör se ut. Det finns inte heller några rutiner 
för att bestämma lagerstyrningsparametrar och det är därför oklart om lagret styrs på ett 
optimalt sätt. Arbetets huvudsyfte blev därför att minska slöserier i Kraft Foods 
Maraboufabrik genom att bestämma vilka parametrar för säkerhetslager som är mest 
lämpliga att använda samt var olika gods ska förvaras inom fabriken. Vidare avgränsades 
arbetet till den då kallade D-fabriken, som är den del där Daimprodukter tillverkas, samt till 
att innefatta endast packmaterial. 

Problematiseringen ledde till att arbetet delades upp i två delar, lagerstyrning och 
materialhantering. Lagerstyrningsarbetet grundades på teori om att alla osäkerheter kan 
delas upp som tids- eller kvantitetsosäkerheter och att dessa ska behandlas olika: med 
säkerhetsledtid respektive säkerhetsnivå. Inledningsvis kartlades olika processer genom 
intervjuer. Därefter genomfördes en kartläggning av fabrikens lagernivåer för det gångna året 
genom att historiska lagernivåer hämtades från företagets ERP-system. För att få en 
uppfattning om vad som driver företaget att hålla lager gjordes sedan en 
osäkerhetsidentifiering, där osäkerheter som kan leda till att företaget får slut på emballage 
identifierades. Detta gjordes genom en brainstorming där hela logistikkedjan undersöktes. 
Brainstormingen byggde på intervjuer, observationer och vanliga samtal med personal på 
fabriken där olika problem och osäkerheter belystes. 

För att få en känsla av vilken potential att sänka lagernivåerna som fanns, räknades teoretiskt 
optimala lagernivåer ut med hjälp av en simulering där inga osäkerheter förekom. Denna 
visade på en möjlig sänkning med 59 %. Genom en mer avancerad simulering i syfte att ta 
fram lämpliga lagerstyrningsparametrar, samt en påföljande kvantitativ och kvalitativ analys, 
kunde de olika materialen delas in i lämpliga klasser där alla materialen i en given klass har 
samma säkerhetsnivå och samma säkerhetsledtid. Resultaten från simulering och 
klassificering ledde till en rekommenderad övergång från att använda säkerhetsledtid till att 
använda säkerhetsnivå som primärt skydd för materiallagret. Simuleringen tyder på att 
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företaget skulle kunna sänka lagernivåerna med 30-35 % utan att få ett sämre skydd mot 
osäkerheter. 

Ett problem med layouten för ställage i D-fabriken var att de var två platser djupa, vilket inte 
är rekommenderat för att underlätta ett FIFO-flöde, varför en ny ställagelayout med endast en 
palls ställagedjup utarbetades. De föreslagna nya lagerstyrningsparametrarna och nya 
lagernivåerna innebar att förvaringsplats frigjorts till den grad att ett 
materialhanteringssystem med fasta lagerplatser kan införas. Fördelen för företaget, till 
skillnad från det befintliga systemet med delvis fasta och delvis flytande lagerplatser, är att 
bättre ordning och reda fås. Med fasta lagerplatser kunde ett optimeringsproblem, som 
bygger på en minimering av tidsåtgång för hantering av material, konstrueras. Den specifika 
problemformuleringen definierades så att de mest effektiva förvaringsplatserna för material 
kunde bestämmas. Problemet angreps sedan med en egenutvecklad lösningsheuristik för 
både den befintliga samt en omarbetad ställagelayout. Eftersom företaget tidigare inte arbetat 
med fasta lagerplatser är det svårt att uppskatta hur tiden reduceras då det inte går att 
beräkna. Dock tyder den tidigare omedvetenheten om problem med ställagedjup och lyfttid 
till övre nivåer på att hanteringstiden klart har reducerats i och med omstruktureringen av 
material. Andra positiva effekter som uppnås med de rekommenderade förändringarna är att 
planerarna kommer beställa material baserat på säkrare prognoser, att inventering kommer 
underlättas samt att planeringsförfarandet på lång sikt underlättas då färre manuella 
justeringar ska behövas. 
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Ordlista 

För att underlätta förståelsen i resterande delar av rapporten förklaras ett antal vanligt 
förekommande begrepp och i vissa fall ges också en enklare beskrivning av orden. 

ERP-System 
Ett så kallat ERP-system (Enterprise Resource Planning), eller affärssystem som det ofta 
kallas, är ett datasystem som generellt används i stora delar av ett företag och innehåller 
mängder med information och funktioner.1 Ett ERP-system kan ses som ett verktyg för att 
mappa alla processer och all data i ett företagsnätverk till en förenad struktur, vilket 
underlättar smidiga affärslösningar.2 Det finns ett fåtal mycket stora leverantörer av sådana 
system, däribland SAP, vilket används av Kraft Foods. I arbetet benämns systemet som ERP-
systemet, SAP-systemet eller bara SAP. 

Försörjning och Efterfrågan 
Huvuddelen av litteraturstudierna för detta examensarbete är gjord på engelsk litteratur 
inom området lagerstyrning, där uttrycken supply och demand är mycket vanligt 
förekommande. Med supply menas ofta flöden som har med inleveranser att göra medan 
demand ofta syftar till behov som berör utleveranser. Översättningen av dessa är inte helt 
självklar, men författarna har valt att använda försörjning och efterfrågan. I vissa fall används 
också tillgång som översättning av supply. 

Lagernivå 
Lagernivå betecknar det fysiska lagret, alltså antalet enheter som verkligen finns i lagret. Det 
mäts normalt i just antal enheter.3 När det finns en prognos för uttag ur lagret kan lagernivån 
mätas i täcktid, vilket är den tid som det nuvarande lagret förväntas räcka innan det tar slut, 
givet att det inte fylls på. 

Ledtid 
Ledtid är definierat som tiden från beställning till leverans. 

Process 
Det finns åtskilliga definitioner av en process. Ljungberg och Larssons (2001)4 definition 
lämpar sig väl i avseende med hur begreppet används i denna rapport. 
”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder 
information och resurser för att transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, från identifiering till 
tillfredsställelse av kundens behov.” 

Maraboufabriken/chokladfabriken 
Syftar till hela fabriken i Upplands Väsby med alla dess delfabriker. 

D-fabriken/Daimfabriken 
Syftar till den del av chokladfabriken som tillverkar Daimprodukterna vilket också är den del 
som studeras mest i detta arbete. 

Scrap 
Den mängd material som i genomsnitt går åt, utöver teoretisk åtgång, vid produktion. Scrap är 
oftast angiven som en procent av teoretisk åtgång varför uttrycket scrapprocent ofta används.  

                                                        
1 Axsäter, S (2006) Inventory Control. s 212 
2 Klaus et  al (2000) What is ERP?, Information Systems Frontier vol 2 nummer 2. s 141-162 
3 Axsäter, S (1991) Lagerstyrning. S 40 
4 Ljungberg, Larsson (2001) Processbaserad verksamhetsutveckling. s 44 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras examensarbetets bakgrund som mynnar ut i dess 
problemformulering samt examensarbetets syfte. Vidare presenteras också avgränsningar för 
problemformuleringen samt hur rapporten är uppbyggd. 

1.1 Bakgrund 
Mattias Andersson, chef för bland annat internlogistik på Kraft Foods produktionsenhet för 
choklad i Upplands Väsby, upplevde i början av 2010 sin fabrik som stökig och ostrukturerad. 
Han misstänkte då också att fabrikens lagernivåer var högre än vad som var nödvändigt för 
att produktionsanläggningen skulle klara sina åtaganden. Tillsammans med Maria Björk, chef 
för continuous improvements, startade han detta examensarbete. 

En trend de senaste decennierna inom tillverkande företag är tankesättet lean production, till 
en början startat av biltillverkaren Toyota. Lean production innebär att ”allt som inte tillför 
produkten förädlingsvärde är slöseri. Till slöseri hänförs därför outnyttjad kapacitet, 
kapitalbindning, felaktigheter mm”.5 Bartholdi och Hackman (2010) uttrycker att mängden 
material som hålls i lager påverkar flödet i internlogistiken.6 Det innebär att två typer av 
slöseri, nämligen kapitalbindning och intern förflyttning av material, har en koppling, vilket 
författarna ser som en mycket intuitiv sådan: ju mer produkter som finns i lager, desto högre 
blir kapitalbindningen och arbetet med att förflytta produkterna inom fabriken ökar. 

1971 invigdes den nya Maraboufabriken i Upplands Väsby och den står i dag för all Marabous 
svenska produktion. Där produceras Marabou chokladkakor och praliner, Daimprodukter, 
Twist samt O’boy.7 Fabriken har sedan starten 1971 gradvis genomgått förändringar i takt 
med att produktionen blivit mer och mer automatiserad. Under tiden dessa förändringar har 
pågått har arbete med internlogistik släpat efter och företaget anser därför att fabrikens 
förbättringspotential inom detta område är stor. Den generella uppfattningen bland fabrikens 
anställda är att lagringsutrymmena är fulla och stökiga och att förflyttning av främst 
förpackningsmaterial med truck är en stor del av arbetet.8 

I takt med fabrikens automatisering har även planerings- och lagerstyrningssystemet 
förändrats utan att planerarnas kompetens inom dessa system säkerställts. Lagerstyrningen 
för allt gods sker via ett så kallat MRP-system (Material Requirements Planning), som är en 
del av företagets affärssystem, under övervakning av ett flertal planerare. Ett MRP-system 
förutser materialbehovet baserat på ett planerat produktionsschema, vilket i sin tur är 
baserat på uttagsprognoser från färdigvarulagret. Systemet fungerar oftast bra jämfört med 
andra lagerstyrningssystem i omgivningar med stor osäkerhet och hastiga variationer men 
har en klar nackdel, det är mycket beroende av indata. Inte bara är det beroende av mycket 
data, det är också beroende av att data är korrekt och finns tillgänglig i tid.9 

Två typer av gods inkommer till fabriken, råvaror och förpackningsmaterial/emballage. 
Råvarorna, till exempel kakao, socker och smör, anländer i bulkformat och tankas direkt in i 
ett slutet system av rör och silos. Förpackningsmaterialet kan delas in i tre stycken 
huvudgrupper vilka är: Primäromslag (det cellofanomslag som ligger närmast runt själva 
chokladen), sekundäromslag (förpackningar eller påsar i cellofan) samt kartongmaterial som 

                                                        
5 Andersson, J et al. (1999) Produktion: Strategier och metoder för effektivare tillverkning. s 261 
6 Bartholdi, J och Hackman, S (2010) Warehouse and distribution science. s 1-44 
7 Björk, M. Continuous Improvement Manager. 2010-09-02 
8 Andersson, M. Sektionschef Charlie. 2010-09-02 
9 Arnold, T och Chapman, S (1996) Introduction to Materials Management. s 423 
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sekundärförpackningarna packas i. Dessa anländer normalt till godsmottagningen på pallar 
som sedan lagras i ställage eller på golvet i olika delar av byggnaden, ofta i nära anslutning till 
produktionslinjerna. Från produktionen går sedan produkterna på transportband till 
automatpalletering för vidare bandtransport till det avskilt belägna färdigvarulagret, se Figur 
1 nedan.  

 

Figur 1: Schematisk bild över materialflödet i fabriken. 

1.2 Problematisering 
Fabriken upplevs som stökig och ostrukturerad med misstänkt höga lagernivåer, vilket leder 
till ”slöseri” i form av hög kapitalbindning och mycket trucktransporter. Den stökiga miljön 
leder också till svårigheter med det FIFO-flöde som önskas, eftersom det ibland kan vara svårt 
att hitta det tidigast inlevererade godset10. I dagsläget finns inga definierade rutiner för att 
bestämma var material ska förvaras eller för hur lagrets layout bör se ut. Det finns inte heller 
några rutiner för att bestämma lagerstyrningsparametrar och det är därför oklart om lagret 
styrs på ett optimalt sätt. Att det inte finns några klara rutiner beror till stor del på bristande 
kunskap inom områdena samt att analyser av det egna arbetet uteblivit. 

1.3 Syfte 
Arbetets huvudsyfte är att minska slöserier i Kraft Foods Maraboufabrik. Detta genom att 
bestämma vilka lagerstyrningsparametrar som är mest lämpliga att använda samt var olika 
gods ska förvaras inom fabriken. Vidare är syftet även att metoden som används sedan ska 
vara användbar vid andra enheter, både inom Kraft Foods och i andra företag med liknande 
produktionsmiljöer och yttre förutsättningar. 

1.4 Fokus och avgränsningar 
Då hela anläggningen består av väldigt många delfabriker och produktionslinjer, och det 
därmed produceras många olika produkter, har studien begränsats till D-fabriken, vilket är 
den fabriksdel som tillverkar de olika Daimprodukterna. Anledningen till just denna 
avgränsning var att alla de identifierade problemen i någon utsträckning fanns inom D-
fabriken, varför en studie inom det området lätt kan appliceras på andra delar av fabriken 
framöver. 

Arbetet är begränsat till förpackningsmaterial/emballage, vilket är den typ av material som 
främst ger upphov till problemen ovan. Detta eftersom det är den enda godstypen som 
transporteras internt med truck och som lagras i traditionella pallager. Den andra godstypen, 
råvaror, hanteras i ett slutet system av tankar och rör, varför ovanstående problem ej 
förekommer.  

                                                        
10 Pitkänen, Katri; Saldoadministratör 2010-09-16 
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1.5 Målgrupp 
Rapporten riktar sig till planerare, sektionschefer och teamledare samt andra berörda 
medarbetare på Kraft Foods i Upplands Väsby. Arbetet riktar sig också till avdelningen 
Teknisk logistik vid institutionen för Teknisk ekonomi och logistik vid Lunds tekniska 
högskola samt studenter med ett intresse för logistik. 

1.6 Rapportens disposition 
Kapitel 2 beskriver företaget ur ett historiskt perspektiv samt hur det ser ut idag. 

Kapitel 3, teorikapitlet, beskriver de teorier och begrepp som använts för att kartlägga och 
analysera företaget samt de teorier som ligger till grund för de åtgärds- och 
implementeringsförslag som framarbetats. Kapitlet är indelat i grundläggande teori som 
insamlats via litteraturstudier samt mer avancerad teori som beskriver arbetets 
analysmodeller. 

Kapitel 4 beskriver vilka metoder som använts för datainsamling och analys. Kapitlet består 
av en teoretisk beskrivning av olika metoder och en förklaring till varför de använts. 

Kapitel 5, empirin, består av data som samlats in och de kartläggningar som gjorts som 
underlag till analysen. 

I kapitel 6 analyseras den data som samlats in samt att de simuleringar som gjorts beskrivs. 
Resultaten av analyserna och simuleringarna presenteras också. 

I kapitel 8 beskrivs de generella slutsatser som detta arbete lett fram till samt hur väl arbetets 
syfte har uppnåtts. I kapitlet beskrivs också olika implementeringsförslag av de 
åtgärder/resultat som presenterats i föregående kapitel. Slutligen presenteras också förslag 
på områden som företaget bör fokusera på. 

1.7 Läsanvisningar 
Då olika personer dels har olika kunskapsnivåer inom logistikområdet och dels olika syften 
med att läsa denna rapport, behöver det inte vara nödvändigt för alla personer att läsa allt. 
Därför ges några rekommenderade läsanvisningar. 

Kapitel 2 är överflödigt för personer som jobbar på företaget då beskrivningen syftar till att ge 
utomstående en bild av Kraft Foods samt Marabou. Teorikapitlet är indelat i två huvuddelar 
där den som är okunnig inom logistik absolut bör läsa båda delarna medan personer med god 
kunskap endast behöver läsa avsnittet analysmodeller då den är direkt kopplad till detta 
arbete och förklarar författarnas egna modeller. Kapitel 4 ger dels en bra beskrivning av 
arbetets upplägg och delar, vilket kan vara nyttig för samtliga läsare, och dels beskrivs 
forskningsvetenskap och metodik vilket troligen är av mer intresse för en person med 
akademiskt intresse av rapporten. Kapitel 5 och 6 bör läsas av samtliga som vill förstå detta 
arbete då dessa kan sägas utgöra själva grunden för rapporten. Slutsatserna i kapitel 7 bör 
självklart läsas av alla. I slutet av kapitel 7 återfinns olika implementeringsförslag och dessa 
riktar sig främst till personer på företaget, eller på andra företag, som vill implementera 
resultaten i sin verksamhet.   
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2 Företagspresentation 
I detta kapitel beskrivs Kraft Foods. Först ges en historisk beskrivning som leder fram till en 
generell beskrivning av företaget idag samt en specifik beskrivning av Marabou.  

2.1 Historia 
1903 startade James L. Kraft ett ostförsäljningsföretag i Chicago och företaget började elva år 
senare att producera sin egen ost. Företaget köpte 1928 Phenix Cheese Corporation som 
tillverkade Philadelphiaost och det blev startskottet på företagets stora tillväxt. Under 
följande årtionden lanserades flera livsmedelsprodukter och Kraft växte sig större. 1988 
köptes företaget upp av Philip Morris Cos. och ett år senare slogs Kraft ihop med General 
Foods och Kraft General Foods bildades. 1993 köpte företaget Freia Marabou.11 

1921 grundades AB chokladfabriken Marabou av norrmannen Johan Throne-Holst. Sedan 
dess har företaget tillverkat choklad för den svenska och sedermera nordiska marknaden. 
Initialt låg produktionen i Sundbyberg men en ny fabrik invigdes år 1971 i Upplands Väsby.  
Fabriken i Sundbyberg hölls i drift i ytterligare 24 år men 1995 flyttades den sista 
produktionen till fabriken i Upplands Väsby. 1990 köptes Marabou upp av A/S Freia och 
koncernen Marabou Freia bildas och, som tidigare nämnts, köptes Marabou Freia sedan upp 
av Kraft General Foods 1993.12 

2.2 Kraft Foods idag 
År 2000 bytte Kraft General Foods namn till Kraft Foods och det är idag ett 
världsomspännande företag med en rad olika varumärken inom livsmedelsbranschen, till 
exempel V6, Cadbury, Philadelphia och Milka. Koncernen omsätter idag 50 miljarder $ och är 
med det världens näst största livsmedelskoncern. I Norden är företaget ledande inom 
choklad, kaffe och kex genom märkena Marabou, Freia, Gevalia och LU.13 

2.3 Marabou idag 
Idag är fabriken i Upplands Väsby Marabous enda svenska fabrik då mycket av produktionen 
är flyttad utomlands. Fabriken, med hela 70 000 kvm golvyta, tillverkar Marabous olika 
chokladkakor, alla olika Daimprodukter, Aladdin- och Paradisaskar, O’boypulver samt 
Noblesse.  

                                                        
11 www.kraftfoodscompany.com 2010-10-11 
12 www.kraftfoodsnordic.com 2010-10-11 
13 www.kraftfoodsnordic.com 2010-10-11 

Figur 2: Flygfoto av Maraboufabriken. 
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2.4 Daimfabrikens produkter 
Då examensarbetet är begränsat till Daimfabriken är det på sin plats att fördjupa sig i de 
produkter som tillverkas där. Två grundprodukter tillverkas: 4,5-gramsbitar och 28-
gramsbitar. De mindre bitarna twistas in i cellofanpapper, se Figur 4, och säljs i olika stora 
påsar som innehåller mellan 175 och 400 gram. 28-gramsbitarna förpackas som singel, 
dubbel, trepack och fyrapack, där dubbel är den mest förekommande. En tredje produkt 
tillverkas också, Daimkulor, men dock i mindre utsträckning. Denna förpackas direkt i påsar 
om cirka 200 gram. Daimprodukterna är livsmedel som säljs till stora delar av världen varför 
de måste förpackas med innehållsförteckning på olika språk, vilket gör att antalet material 
och färdigvaror blir mångdubblat. Totalt produceras ca 45 olika färdigvaror i fabriken och ett 
60-tal material används.  

 

Figur 3: Cellofanpåsar innehållande 4,5-gramsbitar, så kallade Daim mini. 

 

Figur 4: Cellofanmaterial som de små Daimbitarna tvistas in i. 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier som senare ligger till grund för datainsamling och 
analysmodeller. Teorier som diskuteras är främst kopplade till de två huvudområden som 
behandlas: lagerstyrning i en MRP-miljö och materialhantering. De första fyra avsnitten 
innehåller grundläggande teori som insamlats via litteraturstudier, medan det sista avsnittet är 
mer explicit anpassat för detta examensarbete och innehåller analysmodellerna.  

3.1 Japansk Produktionsfilosofi 
Stora delar av den japanska produktionsfilosofin härstammar från biltillverkaren Toyota. De 
lade grunden till det som idag kallas resurssnål produktion. Kärnpunkten i filosofin är att få 
bort allt slöseri. Liker (2004) säger att ett företags processer bör granskas utifrån kundens 
perspektiv och att den första frågan som bör ställas är: ”Vad vill kunden ha ut av den här 
processen?” Det som kunden vill ha ut har ett värde. Allt annat klassas som muda, det 
japanska ordet för slöseri14. 

Liker ger också exempel på slöserier:15 

 Väntan. Anställda tvingas vänta på verktyg, delar, material, på att andra ska bli färdiga 
eller på att en maskin ska bli lagad. 

 Onödiga transporter. Produkter, material och dylikt transporteras långa sträckor eller 
in i och ut ur lager mellan processer. 

 Onödigt stora lager av råvaror, produkter i arbete eller färdiga produkter. Orsakar långa 
ledtider, inkurans, skadat gods, onödig transport och lagring samt förseningar. Döljer 
ofta problem som dålig produktionsplanering, sena leveranser från leverantörer, 
stillestånd och långa ställtider. 

 Onödiga rörelser eller förflyttningar. Det kan vara att leta efter, sträcka sig efter eller gå 
och hämta delar, verktyg eller material. 

 Misstag och korrigeringar. Att inspektera, reparera, göra om, ersätta eller skrota 
produkter är ett slöseri med tid och energi. 

3.2 Lagerstyrning 
Ett lager bör ses som en buffert mellan försörjning och efterfrågan, vilket är en mycket bred 
definition som inte svarar helt på frågan: varför bör lager hållas? Lagerstyrningslitteratur, till 
exempel Arnold och Chapman, tar upp huvudsyftena med att hålla lager:16 

1. För att det kan vara lönsamt att köpa hem större kvantiteter 

2. För att skydda mot svängningar i försörjning och efterfrågan samt ledtid och därmed 

• undvika brist 

• jämna ut produktion 

Det först nämnda syftet är en rent ekonomisk fråga som kan hanteras med relativt enkla 
beräkningar. Det beräknas då vilken kvantitet som är den mest lönsamma att beställa. Syfte 
nummer två handlar om att behandla svängningar, eller osäkerheter som de kallas i 
vardagsspråk. Dessa svängningar kan leda till att lagret blir tomt och att kunderna inte kan få 
sina varor, så kallad brist. Svängningarna kan också leda till att produktionen drabbas i form 

                                                        
14 Liker, J. (2004) The Toyota Way. s 11-14 
15 Liker, J. (2004) The Toyota Way. s 14-15 
16 Arnold, T och Chapman, N (1996) Introduction to Materials Management. s 231 
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av att osäkerheterna tar sig in i produktionsschemat, det vill säga att produktionen blir 
mycket ojämn. 

Det finns alltså en motsägelse i att hålla lager. Dels anses det vara ett slöseri, då bland annat 
kapital binds, men samtidigt underlättar det för produktionen, genom att brist lättare 
undviks. Nyckeln är därför att hålla ett ”lagom” stort lager. Den japanska sjön är ett koncept 
som beskriver vilka bieffekter ett företag kan få av att hålla ett stort lager. 

 

Figur 5: ”Den Japanska Sjön”.17 

Eftersom lager skyddar mot osäkerheter, ger ett stort lager ett stort skydd mot osäkerheter. 
Det innebär att stora lager döljer problem i andra delar av företaget, vilka blir osynliga och 
inte angrips som de borde. Höga lagernivåer bidrar alltså till ytterligare slöseri, utöver den 
kapitalbindning den ger upphov till. Den japanska sjön symboliserar detta genom att 
illustrera lagernivå som vattennivå, problem (till exempel leveransförseningar, 
kvalitetsproblem, omställningssvårigheter, med flera) som grund och produktion som en båt 
på ytan. Med tillräckligt hög vattennivå märks inte grunden och det är då inte nödvändigt att 
navigera runt dem.18 

Det har diskuterats att det kostar pengar att hålla lager eftersom lagerhållning kräver 
hantering, transportanordningar, utrymme, inredning och administration19, vilka alla kan 
relateras till kostnader för företaget. Axsäter (2006) beskriver vilka kostnader som brukar 
inkluderas i lagerhållningskostnaden. Det är således olika mellan företag vilka kostnader som 
ingår, vilket kan förklaras av att alla kostnader som varierar med lagernivån bör inkluderas.20 
Den största delen av lagerhållningskostnader består normalt av kapitalbindningskostnader, 
vilka uppkommer av att kapital binds genom att lager hålls. Kostnaderna brukar värderas 
utifrån företagets låneränta eller den kalkylränta som används vid investeringsbedömning.21 
Andra kostnader som normalt räknas in är de för försäkringar, kassationer, hantering med 
flera. För att enkelt beräkna lagerhållningskostnader används ofta en lagerränta som 
beskriver hur mycket det kostar per år att hålla lager som en procentsats av 
medellagervärdet. En normal lagerränta är 15-20 %. 

3.2.1 MRP, ett system för lagerstyrning 
MRP, eller nettobehovsplanering, är en planeringsteknik för att hålla reda på behoven för alla 
olika artiklar som ett företag hanterar. Idag sköts denna planering till stor del automatiskt 
med hjälp av datorsystem. Det är därför mycket vanligt att MRP-system finns inbyggt i, eller 
åtminstone är kopplat till, ett företags ERP-system. 
                                                        
17 www.ipe.liu.se 2005-10-14 
18 Lumsden, K. (2007) Fundamentals of Logistics. s 225 
19 Andersson, J et al. (1999) Produktion: Strategier och metoder för effektivare tillverkning. s.246 
20 Axsäter, S (2006) Inventory Control. s. 44 
21 Axsäter, S (1991) Lagerstyrning. s 39 
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MRP-processen börjar med ett schema eller en prognos för färdigproducerat gods som 
mynnar ut i ett produktionsschema, vilket brukar benämnas MPS (Master Production 
Schedule). MPS bryts sedan ner för att ta fram behov av råvaror och insatsmaterial till 
produktionen. Det senare steget sker via någonting som kallas för BOM (Bills of Material) eller 
strukturregister, vilket beskriver hur mycket av varje råvara och insatsmaterial som behövs 
för att producera en viss mängd färdigt gods.22 

Kort kan sägas att ett MRP-system besvarar frågorna: 

- Vad behövs? 
- Hur mycket behövs? 
- När behövs det? 

För att en nettobehovsplanering ska vara genomförbar måste en mängd olika data vara 
tillgängliga, vilket är en naturlig förklaring till varför MRP ofta hänger ihop med ERP. De data 
som behövs är:23 

- Produktionsschema (MPS) 
- Strukturregister (BOM) 
- Lagernivåer, uteliggande order och eventuella restorder 
- Ledtider för samtliga lagerartiklar 
- Regler för säkerhetslager (nivå och tid) 

Praktiskt kan nettobehovsplanering beskrivas utifrån en tabell, likt exemplet nedan. 

Ledtid = 1 period Period 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Avrundningskvantitet = 25 Behov  10 5 50 10 20 5 0 15 
 Inleveranser    50 25  25   
 Lager 22 12 7 7 22 2 22 22 7 
 Order   50 25  25    

Tabell 1: Nettobehovsplanering utan osäkerheter (Exempel 1). 

Exempel 1: Genom att titta på framtida behov för uttag ur lagret, vilka måste finnas 
prognostiserade, uppstår ett behov av en inleverans de perioder då lagret förväntas bli tomt. 
Eftersom ledtiden i detta exempel är en period så placeras en order perioden innan 
inleveransbehovet finns. I period 2 har planeraren tillgång till informationen att det finns 7 
enheter kvar i lagret och att behovet för nästkommande period är 50 enheter. Eftersom det 
saknas 43 enheter lägger planeraren en order för inleverans en period senare (ledtid = 1 period). 
Då avrundningskvantiteten är 25 kan endast multiplar av denna mängd beställas, varför 
beställningen blir: 

2*25=50 enheter 

Nästa period, period 3, har 50 enheter inlevererats och 50 förbrukats. Lagersaldot är återigen 7 
och behovet för nästa period är 10. Nu saknas det 3 enheter och en order läggs. Minsta 
orderkvantitet är 25 enheter varför detta beställs. I period 4 har 10 enheter förbrukats och 25 
inlevererats, varpå lagersaldot nu är: 

7+25-10=22 enheter 

I period 5 är behovet 20 enheter, vilket är mindre än de 22 som finns i lager och ingen order 
behövs. 

                                                        
22 Sriskandarajah, C (2008) Production and Operations Management 
23 Axsäter, S (2006) Inventory Control. s 205 
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Sriskandarajah (2008) listar fyra fördelar som MRP-system ämnar ge: 

1. Lägre lagernivåer. Genom att beräkna hur mycket av varje råvara och insatsmaterial 
som behövs vid varje tidpunkt (enligt MPS) kan lagernivåerna optimeras. 

2. Reduktion av ledtider för leverans och produktion. MRP-system identifierar när behov 
uppstår och i vilka kvantiteter. Därmed koordinerar det lagernivåer, inköp och 
produktionsbeslut samt avhjälper förseningar i produktion. 

3. Realistiska överenskommelser. Realistiska leveransöverenskommelser uppmuntrar till 
långsiktig kundnöjdhet. Genom MRP kan produktionen ge marknadsavdelningen 
information om leveranstider till lager/kunder med god precision. 

4. Ökad effektivitet. MRP tillåter en smidig och nära kommunikation mellan olika 
avdelningar i ett företag. Detta i sin tur leder till en bättre (produktions)effektivitet.  

Nu har teori om MRP-system behandlats och beskrivits utifrån en deterministisk miljö och det 
har som sagt många fördelar. Nedan beskrivs hur det fungerar i en miljö med osäkerheter, det 
vill säga när ledtider, kvantiteter, prognoser, med mera inte är deterministiska. Där behandlas 
nackdelarna med MRP-system, vilka alla mer eller mindre grundar sig i just osäkerheter. För 
att kunna beskriva detta på ett bra sätt är det nödvändigt med grundläggande teori om sådana 
osäkerheter. 

3.2.2 Osäkerheter 
I företagsmiljöer kommer det alltid att finnas mängder av osäkerheter vilka måste behandlas 
vid uppbyggnaden av en logistikkedja. En logistikkedja skulle vara mycket enklare att bygga 
upp och styra om alla ingående delar var att betrakta som deterministiska, det vill säga att de 
inte innehöll några osäkerheter. När det refereras till begreppet osäkerheter i denna rapport, 
görs det ur ett planeringsperspektiv. Med det menas att osäkerheter är allt som en planerare 
av en logistikkedja inte vet med stor säkerhet. I litteratur kategoriseras osäkerheter på olika 
sätt. De två vanligaste indelningarna är:24 

1. Efterfrågeosäkerhet och inleveransosäkerhet (försörjningsosäkerhet) 

2. Timing- och kvantitetsosäkerheter 

Som namnen antyder så skiljer den första indelningen på osäkerheter genom huruvida de 
påverkar efterfrågan från, eller inleveransen till, ett lager. En timingosäkerhet innebär 
variationer i när tillgång eller efterfrågan uppstår medan en kvantitetsosäkerhet innebär 
variationer i hur mycket som inkommer eller efterfrågas. 

Figur 6 visar hur de två kategoriseringssätten kan kombineras, samt beskriver vad som 
menas med respektive indelning. 

 Timing Kvantitet 

Efterfrågan 
Osäkerhet i när efterfrågan 
uppstår, d.v.s. när uppstår 
behov? 

Osäkerhet i storlek hos efterfrågan, 
d.v.s. hur mycket beställer 
kunderna? 

Försörjning 
Osäkerhet i när inleverans 
kommer. 

Osäkerhet i storlek på inleverans, 
d.v.s. kommer rätt kvantitet material 
som är beställt? 

Figur 6: Kombination av Inderfurths två olika indelningar av osäkerheter. 

                                                        
24 Inderfurth, K (2007) How to protect against demand and yield risk in MRP systems 
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För att kunna ta med osäkerheter i beräkningar som görs måste de kunna representeras på 
ett bra sätt. Om en variabel innehåller osäkerheter brukar den kallas för stokastisk, vilket är 
motsats till deterministisk. En stokastisk variabel brukar sägas vara kopplad till någon form 
av sannolikhetsfördelning. 

3.2.3 Att behandla osäkerheter i en MRP-miljö 
Säkerhetslager uttrycker den genomsnittliga lagernivån, antingen uttryckt i tid eller i 
kvantitet, precis innan en inleverans anländer och har som främsta syfte att ge ett skydd mot 
bristsituationer som kan uppkomma av olika anledningar. Det innebär att säkerhetslager 
mäts, precis som lagernivå, i antingen antal enheter eller i täcktid. För att hålla rätt på termer 
genom rapporten kommer dessa att refereras till som säkerhetsnivå respektive 
säkerhetsledtid. Anledningen till namnet säkerhetsledtid är att säkerhetslagrets uppgift bland 
annat är att skydda mot förseningar i inleverans, d.v.s. mot osäkerheter i ledtid. 

I en MRP-miljö är osäkerhetskategorierna timing och kvantitet lämpliga att behandla olika, 
genom att ha olika typer av säkerhetslager. Vollmann et al (2005) förespråkar 
implementering av säkerhetsledtider som skydd mot timingosäkerheter medan 
kvantitetsosäkerheter bör behandlas genom implementering av säkerhetsnivå.25  

Om säkerhetsnivå implementeras i Exempel 1, så blir beställningsmönstret istället som 
Exempel 2 visar. 

Ledtid = 1 period Period 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Avrundningskvantitet = 25 Behov  10 5 50 10 20 5 0 15 
Säkerhetsnivå = 5 Inleveranser    50 25 25    
 Lager 22 12 7 7 22 27 22 22 7 
 Order   50 25 25     

Tabell 2: Nettobehovsplanering utan osäkerheter men med säkerhetsnivå (Exempel 2). 

Exempel 2: Beställningsmönstret skiljer sig mot Exempel 1 i period 4. Lagersaldot är då 22 
enheter och behovet för period 5 är 20 enheter. Eftersom det endast skulle vara 2 enheter 
tillgodo vid slutet av period 5 (om ingen beställning görs) och säkerhetsnivån är 5 enheter 
(vilket är större än de 2 som skulle vara kvar) så läggs en order på minimikvantiteten 25 enheter 
i period 4 för inleverans i period 5. 

Vid implementering av säkerhetsledtid tidigareläggs istället order och inleveranser precis så 
mycket som säkerhetsledtiden är satt till. I Exempel 3 nedan ligger alla order, och därmed 
även inleveranser, 2 perioder tidigare än i Exempel 1 (utan säkerhetslager). 

Ledtid = 1 period Period 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Avrundningskvantitet = 25 Behov  10 5 50 10 20 5 0 15 
Säkerhetsnivå = 0 Inleveranser  50 25  25     
Säkerhetsledtid = 
2 perioder 

Lager 22 62 82 32 47 27 22 22 7 

 Order 50 25  25      
Tabell 3: Nettobehovsplanering utan osäkerheter men med säkerhetsledtid (Exempel 3). 

Exempel 3: Beställningsmönstret skiljer sig mot Exempel 1 genom att planeraren inte bara tittar 
på behovet för nästkommande period utan för ytterligare 2 perioder (= säkerhetsledtid) framåt. 
I period 0 är lagersaldot 22 enheter och sammanlagt är behovet 65 enheter för period 1, 2 och 3. 
För att täcka behovet för alla 3 perioderna behövs 43 enheter, varför minsta möjliga beställning 
som är större än 43, det vill säga 50, beställs. I period 1 har 50 enheter inkommit och 10 

                                                        
25 Vollmann, T et al. (2005) Manufacturing planning and control systems for supply chain management 
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förbrukats varpå lagersaldot är 62. Behovet för perioderna 2, 3 och 4 är sammanlagt 65 enheter 
och därför behövs 3 enheter till. Minsta beställning är återigen 25 enheter varför en sådan läggs 
i period 1. På samma sätt fortsätter förfarandet period för period. Noterbart är, som också 
uttryckts i texten ovan Tabell 4, att beställningsmönstret ser identiskt ut med det i Exempel 1 då 
varken säkerhetsledtid eller nivå används med den enda skillnad att alla beställningar och 
inleveranser sker 2 perioder tidigare. 

Oavsett vilka lagerstyrningsparametrar som används är det bästa alternativet att vidta 
åtgärder för att bli av med osäkerheter, istället för att skydda sig mot dem. Ett exempel kan 
vara att det är bättre att prata med sin leverantör om deras kvalitetsproblem och undersöka 
om de kan göra någonting åt problemen istället för att bara öka sina egna lagernivåer. Det bör 
noteras att osäkerheterna måste kunna minskas till en rimlig kostnad, vilken bör vägas mot 
kostnaden för att hålla extra säkerhetslager. 

3.3 Klassificering 
Artiklar skiljer sig ofta åt i många avseenden och bör därför behandlas olika. Då företag kan 
arbeta med väldigt många artiklar är det ibland inte praktiskt möjligt att särbehandla varje 
enskild artikel. Då är det istället vanligt förekommande att dela in artiklar i olika kategorier, 
klasser, med syftet att artiklar inom samma klass ska behandlas på samma sätt. Olika 
indelningar skiljer sig genom att klassificeringen sker efter olika kriterier, vilka refereras till 
som klassificeringsparametrar. Två olika sätt att basera lagerstyrning på, ABC- och XYZ-
klassificering, har identifierats som lämpliga. 

Axsäter (1991) uttrycker det fördelaktigt att basera lagerstyrningen på klasstillhörighet enligt 
ABC-klassificering. Denna innebär att artiklarna delas in utifrån deras ekonomiska vikt, 
vanligtvis volymvärde som beräknas som den årliga efterfrågan multiplicerat med artikelns 
värde.26 Ljubic (2000) talar om XYZ-klassificering av artiklar för att styra lager efter. Den 
klassificeringsparameter som används är då efterfrågemönster. Efterfrågan på X-artiklar är 
mycket stabil och kan förutspås väl, medan efterfrågan på Z-artiklar är mycket ojämn och 
oförutsägbar.27 Vidare talar Chang (1985) specifikt om hur artiklar med olika 
efterfrågemönster bör ha olika parametrar (säkerhetsnivå/säkerhetsledtid) i en osäker MRP-
miljö.28 Enligt Klajajic et al. (2004) kan det även vara lämpligt att kombinera ABC- och XYZ-
klassificering för att styra alla olika kombinationer av klasser på olika sätt.29 

  

                                                        
26 Axsäter, S (1991) Lagerstyrning. s 162 
27 Ljubic, T (2000), Planiranje in vodenje proizvodnje 
28 Chang, C (1985), The Interchangeability of Safety Stocks and Safety Lead Times 
29 Klajajic, M et al (2004) Warehouse Optimization in uncertain environment 
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3.4 Materialhantering 

3.4.1 Förvaringsmetoder 
Den vanligaste lagringsenheten som används inom ett lager eller en fabrik är pallar. Det finns 
2-vägspallar och 4-vägspallar, där den senare kan lyftas med gaffeltruck från alla håll och den 
tidigare endast från två håll varför 4-vägspallar är smidigare ur ett hanteringsperspektiv. 

Vid design av lager används normalt uttrycken antal gångar och fack, samt djupet och höjden 
på varje fack. Exemplet i Figur 7 visar ett lager med fyra gångar, sex fack per gång där varje 
fack har djupet två lagringsplatser. 

        

        
        

        
        
        

        
        

        
        
        
Figur 7: Bild ovanifrån av ett lager med fyra gångar, sex fack per gång där varje fack har djupet två lagringsplatser. 

Det enklaste sättet att lagra enheter på är att förvara dem bredvid och ovanpå varandra på 
golvet. Pallar förvaras dock oftast i pallställage där varje pall har sitt eget stöd, vilket ger en 
större frihet och flexibilitet i stapling på höjden. Det finns några olika generella typer av 
pallställage. Enkelställage klarar endast av en pall i djupet och är mycket flexibelt men kräver 
totalt sett relativt mycket gångyta. Dubbelställage tar däremot två pallar i djupet. Normalt 
lagras samma artikel innerst som ytterst på varje nivå i ett fack för att undvika oreda och 
dubbelhantering. Detta betyder att någon pallplats blir tomma så länge det finns ett udda 
antal pallar av en artikel. En utökning av dubbelställage är så kallade push-backställage, som 
lagrar 3-5 pallar i djupet. För att kunna komma åt de inre platserna måste ställaget kunna 
dras ut som en låda. Flera platsers djup kräver extra hantering och är inte optimalt då ett 
FIFO-flöde av artiklar önskas. Fördelarna är att större del av lagerytan kan utnyttjas för 
ställage eftersom det krävs färre antal gångar.30 

3.4.2 Lagerplatser 
Det finns två basstrategier för att lagra en artikel, fasta och flytande lagerplatser. Den enklaste 
är fasta lagerplatser, vilket innebär att varje lagerplats är reserverad åt en viss artikel. 
Flytande lagerplatser innebär istället att vilken artikel som helst kan lagras på vilken 
lagerplats som helst. Fördelarna med fasta jämfört med flytande är att arbetare lätt lär sig 
hitta bland artiklar och att det ger ett intryck av ordning och reda. Nackdelarna är däremot att 
utrymmet utnyttjas sämre. De två strategierna kan naturligtvis kombineras.31 

3.4.3 Optimering av lagerplatser 
Generellt argumenteras för att artiklar med hög omsättningshastighet ska lagras på de mest 
lättillgängliga platserna. Under förutsättning att lagrets layout är fixt och att fasta 

                                                        
30 Bartholdi, J och Hackman, S (2010) Warehouse and distribution science. s37-38 
31 Bartholdi, J och Hackman, S (2010) Warehouse and distribution science. s12-16 
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lagringsplaster används föreslår Bartholdi och Hackman (2010) en modell där det avstånd 
som alla artiklar flyttas under ett år minimeras. De utgår från ett lager där alla artiklar lagras 
in och ut från samma ställe. Om lagringsplats i besöks    gånger under ett år och har 
avståndet    till och från in- och utleveransplatsen blir det totala årliga avståndet: 

∑    

 

 

Summan förändras genom att    förändras när olika artiklar lagras på olika platser och den 
kombination av godsplaceringar som ger lägst summa bör väljas.32 

3.5 Analysmodell 
Då nettobehovsplanering tillämpas i en osäker miljö finns det inga givna analytiska modeller 
för att beräkna till exempel servicenivå, vilket kan göras då klassiska lagerstyrningsprinciper 
används. I så gott som all litteratur om nettobehovsplanering som studerats i samband med 
detta examensarbete diskuteras simulering som lämplig metod för att finna de lagernivåer 
som motsvarar en viss servicenivå. 

Simulering av lagerstyrning innebär i detta fall att skapa en så realistisk modell som möjligt 
av verkligheten och låta ett datorprogram agera utefter det system som 
produktionsplanerarna vid fabriken tillämpar. 

3.5.1 Simulering av nettobehovsplanering 
I detta avsnitt kommer teorin att vara tillämpad för den miljö där examensarbetet utförs, men 
formuleras så generellt som möjligt för att lättare kunna tillämpas i andra miljöer. Avsnittet 
bör därför läsas, och tolkas, utifrån ett materiallagerperspektiv. För att kunna utvärdera hur 
lagernivåer, och därmed lagerhållningskostnader och brist, skulle ha sett ut historiskt, om 
olika lagerstyrningsparametrar skulle ha använts, tillämpas simulering. För att sedan kunna 
utföra simuleringen är det nödvändigt att ha historiska produktionsprognoser och 
materialförbrukningar tillgängligt samt att kvantifiera de osäkerheter som existerat. 

Antag att alla osäkerheter går att kvantifiera och dela in enligt den princip som Inderfurth 
(2007) förespråkar och som beskrivits i avsnitt 3.2.2, det vill säga som tids- eller 
kvantitetsosäkerhet samt som försörjnings- eller efterfrågeosäkerhet. Låt baka samman alla 
osäkerheter av samma kategori och benämna den avvikelse (differens) de ger upphov till 
varje period för ε.  

  

                                                        
32 Bartholdi, J och Hackman, S (2010) Warehouse and distribution science. s51-52 
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Låt oss nu utöka tabellen för nettobehovsplanering från Exempel 1 till att innehålla de fyra 
typerna av osäkerheter: 

Ledtid = 1 period Period 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Avrundningskvantitet 
= 25 

Planerat behov  10 5 50 10 20 5 0 15 

 Faktiskt behov  8 6 49 10 17 0 8 16 

 
Kvantitetsdifferens 
i åtgång, εqd 

 -2 1 -1 0 -3  3 1 

 
Tidsdifferens i 
åtgång, εtd 

       1  

 Inleveranser    48 0 22 27   

 
Kvantitetsdifferens 
i inleverans, εqs 

   -2  -3 2   

 
Tidsdifferens i 
inleverans, εts 

     1    

 Lager 22 14 8 7 -3 2 29 21 5 
 Order   50 25  25    

Tabell 4: Nettobehovsplanering med osäkerheter (Exempel 4). 

Exempel 4: Det har nu tillkommit osäkerheter jämfört med tidigare exempel. Det framgår att det 
faktiska behovet (åtgången av material) inte är densamma som det planerade behovet. I 
samtliga perioder med en faktisk åtgång, förutom period 4, är det en differens jämfört med det 
planerade. I period 6 finns ett planerat uttag ur lagret (behov) som inte sker förrän i period sju, 
vilket är en så kallad tidsdifferens. Gällande inleveranser så har alla tre inleveranserna 
avvikande kvantiteter från order med beloppen -1, -3 respektive +2. En order är lagd i period 3 
och förväntas inkomma i period 4. Denna blir försenad och en tidsdifferens på en period uppstår. 
Trots att det planerade behovet och beställningsmönstret är detsamma som i Exempel 1 så 
uppstår en brist i lagret i period 4 på 3 enheter, på grund av att miljön nu är osäker. 

εqd beskriver alltså de osäkerheter som ger upphov till att den faktiska åtgången skiljer sig i 
kvantitet från den planerade. På samma sätt beskriver εqs de osäkerheter som ger upphov till 
att inleveranser skiljer sig i kvantitet från beställd volym, order. I exemplet i tabellen ovan kan 
ses hur produktionen blir framskjuten från period 6 till period 7 och uttaget ur materiallagret 
förskjuts i tiden. En sådan händelse uppkommer på grund av osäkerheter som klassas som 
efterfrågan/timing, där tidsdifferensen betecknas εtd. En order är lagd i period 3 och därmed 
är en inleverans planerad till period 4. I exemplet ankommer godset först i period 5, vilket 
beror på en tidsosäkerhet. Differensen betecknas εts. 

I praktiken måste de olika osäkerheterna kvantifieras så att de representerar verkligheten så 
väl som möjligt.  De kan då representeras på två olika sätt, en uppskattad 
sannolikhetsfördelning eller en så kallad empirisk fördelning. Det sistnämnda innebär att 
verklig data används, varpå osäkerheterna finns inbakade i den använda datamängden. 

Simuleringen utförs genom att kronologiskt stega dag för dag och, efter tillgänglig 
information, låta ett dataprogram agera systematiskt som en planerare gör i sitt dagliga 
arbete, gällande beställningar av material. Den information som planeraren har tillgänglig för 
varje material är lagernivå, planerad framtida förbrukning samt lagerstyrningsparametrar i 
form av bestämda säkerhetsnivåer, säkerhetsledtider och möjliga beställningskvantiteter 
(minsta kvantitet och så kallad avrundningskvantitet). Avrundningskvantitet är en kvantitet 
av vilken en beställning måste vara en multipel. I de allra flesta fall är avrundningskvantiteten 
en full pall med material.  
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I fallet Kraft Foods avropas allt material samma veckodag (onsdag), varför det i själva verket 
endast blir beräkningar rörande beställningar i simuleringen en dag i veckan. Enligt den 
princip som används skall allt material som man planerar att förbruka under en vecka vara 
tillgängligt på måndagen och således anlända veckan innan. Det innebär att om ingen 
säkerhetsledtid används skall materialet inlevereras i veckan innan det planeras användas. 
Efter att material avropas anländer det närmast påföljande inleveransdag. Det vill säga att om 
ett visst material har leveransdag tisdag så förväntas det anlända närmast påföljande tisdag 
efter att det avropats, vilket i detta fall ger en ledtid på 6 dagar. Eftersom material ska vara 
tillgängligt på måndagen och därmed anlända senast på fredagen veckan innan kan material 
som levereras på torsdagar och fredagar avropas senast veckan före det skall förbrukas, 
medan material med leveransdag måndag, tisdag eller onsdag senast kan avropas onsdagen 
två veckor innan det skall förbrukas.  

Förfarandet som används i sin helhet i simuleringen kan vara en aning rörigt att följa, men 
förhoppningsvis kan en punktlista klargöra detta. 

1. Läs in leveransdag, minimi- och avrundningskvantitet samt lagerstyrningsparametrar 
(säkerhetsnivå och säkerhetsledtid) för materialet. Läs även in veckodag för dag 1. 

2. Om aktuell dag är en onsdag: 
a. Besluta om det behöver läggas en order, baserat på dagens lagernivå, framtida 

förbrukningsprognos och lagerstyrningsparametrar. (Se text nedan för exakta 
beslutsregler) 

b. Om en order läggs: 
Addera osäkerhetsfaktorer εts och εqs (slumpgenererade från en 
sannolikhetsfördelning om sådan används för kvantifiering av osäkerheterna) 
till leveransdag respektive beställd kvantitet och placera ut inleverans med 
eventuell tids- och kvantitetsdifferens. 

3. Subtrahera det faktiska behovet (prognostiserat behov + εqd) för aktuell dag 
(prognostiserad dag för behov + εtd) från lagersaldot samt addera inleverans om någon 
sådan placerats ut på aktuell dag. 

4. Stega fram till nästa dag och börja om på steg 2. 

Antag att veckans dagar kan numreras så att söndag=1, måndag=2, ……. , lördag=7 (enligt den 
Amerikanska kalendern) och att ett materials specifika leveransdag betecknas med ld, 2 ≤ ld ≤ 
6. Låt ett materials säkerhetslager betecknas ss, dess säkerhetsledtid i dagar betecknas st, 
samt dess momentana lagernivå l. Antag också att förbrukningsprognoser finns tillgängliga 
och betecknas enligt: 

Prognos för resterande del av innevarande vecka, P0, prognos för nästkommande vecka P1 och 
vidare prognos för en vecka n veckor fram i tiden Pn.  

Då kan beslutsreglerna för beställning en onsdag (dag 4) formuleras som: 

För material där ld + st < 9 och ld > 4 (material som levereras torsdag eller fredag med 
säkerhetsledtid mindre än 2 respektive 1 dag) så sker en beställning om:  

l - P0 - P1 < ss 

Beställningens storlek blir då ss - (l - P0 - P1), vilket måste avrundas uppåt till närmsta multipel 
av avrundningskvantiteten för materialet. Om minimistorleken för en beställning inte är 
uppfylld justeras beställningskvantiteten upp till denna. 
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För material där 8 < ld + st < 16 och ld > 4 (material som levereras torsdag eller fredag med 
säkerhetsledtid mindre än 9 respektive 8 dagar men större än 2 respektive 1 dagar) eller ld + 
st < 9 och ld < 5 (material som levereras måndag - onsdag med säkerhetsledtid mindre än 7 - 5 
dagar) så sker en beställning om:  

l - P0 - P1 - P2 < ss 

Beställningens storlek blir då ss - (l - P0 - P1 - P2), vilket på samma sätt som beskrivs ovan 
avrundas och justeras för att hålla de, med leverantören, överenskomna villkoren för 
beställningskvantiteter. 

Det är möjligt att uttrycka detta förfarande mer generellt:  

För material där 1+7(n-1) < ld + st < 2+7n och ld > 4 eller 1+7(n-2) < ld + st < 2+7(n-1) och ld < 
5 så sker en beställning om:  

l - P0 - P1 -….- Pn-1 – Pn < ss 

Beställningens storlek, som sedan måste avrundas, blir då ss - (l - P0 - P1 -….- Pn-1 – Pn). 

Då en order lagts adderas osäkerhetsfaktorn εqs till beställningsmängden för att representera 
den inleverans som skall inkomma. Osäkerhetsfaktorn εts adderas till den förväntade ledtiden 
(strikt beroende av materialets leveransdag) och inleveransen tilldelas en ankomstdag i 
simuleringen. Detta motsvarar steg 3 i iterationsförfarandet. 

För varje dag i beräknas sedan lagernivån (steg 4) enligt li=li-1 – fi + ili där fi betecknar den 
faktiska förbrukningen under dag i och ili den simulerade inleveransen dag i. I den 
genomförda simulering hos Kraft Foods användes den verkliga förbrukningen, vilket gjorde 
att båda osäkerhetsfaktorerna på försörjningssidan, εqd och εtd, innefattades och inte behövde 
uppskattas. 

3.5.2 Klassificering 
Som nämnts tidigare i kapitlet så är ABC- och XYZ-klassificering standardmetoder för 
klassificering där förbestämda parametrar används. Då en simulering förekommer kan denna 
användas för att hitta gemensamma nämnare för artiklar som bör styras på samma sätt. Detta 
kan ses som en omvänd metod, det vill säga att först bestämma hur artiklarna ska styras, 
sedan dela in dem i klasser för att till sist hitta gemensamma nämnare för artiklarna inom 
varje klass. Om simuleringen ger en indelning där övervägande delen av artiklarna i en klass 
har gemensamma faktorer kan de artiklar som inte samstämmer med övriga i klassen 
genomgå en kvalitativ analys för att se om de bör flyttas till en annan klass. Hela metoden kan 
egentligen ses mer som ett sätt att bestämma de lämpligaste klassificeringsparametrarna. I 
framtiden kan då dessa parametrar användas för att bestämma lagerstyrningsparametrar för 
artiklar utan att dessa behöver genomgå en omfattande simulering 

3.5.3 Modell för att tilldela lagerplatser 
I avsnitt 3.4.3 beskrivs kort en optimeringsmodell för att tilldela lagerplatser till olika enheter, 
till exempel olika material. Modellen utgår från att fasta lagerplatser används och minimerar 
körsträcka för truckar baserat på två kriterier. Det första är att godsets flöde strikt går från 
inleveranspunkt till lagringsplats och därefter från lagringsplats till utleveranspunkt. Det 
andra är att inleverans och utleverans sker på samma geografiska plats för alla olika 
godstyper som skall allokeras. Innebörden blir att det material som omsätts mest ska ha den 
”bästa” lagerplatsen, det vill säga den som är närmast in- och utlastningsporten. Modellen ger 
ett bra tankesätt men är något begränsad. Ofta är det inte körsträcka som driver kostnader för 
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materialhantering med truck utan tid, då de största kostnaderna är personalkostnader i form 
av lön. Ett rimligt antagande är dock att körsträcka är proportionellt mot körtid, men att tiden 
då en pall hanteras vid sin lagringsplats måste inkluderas för att den totala hanteringstiden 
ska kunna minimeras. Om pallar lagras i endast en nivå och om alla ställage är likvärdiga kan 
hanteringstid vid lagringsplats försummas i beräkningar eftersom den då är lika för alla 
platser. 

För att modellen ska vara så användbar som möjligt i det studerade fallet hos Kraft Foods 
måste den utökas till att innefatta total hanteringstid för truck samt att olika pallar ska 
transporteras till olika ställen. Minimeringsproblemet kan sedan brytas ned till att innehålla 
tre komponenter: 

 Normaltransport, vilket innebär från inleverans till lagringsplats, insättning, uttagning 
och från lagringsplats till produktion. 

 Returtransport när en pall har material kvar efter avslutad produktionsbatch, vilket 
innebär transport från produktion till lagringsplats, insättning, uttagning och från 
lagringsplats tillbaka till produktion. 

 Rundflyttning. I de fall där både djupet och antal nivåer på ställagefack är större än ett, 
och ett FIFO-flöde önskas, måste också rundflyttning av pallar räknas med (då en 
anländande pall måste placeras innanför en pall som redan står i facket). Anledningen 
till att innefatta rundflyttning är att det är olika tidskrävande (kostnadskrävande) att 
flytta om pallar på olika nivåer. Till minimeringsproblemet innebär detta en extra 
insättning och uttagning. 

                                                                          

Matematiskt kan optimeringsproblemet konstrueras som ett så kallat BIP-problem (Binary 
Integer Programing), där en binärvariabel avgör om en viss lagerplats ska tillhöra ett visst 
material. För att kunna formulera problemet införs ett antal set och parametrar, för vilka data 
måste finnas tillgängliga. 

  set av alla material   
  set av alla lagerplatser   
  
  tid för att ta ut och ner en pall från lagerplats   

  
  tid för att sätta upp och in en pall på lagerplats   

    tid för att transportera en pall från lagerplats   till den plats där material   matas in i 
  produktionen, exklusive insättning/uttagning av pall 
  
  tid för att transportera en pall från inleveranspunkt till lagerplats   

   antal pallar som omsätts per år av material  , vilket motsvarar antal  
 normaltransporter 
   antal rundflyttningar per år av material   
   antal returtransporter per år av material   
   antal lagerplatser som material   tilldelats 

Låt sedan    vara en binärvariabel enligt: 

      lagerplats   tillhör material   
      lagerplats   tillhör inte material   
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Formuleringen av optimeringsproblemet blir då (ekvation 1): 

   ∑∑
         

    
    

      

  
 

 
         

    
        

  
 

         
    

  

  
 

 

Under begränsningarna: 

∑                  Att varje lagerplats kan tilldelas högst ett material 

∑                  Att varje material tilldelas rätt antal lagerplatser 

En ren matematisk optimering av detta problem är mycket komplex och växer snabbt i 
storlek. För ett lager med 60 olika material och 200 lagerplatser får problemet 12000 
binärvariabler. Antal möjliga kombinationer blir då: 

                  

Detta är för många för att en dator ska kunna utvärdera alla inom en rimlig tid och därför 
beskrivs ett heuristiskt optimeringsförfarande som är intuitivt och enkelt att följa, och 
därmed kan appliceras av en bredare skara användare. 

1. Beräkna antal hanteringstillfällen för varje material. 
2. Bestäm antal platser som ska tilldelas till ett visst material. 
3. Rangordna material i en lista efter hanteringstillfällen per tilldelade platser. 
4. Tilldela de mest attraktiva lagerplatserna till materialet högst upp i ranglistan. 
5. Ta bort materialet högst upp i ranglistan och markera dess lagerplatser som upptagna. 
6. Om listan inte är tom, gå tillbaka till steg 4. 
7. De lediga överblivna platserna blir så kallade delade/flytande lagerplatser. 

Att bestämma varje materials lagerplatser sker i två generella steg, rangordning av material 
(1-3) och tilldelning av lagerplatser (4-7) enligt rangordning. Det första steget innebär att 
material rangordnas efter hur mycket tid som spenderas på att hantera varje enskilt material, 
medan steg två går ut på att tilldela det material som är högst upp på ranglistan den/de mest 
attraktiva (för just det materialet) lediga lagerplatsen/lagerplatserna. 

Genom omskrivning av delar av ekvation 1, samt borttagning av dess binärvariabler fås 
(ekvation 2): 
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Detta ger ett mått på hur ofta ett materials pallplatser besöks i genomsnitt viktat med den tid 
det tar att utföra de tre respektive momenten (normaltransport, returtransport och 
rundflyttning). Måttet anses därför som rimligt att rangordna materialen efter. 

   antal pallar som omsätts per år av material  , vilket motsvarar antal  
 normaltransporter 
   antal returtransporter per år av material   
   antal rundflyttningar per år av material   
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Rangordningen är även beroende av hur många platser som materialet ska tilldelas eftersom 
det är antal hanteringar per plats som bestämmer ordningen. Det största problemet är att 
vikterna   ,    och    varierar beroende på var materialet placeras. Därför måste en 
uppskattning av förhållandet mellan dem göras. 

Antal pallar som omsätts är ett mått som normalt finns tillgängligt direkt i ett företags ERP-
system eller liknande. Under (det företagsspecifika) antagandet om att en icke-tom pall med 
material transporteras tillbaka till sitt ställage efter att den använts vid tillverkning och att 
avslutning av en produktionsbatch sker oberoende av mängden material på den pall som är 
framtagen till produktionen så motsvarar antal produktionsbatcher antal returtransporter. 
Det vill säga att det sker en returtransport per produktionsbatch. Detta är även det ett direkt 
mått som hos de allra flesta företag bör finnas tillgängligt. Därför kan följande likhet sättas: 

                                                   

Antal rundflyttningar är däremot ett mer komplext mått som är klart beroende av djupet på 
ställagefack eller annan förvaringsplats. Det är också beroende av hur många platser ett 
material fått tilldelat i förhållande till sitt omsättningsmönster och går inte att beräkna exakt 
eftersom det dessutom beror av den mänskliga faktorn, det vill säga hur truckförare har ställt 
in pallarna på sina platser. En uppskattning får därför göras. Värt att nämna är att om varje 
ställagefack/golvförvaringsplats har djupet 1 så görs aldrig några rundflyttningar. En 
rundflyttning sker endast då det kommer in nytt material med en inleverans. Därför går det 
att bryta ner antal rundflyttningar till två komponenter vilket bör underlätta en uppskattning: 

                                                                                        

Antal inleveranser finns normalt sett att tillgå i företagets ERP-system. Om det är möjligt att 
göra en studie där truckförare registrerar varje gång de behöver göra en rundflyttning är det 
ett bra sätt för att erhålla ett realistiskt underlag för en uppskattning av sannolikheten för 
rundflyttning. 

Modellen är beroende av ytterligare en variabel, nämligen antalet allokerade lagringsplatser 
  . Under förutsättning att antal lagringsplatser är rimligt dimensionerat utefter antalet 
pallar som förvaras i lagret bör antal dedikerade lagerplatser bestämmas genom följande 
avvägning: Få tilldelade lagerplatser ökar utnyttjande av dessa lagerplatser men ökar 
samtidigt risken för att överskrida det tilldelade antalet och behöva använda gemensamma 
reservplatser (vilket bidrar till större oordning). Ett sätt för att skapa ett bra beslutsunderlag 
kan då vara att undersöka en förväntad maximal lagernivå, hur ofta den uppnås samt en 
”normal” lagernivå direkt efter att en inleverans skett. För att ytterligare klargöra hur 
modellen för tilldelning av lagerplatser fungerar, ges ett enkelt exempel över hela förfarandet 
på nästa sida. 
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Exempel 5: Antag att 4 olika material ska lagras och att antal tilldelade lagerplatser noga valts 
utefter historiska lagernivåer. Materialens respektive mått för antal pallar som omsätts per år, 
antal returtransporter per år samt antal inleveranser per år finns tillgängligt i företagets 
affärssystem enligt Tabell 5. Ställagedjupet för de 7 fack som finns tillgängliga är 2. Det finns då 
alltså plats för 14 pallar. Alla fack har endast en nivå (ligger på rad), med fack 1 närmast både 
godsmottagning och inmatningsplats till produktionen. Fack 1 är alltså den mest attraktiva 
platsen för samtliga material och fack 7 den minst attraktiva.  

Material Antal tilldelade 
platser 

Omsättning 
(pallar per år) 

Returtransporter 
per år 

Inleveranser 
per år 

A 6 65 18 17 
B 2 25 15 20 
C 2 10 20 20 
D 2 4 12 4 

Tabell 5: Data för olika material i Exempel 5. 

Steg 1 och 2 enligt proceduren som beskrivits tidigare är redan gjorda. Ett rankingtal beräknas 
nu. Eftersom alla fack ligger på samma nivå så spelar inte in- och utplockningstid (  

        
  i 

ekvation 2) någon roll.    är endast beroende av dessa varför dess vikt sätts till 0. Det tar ungefär 
lika lång tid att transportera pallar från lagret till produktion som från godsmottagning till 
lager varför   och    sätts till 1 (deras förhållande är lika). Enligt steg 3 beräknas nu ett 
rankingtal. 

Material Tilldelade 
platser 

Omsättning 
(pallar/år) 

Returtransporter 
per år 

Inleveranser 
per år 

Rankingtal 

A 6 65 18 17 (65+18)/6=13,8 
B 2 25 15 20 (25+15)/2=20 
C 2 10 20 20 (10+20)/2=15 
D 2 4 12 4 (4+12)/2=8 

Tabell 6: Data för olika material i Exempel 5 samt deras beräknade rankingtal. 

Enligt steg 4 tilldelas material B de 2 mest attraktiva lagerplatserna. Eftersom ställagedjupet är 
2 så måste båda platserna i varje fack tillhöra samma material. B får då de 2 platserna i fack 1 
(de mest attraktiva). Enligt steg 5 och 6 tas nu nästa material från rankinglistan, Material C, 
som har det näst hösta rankingtalet. Detta placeras på de 2 platserna i fack 2. Material A är näst 
på tur enligt rankinglistan. Det kräver 3 fack eftersom det tilldelats 6 platser och tilldelas därför 
fack 3, 4 och 5. Kvar är material D, vilket ska förvaras i fack 6. Nu är listan tom och steg 7 utförs. 
De 2 platserna i fack 7 är inte tilldelade till något specifikt material och används som flytande 
lagerplatser (reservplatser). Figur 8 sammanfattar resultatet. 

Fack 1 Fack 2 Fack 3 Fack 4 Fack 5 Fack 6 Fack 7 
B C A A A D Reserv 

Figur 8: Resultat av utplacering av material i Exempel 5. 
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4 Metod 
Kapitlet syftar till att beskriva författarnas arbetsgång samt vilka metoder som används. Det ger 
också en beskrivning av olika datainsamlingstekniker. 

4.1 Översikt 
I problematiseringen av arbetet identifierades frågeställningarna: Med vilka parametrar ska 
materiallagret styras samt hur materialflödet i fabriken bör se ut. Därför delades arbetet in i 
två huvudområden, lagerstyrning och materialhantering. För att inte suboptimera 
materialhanteringen efter dagens lagernivåer togs problemen kring lagerstyrning itu med 
först. Detta gjordes genom en kartläggning och analys av olika aspekter som påverkar och 
förklarar dagens lagersaldon. Därefter beräknades sedan lämpliga lagerstyrningsparametrar 
för företaget ut. Dessa resulterade i nya lagernivåer vilket var en förutsättning för att 
processen med materialhantering kunde inledas. Även här kartlades och utvärderades först 
de olika processerna och flödena som påverkar materialets placering för att sedan analyseras 
och i slutändan bestämdes lämpliga lagerplatser för de olika materialen. Detta gjordes i två 
versioner, en med dagens ställagelayout och en med en modifierad layout.  

 

Figur 9: Schematisk bild över examensarbetets upplägg. 

4.2 Ambitionsnivå 
När ett examensarbete eller liknande genomförs krävs alltid att kunskapssyftet bestäms och 
att författarna är medvetna om vad kunskapen som tillskansas ska användas till. Om till 
exempel nuvarande logistikkostnad ska bestämmas är det onödigt att undersöka hur 
logistikkostnaden kan minskas då det ligger utanför syftet. Det finns flera olika kategorier av 
kunskapssyften: Beskrivande, explorativa, förklarande/förstående, diagnostiserande, 
problemlösande/normativa samt interventionsorienterande.33 Varje nivå är i princip en 
påbyggnad på tidigare nivåer, varför till exempel de fyra tidigare stegen ofta måste 
genomföras om en problemlösande ambitionsnivå ska nås.  

Målet för den här rapporten var att den skulle nå just en problemlösande/normativ nivå 
vilket avspeglar sig i syftesformuleringen, det vill säga att problem med lagerstyrningen och 
den ej optimerade materialhantering hos Kraft Foods skulle lösas. De olika stegen gicks 
genom med start i en problematisering där författarna initialt fick väldigt fria tyglar och 
därför i samråd med handledaren problematiserade uppgiften. Vidare skedde sedan en 

                                                        
33 Andersen, I (1998) Den uppenbara verkligheten. s 17-21  
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explorativ och deskriptiv del där nuläget i fabriken på olika sätt beskrevs. Sedan skedde en 
diagnostiserande och problemlösande del då analysen genomfördes. Resultaten kan sedan 
användas i andra delar av fabriken, varför arbetet också blir normativt. 

4.3 Metodval 
Det finns flera olika strategier för ett forskningsprojekt, till exempel fallstudier, 
surveyundersökningar, kliniska studier med flera. Inga av dessa olika metoder är rätt eller fel 
utan det gäller för forskarna att anpassa sina strategier så att det passar den givna 
situationen.34 Då detta examensarbete till stor del handlar om att praktiskt lösa problem i 
”verkligheten” har aktionsforskning valts som främsta metod. Aktionsforskning kännetecknas 
enligt Denscombe (1998) av fyra drag: Att den har praktisk inriktning, vilket detta arbete i 
högsta grad hade då målet var att förbättra företagets interna logistik. Det andra draget hos 
aktionsforskning är att förändring är en del av själva forskningen. Det kriteriet uppfylldes i 
och med att det först skedde en kartläggningen av lagernivåerna och att eventuella 
förändringar i dessa delvis implementerades innan författarna tog sig an materialhanteringen. 
Det tredje kännetecknet är att forskningen ska vara en cyklisk process som innehåller en 
återkoppling. Genom att feedback gavs på arbetet fortlöpande, samt att idéer utvärderades i 
praktiken, skedde denna återkoppling. Det sista kännetecknet är deltagande. ”De centrala 
personerna i forskningsprocessen är deltagarna”. Detta stämmer till viss del in på detta arbete 
då deltagande personer till stor del var med och bidrog till inriktningen på arbetet, till 
exempel bestämdes i samråd med nyckelpersoner på företaget hur olika problem borde 
hanteras. Denscombe (1998) beskriver också metoden metodkombination vilket bygger på 
att forskarna blandar kvantitativa och kvalitativa metoder, vilket också gjordes i detta 
arbete.35  

4.4 Forskningsdesign 
Som Figur 9 visar, är arbetet indelat i två huvudområden där den första delen berör 
lagerstyrning och punktlistan nedan visar de olika stegen i lagerstyrningens forskningsdesign. 

1. Empiri (Nulägeskartläggning) 
a. Planeringsprocessen 
b. Lagerhållningskostnader 
c. Osäkerhetsidentifiering 

2. Analys 
a. Teoretiskt optimala lagernivåer 
b. Kvantifiering av osäkerheter 
c. Simulering av lämpliga lagerstyrningsparametrar 
d. Klassificering 

3. Rekommendation 
a. Nya lagerstyrningsparametrar 

Inledningsvis kartlades planeringsprocessen, främst med hjälp av intervjuer med planerarna, 
för att få en förståelse för vilka parametrar som avgör hur material avropas och hämtas hem 
och hur den processen går till. Därefter genomfördes en kartläggning av nuvarande 
lagerhållningskostnader för det gångna året genom att historiska lagernivåer hämtades från 
företagets ERP-system. För att få en uppfattning om vad som driver företaget att hålla lager, 
gjordes sedan en osäkerhetsidentifiering där osäkerheter som kan leda till att företaget får slut 
på emballage identifierades. Detta genom en brainstorming, där hela logistikkedjan 
undersöktes, som byggde på intervjuer, observationer och vanliga samtal med personal på 

                                                        
34 Denscombe, M (1998) Forskningshandboken. s 169-180 
35 Denscombe, M (1998) Forskningshandboken. s 149-164 
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fabriken där olika problem och osäkerheter belystes. De olika delarna i nulägeskartläggningen 
användes sedan som input i den påföljande analysen. 

Som första steg i analysmomentet räknades teoretiskt optimala lagernivåer ut med hjälp av en 
simulering, där inga osäkerheter förekommer, som bygger på data hämtat från ERP-systemet. 
När detta var framtaget hölls ett seminarium tillsammans med nyckelpersoner på företaget 
där behandlingen av osäkerheter diskuterades. Detta gjordes för att författarna skulle kunna 
kvantifiera de osäkerheter som skulle användas vid den senare simuleringen. Simuleringen av 
lämpliga lagernivåer gjordes sedan i syfte att ta fram den säkerhetsledtid och säkerhetsnivå 
som under det senaste året skulle ha gett lägst lagernivåer utan att det inneburit brist på 
material. Eftersom simuleringen i vissa fall kan ge ologiska resultat, så analyserades 
resultaten noga och de olika materialen klassificerades sedan in i lämpliga klasser där alla 
materialen i en given klass har samma säkerhetsnivå (en % av en batch) och samma 
säkerhetsledtid. Slutligen rekommenderades nya lagerstyrningsparametrar för varje material. 

De nya lagerstyrningsparametrarna medförde nya lagernivåer och när dessa var bestämda 
påbörjades arbetet med att optimera fabrikens interna fysiska flöden. En lista över stegen i 
detta arbete ses nedan. 

1. Empiri (Nulägeskartläggning) 
a. Fabrikslayout 
b. Truckkörning 
c. Materialomsättning 

2. Analys 
a. Nuvarande ställagelayout 
b. Fiktiv ställagelayout 

3. Rekommendation 
a. Nya lagringsplatser 

Även denna del startade med en kartläggning där fabrikens layout först noga kartlades för att 
identifiera vart material står men också vart de går in i produktionen. Detta gjordes med hjälp 
av observationer samt en intervju med saldoadministratören. En tidsstudie gjordes sedan för 
att kartlägga truckkörningen samt tiden det tar för in- och utplockning ur ställage. Studien 
utfördes med hjälp av en transportör som utförde olika moment som klockades. Därefter 
kartlades materialomsättningen av olika emballagematerial, under det senaste året, för att få 
underlag till den modell som sedan användes för att bestämma de olika materialens 
lagringsplatser.  

Efter denna kartläggning gjordes en analys av nulägessituationen samt möjligheter till 
förbättringar. En ny ställagelayout skapades sedan fiktivt, som ett alternativ till den 
nuvarande, genom att författarna mätte up och placerade ut ställage på lämpliga platser. Den 
användes sedan, tillsammans med den nuvarande ställagelayouten, som underlag till den 
modell, för placering av de olika emballagen i fabriken, som skapades. Modellen är heuristisk 
och har till uppgift att minimera tidsåtgång för hantering av material. Rekommenderade nya 
lagringsplatser bestämdes för båda layouterna. 
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4.5 Datainsamling 
Det finns flera olika sätt att dela in datainsamlingstekniker på. Andersen (1998) använder sig 
bland annat av kategorierna:  

 Kvantitativa eller kvalitativa 

 Primära eller sekundära 

Kvantitativa och kvalitativa data skiljer sig på det sättet att kvantitativa data är numeriska 
medan kvalitativa data är ickenumeriska och kan vara öppna svar från en intervju eller ett 
referat från ett möte. Primär- och sekundärdata skiljer sig genom att primärdata samlas in av 
forskaren själv, just för den personens specifika forskning, medan sekundärdata är insamlad 
av någon annan och egentligen i ett annat syfte.36 De tekniker som användes i detta arbete kan 
kategoriseras på följande sätt: 

 

De olika teknikerna användes i olika delar av arbetet där den stora delen av 
kunskapsinsamlingen självklart skedde i den tidiga fasen. Figur 11 nedan beskriver när i 
arbetet de olika teknikerna användes. 

4.5.1 Intervjuer 
Intervjuer som sker i samband med forskning kan var olika mycket strukturerade. Gillham 
(2005) delar upp dessa i tre kategorier: ostrukturerade intervjuer, halvstrukturerade 
intervjuer och strukturerade intervjuer. I detta arbete användes främst de två första 
varianterna. Den ostrukturerade intervjun användes av författarna i ett tidigt stadium av 
forskningen. Då examensarbetet initialt var väldigt fritt så användes denna teknik för att ”se 
sig om efter saker som behöver undersökas i ett senare, mer strukturerat skede av 
forskningen”.37 I det stadiet intervjuas ett flertal olika personer, till exempel planerare, 
saldoadministratörer, inköpare samt teamledare. Intervjuerna skedde just i syftet att mer 
specifikt hitta potentiella problemområden och områden som behöver utforskas mer. 

                                                        
36 Andersen, I (1998) Den uppenbara verkligheten. s 149-151 
37 Gillham, B (2005) Forskningsintervjun. s 73 

 Primärdata Sekundärdata 

Kvalitativ data 
Intervjuer 

Observationer 
Litteraturstudier 

Kvantitativ data 
Intervjuer 

Observationer 
Bokföringsdata 

Figur 10: Datainsamlingstekniker som använts samt hur de delats in i kategorier. 

 Lagerstyrning Materialhantering 

 Kartläggning Analys Kartläggning Analys 

Kvalitativ Intervjuer Litteraturstudier Observationer Litteraturstudier 

Kvantitativ 
Bokföringsdata 

Intervjuer 
Bokföringsdata 

Observationer 
Bokföringsdata 

Bokföringsdata 

Figur 11: Beskrivning av var i arbetet som olika datainsamlingstekniker användes. 
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Den halvstrukturerade intervjun användes också en del i detta arbete. Vid användning av 
denna metod är förberedelsen väldigt viktig. Ju mer intervjuaren förbereder sig desto mer 
kommer han att få ut av intervjuerna. Det är också viktigt att personen som genomför 
intervjun tydligt guidar respondenten utan att för den delen styra den mot givna svar. 
Intervjuerna som genomförs har alltså en tydlig inriktning och målet är att alla respondenter 
ska få likvärdiga frågor, om de intervjuas kring samma ämne, men det ges också utrymme för 
intervjuobjektet att berätta relativt fritt.38 Flera olika personer intervjuas på detta sätt i 
kartläggningsprocessen. Självklart intervjuades planerarna när planeringsprocessen 
kartlades och då främst D-fabrikens planerare Helena Tumlin. Exempel på frågor som ställdes 
var: När avropas material? När får ni prognoser från marknadsavdelningen? Hur sker 
kommunikationen med saldoadministratörerna? Teamledarna var också viktiga 
intervjuobjekt för att kartlägga de olika osäkerheterna som finns involverade i 
materialhanteringen, detta gäller även saldoadministratörerna, främst Katri Pitkänen, som 
intervjuades i syfte att få en operativ input i kartläggningen. Vilka svårigheter och problem 
som den operativa personalen upplevde samt vad de tyckte kunde förbättras togs upp som 
centrala frågor. 

4.5.2 Observationer 
Anledningen till att använda observationer som datainsamlingsmetod är att observera vad 
som faktiskt händer i stället för att fråga personer hur de upplever att olika saker sker.39 
Denscombe (1998) delar in observationsmetoden i systematisk observation och deltagande 
observation. I detta examensarbete användes båda dessa tekniker. Deltagande observation 
innebär att forskaren sätter sig in i och deltar i olika processer. Det gjordes i det här fallet för 
att få förståelse och inblick i hur och varför olika problem uppstår för företaget. Till exempel 
observerades hämtningen av material vid kaj för att förstå vilka eventuella problem som då 
uppstår. Denna typ av observationer resulterar i kvalitativ data. Systematiska observationer 
genomfördes också för att på ett kvantitativt sätt kartlägga olika mönster och rörelser inom 
fabriken, till exempel dokumenterades i detta arbete tidsåtgång för körning av truckar samt 
att hantera ned- och upplyftning av pallar i ställage. Dessa observationer resulterade i 
kvantitativ data. 

4.5.3 Litteraturstudier 
Enligt Denscombe (1998) bör alla undersökningar som gör anspråk på av vara forskning 
börja med en litteraturöversikt. Så har författarna till det här examensarbetet också gått till 
väga. Syftet med litteraturstudien är att skapa en teoretisk bakgrund till ämnet samt att 
identifiera vedertagna teorier som kan användas som hjälp vid olika beräkningar samt vid 
modellskapande. Mycket av sökandet av litteratur skedde via Lunds Universitets 
artikeldatabas ELIN, men Stockholms stadsbibliotek fungerade också som källa för 
litteraturinhämtning. Framförallt har fokusområdena för litteraturstudierna varit teori kring 
MRP-system, då ett sådant system används för att sköta lagerstyrningen hos Kraft Foods idag, 
samt teori om materialhantering, till exempel Bartholdi & Hackman (2010) - Warehouse & 
Distribution Science. Studier av litteratur inom forskningstekniker och metoder har också 
skett för att bilda en grund till hur ett examensarbete skulle läggas upp.  

4.5.4 Bokföringsdata 
En typ av data som utnyttjades mycket i detta examensarbete, i form av sekundärdata, var 
bokföringsdata. Bokföringsdata är data ”som skapas i samband med registrering och 
styrning”40 Det kan vara till exempel företagsredovisningar, produktionsstatistik och 

                                                        
38 Gillham, B (2005) Forskningsintervjun. s 103-111 
39 Denscombe, M (1998) Forskningshandboken. s 31-32 
40 Andersen, I (1998) Den uppenbara verkligheten. s 158 
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befolkningsregister. I det här fallet är det olika typer av produktions- och lagerstatistik, samt 
förklarande information kring statistiken, som hämtats från företagets SAP-system. Explicit så 
hämtades nuvarande lagernivåer för de olika emballagematerialen samt lagrets olika 
”händelser”, det vill säga in och utleveranser ur lagret, ett år tillbaka i tiden. Information 
hämtades också om de olika materialens pris, minsta leveransstorlek och pallstorlek. Även 
produktionsprognoser från det senaste året hämtades som underlag till 
lagerstyrningssimuleringen, vilken beskrivs mer i nästa avsnitt. 

4.6 Analysmodell 
I teorikapitlet har de modeller och verktyg som används för att analysera data i detta arbete 
beskrivits just ur ett teoretiskt perspektiv. Nedan så beskrivs hur författarna har gått till väga 
för att använda dessa analysverktyg och anpassa dem efter den givna situationen.  

4.6.1 Simulering av teoretiskt optimala lagernivåer 
För att kunna räkna ut de teoretiskt optimala lagernivåerna i D-fabriken under perioden 
2009-09-27 till 2010-09-28 behövdes en hel del bokföringsdata från företagets SAP-system. 
Till att börja med hämtades dagens (2010-09-28) lagernivå samt alla in och utleveranser ur 
lagret, för alla material. Ur detta extraherades den dagliga förbrukningen samt materialens 
lagernivåer för varje dag. Information om materialens avrundningskvantiteter, dess pris samt 
vilken leveransdag materialet hade hämtades också. Sedan genomfördes en simulering efter 
samma princip som Exempel 1 i teorin där inga osäkerheter förekommer, det vill säga att alla 
händelser är kända på förhand. Ett så kallat makro i Excel användes för att simulera varje 
material för sig. Lagersaldot beräknades på dagsbasis medan beställningar kunde läggas en 
gång i veckan. Makrot fungerade alltså enligt följande: 

1. Om aktuell dag är en inleveransdag för materialet: 
a. Ta fram lagernivå för aktuell dag samt behovet en vecka framåt 
b. Om: 

lagernivå – behov < 0 
 
gör en inleverans på minsta möjliga kvantitet som gör att: 

 
lagernivå + order – behov ≥ 0 

 
2. Beräkna ny lagernivå enligt: 

 
ny lagernivå = aktuell lagernivå + inleverans – dagens behov 

 
3. Gå till nästa dag och börja om på steg 1 

På detta sätt extraherades lagernivåerna för varje dag och det gick sedan att beräkna 
kapitalbindningen och hur många pallar nivåerna motsvarade. Noterbart är att behovet inte 
prognostiseras utan är den förbrukning som förekommit i verkligheten användes och ansågs 
känd på förhand. 

4.6.2 Kvantifiering av osäkerheter 
Att som författare till detta examensarbete fullt ut kvantifiera alla de olika osäkerheterna som 
identifierades visade sig vara en övermäktig och näst intill omöjlig uppgift då det fanns 
kraftiga variationer bland olika material och leverantörer samt att vissa osäkerheter hade 
behövts mätas på daglig basis under en väldigt lång period för att ge ett helt tillförlitligt 
resultat. Dessutom bör inte ett företag skydda sig mot alla osäkerheter med hjälp av lager, 
vilket diskuterats i teorin, utan vissa bör reduceras helt eller delvis. För att få en så tillförlitlig 
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och samstämd input som möjligt till vilka osäkerheter som skulle reduceras utan lager så 
anordnades ett seminarium där nyckelpersoner inom produktionen och logistikavdelningen 
samlades. Gruppen informerades om arbetet som författarna gjort och framförallt vilka 
osäkerheter som kartlagts. Därefter fördes en kreativ diskussion där den första punkten som 
diskuterades var huruvida författarna missat någon osäkerhet eller om någon av de kartlagda 
ej existerade. För att avgöra vilka osäkerheter som bör reduceras på andra sätt än med hjälp 
av lager så diskuterades sedan varje osäkerhet utifrån en rad frågor: Är det praktiskt möjligt 
att reducera osäkerheten? Går den helt att eliminera eller bara reducera delvis? Är 
kostnaderna rimliga för att göra detta eller är ett utökat lager ett bättre alternativ?  

Diskussionen mynnade ut i att gruppen enhetligt bestämde vilka osäkerheter som bör 
avhjälpas med lager och därmed ska finnas med i simuleringsmodellen för lämpliga 
lagerstyrningsparametrar. Som nämnts i teorin så kan en osäkerhet dels kvantifieras med en 
uppskattad sannolikhetsfördelning och dels genom att den är inbakad i befintlig data. Som 
underlag för osäkerheter som behövde uppskattas, användes data från ERP-systemet och 
antaganden gjordes utifrån dessa data. Därefter verifierades antagandena genom att 
planerare och andra berörda personer fick bedöma huruvida uppskattningarna var 
realistiska. 

4.6.3 Simulering av lämpliga lagerstyrningsparametrar 
I och med beräkningen av de teoretiskt optimala lagernivåerna fanns grundläggande data för 
vidare simulering av lämpliga lagerstyrningsparametrar, i form av dagsförbrukning, 
lagersaldo på daglig basis, med flera. 

I och med att framtida förbrukning i denna simulering ej är given utan baseras på prognoser 
inhämtades dessa. Prognoserna extraherades ur prognosprogrammet SCORE41 där de fanns 
angivna per färdigvara. Då simuleringen krävde prognoser uppdelat per material så fick ett 
stödprogram programmeras där författarna först inhämtat information från strukturregister 
om vilka/hur mycket material som ingår i de olika färdigvarorna, för att på så sätt bryta ner 
produktionsprognoser till materialbehov. 

Syftet med simuleringen var som bekant att komma fram till vilket säkerhetslager de olika 
materialen bör ha. Detta gjordes genom att simuleringar med olika säkerhetslager kördes och 
det alternativ som framstod som lämpligast valdes. Som tidigare nämnts består 
säkerhetslagret av säkerhetsledtid och säkerhetsnivå. Olika varianter på dessa två parametrar 
kombinerades alltså för att utvärderas efter en mängd kvantitativa bedömningskriterier som 
simuleringsprogrammet beräknade. Vilka parametrar som användes och varför beskrivs i 
kapitlet analys och resultat. 

4.6.4 Klassificering 
Som nämnts i teorin så finns det olika sätt att klassificera artiklar. I detta arbete var inte 
standardmetoder så som ABC- eller XYZ-klassificeringar lämpliga då dessa hade gett klasser 
av material med helt olika lagerstyrningsparametrar. Istället skapades klasserna genom en 
kombination av en kvantitativ- och kvalitativ analys av materialen. Simuleringen gav förslag 
på lämpliga lagerstyrningsparametrar för de olika materialen och på så sätt delades 
materialen naturligt in i klasser där de materialen med samma inställningar tillhörde samma 
klass. Därefter gjordes en kvalitativ analys av materialen och dess klasstillhörighet vilket 
resulterade i att vissa material flyttades mellan klasser samt att en klass togs bort. Den 
kvalitativa analysen gjordes i huvudsak genom diskussioner med D-fabrikens planerare. 

                                                        
41 Webbaserad programvara från Oracle som i detta fall beräknar optimal produktion utifrån säljprognoser och 
nivåer i färdigvarulagret. 
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4.6.5 Modell för att tilldela lagerplatser 
Som nämndes i kapitlet forskningsdesign så görs två olika optimeringar av lagerplatser i detta 
arbete. Den ena utgår från dagens ställagelayout och bör således kunna implementeras snabbt 
och till låg kostnad. Den heuristiska optimeringsmodell som använts beskrivs väl av teorin i 
avsnitt 3.5.3 och kan enkelt sammanfattas av flödesschemat i Figur 12. För att kunna utföra 
ett av de två initiala stegen i modellen, beräkna antal hanteringstillfällen, krävs så kallad 
bokföringsdata från företagets affärssystem, medan det andra initialsteget baseras på de 
lagernivåer som råder med de nya lagerstyrningsparametrarna. Till resterande aktiviteter har 
Excel varit till stor hjälp, ty mycket data har hanterats och flyttats runt. Även själva 
utplaceringen av material dokumenterades initialt i Excel, tack vare programmets naturliga 
enkelhet i att representera ställagefack. 

 

Figur 12: Flödesschema för förfarandet vid tilldelning av lämpliga lagerplatser. 

Tilldelning av lagerplatser utfördes en andra gång utifrån den fiktiva ställagelayouten (se 
Figur 29 i kapitel 6). Bland annat finns i denna version inga ställage med två platser i djup 
vilket underlättar det önskade FIFO-flödet. Den nya layouten framarbetades genom att 
manuell mätning och observation gjordes och lämpliga platser för ställage valdes där efter. 

4.7 Trovärdighet 
Trovärdighet består av flera olika delar. Höst et al. (2006) delar upp begreppet giltighet i de 
tre olika delarna reliabilitet, validitet och representativitet: Reliabilitet beskriver 
”tillförlitligheten i datainsamlingen och analysen med avseende på slumpmässiga 
variationer”,42 validitet handlar om huruvida det som avses mätas verkligen är vad som mäts 
medan representativitet är ett mått för om slutsatserna är generella. 

  

                                                        
42 Höst, M et al. (2006) Att genomföra examensarbete. s 40 
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I detta examensarbete säkerställs reliabilitet genom att ett stort antal av olika 
förpackningsmaterial studerades. Författarna hade kunnat välja att bara studera ett fåtal 
material för att spara tid men risken för slumpmässiga variationer skulle således öka. Genom 
att undersöka olika problem från flera olika synvinklar, till exempel med hjälp av både 
kvantitativ och kvalitativ data, säkerställdes validiteten i arbetet. Det är något som åstadkoms 
genom att försöka undersöka problemen så brett som möjligt för att noga veta vad som driver 
dem. Till exempel intervjuades flera olika personer med olika befattningar kring samma 
frågeställningar. 

Representativiteten i detta arbete kan delas in i två delar. Dels hur representativt arbetet är 
för de andra delfabrikerna på Marabou, dels hur representativt det är för liknande företag. Att 
uppnå representativitet på företaget sker i princip automatiskt genom att förutsättningarna 
är så lika för de olika delfabrikerna. Det är inte givet att alla åtgärdsförslag är representativa 
för alla delfabriker men analysverktygen och modellerna bör kunna användas överallt på 
Marabou. Representativiteten i stort säkerställs genom att vedertagna teorier inom forskning 
om logistik i allmänhet och MRP-system i synnerhet används som grund för modeller och 
förslag. Visst förekommer vissa specifika delar i modellerna som är anpassade för just detta 
fall men överlag bör de kunna användas generellt. 

4.7.1 Trovärdighet i simulering 
När en simulering utförs är det viktigt att utvärdera dess trovärdighet för att kunna lita på 
resultaten och därmed använda dem som beslutsunderlag. Trovärdighet i en simulering 
säkerställs genom att fastställa (1) att modellen återspeglar verkligheten på ett korrekt sätt, 
(2) att indata är representativ och (3) genom att tillräckligt många simuleringsomgångar 
körts.43 Det första kallas ofta operationell validitet och säkerställdes genom att en kontroll 
gjordes där det säkerställdes att modellens lagernivåer motsvarade planeringssystemets då 
samma lagerstyrningsparametrar användes. I analyskapitlet diskuteras också hur väl data 
(kvantifiering av osäkerheter) representerar verkligheten och vilka brister/risker som finns. 
Ett sätt att säkerställa att tillräckligt många simuleringsomgångar har körts är att se att 
standardavvikelsen för de mått som beslut grundas på har stabiliserats. Detta representeras 
lämpligast genom att plotta standardavvikelsen mot antalet körda simuleringar i ett diagram 
och grafiskt avgöra om en stabilisering skett. Simuleringarna krävde mycket datorkraft och 
tog relativt lång tid (cirka 0,4 sekunder per material per körning per inställning) för de 12 
eller 18 inställningar per material och 58 material som simulerats. Författarna provade sig 
fram till att 100 körningar var ett rimligt antal, där tid avvägdes mot stabilitet i 
standardavvikelse. Detta innebar att simulering av varje material tog 10-15 minuter. 

4.7.2 Trovärdighet i materialhanteringsmodell 
Optimeringsproblemet för tilldelning av lagerplatser, som beskrivs i teorikapitlet (avsnitt 
3.5.3), formuleras som ett BIP-problem. Det är formulerat med ett givet antal allokerade 
lagerplatser för varje material och därmed också strikt beroende av denna allokering, vilket 
kan anses vara en osäkerhetsfaktor. Det har dock spenderats mycket tid och analys av 
mönstret för lagernivåer för varje enskilt material i syfte att allokera ett så lämpligt antal 
platser som möjligt. Modellen är också beroende av en tidsuppskattning för truckkörning och 
pallhantering, där trovärdigheten säkrats genom att kvalitativt kontrollera med transportören 
om den mätta aktionen gick ”normalfort”.  

Då optimeringsproblemet är för stort för att lösa optimalt på en dator föreslås istället en 
heuristik för att nå ett anständigt lösningsförslag. Heuristiken är mycket lik den ”giriga” 
algoritm som Danzig (1957) använder för att ge en approximativ lösning till det mycket kända 

                                                        
43 Sargent, R (2004) Validation and Verification of Simulation Models. s 17-28. 
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knapsack-problemet44. Heuristiken påminner också om den så kallade first-fit-algoritmen45 
som är en mycket känd heuristik för så kallade bin-packing-problem, vilken bland annat 
beskrivs av Vazirani (2003). Båda dessa heuristiker har bevisats ge ett sämsta resultat som är 
M/2 om M är den bästa lösningen. I detta fall så skulle det innebära att den sämsta lösning 
som heuristiken kan ge är att dubbelt så lång tid läggs på materialhantering än vad som är 
optimalt. Det är dock mycket otroligt att algoritmen ger ett så pass dåligt resultat. Danzig talar 
också om att den mänskliga hjärnan verkar ha en otrolig kapacitet i att scanna många olika 
kombinatoriska lösningar och snabbt komma fram till en mycket bra sådan, även om antalet 
möjliga kombinationer är mycket stort.46 Författarna använde därför en sådan teknik som en 
kontroll av heuristikens resultat, det vill säga kontrollerade att det verkade intuitivt. 

  

                                                        
44 Danzig, G. (1957), Discrete-Variable Extremum Problems,  
45 Vazirani, V. (2003), Approximation Algorithms 
46 Danzig, G. (1957), Discrete-Variable Extremum Problems 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vijay_Vazirani
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5 Empiri 
Det här kapitlet beskriver nuläget i fabriken. Kapitlet är indelat i två huvudområden där det 
första innehåller empiri för lagerstyrning och den andra, empiri för materialhantering. 

5.1 Planeringsprocessen 
För att förstå varför lagernivåerna såg ut som de gjorde, kartlades processen som ligger 
bakom inleverans av material, nämligen planeringsprocessen. D-fabriken har en planerare 
som jobbar med att planera produktionen och sköta avrop av material och den processen 
fungerar enligt följande:47  

I början av veckan uppdateras försäljningsprognosen från 
marknadsavdelningen. Denna prognos omvandlas i 
SCORE till ett förslag på framtida produktionsscheman 
där framtida försäljningsprognos vägs mot nivåerna i 
färdigvarulagret. Planerarna justerar under tisdagen 
förslaget så att produktionen blir jämnt fördelad över 
veckans dagar. Därefter kontrolleras att 
marknadsavdelningen är nöjd med förslaget. När de har 
godkänt förslaget matas det in i SAP-systemet som 
automatiskt beräknar om, och i så fall hur mycket, material 
som behöver beställas. Planeraren utgår sedan från 
systemets förslag och packmaterialet avropas från de olika 
leverantörerna på onsdagen. Det bör nämnas att tanken är 
att planeraren ska kunna beställa efter ERP-systemets 
förslag rakt av, men att det väldigt ofta förekommer 
manuella justeringar då de inte litar på systemet fullt ut. 
Planeraren meddelar sedan personalen vid kajen vilka 
leveranser som förväntas den kommande veckan. 
Produktionsorderna finjusteras sedan under torsdag och 
fredag om det uppkommit ändringar och spikas under 
fredagen då de skickas ut till berörd personal i 
produktionen. Produktionen får sedan under veckan 
löpande information från kajen när inleveranser sker så 
att de kan samordnas. Även saldoadministratörerna 
informeras via SAP om vilka inleveranser som sker samt 
vad som produceras. De inventerar kontinuerligt lagren 
för att säkerställa att de automatiskt uträknade nivåerna 
stämmer och justerar i SAP om något inte stämmer. Likaså 
har produktionspersonalen kontinuerlig kontakt med 
planeraren för att informera om hur produktionen 
fortskrider, som underlag inför nästkommande veckas 
planering.48 

För att SAP-systemet ska kunna räkna ut när nytt material 
behöver beställas hem behöver vissa parametrar finnas 
angivna i systemet. Dessa är leveransdag, möjliga 
beställningsstorlekar samt hur stor säkerhet varje material 
ska ha. I D-fabriken har alla material en angiven 

                                                        
47 Tumlin, H. Planerare. 2010-09-29 
48 Tumlin, H. Planerare. 2010-09-29  

Figur 13: Schematisk bild över 
planeringsprocessen. 
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säkerhetsledtid där de flesta material ligger mellan 10-20 dagar (endast vardagar räkas vilket 
innebär att 5 dagar blir en vecka). Några få material har även en angiven säkerhetsnivå för att 
ytterligare skydda sig mot osäkerheter. Varje material har också en specifik leveransdag och 
dessa är relativt jämnt utspridda en vecka från onsdagen (avropsdagen). Det vill säga att 
material som ropas av till exempel onsdagen den 15:e december anländer på dess angivna 
leveransdag mellan den 16:e -23:e dec.  

5.2  Osäkerhetskartläggning 
För att förstå Kraft Foods behov av att ha ett lager av emballagematerial kartläggs de 
osäkerheter som skulle kunna göra att emballaget tar slut om företaget ej har ett 
säkerhetslager. 

Osäkerhet Beskrivning Typ 
Leveransosäkerheter Förseningar av leveranser kan uppstå.49 Försörjning 

Timing 
Spärrning i 
kvalitetskontroll 

Primäromslag kräver speciella certifikat från leverantören för att få 
användas i produktionen, då dessa ibland är försenade uppstår en 
osäkerhet gällande när materialet kan tas i bruk.50 

Försörjning 
Timing 

Prognososäkerhet Om krav på förändring av produktionen kommer tätt inpå en 
processorder ska släppas uppstår en osäkerhet då material redan är 
avropat.51 

Efterfrågan 
Kvantitet 

Felaktig scrapprocent Varje produkt har en angiven scrapprocent, dvs. hur mycket extra 
material utöver den teoretiska åtgången som går åt. Det finns en 

osäkerhet huruvida de olika scrapprocenten är rätt satta.52 

Efterfrågan 
Kvantitet 

Saldoosäkerheter Lagren inventeras med jämna mellanrum för att kontrollera att de 
automatiskt uppdaterade lagernivåerna är korrekta. Dock finns en 
osäkerhet huruvida nivåerna är korrekta mellan 
inventeringstillfällena.53 

Försörjning 
Kvantitet 

Kvalitetsosäkerheter Ibland är kvaliteten på materialet är så dåligt att det ej går att 
använda. 

Försörjning 
Kvantitet 

Överproduktion Då företaget strävar efter att aldrig ”stå stilla” så fortsätter de att 
producera även när veckans processorder är färdigproducerad, det 
leder till en osäkerhet gällande hur mycket material som går åt.54 

Efterfrågan 
Kvantitet 

Osäkra 
inleveransstorlekar 

Då leverantörerna enligt avtal har rätt att leverera avropad mängd 
plus/minus 10 % uppstår en osäkerhet. 55 

Försörjning 
Kvantitet 

Tabell 7: Beskrivning av osäkerheter som kartlagts samt dess indelning (typ). 

5.3  Lagerhållningskostnad 
Genom att hämta data från företagets affärssystem (SAP) över nuvarande lagernivåer för alla 
emballagematerial samt historiska händelser i lagret, det vill säga in- och utleveranser ur 
lagret, kunde historiska lagernivåer räknas ut. Data från ett år tillbaka (2009-09-29) fram till 
(2010-09-28) användes. Denna tidsram har valts för att ha tillräckligt med data för att inte 
slumpmässiga händelser ska påverka för mycket samtidigt som en längre tidsram hade gett 
inaktuell data då många material har bytts ut. De totala lagernivåerna i sig går inte att visa i 
ett diagram då de olika materialen mäts i olika enheter (att jämföra till exempel 200 meter 
papper med 24 stycken kartonger blir endast förvirrande). Därför räknades de olika nivåerna 
om till antalet pallar, där ojämna pallar avrundades uppåt för att få en bild av hur många 
pallar det stått i fabriken under det gångna året (om det är 0,4 pallar av ett visst material 

                                                        
49 Lundberg, S. Internlogistiksansvarig. 2010-09-20 
50 Suta, S. Kvalitetsingenjör. 2010-10-01 
51 Tumlin, H. Planerare. 2010-10-05 
52 Steen, M. Controller. 2010-09-17 
53 Pitkänen, K. Saldoadministratör. 2010-09-16  
54 Tumlin, H. Planerare. 2010-10-05 
55 Tumlin, H. Planerare. 2010-10-05 
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rundas det upp till 1 då det faktiskt står en fysisk pall i lagret). Figur 14 illustrerar antalet 
pallar som funnits i D-fabriken under vald period och i genomsnitt fanns det 206,3 pallar 
under den perioden. I bilaga 2 finns antalet pallar specificerat per material.  

 

Figur 14: Diagram över antalet pallar i D-fabriken mellan 2009-09-29 och 2010-09-28. 

För att få en bild av vad lagret kostar per år är det praxis att använda sig av begreppet 
lagerhållningskostnader. Då en lagerränta (som används för att räkna ut 
lagerhållningskostnaden) inte har kunnat erhållas från Kraft Foods har kostnaden fått delas 
upp i dess två stora beståndsdelar, nämligen kapitalbindningskostnad och 
hanteringskostnader. Kapitalbindningskostnaden räknades, för de olika materialen, ut med 
hjälp av Kraft Foods kapitalbindningsränta som ligger på 8 %.56 Den multiplicerades med 
värdet på artiklarna samt deras lagernivåer för att få ut kapitalbindningskostnaden. I Figur 15 
ses nivån på den momentana årliga kapitalbindningskostnaden som lagret har haft vid olika 
tidpunkter, angivet i euro per år. Exempelvis, om lagernivån hade varit konstant på nivån som 
fanns i lagret 2010-02-19 (den högsta punkten) så hade kapitalbindningskostnaden för ett år 
varit 21107 €. Den faktiska Kapitalbindningskostnaden var under perioden 16204 € och 
beräknades som kapitalbindningsräntan multiplicerat med medellagervärdet: 

                    

Se bilaga 2 för materialspecifik kapitalbindningskostnad.  

 

Figur 15: Diagram över den årliga kapitalbindningskostnaden D-fabriken mellan 2009-09-29 och 2010-09-28. 

                                                        
56 Johannesson, P. Cost Conversion Analyst. 2010-10-11 
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En exakt kostnad för hanteringen av material har inte funnits tillgänglig på Kraft Foods och 
bedömningen författarna gjorde är att det skulle tagit allt för lång tid att utreda en sådan 
kostnad (ofta görs hela examensarbeten med avseende att räkna ut en lagerränta). Dock har 
en tidigare studie gjorts på fabriken där kostnaden för hantering av pallar i färdigvarulagret 
har beräknats. Väldigt lite information om studien har funnits att tillgå men resultatet säger 
att hanteringskostnaden beräknades till 1,7 €/pall/vecka.57  Om denna siffra används ger det 
en kostnad på: 

                        

Huruvida denna siffra är korrekt eller inte kan diskuteras men om den ”översätts” till en ränta 
i just detta fall blir beräkningarna enligt följande:  

     

      
           

Kombinerat med kapitalbindningsräntan på 8 % skulle detta alltså ge en total lagerränta på 
17 % vilket i högsta grad verkar rimligt (se teoriavsnitt 3.2). Dock ska det påpekas att det är 
en uppskattning. 

I båda diagrammen syns en tydlig dipp kring årsskiftet samt i juli. Dessa beror på att 
produktionen är kraftigt reducerad och i vissa fall helt stoppad under dessa perioder. 
Dessutom läggs extra fokus på att hålla nivåerna nere kring årsbokslutet och vid tillhörande 
inventering, som sker nära årsskiftet. 

För att ge en bild av hur det ser ut på materialnivå så kommer 5 stycken exempelmaterial att 
användas i olika delar av arbetet. Nedan följer en första tabell över dessa materials nuvarande 
kapitalbindningskostnad samt antal pallar i lager: 

Material Nuvarande 
kapitalbindningskostnad i € 

Nuvarande genomsnittligt 
antal pallar i lager 

O  DAIM SINGLE INTERNATIONAL  CL2 142,39 1,50 
W-LOCK DAIM 3-PACK 52,01 1,82 
W-LOCK DAIM MINI 175-200G 
CLIPS/PÅSE 

57,31 4,44 

W-LOCK 12575,18025 DAIM DOUBLE 348,18 9,70 
PÅSÄMNE 751815 DAIM MINI 460G 154,28 1,66 

Tabell 8: Lagernivåer illustrerade i både pengar och antal pallar för fem exempelmaterial. 

  

                                                        
57 Jutberger, H. Chefsplanerare. 2010-10-18 
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5.4 Fabrikslayout 
Tidigare i rapporten har nämnts att arbetet är avgränsat till vissa delar av chokladfabriken. 
För att kunna beskriva materialflödet till, och inom, denna del visas först en översiktlig karta 
över hela chokladfabriken (se Figur 16) där D-fabriken och lastkajen (där godsmottagning 
sker) samt vägen som material transporteras med truck däremellan är specifikt markerad. I 
senare avsnitt granskas trucktransporter mer ingående. 

 

Figur 16: Schematisk bild över fabriken samt inleveransflödet till D-fabriken. 

Daimfabriken har två stora produktionslinjer, DL1 och DL2, vilka båda innehåller delarna 
chokladtillverkning och paketering. Efter att själva chokladen är tillverkad förpackas den först 
i ett primäromslag, för att sedan packas i påse och kartong eller enbart i kartong och därefter 
staplas på pall. Det sista steget sker för de allra flesta produkter i en avskild del av fabriken 
och per automatik. På DL1-linjen finns vissa undantag, då chokladen går direkt ner i stora 
påsbeklädda wellkartonger, vilka benämns som oktabiner ty de är åttakantiga. Utöver DL1 
och DL2 finns också Dragélinjen som tillverkar Daimkulor, vilka förpackas i småpåsar som 
sedan stoppas i kartonger och staplas på pall. 

På totalt nio olika ställen används förpackningsmaterial i produktionen varav fyra ställen för 
DL1, tre för DL2 och två för Dragélinjen. Figur 17 på nästkommande sida visar en karta över 
D-fabriken och dess olika produktionslinjer med de olika inmatningsställena för material till 
produktion som finns samt var nuvarande/möjliga lagringsplatser är lokaliserade. Tabell 9 
beskriver kort vilka material produktionen använder vid de olika inmatningsställena. 
Motsvarande tabell för de åtta olika lagringsplatserna är Tabell 10, som beskriver vilken typ 
av lagringsplats det är samt dess kapacitet. Generellt kan sägas att material till DL1-linjen 
(inmatning 1-4) förvaras på platserna A-E medan F är en gemensam förvaringsplats och 
material till DL2- och Dragélinjerna (inmatning 5-7 respektive 8-9) lagras på platserna G och 
H (Hädanefter hänvisas till DL1- respektive DL2/drage-sidan). Vissa av pallarna med 
wellmaterial är för djupa för att gå in ett dubbelställage utan att ta upp båda platserna och 
står därför på golvet. För golvlagringen är det svårt att säga någon exakt kapacitet, varför den 
angivelsen är ett ungefärligt värde. Noterbart från tabellen är också att alla ställage är två 
lagerplater djupa. Det bör också nämnas att alla pallar i fabriken är så kallade 4-vägspallar 
vilket innebär att de kan lyftas från alla håll. 

 
D-fabrik 

Last
- kaj 

 

 

Produktion av 
chokladkakor, praliner mm 

E-fabrik 
(sta ngd) 
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Figur 17: Bild över Daimfabriken med markerade lagerplatser och inleveranspunkter till produktionen. 

Inmatningsställe Linje Material Typ 

1 DL1 Well Oktabiner 

2 DL1 Cellofan Primäromslag 

3 DL1 Cellofan Påsar 

4 DL1 Well Kartonger 

5 DL2 Cellofan Ytteromslag 

6 DL2 Well Kartonger 

7 DL2 Cellofan Primäromslag 

8 Dragé Cellofan Primäromslag/påsar 

9 Dragé Well Kartonger 
Tabell 9: Förklaring av vilket material matas in var. 

Lagringsplats Typ Totalt antal platser (gångar, fack, nivåer, djup) 

A Ställage 24 (1,3,4,2) 

B Ställage 48 (1,7,3/4,2) 

C Golv 20 

D Golv 40 

E Golv 18 

F Golv 12 

G Golv 32 

H Ställage 160 (1,20,4,2) 
Tabell 10: Lagringsplatsernas kapacitet. 
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I nuläget används en kombination av fasta och flytande lagringsplatser i D-fabriken då 
grupper av material har sin specifika plats, men ej enskilda material. Till exempel placeras alla 
olika omslag till Daim dubbel inom 8 platser i H-ställaget. De olika grupperna av material är 
generellt placerade vertikalt enligt nedanstående exempel som visar ett ställage framifrån där 
varje färg representerar en grupp material. 

    
    
    
    

Figur 18: Illustration av nuvarande förvaringsprincip för material. 

Emballagematerial till Daimprodukter ankommer till lastkajen för att sedan transporteras till 
Daimfabriken där det lagras. Trucktransport av emballagematerialet kan delas upp i två steg: 
inleverans till lager från lastkaj (enligt Figur 16) och från lager till produktion. 

En sak som inte syns i Figur 16, men i Figur 17 för den uppmärksamme, är att ingen truck kan 
köra från lastkajen in i d-fabriken, utan dessa är endast sammanlänkade med en pallhiss. 
Explicit innebär det att en person måste transportera pallar med material från kajen till 
hissen, skicka ner det med hjälp av hissen och sedan måste en annan person ta emot det vid 
hissen på golvet i d-fabriken för vidare transport till lagringsplats. 

5.5 Materialomsättning 
Modellen för att bestämma lämpliga lagerplatser som beskrivs i teorin (och som repeteras 
nedan) innehåller variablerna antal pallar som omsätts per år, antal returtransporter per år av 
material(vilket är lika med antal produktionsbatcher som materialet ingår i) samt antal 
rundflyttningar per år. Det sista värdet är beroende av simuleringen av lämpliga 
lagerstyrningsparametrar som beskrivs senare, men hur de andra två måtten har tagits fram 
med hjälp av data från företagets ERP-system. 

                 

  
 

   antal pallar som omsätts per år av material  , vilket motsvarar antal  
 normaltransporter 
   antal returtransporter per år av material   
   antal rundflyttningar per år av material   

Det totala antalet pallar som varje material förbrukat kunde enkelt extraheras ur de 
dokument där vi räknat ut kapitalbindningskostnaden för perioden 2009-09-28 – 2010-09-
27. I dessa dokument fanns uppgifter om varje materials totala förbrukning och denna siffra 
dividerades med pallstorleken för att ge det korrekta värdet: 

                 

           
                                 

Det totala antalet förbrukade pallar blev 2971.  

Antalet produktionsbatcher som varje material har ingått i, har med hjälp av ett Excel-makro 
räknats ut ur samma dokument. Detta är dock ett mått som inte har kunnat extraheras exakt 
utan en uppskattning har gjorts. Det har antagits att en ny batch påbörjas varje gång det finns 
produktionsfria dagar före en dag med produktion. Till exempel, om ett material har 
förbrukning måndag och tisdag men sedan uppehåll under onsdag och torsdag för att sedan 
börja förbrukas igen på fredagen så räknas detta som två olika batcher. Det gäller dock ej vid 
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helg. Nytt exempel, om ett material förbrukas torsdag och fredag men inget lördag och söndag 
för att sen börja förbrukas igen måndag så räknas detta som en batch.  

Nedan visas en pseudokod som beskriver förfarandet: 

1. Börja på dag ett. 
2. Om dagens förbrukning är större än noll, undersök om veckodagen är söndag - 

torsdag samt om nästa dag har en förbrukning större än 0: 
a. Räkna upp antal batcher med 1 och hoppa till steg 4. 

3. Om veckodagen är fredag – lördag samt om följande måndag har en förbrukning 
större än 0. 

a. Räkna upp antal batcher med 1. 
4. Gå vidare till nästa dag och börja om på steg 2. 

För att se hur många pallar de specifika materialen förbrukade samt hur många batcher varje 
material ingick i, se bilaga 3. 

5.6 Truckkörning 
All emballagematerial som levereras in till D-fabriken tas emot vid kajen. Därefter kör 
transportörer materialet till den hiss som finns vid D-fabriken (godsmottagningen är en 
våning över D-fabriken). En intern ”Daimtransportör” hämtar sedan pallarna och placerar in 
dem i ställage. Processen ansågs ej vara optimal58 och därför undersöktes detta mer i detalj. 
Precis som personalen på fabriken redan insett så är hissen flaskhalsen då den endast kunde 
transportera en pall åt gången. Då flera transportörer levererade pallar till hissen samtidigt 
och dessutom kunde transportera två pallar åt gången bildades kö vid hissen. Efter 
undersökning av denna process fann författarna att den inte går att förändra, på något större 
sätt, till en rimlig kostnad (att bygga en ramp ansågs ej prioriterat). Därför kommer inte 
denna process analyseras vidare i detta arbete utan det lämnas här med. Det rekommenderas 
dock att lagom många transportörer ska köra med material från kajen samt att 
kommunikationen med transportören nere i Daimfabriken ska bli mer tydlig. 

                                                        
58Andersson, M. Sektionschef Charlie. 2010-09-02 
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Figur 19: Transportrutter i D-fabriken. 

För att mäta tidsåtgången för transportörerna som jobbar i Daimfabriken gjordes en 
tidsstudie. Under tidtagning fick en transportör köra mellan samtliga lagringsplatser (A-H) 
och inleveranspunkter (1-9) enligt Figur 19, samt sätta upp och ta ner pallar från samtliga 
nivåer och djup i ett pallställage. Transportören fick även köra från hissen, där allt material 
ankommer till lokalen, till samtliga lagringsplatser. 

 

Tabell 11: Resultat från tidtagning av truckkörning. 

Tabell 11 visar de tider det tar att köra med trucken mellan de olika platserna (se Figur 19 för 
punkternas placering). De poster som är markerade med ”xxx” är inte utmätta då körningar ej 
förekommer mellan dessa platser (i alla fall inte direkt). Detta beror på att materialet är 

9

2

1

8

6

7

4

5Hiss

A

B C

D E

F

G

H

1

2

3

4

3

A B C D E F H1 H2 H3/9 H4 G

2 16 20 32 40 70 39 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

3 30 6 18 26 56 25 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

4 96 60 64 29 29 71 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

5 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 14 22 27 32 37 26

6 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 18 12 17 22 27 16

8 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 41 14 11 13 18 14

9/H3 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 37 10 5 0 5 7

1 10 40 52 60 101 59 xxxx xxxx xxxx xxxx 78

7 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 38 11 16 21 26 15

Hiss 40 4 8 16 57 15 30 35 40 45 34

H1 70 34 38 46 87 27 0 5 10 15 4
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uppdelat mellan de två sidorna (DL1 och DL2/Dragé) och fraktas således aldrig mellan de 
olika sidorna. 

Tabellerna nedan visar hur lång tid det tar att ställa upp respektive ner en pall till/från en 
ställageplats på angiven våning. Tider är tagna från de bakre och de främre platserna. Tabell 
12 beskriver ett ställage med plats för fyra pallar i höjdled och Tabell 13 tre pallar i höjdled. 

 
golv 1 2 3 

fram 26/14 30/21 38/35 61/49 

bak 28/16 32/23 44/40 66/56 
Tabell 12: Hanteringstid vid ställage med fyra nivåer. Tider är angivna enligt (upp/ner). 

 
golv 1 2 

fram 26/14 33/27 60/46 

bak 28/16 38/30 67/58 
Tabell 13: Hanteringstid vid ställage med tre nivåer. Tider är angivna enligt (upp/ner). 

Att mäta hur lång tid det tar att hantera pallar som står på palltorg har varit omöjligt då de 
kan vara placerade i oerhört många kombinationer. Dock bör nämnas att hanteringen ökar 
kraftigt om inte alla pallar går att komma åt utan att transportören måste flytta en annan pall 
(mer än en pall i djup) innan, vilket är väldigt vanligt i nuläget. 

Den tolkning som gjorts av resultatet är: Att hissa upp och ta ner en pall från de övre 
våningsplanen är mycket mer tidsödande att än att köra en längre sträcka inom fabriken. 
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6 Analys och resultat 
I detta kapitel följs analyser och användning av de modeller som tidigare beskrivits. Vidare 
redovisas resultaten samt de förbättringsåtgärder som resultaten leder fram till. Till sist ges 
rekommendationer för företaget. 

6.1 Teoretiskt optimala lagernivåer 
För att få en uppfattning om vilken potential det fanns att sänka D-fabrikens lagernivåer 
beräknades de teoretiskt optimala lagernivåerna, givet dagens leverantörsavtal, enligt det 
förfarande som beskrivits i metoden. Därmed beräknades också teoretiskt optimal 
kapitalbindningskostnad och antal pallar. En annan anledning till att räkna ut dessa är att 
skillnaden mellan lagerhållningskostnaderna för teoretiskt optimala nivåerna och dagens 
verkliga nivåer blir ett mått på kostnaden som företaget betalar för att skydda sig mot tidigare 
nämnda osäkerheter, ty utan osäkerheter skulle de teoretiskt optimala nivåerna kunna hållas. 
Nedan ses resultatet i förhållande till nuvarande nivåer. 

 

Figur 20: Diagram som visar verkligt och teoretiskt optimalt antal pallar i D-fabriken mellan 2009-09-29 och  
2010-09-28. 

 

Figur 21: Diagram som visar verklig och teoretiskt optimal kapitalbindningskostnad i D-fabriken mellan 2009-09-29 
och 2010-09-28. 
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Den teoretiskt optimala kapitalbindningskostnaden blir 6107 € per år och antal pallar blir 
genomsnitt är 92 st. Skillnaden mot nuvarande kapitalbindningskostnad blir då följande: 

                     

Detta kan företaget sägas ”betala” för att skydda sig mot osäkerheterna som finns. Om den 
uppskattade hanteringskostnaden används blir det ytterligare: 

                        

I absoluta tal är dessa skillnader inte jättehöga men procentuellt är det en sänkning med: 

           

           
            

Detta får anses vara en stor skillnad och läsaren ska då komma ihåg att tanken är att sprida 
detta arbete till flera avdelningar på fabriken och även till andra fabriker så resultatet i 
slutändan kan i allra högsta grad bli betydande och detta visar att det absolut finns incitament 
att sänka lagernivåerna om det är möjligt. Att det finns potential är också tydligt då den 
optimala kapitalbindningskostnaden endast är en tredjedel av den nuvarande. Dock ska det 
poängteras att det är just teoretiskt optimala nivåer och att en eliminering av alla osäkerheter 
är näst intill omöjlig. De teoretiskt optimala lagernivåerna för de exempelmaterial som 
används redovisas nedan i Tabell 14: 

Material 
Nuvarande 
kapitalbindningskostnad 
i € 

Teoretiskt optimal 
kapitalbindningskostnad 
i € 

Nuvarande antal 
pallar i lager 

Teoretiskt 
optimalt antal 
pallar i lager 

O  DAIM SINGLE 
INTERNATIONAL  CL2 

142,39 90,11 1,50 1,03 

W-LOCK DAIM 3-PACK 52,01 32,99 1,82 1,26 
W-LOCK DAIM MINI 175-
200G CLIPS/PÅSE 

57,31 23,61 4,44 2,13 

W-LOCK 12575,18025 
DAIM DOUBLE 

348,18 79,75 9,70 2,64 

PÅSÄMNE 751815 DAIM 
MINI 460G 

154,28 100,15 1,66 1,06 

Tabell 14: Verkligt- och teoretiskt optimala lagernivåer (representerade i kapitalbindningskostnad och antal pallar) 
i D-fabriken mellan 2009-09-29 och 2010-09-28 för fem exempelmaterial. 
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6.2 Kvantifiering av osäkerheter 
Som nämnts tidigare i rapporten hölls ett seminarium för att bestämma vilka olika 
osäkerheters som bör behandlas med lager och således inkluderas i simuleringen. Resultatet 
av denna diskussion var att kvalitetsproblem bör kunna reduceras kraftigt genom att ha en 
tätare och bättre dialog med leverantörerna samt att eventuellt införa kontroller av kvaliteten 
tidigare i logistikkedjan. Även en felaktig scrapprocent bör kunna elimineras genom att helt 
enkelt följa upp de olika materialens scrap och justera procentsatsen efter verklig nivå. 
Saldoosäkerheter bör också kunna elimineras då det faktiskt jobbar heltidsanställd personal 
med denna uppgift. Den enda timingosäkerhet som lokaliserades var leveransosäkerhet. Dock 
bedömdes denna osäkerhet vara väldigt liten och de få gånger det inträffade så innebar det 
max en dags försening av material. I och med att de olika materialen har fasta leveransdagar 
utspridda över veckan så har alla material som anländer innan fredagen dessutom minst en 
inbyggd säkerhetsdag ty alla material inlevereras senast veckan innan planerad förbrukning. 
Dessa två kombinationer gör att författarna ansåg att denna osäkerhet har så liten påverkan 
att den kan anses försumbar. 

De osäkerheter som således togs med i simuleringen, och därför behövde kvantifieras, var 
följande: Prognososäkerhet, osäkra inleveransstorlekar och överproduktion. Som nämnts i 
teorikapitlet kan osäkerheter ta sig uttryck på två olika sätt, antingen genom en uppskattad 
sannolikhetsfördelning eller i en empirisk fördelning som är inbakad i indata. Detta gällde 
även för ovan nämnda osäkerheter. 

Då leverantörerna enligt kontrakt har rätt att leverera mellan 90 % - 110 % av beställd order 
så fanns där en tydlig osäkerhet. Genom intervjuer med planerare samt undersökningar i 
historisk data uppskattades att leverantörerna oftast använder sig antingen av 90 %, 100 % 
eller 110 %, alltså minvärdet, maxvärdet eller det faktiskt beställda. Vidare gjordes 
bedömningen att fördelningen bör se ut på följande sätt: 

{

                      
                    
                     

                 

Den största och viktigaste osäkerheten som förekommer idag i D-fabriken är 
prognososäkerheter. I teorikapitlet beskrivs att en av de viktigaste förutsättningarna för att 
MRP-planering ska fungera bra är att indata är korrekt.  Eftersom materialet avropas mot 
prognoser så innebär det att prognossäkerheten är oerhört avgörande för att rätt typ, och 
mängd, material ropas av. Av naturliga skäl är prognossäkerheten sämre ju länge fram i tiden 
som prognostiseras. Med dagens lagerstyrningsparametrar uppstår då ett problem. De är, 
som tidigare nämnts, oftast angivna till 10 dagars säkerhetsledtid och ingen säkerhetsnivå 
vilket innebär att material avropas flera veckor innan det ska användas. Figur 22 nedan 
illustrerar detta. 

 

Figur 22: Schematisk bild över avrop av ett material med leveransdag fredag och 10 dagars säkerhetsledtid. 
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Som bilden visar så innebär en säkerhetstid på 10 vardagar att materialet, i detta exempel, 
ropas av 3 veckor innan planerad produktion. Problemet är att prognosen då är så dålig att 
detta ger en stor osäkerhet. Genom att ”skydda” sig med säkerhetsledtid så förstärks i stället 
osäkerheten i jämförelse med om ingen säkerhetsledtid skulle användas då avropet i så fall 
skulle ske veckan innan produktionen. Vid det tillfället är prognossäkerheten väldigt mycket 
bättre. I simuleringen av lämpliga lagerstyrningsparametrar representerades 
prognososäkerheten av empirisk data. Det innebar att både verklig materialförbrukning och 
verkliga prognoser användes och att osäkerheterna var ”inbyggda” i data som simuleringen 
utgick ifrån. 

Den tredje osäkerheten som är inkluderad i simuleringen inträffar när företaget har 
genomfört planerad produktion för veckan och har tid över. De väljer då att köra mer än 
planerat. I och med att verklig volym används i simuleringen så blir även denna osäkerhet 
”inbakad”. Tabell 15 visar en sammanfattning av osäkerheterna: 

 

Företaget har idag 8 antal osäkerheter, varav endast en är en timingosäkerhet. Eftersom 
säkerhetsledtid används som primärt skydd stärkts misstankarna om att fabriken har ett 
felaktigt skydd mot osäkerheter. Utöver att säkerhetsledtid kanske inte ger ett korrekt skydd 
bidrar det också till att öka osäkerheten i prognoserna.  

6.3  Simulering 
Som tidigare har beskrivits så utfördes en simulering för att bestämma 
lagerstyrningsparametrar för de olika materialen. Explicit betyder detta att genom att 
simulera materialavrop med olika inställningar som sedan utvärderades så kunde det ”bästa” 
alternativet väljas. Nedan beskrivs först explicit vilka säkerhetsledtider som använts och 
sedan vilka säkerhetsnivåer. 

Ett materials faktiska säkerhetsledtid är beroende av vilken leveransdag den har. I praktiken 
kan säkerhetsledtiden studeras på veckobasis. Antingen kommer materialet in veckan innan 
det ska användas, eller två veckor innan eller tre och så vidare. Som beskrivits i avsnitt 3.5 
betyder detta att material som inlevereras på torsdagen eller fredagen levereras samma vecka 
som de beställs medan de andra materialen levereras veckan efter de har beställts. Det valdes 
att simulera baserat på prognoser tre veckor bakåt i tiden. Detta antal valdes då dagens 
beställningar oftast sker då samt att författarna inte trodde att det skulle vara aktuellt att öka 
säkerhetsledtiden. Det visade sig också att det aldrig blev brist då beställningar skedde 

Osäkerhet Åtgärd Kvantifiering 
Leveransosäkerheter 
i tid 

I princip obetydlig, ingen åtgärd.  

Spärrning i 
kvalitetskontroll 

I princip obetydlig, ingen åtgärd.  

Prognososäkerhet Lager Inbakad i data 
Felaktig 
scrapprocent 

Elimineras med hjälp av uppdateringar av 
scrapprocent 

 

Saldoosäkerheter Elimineras med hjälp av tätare inventeringar av 
saldoadministratörer 

 

Kvalitetsosäkerheter Reduceras med hjälp av tidigare kontrollpunkter 
och tätare dialog med leverantörer 

 

Överproduktion Lager Inbakad i data 
Osäkra 
inleveransstorlekar 

Lager Uppskattad enligt 
formel ovan. 

Tabell 15: Beskrivning av hur osäkerheter behandlas samt hur de kvantifierats i simuleringen.  
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baserat på prognoser tre veckor bakåt i tiden och därför fanns ingen anledning att utöka 
detta. 

Då leveranser och beställningar blir olika beroende på leveransdag, kan detta bli ganska 
krångligt men nedanstående tabell försöker illustrera de olika alternativen för 
säkerhetsledtid som simulerades. 

 
Material med leveransdag 
mån-ons 

Material med leveransdag 
tors och fre 

Beställningsvecka Ankomstvecka 
Veckan innan produktion Ej möjlig Veckan innan produktion 

2 veckor innan produktion Veckan innan produktion 2 veckor innan produktion 
3 veckor innan produktion 2 veckor innan produktion 3 veckor innan produktion 

Tabell 16: Möjliga beställnings- och ankomstveckor för material beroende på dess angivna leveransdag. 

Detta mynnar alltså ut i tre olika alternativ för material med inleveransdag torsdag och fredag 
och 2 alternativ för material med inleverans måndag-onsdag. 

Vilka alternativ på säkerhetsnivåer som skulle användas var också kritiskt för att få en bra 
simulering. Att simulera helt utan säkerhetsnivå ansågs som ett självklart val. Då de olika 
materialen dels mäts i olika enheter och dessutom har olika produktionsmönster var det 
omöjligt att ange de olika alternativen i en och samma enhet, till exempel meter. I stället ansåg 
författarna att säkerhetsnivåer i form av en andel av förbrukningen skulle vara ett lämpligt 
mått. Därför räknades en medelveckoförbrukning ut baserat på de veckor då materialet 
faktiskt använts i produktionen. Veckoförbrukningen delades sedan in i intervall om 20 % 
upp till 100 % vilket således resulterade i 6 olika alternativ för säkerhetsnivåer (0, 20 %, 40 
%, 60 %, 80 % och 100 %). Även här visade det sig att det alternativet med högst säkerhet 
aldrig gav brist och därför fanns ingen anledning att utöka säkerhetsnivån ytterligare. 
Summan av detta blev alltså att varje material simulerades i antingen 2*6 (2 säkerhetsledtider 
och 6 säkerhetsnivåer) eller 3*6 (3 säkerhetsledtider och 6 säkerhetsnivåer) varianter.   

Då alla simuleringar av ett material skedde på en gång så kunde inte varje enskild körning 
särstuderas. Därför sparades viss data från varje körning. Dessa data analyserades sedan 
genom ett antal mått. För varje mått som varierade mellan de olika simuleringarna togs 
väntevärdet samt ibland också max och min fram. Dessa ses i Tabell 17: 

Parameter Typ Mått 

Maximal lagernivå Antal/pall Väntevärde och max  

Minimal lagernivå Antal/pall Väntevärde och min  

Medellagernivå Antal/pall Väntevärde  

Medelbrist Antal Väntevärde  

Dagar med brist Antal Väntevärde och max  

Medelveckoförbrukning: Antal Faktiskt värde 

Medelbrist/Medelveckoförbrukning Antal Väntevärde  

Omsättningshastighet Ggr/år Väntevärde  

Andel simuleringar som gav minst en bristdag % Faktiskt värde 

Kapitalbindningskostnad €/år Väntevärde  

Veckor med minst en dags brist Antal Väntevärde  

Tabell 17: Tabell över de parametrar som plockats fram för att utvärdera simuleringen. 
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Nedan ses en tabell över materialet PÅSÄMNE 751815 DAIM MINI 460G som ett exempel på 
alla de olika värdena som simuleringen gav.  

 Säkerhetsnivå (%) 

 3 dagars säkerhetsledtid 10 dagars säkerhetsledtid 

Parameter 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 

Max av Max: 70655 75655 77438 78592 83592 83592 75655 75655 77438 78592 87751 87751 
Väntevärde av Max: 66544 67207 72415 73947 74377 74039 66779 67117 72453 74833 81924 81750 

Min av Min: -8181 -3181 -3181 4906 9906 4906 -8181 -3181 -3181 9906 5585 10585 
Väntevärde av Min: 1651 6446 6771 11788 13928 13923 986 6790 6938 12543 14340 14755 

Väntevärde av Medel: 24662 27494 37437 39198 45349 46100 27839 31725 39586 44182 51299 51945 
Väntevärde av 
Medelbrist: 

-1504 -159 -64 0 0 0 -2059 -95 -31,81 0 0 0 

Max av Dagar med brist: 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 
Väntevärde av Dagar 
med brist: 

0,38 0,10 0,04 0 0 0 0,54 0,06 0,02 0 0 0 

Medelveckoförbrukning: 14141 14141 14141 14141 14141 14141 14141 14141 14141 14141 14141 14141 
Väntevärde av 
Medelbrist per 
Medelveckoförbrukning 

-0,11 -0,01 -0,004 0 0 0 -0,15 -0,01 -0,002 0 0 0 

Väntevärde av 
Omsättningshastighet 

10,98 9,92 7,24 6,95 5,94 5,84 9,70 8,66 6,84 6,18 5,25 5,18 

Max av maxpall 2 2,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Väntevärde av maxpall 2 2,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Min av Minpall 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

Väntevärde av Minpall 0,81 0,95 0,98 1 1 1 0,73 0,97 0,99 1 1 1 
Väntevärde av Medelpall 1,14 1,19 1,39 1,42 1,54 1,56 1,20 1,26 1,44 1,52 1,67 1,68 

% av körningarna som 
ger brist 

19 5 2 0 0 0 27 3 1 0 0 0 

Väntevärde av 
Kapitalbindningskostna
d 

77,4 86,33 117,6 123,1 142,4 144,8 87,4 99,62 124,3 138,7 161,1 163,1 

Väntevärde av 
bristveckor 

0,19 0,05 0,02 0 0 0 0,27 0,03 0,01 0 0 0 

Tabell 18: Värden som simulering av PÅSÄMNE 751815 DAIM MINI 460G gav. 

Varje parameterinställning fick alltså ovanstående värden och de kunde på så sätt jämföras. 
Det initiala kravet för att en specifik inställning skulle väljas var att det inte gav brist. Därefter 
undersöktes vilken inställning som gav lägst kapitalbindning. I exemplet ovanför innebar det 
alltså att alternativet med 60 % säkerhetsnivå och tre dagars säkerhetsledtid (vilket är det 
kortast möjliga i detta fall) valdes. 

Genomgående för alla simuleringar var att det alternativ som gav lägst 
kapitalbindningskostnad utan att ge brist alltid hade leveransdag veckan innan produktion. 
Inget material bör således ha en längre säkerhetstid än kortast möjliga. Beroende på vilken 
leveransdag ett givet material har kommer det att avropas antingen onsdagen innan 
produktionsveckan (om materialet har leveransdag torsdag eller fredag) eller onsdagen två 
veckor innan (om materialet har leveransdag måndag, tisdag eller onsdag). Beträffande 
storleken på materialens säkerhetslager så varierade resultaten en del. Vissa material 
behövde inget säkerhetslager alls medan andra behövde upp till 80 % av en 
medelveckoförbrukning. Det vanligaste alternativet som simuleringen gav var en 
säkerhetsnivå på 20 %. 

Resultaten av simuleringarna bekräftar teorin som beskriver vilken typ av säkerhetslager som 
bör användas för att skydda sig mot olika typer av osäkerheter. De flesta och största 
osäkerheterna som förekommer i Daimfabriken är kvantitetsosäkerheter och bäst skydd kan 
därför uppnås genom att främst skydda sig med säkerhetsnivå. Detta resultat pekar alltså i 
motsatt riktning mot hur Kraft Foods arbetar idag.  

För att kunna lita på resultaten måste trovärdigheten i simuleringen säkerställas. Modellens 
beställningsmönster och lagernivåer har kontrollerats mot de som planeringssystemet ger 
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med samma styrparametrar, vilket bör vara en självklarhet eftersom modellen ska vara en 
kopia av systemet.  100 körningar gjordes per material och inställning vilket tog ansenlig tid 
samtidigt som det gav en stabilisering av standardavvikelse för de nyckeltal som var 
betydande vid beslutsfattande. I figurerna 23 och 24 redovisas standardavvikelse för minsta 
lagernivå plottat mot antal körningar för två av exempelmaterialen. Det kan ses att 
standardavvikelsen stabiliserats ganska väl efter 50-60 körningar för att vara mycket stabil 
från cirka 80 körningar och uppåt. Anledningen till att standardavvikelsen för just minsta 
lagernivå redovisas är att det är minsta lagernivån som ger upphov till brist och som därmed 
varit det huvudsakliga nyckeltalet som utvärderats. 

 

Figur 23: Standardavvikelse plottat mot antal körningar för W-LOCK DAIM MINI 175-200G CLIPS/PÅSE. 

 

Figur 24: Standardavvikelse plottat mot antal körningar för W-LOCK 12575,18025 DAIM DOUBLE. 

Det andra trovärdighetskriteriet är att indata ska vara generellt representativ för 
verkligheten. I detta fall handlar det om huruvida osäkerheterna är korrekt representerade i 
modellen. Prognososäkerheten samt överproduktion representeras i modellen utav empirisk 
data från ett specifikt år. Det innebär att dessa osäkerheter ser identiska ut för alla körningar. 
Om det året inte säkert är representativt för framtiden kan simuleringens resultat vara något 
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felaktiga för en optimal framtida implementering. Detta är en anledning till att inte lita blint 
på simuleringsresultaten utan även utföra en kvalitativ bedömning av resultaten. 

6.4 Klassificering 
Simuleringen, då de olika materialen gavs olika säkerhetsnivåer från 0 till 80 %, låg till grund 
för en initial gruppering av materialen. Vidare gjordes sedan en kvalitativ analys av de olika 
materialen där det strikta kravet på ingen brist frångicks och nedan beskrivs resultatet av 
denna klassificering för exempelmaterialen.  

Återgå till Tabell 18. Då varje simulering gick igenom ett helt år kan det förenklat sägas att 
varje simulering representerade ett år. Med 20 % säkerhetslager blev det alltså brist 5 % av 
åren, eller vart 20:e år. Vidare studerades hur stor bristen var då den var som störst och ur 
tabellen kan läsas att den var 3181, vilket är ca 22 % av en medelveckoförbrukning. Ur 
tabellen kan också utläsas att det inträffade två bristdagar det året som var värst. Med 
utgångspunkt i dessa nyckeltal gjordes bedömningen att 20 % säkerhetsnivå räckte gott för 
detta material då storleken på den största bristen var så liten och maximalt antal bristdagar 
så få. För att ytterligare försäkra sig om att detta var en realistisk bedömning samt att inga 
framtida stora förändringar skulle ske som kunde påverka materialet så genomfördes en 
kvalitativ analys tillsammans med planeraren för D-fabriken. I just detta exempel samstämde 
planerarens och författarnas uppfattning och materialet tilldelades 20 % säkerhetsnivå. 
Nedan följer en översikt över klassificeringen av de resterande 4 exempelmaterialen. De 
viktigaste måtten för att avgöra klasstillhörighet har inkluderats och nedan jämförs 
alternativet som valdes av simuleringen samt det som bedömdes vara bäst. 

 Material 
O  DAIM SINGLE 
INTERNATIONAL  
CL2 

W-LOCK DAIM 
3-PACK 

W-LOCK DAIM 
MINI 175-200G 
CLIPS/PÅSE 

W-LOCK 
12575,18025 
DAIM DOUBLE 

Mått Sim Klass Sim Klass Sim Klass Sim Klass 
Säkerhetsnivå 0 % 20 % 20 % 20 % 40 % 40 % 80 % 60 % 
% av körningarna som 
ger brist 

0 0 0 0 0 0 0 24 

Väntevärde av 
Kapitalbindningskostnad 

114,66 118,03 39,70 39,70 81,80 81,80 204,37 182,26 

Min av Min: 37135 39708 132 132 1322 1322 828 -1372 
Max av Dagar med brist: 0 0 0 0 0 0 0 1 
Medelveckoförbrukning: 101739 101739 4629 4629 3269 3269 13800 13800 

Tabell 19: Resultat från simulering och klassificering för exempelmaterial. 

I en miljö som ej är deterministisk, vilket denna inte är, kan svängningar uppstå och det är 
därför rekommenderat att ha någon form av säkerhetslager. I det första exemplet klarar sig 
materialet utan brist även utan säkerhetsnivå. Detta kan dock bero på att data från det år som 
simulerades ”passade” väldigt bra. Då inte kapitalbindningskostnaden ökade kraftigt av att ha 
en säkerhetsnivå på 20 % av veckoförbrukningen så valdes det. Detta gjordes kontinuerligt så 
att alla material som fick 0 % säkerhetsnivå i simuleringen placerades i klassen med 20 % 
säkerhetsnivå. Exempelmaterial 2 var ett typiskt standardmaterial som fick 20 % i 
simuleringen och också tilldelades 20 % i klassificeringen. Exempelmaterial 3 är ett sådant 
material som typiskt skulle kunna placeras i standardkategorin 20 % då det endast gav brist i 
13 % av fallen med denna inställning. Dock mynnade den kvalitativa bedömningen i detta fall 
ut i att 40 % valdes då tillhörande färdigvara till detta material ansågs vara väldigt svängig 
och att prognososäkerheten var extra hög. Exempelmaterial 4 flyttades ner en klass. 
Visserligen får den brist hela 24 % av körningarna men den bristen är aldrig längre än en dag. 
Dessutom är den bara ca 10 % av en veckoförbrukning och skulle således inte ha särskilt stor 
inverkan i produktionen.  
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Liknande, både kvantitativa och kvalitativa, bedömningar gjordes för samtliga material och 
här nedan ses resultatet av denna klassificering. Den resulterade i 4 klasser där klassen med 
20 % säkerhetslager blev den överlägset största och att den därför kan kallas den normala 
klassen. I bilaga 1 finns en fullständig lista över varje materials klasstillhörighet. 

Klass Antal 
material 

Säkerhetslager som % 
av veckoförbrukning 

Kommentar 

1 43 20 
Den normala klassen. De allra flesta material 
behöver inte ha mer säkerhetslager än så. 

2 7 40 
Material som har sämre prognossäkerhet. 

3 3 60 
Material som ofta körs då det finns 
överkapacitet i produktionen. 

4 1 80 
Nyckelmaterial till ena produktionslinjen. 
Utan detta material står linjen still. 

Tabell 20: Sammanfattning av resultat från klassificeringen. 

Nedan ses diagram över de nya nivåerna av kapitalbindningskostnad samt antal pallar som 
simuleringen med tillhörande klassificeringen ger tillsammans med nuvarande och teoretiskt 
optimala nivåer. 

 

Figur 25: Diagram som visar verkligt, teoretiskt optimalt och simulerat antal pallar i D-fabriken mellan 2009-09-29 
och 2010-09-28. 
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Figur 26: Diagram som visar verklig, teoretiskt optimal och simulerad kapitalbindningskostnad i D-fabriken mellan 
2009-09-29 och 2010-09-28. 

Som Figurerna 25 och 26 visar så har lagrets nivå reducerats så att det ligger ungefär mitt 
emellan den teoretiskt optimala nivån och dagens nivå. Det bör också nämnas att variansen i 
nivåerna minskat kraftigt i den simulerade versionen jämfört med den nuvarande. Den nya 
kapitalbindningskostnaden blir 10587 € per år och antal pallar är i genomsnitt 145 st. Om 
dessa inställningar skulle implementeras skulle företaget således spara: 

                   

Vid användning av hanteringskostnad, ytterligare:  

                        

Nedanstående tabell visar en sammanfattning av resultaten: 

Mått 
Nuvarande 
nivåer 

Teoretisk 
optimala nivåer 

Simulerade 
”lämpliga” nivåer  

Kapitalbindningskostnad 16204 € 6107€ 10587 € 
Antal pallar 206 92 145 
”Hanteringskostnad” 18237€ 8132€ 12818€ 

Tabell 21: Sammanfattning av resultat från lagerstyrning. 

6.5 Modell för att tilldela lagerplatser 
Om de lagerstyrningsparametrar som bestämts ovan implementeras i fabriken kommer 
antalet pallar att minska i D-fabriken (från 206-143 i genomsnitt). Detta medför att de 
befintliga lagringsplatserna är tillräckligt många för att varje material ska kunna tilldelas en 
specifik plats, vilket gjordes då det medför bättre ordning och reda och gör det lättare att hitta 
i lagret. 

Tidsstudien som genomfördes visar att hanteringen vid ställage (att plocka in och ut) är klart 
mer tidsödande än skillnaden att transportera material från det ena eller andra ställaget. Det 
går till exempel snabbare att köra 10 fack längre bort med materialet än att hissa upp det en 
extra våning. Detta medför att avstånden till inleveranserna blir i princip obetydliga och att 
material som hanteras ofta istället bör placeras så lågt som möjligt (då hantering på högre 
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nivåer självklart tar längre tid). Den nya placeringen av material medför alltså en horisontell 
placering i stället för den vertikala som finns idag. Nedan visas exemplet från empirin, som 
beskriver hur pallar är placerade idag, samt hur samma grupper skulle placeras enligt det nya 
tankesättet. 

    
    
    
    

 

    
    
    
    

Figur 27: Schematisk bild över förändring i materialplacering, från den övre strukturen till den undre. 

Rent matematiskt innebär detta att eftersom tiden det tar att köra mellan olika ställage är 
klart underordnad tiden det tar att hantera material på olika nivåer så kan alla vikterna i 
formeln nedan (hämtad från avsnitt 3.5.3) sättas till 1. 

                 

  
 

Den nya formeln blir således: 

        

  
 

Vilket också kan skrivas: 

                                                                                                            

                                     
  

Antalet pallar av varje materialet som omsätts samt antalet produktionsbatcher som de ingår 
i är delvis redovisat i avsnitt 5.5 och helt i bilaga 3. Då den nuvarande lagerlayouten 
innehåller ställage med 2 platsers djup krävs omflyttningar för att erhålla ett FIFO-flöde.  
Enligt teorin kan en tidsstudie göras för att undersöka exakt hur många sådana 
rundflyttningar som sker. En sådan studie skulle dock behöva göras för alla material samt 
under en väldigt lång period, varför det ej har varit möjligt. Därför valde författarna att då 
göra en uppskattning av hur ofta det sker. Rimligtvis sker rundflyttningar oftare ju färre 
pallplatser ett material har tilldelats. Om ett material har två platser till förfogande är det 
väldigt stor chans att en plats är upptagen när det sker en ny inleverans av en pall och den 
äldre pallen måste således flyttas ut för att kunna ställa in den nyare. Ett annat exempel är ett 
material med 10 tilldelade platser. Om det för närvarande finns två upptagna platser i 
fabriken och det levereras in 4 nya pallar kan dessa ställas in på de andra platserna utan att 
behöva flytta ut befintliga material. Med detta resonemang i bakgrunden gjordes en 
uppskattning där sannolikheten för rundflyttning är direkt kopplad till antalet tilldelade 
platser. Material med 2 platser ansågs ha 80 % sannolikhet för omplacering vid varje 
inleverans, ett material med 4 platser hade 40 % sannolikhet, 6-12 platser gav 20 % 
sannolikhet. Författarna vill poängtera att detta är en väldigt osäker uppskattning som bygger 
på logiska resonemang och inte på säker data. Det ska också påpekas att denna del av formeln 
påverkar rangordningen av material väldigt lite, vilket syns tydligt i exempelmaterialen i 
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Tabell 22 nedan (se omflyttningskvot), och att resultatet av rangordningen således inte är 
särskilt beroende av huruvida uppskattningen är exakt korrekt.  

                 
  

  
 

Antal inleveranser är baserat på den simulering som utförts ovan där inleveranserna 
summerades manuellt för varje enskilt material. Ett material kan som mest inlevereras 52 
gånger per år (en gång i veckan) och resultatet av räkningen varierar från 0 till 47 
inleveranser per år för de olika materialen.  

Som nämnts tidigare gjordes tilldelning av lagerplatser för dels den nuvarande lagerlayouten 
och dels för en fiktiv omarbetad layout. I båda fallen gjordes en uppdelning av material, likt 
den som fanns tidigare, i två huvudgrupper där material som tillhör DL1 placeras på den 
sidan av fabriken och det övriga materialet placeras på andra sidan, där DL2- och 
Dragélinjerna håller till.  

När all nödvändig data fanns tillgänglig utfördes således rangordningen enligt tidigare 
beskriven formel. Hela resultatet finns i bilaga 3. Nedan visar Tabell 22 hur 
exempelmaterialen rangordnades: 

Material Antal 
omsatta 
pallar 

Antal 
batcher 

Antal 
tilldelade 
platser 

Sannolikhet 
för 
rundflyttning 

Antal 
inleveranser 

Omflyttnings-
kvot 

Rangordnings-
värde 

O  DAIM SINGLE 
INTERNATIONAL  
CL2 

3 12 2 80 % 2 0,8 8,3 

W-LOCK DAIM 3-
PACK 

21 20 4 40 % 17 1,7 11,95 

W-LOCK DAIM 
MINI 175-200G 
CLIPS/PÅSE 

92 44 6 20 % 45 1,5 24,17 

W-LOCK 
12575,18025 
DAIM DOUBLE 

129 33 10 20 % 38 0,76 16,96 

PÅSÄMNE 
751815 DAIM 
MINI 460G 

6 18 2 80 % 4 1,6 13,6 

Tabell 22: Rangordningsberäkningar för exempelmaterial. 

De olika materialen placerades sedan ut efter rangordningen och det material med högst 
värde gavs bästa platsen och så vidare, i enlighet med den teori som beskrivs i avsnitt 3.5.3. 
Resultatet av modellen för att tilldela material specifika lagerplatser utefter hur ofta de 
hanteras har resulterat i stor omflyttning av material. Själva resultatet, alltså vilka material 
som ska stå vart redovisas i bilaga 4. 
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Följderna av denna placering blir att de mest frekvent hanterade materialen kommer stå 
längs golvet medan de mindre frekvent hanterade materialen kommer stå en bit upp. Att varje 
material har helt fasta lagerplatser gör att det kommer bli betydligt lättare att hitta i fabriken 
vilket kommer spara tid. Några få wellmaterial kommer fortfarande att vara placerade på 
golvet, de visas i bilden nedan som streckade platser. Dessa kommer dock också ha fasta 
platser för specifika material och de ska också vara placerade så att de går att komma åt från 
båda håll, vilket ger ett i djup. 

 

Figur 28: Lagerplatser med nuvarande ställagelayout. Grönmarkerade lagerplatser representerar golvförvaring. 
Övriga representerar ställage. 

På nästa sida visar Figur 29 den nya fiktiva fabrikslayouten. Den stora skillnaden här är att de 
flesta ställage har fått en plats i palldjup istället för två vilket minskar hanteringstiden då inga 
omflyttningar behöver göras. Eftersom dessa inte behöver göras så blir formeln för uträkning 
av rangordningen annorlunda, nämligen: 

                                                             

                                     
 

Detta resulterar i följande nya rangordningstal för exempelmaterialen: 

Material Antal 
omsatta 
pallar 

Antal 
produktionsbatcher 

Antal 
tilldelade 
platser 

Rangordningsvärde 

O  DAIM SINGLE 
INTERNATIONAL  CL2 

3 12 2 7,5 

W-LOCK DAIM 3-PACK 21 20 3 13,67 
W-LOCK DAIM MINI 175-
200G CLIPS/PÅSE 

92 44 5 27,2 

W-LOCK 12575,18025 
DAIM DOUBLE 

129 33 10 16,20 

PÅSÄMNE 751815 DAIM 
MINI 460G 

6 18 2 12 

Tabell 23: Rangordningsberäkningar för exempelmaterial med ny ställagelayout. 

Den uppmärksamme läsaren noterar att två av materialen nu tilldelats färre platser (exempel 
2 och 3). När dubbelställage användes kunde ett material ej ha ojämnt antal platser tilldelade 
då olika material på samma nivå i ett fack skulle ge stor oreda. Då varje nivå i ett fack har ett i 
palldjup fungerar dock ojämnt antal tilldelade platser utmärkt. I och med att ställagedjupet 

6
,1

5
,0

4,1

3
,5

3,4
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ändrades så blev antalet lagringsplatser färre. För att kompensera detta ”byggdes” nya 
ställage på golvytan, vilka ses i Figur 29. Detta ledde till att förvaringsmöjligheterna på DL1-
sidan ökade medan de minskade på DL2/Dragé-sidan. Dock tror författarna att det 
fortfarande ska finnas möjlighet att helt dedikera platser till alla material, vilket också har 
gjorts (se bilaga 5). I den nya layouten har författarna också antagit att de wellpallar som är 
något för djupa för att gå in i ställage ändå ska gå att placera in då det bör finnas lite mer 
marginal i endjupsställagen. Detta gör alltså att inga material ska behöva stå på golvet vilket 
resulterar i bättre ordnig och reda och på så sätt blir det mycket lättare att inventera lagret då 
det är klart mer överskådligt.  

 

Figur 29: Ny fiktiv ställagelayout där allt material placerats i ställage (ingen golvförvaring). 

Då varje material tidigare inte hade helt fasta lagringsplatser är det omöjligt att veta exakt 
vart de stått, vilket också innebär att det är omöjligt att mäta hur mycket företaget skulle tjäna 
på omplaceringarna gjorda i detta kapitel. Truckarna utgår inte från någon speciell plats vilket 
gör det än mer komplicerat att uppskatta tiden som företaget tjänar. 

6.6 Rekommendationer 
Författarna rekommenderar Kraft Foods att ändra styrparametrar för säkerhetslager i 
Daimfabriken till en minimal säkerhetsledtid och en utökad säkerhetsnivå, i enlighet med 
resultaten som beskrivits. Vidare rekommenderas företaget att göra motsvarande genomgång 
för övriga delfabrikers material. 

För materialhanteringen rekommenderar författarna initialt att material omplaceras enligt 
detta arbetes resultat med nuvarande lagerlayout. Det föreslås också att företaget på sikt 
ändrar ställagen likt den fiktiva layout som tagits fram i detta arbete. 

Författarna anser att det är av yttersta vikt att de generella teorier som lett till resultatet i 
arbetet anammas. Det vill säga, teorier om lagerstyrning i en osäker MRP-miljö samt teorier 
om fasta/flytande lagerplatser och ställagelayouter. 
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7 Slutsatser 
Först görs en återkoppling av syftet med examensarbetet samt hur väl detta levts upp till. 
Därefter presenteras rekommendationer samt vilka resultat dessa ger. Kritik på arbetet tas 
sedan upp. Senare i kapitlet beskrivs hur företaget kan gå till väga med arbetet att 
implementera det som framkommit i detta examensarbete. Slutligen beskrivs författarnas 
förslag för fortsatta studier som Kraft Foods bör/kan göra. 

Författarna identifierade brister i kunskap och rutiner samt omedvetenheter hos Kraft Foods 
inom två områden. Det handlar främst om att företaget är omedvetna om vilka osäkerheter de 
skyddar sig mot med lager och hur systemet för nettobehovsplanering ska användas. Den 
andra bristen är att de haft dålig kunskap om olika ställagelayouters för- och nackdelar, vilket 
resulterat i en ickeoptimal lagerlayout. Utifrån detta definierades examensarbetets syfte: 

”Arbetets huvudsyfte är att minska slöserier i Kraft Foods Maraboufabrik. Detta genom att 
bestämma vilka lagerstyrningsparametrar som är mest lämpliga att använda samt var olika 
gods ska förvaras inom fabriken. Vidare är syftet även att metoden som används sedan ska vara 
användbar vid andra enheter, både inom Kraft Foods och i andra företag med liknande 
produktionsmiljöer och yttre förutsättningar.” 

Den stora förändringen som föreslås i detta examensarbete är en förändring av 
styrparametrar för lagerstyrning. Genom att använda de rekommenderade styrparametrarna 
fås ett korrekt skydd mot de osäkerheter som finns. Då säkerhetsledtiden kortas avsevärt 
minskas den största osäkerheten, prognososäkerheten, drastiskt eftersom beställningar av 
material sker senare. Det innebär att mer uppdaterade och korrekta produktionsprognoser 
finns tillgängliga vid beställningstillfället. Författarna är också övertygade om att åtgärderna 
på sikt kommer att förenkla för planerarna, så att de kan lita på systemets förslag och därmed 
göra färre manuella åtgärder på systemets beställningsförslag. 

I och med den lagerstyrningsändring som föreslås minskas D-fabrikens lagernivåer. Antalet 
pallar minskar i genomsnitt från 206 till 145 stycken, en reducering med 29,4 % och 
kapitalbindningskostnaden minskar från 16204 € till 10587 €, vilket motsvarar 34,7 %. 
Hanteringskostnaden, vilken uppskattats baserat på ett gammalt projekt som gjorts på 
fabriken, reduceras från 18237 € till 12818 €. Denna minskning är lika stor som den för antal 
pallar (29,4 %) eftersom hanteringskostnaden är direkt proportionell mot antal pallar. 
Lagerstyrningsändringen mynnar ut i att förvaringsplats frigjorts till den grad att ett 
materialhanteringssystem med fasta lagerplatser kan införas. Fördelen för företaget är att 
bättre ordning och reda fås samt att tiden för pallhantering reduceras. Eftersom Kraft Foods 
tidigare inte arbetat med fasta lagerplatser är det svårt att uppskatta hur tiden reduceras då 
det inte går att räkna på. Dock tyder den tidigare omedvetenheten om problem med 
ställagedjup och lyfttid till övre nivåer på att hanteringstiden klart bör reduceras, om 
föreslagen omstruktureringen av material sker. Med den förbättrade ordningen och de fasta 
lagerplasterna förenklas det dagliga inventeringsarbetet som saldoadministratörer utför, 
vilket ytterligare är ett skäl för att saldoosäkerheten ska kunna elimineras.  

I och med ovan beskrivna resultat har huvudsyftet att minska slöserier klart uppnåtts för den 
studerade delen av fabriken. För övriga delfabrikers material är lagerstyrningsparametrarna 
inte bestämda och inte heller är godsets placering bestämd. I implementeringsavsnitten 
nedan beskrivs hur metoden bör användas för att kunna bestämma lagerstyrningsparametrar 
och godsplacering inom Kraft Foods övriga enheter, vilket också är tillämpbart på andra 
företag i liknande miljöer, varför den delen av syftet också är uppfyllt. 
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Figur 30: De fördelar för företaget som arbetet ger om dess modeller implementeras. 

Figur 30 beskriver helheten av detta examensarbete med de blå åtgärdsförslagen som mynnar 
ut i de röda förbättringar (i den högra spalten) som författarna kommit fram till.  

7.1 Egen kritik av arbetet 
Att grunda ett framtida styrning på historisk data kan vara vanskligt då det är osäkert hur väl 
historisk data beskriver nutid och framtid. Detta gäller i högsta grad även i detta arbete. 
Resultaten som har presenteras är aktuella i dagsläget och kommer säkert att vara det en tid 
framöver men på längre sikt kan de materialspecifika resultaten eventuellt bli inaktuella. 
Simuleringen gjordes med data från ett specifikt år då data från en längre period hade varit 
inaktuell. Det innebär att specifika händelser som bara inträffar just under detta år kan få 
utslag i val av lagerstyrningsparametrar. För att i största mån komma runt detta problem 
gjordes även en kvalitativ analys av resultaten.  

En hel del uppskattningar förekommer i arbetet vilket självklart inte är optimalt. De bygger på 
väl underbyggda argument men resultatet blir aldrig lika bra som verkligheten. Om exakta 
fokusområden och problemställningar hade klargjorts i ett tidigare stadium av arbetet kanske 
vissa ytterligare datainsamlingar kunde ha gjorts och på så sätt hade eventuellt någon 
uppskattning kunnat undvikas.  

7.2 Implementering i D-fabriken 
Då detta examensarbete med innefattande simuleringar är gjorda på materialet tillhörande D-
fabriken är mycket av arbetet för en implementering där redan gjort. Att implementera 
författarnas förslag i denna delfabrik bedöms därför som både ganska billigt och inte särskilt 
tidsödande. Varje material har tilldelats nya lagerstyrningsparametrar (se bilaga 1) så arbetet 
här ligger i att mata in dessa parametrar i SAP, vilket inte borde ta mer än en dag.  
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Materialhanteringens implementering är beroende av om företaget väljer att behålla 
nuvarande ställagelayout eller om de önskar möblera om ställagen. Om nuvarande layout 
behålls bör implementeringen endast ta ett par dagar då varje material redan tilldelats sin 
specifika plats (se bilaga 5). Detta innebär att implementeringsjobbet består av att skriva nya 
skyltar som markerar vilket material som ska stå var, samt att flytta om materialet. Företaget 
måste dock låta de nya lagerstyrningsparametrarna ge utslag på lagernivåerna innan 
omflyttning sker, annars kommer inte allt material att få plats.  Att bygga en ny ställagelayout 
är givetvis en något längre process och rekommendationen är att göra detta då produktionen 
står helt eller näst intill helt still, exempelvis under semestern. 

7.3 Implementering i andra delar av Maraboufabriken samt företagets övriga fabriker 
För implementering i andra fabriker/delfabriker än i D-fabriken krävs mer arbete. Nedan 
beskrivs hur Kraft Foods kan gå till väga och listan följer i princip det här examensarbetets 
arbetsgång. Det bör påpekas att denna lista gäller, givet att samma planeringssystem som i 
detta arbete används. Om hela förfarandet med simuleringen anses orsaka för mycket arbete 
kan alltid säkerhetsledtid och säkerhetsnivå sättas manuellt utefter att osäkerheterna har 
bestämts och kvantifierats. Planerare tillsammans med operativ personal bör kunna resonera 
sig fram till rimliga lagerstyrningsparametrar med relativt god precision. Även om resultatet 
inte blir lika bra som med simulering bör dagens ”felaktiga” system i alla fall förbättras. 

Lagerstyrning: 

1. Kartlägg de befintliga osäkerheterna som kan påverka att det blir brist på emballage. 
2. Bestäm vilka osäkerheter företaget ska skydda sig mot med lager, kvantifiera dessa. 
3. Om mönstret är det samma som i D-fabriken kan befintlig simuleringsmodell 

användas, i annat fall måste modellen modifieras. Till exempel, i en viss fabrik kanske 
inleveransstorlekar inte är en osäkerhet utan det levereras alltid bestämd mängd. Ta 
då bort denna del ur simuleringen. 

4. Plocka ut historiska prognoser, lagernivåer, produktion samt kringdata så som värde 
på materialet samt dess möjliga kvantitetsstorlekar.  

5. Simulera! Använd andra parametrar på säkerhetslager och säkerhetstid om nuvarande 
inte passar.  

Materialhantering: (Nedan utgår författarna från att tillräckligt många ställageplatser finns 
för att alla material ska kunna få fasta lagerplatser). 

1. Bestäm om nuvarande ställagelayout är den mest optimala eller om de det går att flytta 
om ställagen till en bättre layout. Fokusera på att ställagelayouten stödjer ett FIFO-
flöde. 

2. Rangordna lagerplatserna efter önskvärt system. I D-fabriken användes en 
kombination av kortaste sträcka och minst tidsåtgång men det är valfritt att använda 
andra kriterier. Notera att alla material inte behöver ha samma plats som är den 
”bästa” för dem.  

3. Samla in data och räkna ut varje materials rankingtal för valda parametrar. I D-
fabrikens fall samlades först data in om vart i produktionen de olika materialen går in, 
för att kunna rangordna dem efter avståndskriteriet, därefter beräknades hur ofta 
varje material hanteras i ställagen för att kunna rangordna materialen efter tidsåtgång. 

4. Rangordna materialen efter de kriterier som valts. 
5. Placera ut materialen efter den rangordning som skett. 

I övrigt bör de steg som beskrivs i Implementering i D-fabriken göras. 
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7.4 Användning/implementering för andra företag.  
Metoden och tillvägagångssättet som används i detta arbete bygger på vissa givna 
förutsättningar. Tillvägagångssättet kan användas till olika hög grad beroende på vilka 
förutsättningar som det givna företaget eller organisationen har.  Den viktigaste, och den som 
absolut måste vara uppfylld, är att ett MRP-system används. Är detta krav uppfyllt bör 
”tänket” från detta arbete gå att överföra utmärkt. Vill ett företag använda modellerna precis 
som de är konstruerade i detta arbete bör förutsättningarna vara väldigt lika D-fabrikens, 
detta är dock inte särskilt troligt, alltså kommer en viss typ av modifiering att krävas likt de i 
stycket ovan.  

7.5 Rekommenderade fortsatta studier på Kraft Foods 
I stora företag som Kraft Foods är det oundvikligt att vissa saker faller mellan stollar och att 
kommunikationen ibland kan vara svårhanterlig. Att koncernen dessutom har en ganska 
komplex företagsstruktur underlättar inte. Ett problem som uppstått på grund av detta och 
som författarna lokaliserat som ett möjligt framtida examensarbete är att titta på hur 
inköpsprocessen bör fungera. Uppfattningen som författarna fått är att det är väldigt stort 
fokus på materialets pris men att fokus istället bör ligga på totalkostnaden för materialet där 
lagerhållningskostnaderna är en viktig del. 

Ett annat område som skulle kunna studeras vidare är planeringsprocessen. I detta 
examensarbete har den processen förbättrats utifrån de givna riktlinjer som fanns vid 
tillfället. Dock finns en övertygelse hos författarna att detta inte är en optimal process då det 
exakta behovet av material bestäms efter att avrop av material skett. Ett alternativ som bör 
studeras är någon form av frysning av planeringen. Som en anställd på företaget uttryckte det: 
” Det är som att på måndag handla mat till på fredag och sen bestämma på torsdag att vi ska 
äta något annat” 

Som presenterats i slutsatserna är prognososäkerheten den största orsaken till att företaget 
behöver ha ett emballagelager. Ett givet ämne för fortsatta studier är således att se om, och i 
så fall hur, prognossäkerheten kan bli bättre. 
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9 Bilaga 1. Lagerstyrningsparametrar 
 

  

Materialbeskrivning Avrundningskvantitet

Nuvarande 

säkerhetslager

Nuvarande 

säkerhetsledtid

Nytt 

säkerhetslager

Ny 

säkerhetsledtid Klasstillhörighet

W-LOCK DAIM MINI 175-200G CLIPS/PÅSE 1 600 0 10 1300 1 2

W-BACK 78891 DAIM MINI 400G IKEA 800 0 10 800 2 1

W-INNER 18146 DAIM DU DISP 360 0 5 270 2 1

W-SKYLT 18146 DAIM DU DISP 1 600 0 10 110 2 1

PÅSÄ 18205 DAIM TOPPING 140 000 80 000 15 10000 4 2

W-BACK 14183 DAIM 300G MINI 800 0 5 110 2 1

W-BACK 14188 DAIM 300G MINI 800 0 10 1400 2 3

W-LÅDA 18188 DAIM 12PTAXF 400 0 10 160 1 1

W-HUV 14183 DAIM MINI 300G HAP TAXFREE 225 0 15 10 1 1

W-BACK DAIM MINI 175 G 800 0 10 1340 2 2

BIG BAG SÄCK DRAGÉ 500 0 10 30 3 1

O 28532 DAIM SINGEL MULTI 663 168 0 10 170000 5 1

W-LÅDA 10189 DAIM MINI BULK 800 0 10 120 2 1

PÅSÄ 78891 DAIM MINI 400g IKEA USA 100 000 0 25 2000 3 1

O  DAIM SINGEL NORDISK MULTI 663 168 0 20 21000 3 1

W-SVEP DAIM DRAGÉ 100G - NO, CL1, CL2 1 100 0 10 700 1 1

TWO DAIM MINI 1710A 216 000 0 14 830000 1 4

W-PODIE  DAIM DU 216 DISPL 110 0 5 150 2 1

OY 374697 DAIM 3-P IKEA CL1 245 000 0 15 10000 1 1

OY 28532 DAIM 3-P 245 000 0 10 11000 1 1

PÅSÄ 374719 DAIM DRAGÉ 100G INT CL1 194 803 0 10 4400 4 1

PÅSÄ 374648 DAIM MINI 400G IKEA CL1 117 487 0 15 7700 4 1

PÅSÄ 78903 DAIM MINI 400G IKEA CL2 117 000 0 10 12000 4 1

PÅSÄ 46944 DAIM DRAGÉ 200 000 0 10 9400 4 1

O 12575 DAIM DUBBEL 266 000 0 10 200000 5 2

Transportkasse Daim 300 0 10 150 2 1

W-svep Daim Topping (18205) 300 0 10 590 2 1

O  DAIM SINGLE INTERNATIONAL  CL2 663 168 0 10 20000 5 1

O 18025 DAIM DUBBEL 266 000 0 5 20000 5 1

PÅSÄ 18024 DAIM 200g TY 100 000 0 10 4200 3 1

PÅSÄ 92858 DAIM MINI 200G 100 000 0 10 15000 3 2

OY 47177 DAIM 4-PACK PROMO 245 000 0 15 5000 5 1

W-BOX DAIM SINGEL 5 500 0 10 3400 2 1

W-BOX DAIM 3-P IKEA/USA 2 200 0 10 940 2 1

W-BOX DAIM 4-PACK PROMO 2 200 0 20 210 2 1

W-LOCK DAIM SINGEL 6 600 0 13 1750 2 1

W-LOCK DAIM 3-PACK 5 500 0 8 930 2 1

W-LOCK DAIM 4-PACK 6 600 0 8 210 2 1

OY 45929 DAIM 4-P UK 245 000 0 14 20000 5 1

ASK 18188 DAIM 12-PACK 12 000 0 7 5000 4 1

W-LOCK 18030 DAIM SINGLE INT 6 600 0 20 3900 2 2

W-BOX 12575,18025 DAIM DUBBEL 3 300 20 000 13 8500 2 3

W-LOCK 12575,18025 DAIM DOUBLE 4 400 10 000 10 8300 2 3

W-BOX 18146,715846 DAIM DISPLAY 3 300 0 15 900 2 1

W-BOX 45929 DAIM 4-PACK 2 200 0 10 1650 2 2

W-LOCK 45929 DAIM 4-PACK 6 600 0 15 1650 2 2

PÅSÄ 376107 DAIM DRAGÉ 100G CL2 194 459 0 10 8500 4 1

PÅSÄ 14188 DAIM 300G MINI 117 000 0 14 12000 3 1

O 18030 DAIM SI D-FAB 663 168 0 10,0 20000 5 1

O 12889 DAIM 28G 663 168 0 10 55000 5 1

PÅSÄMNE 751815 DAIM MINI 460G 50 000 0 21 2800 3 1

PÅSÄ (784760) TRANSPARENT 540 MM 21 600 0 10 250 3 1
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10 Bilaga 2. Kapitalbindningskostnad och antal pallar 

  

Materialbeskrivning

Nuvarande 

kapitalbindningskostnad i 

Euro

Nuvarande 

medelvärdet av 

antal pallar

Teoretiskt optimal 

kapitalbindningskostnad i 

Euro

Teoretiskt optimalt 

medelvärde av antal 

pallar

Simulerad 

kapitalbindningskostnad i 

Euro

Väntevärde av 

medelvärdet av antal 

pallar efter simulering

W-LOCK DAIM MINI 175-200G CLIPS/PÅSE 57,31 4,44 23,61 2,13 40,09 3,23

W-BACK 78891 DAIM MINI 400G IKEA 268,49 9,68 113,44 4,38 161,77 6,01

W-INNER 18146 DAIM DU DISP 26,11 1,47 19,94 1,19 39,25 2,09

W-SKYLT 18146 DAIM DU DISP 39,87 1,18 41,32 1,03 34,68 1,06

PÅSÄ 18205 DAIM TOPPING 620,33 1,60 264,68 1,01 387,03 1,19

W-BACK 14183 DAIM 300G MINI 25,82 1,17 18,78 1,09 30,57 1,36

W-BACK 14188 DAIM 300G MINI 151,77 5,85 56,45 2,48 117,40 4,56

W-LÅDA 18188 DAIM 12PTAXF 50,19 2,57 19,77 1,33 33,70 1,83

W-HUV 14183 DAIM MINI 300G HAP TAXFREE 51,26 1,11 42,05 1,03 49,57 1,08

W-BACK DAIM MINI 175 G 128,72 7,60 51,25 3,33 99,18 5,12

BIG BAG SÄCK DRAGÉ 237,69 1,00 258,67 0,98 237,33 1,00

O 28532 DAIM SINGEL MULTI 317,79 2,25 162,18 1,31 399,70 2,61

W-LÅDA 10189 DAIM MINI BULK 48,11 2,24 22,79 1,29 28,88 1,50

PÅSÄ 78891 DAIM MINI 400g IKEA USA 219,04 1,30 186,40 1,03 242,27 1,21

O  DAIM SINGEL NORDISK MULTI 97,22 1,00 92,86 1,01 124,35 1,17

W-SVEP DAIM DRAGÉ 100G - NO, CL1, CL2 156,38 5,33 66,87 2,60 91,89 3,30

TWO DAIM MINI 1710A 5050,43 14,66 1197,16 3,90 2413,23 6,32

W-PODIE  DAIM DU 216 DISPL 40,00 4,01 15,56 1,77 36,23 3,61

OY 374697 DAIM 3-P IKEA CL1 106,33 1,03 94,52 1,04 116,76 1,18

OY 28532 DAIM 3-P 110,38 1,07 99,91 1,05 109,99 1,09

PÅSÄ 374719 DAIM DRAGÉ 100G INT CL1 174,93 1,12 143,45 0,99 185,37 1,16

PÅSÄ 374648 DAIM MINI 400G IKEA CL1 463,89 1,72 220,31 1,10 293,38 1,27

PÅSÄ 78903 DAIM MINI 400G IKEA CL2 531,82 1,97 275,32 1,27 416,66 1,58

PÅSÄ 46944 DAIM DRAGÉ 261,06 1,28 179,18 1,02 234,98 1,29

O 12575 DAIM DUBBEL 703,76 5,18 191,45 1,70 506,57 3,47

Transportkasse Daim 34,11 2,21 13,36 1,30 26,08 1,85

W-svep Daim Topping (18205) 113,67 11,76 45,41 5,00 74,44 7,92

O  DAIM SINGLE INTERNATIONAL  CL2 142,39 1,50 90,11 1,03 133,64 1,10

O 18025 DAIM DUBBEL 35,85 1,24 13,97 1,08 103,21 1,25

PÅSÄ 18024 DAIM 200g TY 264,98 1,59 128,05 1,05 166,54 1,29

PÅSÄ 92858 DAIM MINI 200G 312,27 1,74 175,67 1,19 231,52 1,46

OY 47177 DAIM 4-PACK PROMO 152,68 1,04 134,15 1,00 165,21 1,09

W-BOX DAIM SINGEL 269,55 6,72 108,28 2,98 157,71 4,03

W-BOX DAIM 3-P IKEA/USA 117,64 2,88 51,72 1,62 89,97 2,45

W-BOX DAIM 4-PACK PROMO 32,66 1,38 18,50 1,04 28,46 1,27

W-LOCK DAIM SINGEL 109,40 3,63 46,41 1,80 62,54 2,24

W-LOCK DAIM 3-PACK 52,01 1,82 32,99 1,26 42,72 1,53

W-LOCK DAIM 4-PACK 49,46 1,53 31,45 1,01 30,19 1,07

OY 45929 DAIM 4-P UK 422,79 1,98 185,51 1,14 298,61 1,48

ASK 18188 DAIM 12-PACK 89,03 2,00 28,85 1,19 83,52 2,11

W-LOCK 18030 DAIM SINGLE INT 173,85 5,47 41,84 1,78 74,14 2,62

W-BOX 12575,18025 DAIM DUBBEL 565,66 16,36 99,57 3,27 234,16 6,90

W-LOCK 12575,18025 DAIM DOUBLE 348,18 9,70 79,75 2,64 188,79 5,34

W-BOX 18146,715846 DAIM DISPLAY 152,75 2,22 44,50 1,20 101,12 1,63

W-BOX 45929 DAIM 4-PACK 144,42 4,68 38,99 1,70 81,79 2,90

W-LOCK 45929 DAIM 4-PACK 105,28 2,59 42,35 1,23 57,39 1,68

PÅSÄ 376107 DAIM DRAGÉ 100G CL2 533,95 0,94 101,81 1,06 138,51 1,27

PÅSÄ 14188 DAIM 300G MINI 307,93 0,84 77,82 1,30 182,99 1,89

O 18030 DAIM SI D-FAB 344,03 2,39 112,29 1,17 404,32 2,70

O 12889 DAIM 28G 151,63 1,23 60,52 1,16 203,63 1,94

PÅSÄMNE 751815 DAIM MINI 460G 154,28 1,66 100,15 1,06 95,37 1,19

PÅSÄ (784760) TRANSPARENT 540 MM 112,20 1,00 36,44 1,00 25,41 1,03
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11 Bilaga 3. Rangordning av material 
 

 

Tabellen ovan visar de olika material (som tillhör DL 1-sidan) samt deras rangordningstal. 
Materialen är här sorterade efter deras rangordning med befintlig layout. Tabellen nedan 
visar de olika material (som tillhör DL 2-sidan) samt deras rangordningstal. Materialen är här 
sorterade efter deras rangordning med befintlig layout. 

 

Materialbeskrivning

Antal allokerade 

platser

Antal allokerade 

platser ny layout

Antal 

pall/år

Antal 

byten/år

Antal 

inlev Rangordningstal

Rangordningstal 

ny layout

PÅSÄ 78903 DAIM MINI 400G IKEA CL2 2 3 26 45 23 44,70 23,67

PÅSÄ 92858 DAIM MINI 200G 2 2 17 47 15 38,00 32,00

PÅSÄ 374648 DAIM MINI 400G IKEA CL1 2 2 14 41 12 32,30 27,50

W-BACK 14188 DAIM 300G MINI 6 6 118 35 38 26,77 25,50

W-LOCK VITT 36360 DIME ALDI 12 11 250 20 47 25,40 24,55

W-BACK 78891 DAIM MINI 400G IKEA 12 12 257 38 45 25,33 24,58

W-LOCK DAIM MINI 175-200G CLIPS/PÅSE 6 5 92 44 45 24,17 27,20

W-BACK DAIM MINI 175 G 10 10 186 44 40 23,80 23,00

TWO DAIM MINI 1710A 12 12 237 15 47 21,78 21,00

PÅSÄ 18024 DAIM 200g TY 2 2 7 31 6 21,40 19,00

PÅSÄ 14188 DAIM 300G MINI 2 2 9 15 15 18,00 12,00

W-BACK 14183 DAIM 300G MINI 2 2 12 15 9 17,10 13,50

W-LÅDA 10189 DAIM MINI BULK 4 4 23 29 17 14,70 13,00

PÅSÄMNE 751815 DAIM MINI 460G 2 2 6 18 4 13,60 12,00

PÅSÄ 78891 DAIM MINI 400g IKEA USA 2 2 3 21 2 12,80 12,00

W-HUV 14183 DAIM MINI 300G HAP TAXFREE 2 2 4 15 2 10,30 9,50

PÅSÄ (784760) TRANSPARENT 540 MM 2 2 1 3 5 4,00 2,00

Materialbeskrivning

Antal allokerade 

platser

Antal allokerade 

platser ny layout

Antal 

pallar/år

Anatal 

byten/år

Antal 

leveranser Rangordningstal

Rangordningstal 

ny layout

W-LOCK DAIM SINGEL 4 4 55 42 33 27,55 24,25

W-LOCK 18030 DAIM SINGLE INT 4 4 56 36 36 26,60 23,00
W-SVEP DAIM DRAGÉ 100G - NO, CL1, CL2 7 7 131 31 40 25,43 23,14

OY 45929 DAIM 4-P UK 2 2 14 27 12 25,30 20,50

W-BOX DAIM SINGEL 8 8 134 43 42 23,18 22,13

PÅSÄ 46944 DAIM DRAGÉ 2 2 8 28 7 20,80 18,00

O 12575 DAIM DUBBEL 6 6 77 33 41 19,70 18,33

O 18030 DAIM SI D-FAB 4 4 28 38 21 18,60 16,50

PÅSÄ 18205 DAIM TOPPING 2 2 6 27 5 18,50 16,50

W-BOX 12575,18025 DAIM DUBBEL 12 12 179 35 38 18,47 17,83

W-LOCK 12575,18025 DAIM DOUBLE 10 10 129 33 38 16,96 16,20

W-BOX 45929 DAIM 4-PACK 6 7 62 27 29 15,80 12,71

W-svep Daim Topping (18205) 20 20 273 27 28 15,56 15,00

O 28532 DAIM SINGEL MULTI 4 4 28 24 25 15,50 13,00

PÅSÄ 376107 DAIM DRAGÉ 100G CL2 2 2 5 18 10 15,50 11,50

W-LOCK 45929 DAIM 4-PACK 4 3 21 27 19 13,90 16,00

OY 28532 DAIM 3-P 2 2 5 18 5 13,50 11,50

OY 374697 DAIM 3-P IKEA CL1 2 2 4 17 7 13,30 10,50

PÅSÄ 374719 DAIM DRAGÉ 100G INT CL1 2 2 3 21 3 13,20 12,00

W-BOX DAIM 3-P IKEA/USA 6 6 51 20 21 12,53 11,83

O 18025 DAIM DUBBEL 2 2 6 14 6 12,40 10,00

OY 847950 DAIM 3-P UK 2 2 5 15 5 12,00 10,00

W-LOCK DAIM 3-PACK 4 3 21 20 17 11,95 13,67

ASK 18188 DAIM 12-PACK 4 5 28 12 15 11,50 8,00

O 12889 DAIM 28G 2 2 6 12 12 11,40 9,00
W-BOX DAIM 4-PACK PROMO 2 2 6 12 6 11,40 9,00

W-LÅDA 18188 DAIM 12PTAXF 4 4 28 12 10 11,00 10,00
O  DAIM SINGLE INTERNATIONAL  CL2 2 2 3 12 2 8,30 7,50

W-INNER 18146 DAIM DU DISP 4 5 20 9 9 8,15 5,80

W-LOCK DAIM 4-PACK 2 2 2 12 2 7,80 7,00

OY 47177 DAIM 4-PACK PROMO 2 2 2 12 1 7,40 7,00

W-PODIE  DAIM DU 216 DISPL 12 11 71 9 11 6,85 7,27

W-SKYLT 18146 DAIM DU DISP 2 2 3 8 3 6,70 5,50

O  DAIM SINGEL NORDISK MULTI 2 2 2 10 1 6,40 6,00

W-BOX 18146,715846 DAIM DISPLAY 4 3 14 8 7 6,20 7,33
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12 Bilaga 4. Utplacering av material för nuvarande layout 

 

Den översta figuren visar ställage H rakt framifrån. Materialen är inplacerade efter rangordningen som gjorts. Längst till vänster har 
ställagehöjden ändrats till 3 för att få plats med vissa wellmaterial vars pallar är lite högre än normalt. Platser markerade med R är 
reservplatser som kan utnyttjas vid behov. 

Figuren nedanför till vänster visar ställage B rakt framifrån. Även här är ställagehöjden ändrad för att alla pallar ska få plats. Längst till höger 
placeras materialet 515262 på golvet, bredvid befintliga ställage. Figuren nedanför till höger visar ställage A rakt framifrån. . Längst till höger 
placeras materialet 573044 och 537970 på golvet, bredvid befintliga ställage 

 

Utöver dessa material så placeras 513349 ut vid plats I, 515253 vid J och 559277 vid K och L. Alla dessa står på golvet 

 

 

 

 

 

 

 

 

R R R R R R R R 562125 562125 543754 513618 559502 560719 513616 513616 515260 515260

551860 568367 559494 544604 544604 544604 544604 544604 544604 569326 560715 562021 562021 560718 560718 574859 559496 560714 560714 560714

544391 544391 513619 551858 551859 562129 562129
537679 

/569332

537679 

/569332
562122 562122 562122 562122 562122 562121 562121 562121 562121 562121 562121

544391 544391 558132 562128 562128 562128 569320 569320 558136 558136 558136 560712 560712 560712 560712 562019 562119 562119 560716 560716

515252 R R R R 7211A 7211A  

 537747 537747 511910 511910 511910 7211A 7211A  

523202 523202 523202 523202 523202 7211A 7211A 515262 

 

559498 568911 569370   

554539 554539 554539   
554539 554539 554539   

551863 559501 551862 573044 537970 
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R R R R 573044 573044 569370

537970 537970 568911 568911 559498 559498 569370

551863 551863 551863 551862 551862 559501 559501

515252 515252 515262 515262 523202 523202 523202

523202 523202 523202 523202 523202 523202 523202

513349 513349 513349 515253 515253 515253 515253 515253 515253

513349 513349 513349 513349 513349 513349 513349 513349 513349

BA

H

M

N

O

T

R

Q

P

S

7211A 7211A 7211A 7211A R R R R

7211A 7211A 7211A 7211A 537747 537747 537747 537747

7211A 7211A 7211A 511910 511910 511910 511910 511910

13 Bilaga 5. Utplacering av material för nuvarande layout 
   

  

 

Figuren överst till vänster visar materialen placerade i ställage B rakt framifrån. Figuren överst till höger visar materialen placerade i ställage 
M rakt framifrån. Figuren nederst till vänster visar materialen placerade i ställage N rakt framifrån. Figuren nederst till vänster visar 
materialen placerade i ställage O rakt framifrån. Ställage A kommer med denna layout endast innehålla material 554539. 
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R R R R R

R 562021 562021 562021 562021

562122 562122 562122 562122 562122

562122 562122 562122 562122 562122

513618 513618 560714 560714 560714

562121 562121 560714 560714 560714

562121 562121 562121 562121 562121

562121 562121 562121 562121 562121

574859 574859 568367 568367 568367

562125 562129 568367 568367 568367

562125 562129 513619 551860 551860

562125 562129 513619 558132 558132

513616 513616 513616 513616 513616

562128 562128 562128 562128 562128

562128 562128 560712 560712 560712

560712 560712 560712 560712 560712

559494 559494 569326 569326

559496 559496 558136 558136

558136 558136 558136 558136

569320 569320 569320 569320

 

Figuren ovan visar materialen placerade i ställage H rakt framifrån. 

 

 

 

 

Figuren ovan till vänster visar materialen placerade i ställage P rakt framifrån. Figuren ovan i mitten visar materialen placerade i ställage Q 
rakt framifrån. Figuren ovan till höger visar materialen placerade i ställage R rakt framifrån. Figuren nedan till vänster visar materialen 
placerade i ställage S rakt framifrån. Figuren nedan till höger visar materialen placerade i ställage S rakt framifrån. 

 

 

 

544604 544604 544604 544604 544604 544604 544604 544604 544604 544604 544604

559277 559277 559277 559277 559277 559277 559277 559277 559277 560718 560718 560718 560715 560715 559502 559502 560719 560719 543754 543754

559277 559277 559277 559277 559277 559277 559277 559277 559277 515260 515260 515260 551858 551858 551859 551859
537679 

/569332

537679 

/569332

537679 

/569332

537679 

/569332

544391 544391 544391 544391 544391 544391 544391 559277 559277 515260 562119 562119 562119 562119 562019 562019 560716 560716 560716 560716
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