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FÖRORD 
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också hade som arbetskollegor under en kortare tid. 
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DEFINITIONER 

Fritt lager/Fria rullar Produkter i lager som inte har någon order 

WTL (White Top Liner) 
Produkt som Billerudkorsnäs tillverkar, där fritt lager är 
ett problem 

Vätskekartong 
Produkt som Billerudkorsnäs tillverkar, där fritt lager 
inte är något större problem 

Nedklassat material Produkter med mindre kvalitetsbrister 

Utskott Produkter med större kvalitetsbrister 

Omrullning Process där man minskar bredd på en produkt 

Lean 
En metod för verksamhetsutveckling. Fokus är att skapa 
maximalt kundvärde med de resurser man har. 
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SAMMANFATTNING 
Billerudkorsnäs har sedan flera år tillbaka använt sig av senareläggning för att minska 

sina lagernivåer, men liksom alla pappersbruk lider även fabriken i Gävle av problemet 

med överproduktion. Överproduktionen leder till att produkter med låg efterfrågan som 

förmodligen aldrig kommer säljas igen hamnar i lagret. Produkter som måste säljas till ett 

lägre pris eller som en annan storlek för att undvika onödig kapitalbindning. 

I detta arbete har problemet med överproduktionen tacklats genom att ta fram modeller 

som ska hjälpa Billerudkorsnäs att få ut det maximala värdet ur de producerade rullarna, 

för att minimera kostnaden av överproduktionen. En central del i arbetet har bestått av 

att uppskatta sannolikheten för framtida försäljning. Detta gjordes med Crostons metod 

som används vid sporadisk efterfrågan samt genom en kategorisering av alla produkter i 

produkter med låg, medelhög och hög efterfrågan. Nästa del av arbetet bestod av att 

värdera möjligheten av att spara en pappersrulle kontra värdet att sälja den som 

nedklassat material eller rulla om den till mindre format. För att göra detta för alla olika 

kvaliteter och bredder som produceras skapades en värderingsmodell i Excel som svarar 

på två nyckelfrågor som ställs i det dagliga arbetet med att hantera produkterna som 

överproducerats, även kallat fritt lager. 

 Finns det några fria rullar som är värda att sälja som nedklassat för detta pris? 

 Finns det några fria rullar som är värda att rulla om till denna order? 

Modellen testades sedan fyra gånger över 12 veckor av lager- och försäljningsdata från 

våren 2014 med olika priser på nedklassat material. Två tester med rena rabatter och två 

tester med en lägsta rabatt kombinerat med en prismodell tar fram prisförslag som 

innebär en break-even efter försäljning av ett antal rullar. 

Uppskattningarna av sannolikheten för framtida försäljning för de olika kategorierna 

visade att produkter med medelhög och hög efterfrågan nästan garanterat kommer att 

säljas igen och en 75 % sannolikhet för produkter med låg efterfrågan, där sannolikheten 

minskar för varje vecka som gått sedan senaste försäljningen. 

Testerna av värderingsmodellen visade att det under de tolv studerande veckorna skulle 

ha varit mer lönsamt att sälja mellan 85 och 414 ton mer fritt lager än vad som faktiskt 

gjordes under våren, beroende på priset på nedklassat material.  

Avslutningsvis rekommenderas att Billerudkorsnäs bör använda den framtagna 

värderingsmodellen samt att de bör återuppta en gammal praxis av att höra med 

kunderna om de kan tänka sig att köpa det som överproducerats, men denna gång endast 

för produkterna med låg efterfrågan. 

  



5 | P a g e  
 

ABSTRACT 
Billerudkorsnäs has for a long time used postponement to lower their stock levels, but as 

most other paper mills Billerudkorsnäs are also experiencing the problem of 

overproduction. Overproduction results in products with low demand that never leave 

the factory unless measures are taken in the form of alterations to the product or 

discounted sale prices.  

In this paper the problem of overproduction has been confronted with the goal to help 

Billerudkorsnäs get as much value out of the overproduced products as possible, all to 

help minimize the cost of overproduction. One corner stone of the assignment has been 

to estimate the probability for future sales, which was done using Crostons method for 

estimations during sporadic demand and the categorization of product combinations 

based on demand levels. The other corner stone was the valuation of saving a product in 

the hope of future sale, making it smaller to match another specification or to offer a 

discounted price. To valuate every single product combination that had been sold for the 

last 40 weeks a valuation model was made in Excel that answers two key question asked 

by the workers at Billerudkorsnäs. 

 Are there any free stock that are worth to sell at this price? 

 Are there any free stock that are worth to make smaller to match this order? 

The model was tested four times over 12 weeks of sales and stock data for the spring of 

2014 with different discounts. Two tests with clean discounts of 2000 SEK and 1000 SEK 

and two tests with a combination of a minimum discount of 1000 SEK and 500 SEK and 

price offered by a price model built to calculate break-even prices after sales of a few 

paper rolls. 

The estimation of the probability for future sales showed that the categories with high 

and medium demand was guaranteed to sell again after overproduction and a 75 % 

probability for products with low demand. A probability that gets lower for every week 

after the last sale. 

The tests of the valuation model showed that during the 12 weeks that were simulated it 

would have been profitable to sell between 85 and 414 ton more free stock than 

Billerudkorsnäs had sold, depending on the discount. 

The recommendations to Billerudkorsnäs is to use this valuation model and to again like 

before calling customer and ask if they want to buy the overproduction, but this time only 

for product combinations with low demand.  
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1. INLEDNING 
I detta avsnitt ges en inledning till examensarbetet. Först presenteras bakgrunden till 

arbetet samt syfte och mål, följt av avgränsningar, problembakgrund och en 

uppgiftsbeskrivning. Avsnittet avslutas med en beskrivning av företaget samt av 

rapportens uppbyggnad med syfte att underlätta fortsatt läsning. 

1.1. BAKGRUND 

Billerudkorsnäs vill minska lagernivån av WTL-produkter i färdigvarulagret och 

därigenom nå en högre omsättningshastighet och minskad kapitalbindning i lagret. Det 

är ett välkänt problem på företagets fabrik i Gävle att lagernivåerna av fritt lager av 

produkten WTL under en tid har varit för höga. Stora delar av lagret har under våren sålts 

men Billerudkorsnäs vill även ha nya metoder för att hantera lagret. Detta för att dels 

hålla lagernivåerna under kontroll, dels för att kunna nå en effektivare hantering i 

framtiden.  

1.2. SYFTE 

Syftet med arbetet är att se över hur hanteringen av fritt lager kan effektiviseras och 

klargöra hur Billerudkorsnäs bör arbeta med fritt lager. Arbetet ska även ge en akademisk 

höjd i modellering.  

1.3. MÅL 

Målet med arbetet är att ta fram modeller som leder till en ökad lönsamhet för 

Billerudkorsnäs genom att bidra till en bättre hantering av fritt lager.  

1.4. AVGRÄNSNINGAR 

Arbetet ska fokusera på hur hanteringen av fritt lager bör genomföras. Arbetet avgränsas 

till att inte undersöka orsakerna till varför fritt lager uppstår och vad som skulle kunna 

göras för att minska produktionen av fritt lager. Detta då Billerudkorsnäs idag arbetar 

med detta i flera led av produktionen. 
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1.5. PROBLEMBAKGRUND 

Billerudkorsnäs har sedan flera år tillbaka valt att endast producera mot order, något som 

både gynnar företaget i form av möjligheter att hålla lägre lagernivåer, samtidigt som 

deras kunder får större möjligheter att anpassa pappersrullarna efter sina egna behov.  

Fabriken i Gävle tillverkar produkterna Vätskekartong och WTL. Vätskekartong utgör 

ungefär 80 procent av produktionen medan WTL utgör de resterande 20 procenten. Inom 

respektive produktkategori återfinns det hundratals olika produkter beroende på 

kundernas önskemål. Exempelvis producerades under de senaste året över 350 olika 

typer av pappersrullar inom WTL-kategorin. 

Att hantera hundratals olika typer av produkter är problematiskt och kan lätt leda till 

onödiga kostnader, speciellt då efterfrågan varierar från produkt till produkt. Genom att 

endast producera mot order använder sig Billerudkorsnäs av en form av senareläggning, 

vilket är en metod som underlättar lagerhantering. När rullarna är bundna till en order 

så vet personalen vart produkterna ska skickas och när, vilket leder till att de inte behöver 

lägga lika mycket energi på att hantera sina lagernivåer. 

Problemet med att hantera hundratals olika typer av produkter visar sig först när saker 

inte går som planerat. I och med att Billerudkorsnäs levererar produkter av en hög 

kvalitet så har produktionen ibland problem att vara säker att de uppfyller 

kvalitetskraven, vilket leder till överproduktion för att säkerställa att efterfrågan möts 

om kvaliteten sviktar. Detta leder i sin tur till fritt lager.  

Vid en stadig efterfrågan är fritt lager inte ett problem eftersom lagret successivt kommer 

att försvinna i och med att man kan sälja produkterna i lager istället för att producera 

nytt. När efterfrågan däremot är sporadisk och vissa produkter aldrig kommer säljas igen 

behövs det annan hantering.  
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1.6. UPPGIFTSBESKRIVNING 

Produktionen av fritt lager är något som i en perfekt värld inte skall förekomma hos 

Billerudkorsnäs eftersom de producerar mot order. Fritt lager är resultatet av olika typer 

av produktionsproblem. Detta innebär att hanteringen av fritt lager skiljer sig från den 

generella typen av lagerhantering där man lagrar för att möta en efterfrågan. Målet med 

hanteringen av fritt lager är inte att möta kundernas behov utan att minska kostnaden av 

produktionsproblemen som skapar fritt lager. Ökade intäkter från fritt lager innebär 

mindre kostnad för produktionsproblemen som skapade lagret och vice versa.  

Uppgiften går alltså ut på att tjäna så mycket pengar som möjligt på fritt lager. Utöver 

detta vill Billerudkorsnäs även få följande frågeställningar besvarade. 

1. Varför stannar rullarna i lager? 

2. Hur kan rullarna som stannar identifieras tidigare? 

3. Hur länge är det ekonomiskt försvarbart att ha rullarna i lager? 

4. Hur kan hanteringen av rullarna som stannar effektiviseras? 

5. Vilken hantering är mest lönsam vid en specifik tidpunkt? 

6. Hur kan Billerudkorsnäs arbeta för att öka omsättningshastigheten av fritt lager 

och minska lagernivåerna? 
 

De olika möjligheterna att få intäkter från fritt lager utgörs av att sälja för fullpris, sälja 

som nedklassat material eller sälja som utskott. Man kan även genom en process kallad 

omrullning minska bredden på rullen och sälja det som är kvar av rullen för fullpris. Det 

sista alternativet är inrivning, vilket innebär att man använder rullen för att producera 

nya rullar. 

I dagsläget använder sig Billerudkorsnäs av metoden att för allt lager äldre än 90 dagar 

göra ytterligare en säljinsats. Om insatsen inte fungerar får någon annan hantering 

genomföras. 

Den hantering som ger mest avkastning är att sälja för fullpris, men detta kan bara göras 

om det finns en efterfrågan. Om detta inte går måste man försöka med nedklassning och 

eller omrullning, där omrullning också kräver efterfrågan från en kund. 

Alternativet att sälja som utskott undersöks inte vidare, då försäljning som nedklassat 

material ger en högre intäkt och det alltid finns efterfrågan av nedklassat material. 

Alternativet inrivning undersöks inte heller då värdet av inrivning är ännu lägre än värdet 

av att sälja som utskott. 
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1.7. FÖRETAGSBESKRIVNING 

Billerudkorsnäs är ett multinationellt företag inom pappersindustrin. Företaget 

grundades 2012 genom en fusion av företagen Billerud och Korsnäs, vilket ger företaget 

rötter från 1800-talet, då både Billerud och Korsnäs först grundades. Sedan fusionen har 

Billerudkorsnäs satsat på att bli den ledande aktören inom förpackningsmaterial och 

förpackningslösningar (Billerudkorsnäs, 2012). Något som realiseras genom ett nära 

samarbete med stora kunder som Tetra Pack och Elopack (Handelsbanken, 2013). 

Det är allmänt känt att pappersindustrin under de senaste åren stått inför stora 

utmaningar i och med en minskning i efterfrågan, av framförallt tryckt papper. Genom sin 

satsning på förpackningar har Billerudkorsnäs helt lyckats undvika detta problem 

(Handelsbanken, 2013). Däremot finns det andra problem som Billerudkorsnäs inte 

lyckats att bli av med. Ett av dessa är överproduktion som alla företag i pappersindustrin 

lider av. Under min tid hos Billerudkorsnäs har jag förstått att problemet med 

överproduktion är något alla vill på företaget vill bli av med och är det som skapar fritt 

lager, 

Billerudkorsnäs är ett företag som drivs av ansvar och omtanke. Jag har inte under hela 

mitt arbete träffat någon som inte värnar om personerna runt omkring sig i företaget eller 

företaget själv. Billerudkorsnäs är även ett företag som drivs av nytänkande och deras 

stora leansatsning, Bkom, visar företagets vilja att investera i sina medarbetare. 

1.8. RAPPORTENS UPPBYGGNAD 

Rapporten är uppdelad i åtta huvudsakliga avsnitt, Inledning, Teori, Genomförande, 

Resultat, Analys, Diskussion, Slutsats, Reflektion. Inledningen beskriver uppgift och 

bakgrund, följt av syfte och mål med arbetet. Teoriavsnittet beskriver olika begrepp och 

metoder som ligger till grund för arbetet. Genomförandet beskriver tillvägagångsättet och 

innehåller de mest tekniska bitarna av arbetet. Resultatet visar bland annat hur den 

framtagna modellen skulle ha påverkat intäkterna under 12 veckor under våren 2014. I 

analysen analyseras de presenterade resultaten och i diskussionen så besvaras 

frågeställningarna samt vad som bör göras framöver. Rapporten avslutas sedan genom 

en kort genomgång av de viktigaste slutsatserna och författarens reflektioner. 

Om man inte har för avsikt att läsa hela rapporten rekommenderas först att läsa 

inledningen och slutsatserna, följt av diskussionen, resultaten och analysen och sedan gå 

in i genomförandet och teorin för att klara upp eventuella frågor.   
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2. TEORI 
Detta avsnitt består av den teoretiska referensram som används under detta 

examensarbete. Först presenteras grundläggande lagerteori, följt av två metoder för 

lagerhantering: senareläggning och prognostisering. Vidare presenteras Crostons metod 

som används vid prognostisering av sporadisk efterfrågan. Detta följs av en beskrivning 

av nuvärde och självkostnad. Avsnittet avslutas med en beskrivning av 

totalkostnadsmodellen och flödeskartläggning. 

2.1. LAGER 

Lager är en av de viktigaste tillgångarna i ett företag, då det är omsättning av lager som 

genererar intäkter till företaget. Problemet med lager är att höga lagernivåer innebär 

extra kostnader och bundet kapital medan låga lagernivåer innebär risker att förlora 

kunder och marknadsandelar. Detta leder till problem för i stort sett alla företag att hitta 

lämpliga lagernivåer (Oskarsson, 2006, s.104). 

I större företag är det dock vanligt att olika personer har olika åsikter huruvida lager är 

bra eller inte. Ekonomiavdelningen vill ha låga lagernivåer, de på marknad vill ha en hög 

nivå för att alltid ska kunna möta kundernas behov och produktionspersonalen vill ha 

något däremellan.  Det finns alltså flera aspekter att ta hänsyn till när det kommer till 

lagerhållning. Generellt sett bör lageruppbyggnad undvikas om det finns andra bättre sätt 

att lösa problem (Oskarsson, 2006 s.104). Det gäller att göra en avvägning för att hålla en 

hög leveransservice samtidigt som rörelsekapitalet ska hållas nere (Oskarsson, 2006 

s.118). 

Den huvudsakliga anledningen till varför man vill ha lager är för att uppnå en hög 

leveransservice till låg kostnad, vilket kan förklaras genom att tiden det tar att tillverka 

och distribuera produkter ofta är lägre än tiden kunderna är beredda att vänta. En annan 

anledning till varför man vill ha lager är att lagring trots sina kostnader ofta kan innebära 

en större minskning av andra kostnader. (Oskarsson, 2006 s.110)  

Motivet till varför man inte vill ha lager är att det kostar tid och pengar för företaget. När 

något ska lagras, oavsett hur länge, behövs det personal för inlagring, registrering, 

utplockning, inventering m.m. Ofta krävs det även speciella lagringsytor och utrustning 

för hantering i form av truckar, kranar, lastbärare m.m. Utöver detta så har man även 

betalat för varorna i lagret, pengar som istället kunnat användas till marknadsföring eller 

investeringar och man kan således gå miste om andra intäkter (Oskarsson, 2006, s.105-

107). 

Isaksson och Seifert (2013, s.14) undersökte hur bra företag är på att hitta optimala 

lagernivåer. Deras forskning visade att välskötta lagernivåer kan vara ett sätt för företag 

att hitta konkurrensfördelar och därmed en ökad lönsamhet. De visade även att de flesta 

företag har stor potential att öka sin lönsamhet genom att sänka sina lagernivåer och att 

det finns en liten risk för företag att nå den punkt där lägre nivåer leder till lägre 

lönsamhet. 
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Hofer, Eroglu och Hofer (2012) undersökte hur lean påverkar företags lönsamhet. De 

visade att internt leanarbete har en positiv effekt på lönsamheten, men den effekten 

reduceras med 25 % om leanarbetet inte leder till lagernivåerna sänks. 

2.2. SENARELÄGGNING  

En populär metod för att sänka lagernivåerna är senareläggning vilket är en process där 

man senarelägger den tidpunkt då en produkt anpassas efter kundens önskemål även 

kallat att producera mot order (Christopher, 2005). Ett exempel på en senareläggning är 

att bestämma bredden på en rulle först när man har en kund till rullen. Idén är att varje 

kundanpassning som genomförs leder till att färre kunder vill ha just den produkten 

vilket ökar risken att produkten inte blir såld. 

Nair (2005) visade att senareläggning har en positiv effekt på flexibiliteten i 

logistikkedjan vilket leder till ökad resurseffektivitet och bättre möjligheter att möta 

kundernas behov. Skipworth och Harrison (2004) hittade stöd för att senareläggning 

underlättar processtandardisering och reducerar slöseri. Senareläggning bör således 

underlätta leanarbete, då lean till stor del handlar om processtandardisering och minskat 

slöseri. Rabinovich och Evers (2003) visade att senareläggning minskar behovet av 

färdigvarulager för att möta efterfrågan och därmed kan bättre lagernivåer hållas. 

2.3. PROGNOSTISERING VID SPORADISK EFTERFRÅGAN 

Prognostisering är något som är vida använt vid lagerhantering, eftersom information om 

kundernas förväntade beteende i framtiden kan hjälpa företag se till att rätt produkt finns 

på rätt plats vid rätt tid. Prognoser kan göras på tre olika sett:  

1. Att uppskatta av förbrukningen av X baserat på förbrukningen av Y.  

2. Att lyssna på experters bedömningar om vad som kommer hända.  

3. Att analysera historiska data identifiera sannolikheter för vad som kan förväntas 

hända i framtiden. Vid analys är det vanligt att olika efterfrågemönster kan 

förekomma. (Oskarsson, 2006, s.146) 

Ett av de svårare efterfrågemönstren att prognostisera är det som uppkommer vid 

sporadisk efterfrågan. Standardmetoden för att prognostisera denna typ av efterfrågan 

är Crostons metod. (Viswanathan och Zhou, 2013) 

Chatfield och Hayya (2007) menar att fenomenet sporadisk efterfrågan kommer igen i 

nästan alla typer av industrier och härstammar delvis från de beslut företagen tar. 

Exempelvis bidrar rabatterat pris vid inköp av stora volymer samt fasta 

transportkostnader till att kunden agerar mer sporadiskt, vilket i sin tur leder till 

svårigheter med produktionsplanering och lagerhantering.  

Chatfield och Hayya använde sig av fem olika metoder för att prognostisera sporadisk 

efterfrågan varav två är varianter på Crostons metod. De prognostiserade tre nivåer av 

sporadisk efterfrågan: låg, medelhög och hög. Låg innebar att efterfrågan var positiv i snitt 

var tionde vecka, medelhög innebar varannan vecka och hög innebar att efterfrågan 

uteblev i snitt var tionde vecka. Chatfield och Hayya fann ytterligare att Crostons metod 

ledde till lägst kostnad för den låga nivån respektive näst lägst kostnader för nivåerna 
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medelhög och hög. Metoden som var bäst för hög och medel var en metod kallad All-Zero, 

vilket innebär att man uppskattar att efterfrågan aldrig förekommer.  

2.4. CROSTONS METOD 

Croston (1972) tog fram sin metod då han upptäckte att den vanliga metoden för att 

prognostisera efterfrågan så kallad exponential smoothing, nästan alltid gav olämpliga 

lagernivåer när efterfrågan var sporadisk. Crostons metod, till skillnad mot exponential 

smoothing, antar inte att varje period har en efterfrågan. Croston menade att två 

slumpvariabler lämpar sig bättre för att göra prognoser vid sporadisk efterfrågan än att 

använda en. En slumpvariabel för tiden mellan försäljning samt en för storleken på 

efterfrågan. Prognosmodellen: 

𝑦𝑡 = 𝑥𝑡 ∗ 𝑧𝑡 

där 

𝑥𝑡 = {
1,  när efterfrågan uppstår   
0,  annars                                   

 

𝑧𝑡 = storlek av efterfrågan 

Croston visade att modellen ledde till att lagernivåerna kunde sänkas samtidigt som 

antalet tillfällen då efterfrågan inte kunde mötas minskades. Crostons metod har sedan 

dess varit den populäraste metoden för att göra prognoser vid sporadisk efterfrågan. 

(Viswanathan och Zhou, 2013) 

2.5. NUVÄRDE 

Nuvärde, även kallat NPV eller Net present value, innebär värdet av framtida pengaflöden 

i form av värde idag. Nuvärde används för att avgöra lönsamheten i att genomföra ett 

projekt eller göra en investering. Anledningen till detta är att framtida pengar inte är lika 

mycket värda som idag. Detta eftersom pengar idag kan investeras och bli mer värda i 

framtiden. (Ross, Westerfield och Jaffe, 2005, s.60-71)  

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

− 𝐶0 

där 
𝐶𝑡 = pengaflöde under period 𝑡 

𝐶0 = initial investering 

𝑟 = kalkylränta 

𝑡 = antal tidsperioder 

2.5.1. NUVÄRDE VID OLIKA UTFALL 

När man ska beräkna nuvärde hamnar man ofta i situationen av flera olika utfall är 

möjliga, där varje utfall ger olika nuvärden. För att tackla detta problem använder man 

sig av beslutsträd eller utfallsträd där man delar upp de olika utfallen och beräknar 

sannolikheten för varje utfall. Man kan då genom formeln nedan få ett förväntat nuvärde 
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som man genom sannolikhetsviktade utfall bör få av investeringen. (Ross, Westerfield och 

Jaffe, 2005, s.213)  

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  ∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑖

𝑁

𝑖=1

 

där 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑖 = nuvärde för utfall 𝑖 

𝑝𝑖 = sannolikhet för utfall 𝑖 

𝑁 = antal utfall 

2.6. SJÄLVKOSTNAD 

Oskarsson (2006, s.266) menar att en avgörande fråga vid beräknandet av kostnader för 

olika produkter är om företagets totala kostnader är rättvist fördelade över de olika 

produkterna. Detta eftersom man vill att följande ekvation ska gälla:  

𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 =  𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 −  𝑠𝑗ä𝑙𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

Oskarsson (2006, s.267) förklarar vidare att för att ekvationen ska stämma måste följande 

punkter uppfyllas: 

1. Att alla företagets kostnader tas med i beräkningen av självkostnaden  

2. Att dessa är rättvist fördelade på alla produkter företaget säljer. Det vill säga att 

alla kostnader som en produkt orsakar ska också produkten bära. 
 

Oskarsson (2006, s.270) påpekar att när företag räknar om självkostnaden med en mer 

rättvisande metod visar det sig ofta att produkter man tidigare trott var lönsamma i själva 

verket var olönsamma. 

2.7. TOTALKOSTNADSMODELLEN 

Totalkostnadsmodellen syftar till att fånga upp alla kostnader som påverkas av ett beslut 

i ett specifikt sammanhang. Modellen används för att analysera hur ett beslut påverkar 

företagets totala logistikkostnader och har tagits fram för att undvika att enskilda 

avdelningar tar beslut eller genomför förändringar som inte tar hänsyn till företagets 

totalkostnader. Detta eftersom beslut och förändringar hos en avdelning ofta ger positiva 

eller negativa konsekvenser för andra avdelningar. (Oskarsson, 2006 s.33) 

Tabell 1. Rekommenderade kostnadsposter i totalkostnadsmodellen 

Lagerföringskostnad 

Lagerhållning/Hantering 

Transport 

Administration 

Övrigt 
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Vilka kostnader som används i modellen varierar, men Oskarsson (2006, s.34-36) menar 

att kostnaderna i tabell 1 oftast kan användas. Kostnader som informationskostnader, 

emballagekostnader, materialkostnader och logistikrelaterade kostnader kan också 

läggas till. Exempel på logistikrelaterade kostnader är försäljning och marknadsföring. 

Kostnadsposterna som används spelar egentligen ingen roll utan det viktiga är att alla 

kostnader tas med, undantaget lagerföringskostnaden som bör beräknas för sig. 

Oskarsson (2006, s.109) 

Oskarsson (2006, s.38) menar även att kvaliteten på totalkostnadsberäkningen är helt 

beroende på förmågan hos den som gör dem att förutse vilka konsekvenser en förändring 

förväntas ha, något som kräver kunskap inom logistik. Generellt sett kommer man dock 

långt genom att följa två enkla principer. 

1. Totalkostnadstänkande (ta med alla kostnader som påverkas) 
 

2. Rättvisetänkande (produkten/aktiviteten som orsakar kostnaden ska bära den) 
 

Oskarsson (2006, s.38-39) förklarar även att kostnaderna som använts i modellen sällan 

går att hitta i företagets kostnadsuppföljningssystem eftersom de sällan är uppbyggda för 

att beräkna kostnader för specifika produkter och kunder. Den interna 

kostnadsredovisningen är funktionellt orienterad och inte processorienterad. 

2.7.1 LAGERFÖRINGSKOSTNADEN 

Lagerföringskostnaden är kostnaden för att föra lager och utgörs främst av kostnaden för 

att binda kapital i lager. Om man skulle kunna frigöra kapitalet från lagret skulle man 

exempelvis kunna använda pengarna för att öka intäkterna genom att exempelvis öka 

produktionskapaciteten eller marknadsföringen. Kapitalbindningen innebär alltså ett 

bortfall av framtida intäkter och kallas därför för kapitalkostnad och uttrycks i form av en 

kalkylränta. (Oskarsson, s.107) 

Lagerföringskostnaden utgörs, utöver kapitalkostnaden, även av en riskkostnad som 

utgörs av olika typer av skador på produkterna i lager. Dessa kan variera från allt mellan 

stöld och brand till att produkter blir för gamla eller går sönder, (Oskarsson, s.107) 

𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 = 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 +
∑ 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟/å𝑟

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å ∗ 𝑟𝑢𝑙𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒  

2.7.2 ANDRA KOSTNADER 

De andra kostnaderna i totalkostnadsmodellen går inte att beräkna med en given formel, 

utan det handlar om att fördela ut kostnaderna som kan hittas i företagets 

kostnadsuppföljningssystem på de olika processerna som undersöks. Detta ska göras på 

sådant sätt att alla kostnader går jämt ut. (Oskarsson, 2006, s.39) 
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2.8. FLÖDESKARTLÄGGNING 

Oskarsson (2006, s.175) menar att grunden för lyckade förändringar av en verksamhet 

är att veta var man står idag. En förutsättning för att kunna motivera alternativa lösningar 

är kunskap om de nuvarande processerna och det första steget i en nulägesbeskrivning 

att kartlägga är de olika flödena och processerna. Detta för att förstå vilka flödesvägar 

som finns och vilka avdelningar och personer som är inblandade i flödet samt hur många 

och vilka aktiviteter och lagerpunkter m.m. som ett flöde innehåller. (Oskarsson, 2006, 

s.175) 

Oskarsson (2006, s.176) påpekar även att en flödeskartläggning oftast kan göras mer 

detaljerad än nödvändigt. Detta då en väldigt detaljerad kartläggning av flödena kräver 

mer tid än en mindre detaljerad kartläggning och denna tid inte brukar betala tillbaka sig. 

Oskarsson (2006, s.176) rekommenderar därför att man koncentrerar sina insatser där 

det ger mest utbyte. 

Vid en flödeskartläggning rekommenderar Oskarsson (2006, s.175) användning av 

standardsymboler som används vid flödeskartläggning. Detta då det blir lättare för andra 

att sätta sig in i kartläggningen om de redan vet vad symbolerna betyder. Symbolerna som 

Oskarsson (2006, s.175) rekommenderar kan ses i figur 1. 

Figur 1. Rekommenderade symboler vid flödeskartläggning 
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3. GENOMFÖRANDE 
Detta avsnitt beskriver hur arbetet har genomförts. Först beskrivs det generella 

tillvägagångsättet, följt av nulägesanalysen som inkluderar flödeskartläggningar och 

kostnadsberäkningar. Vidare uppskattas sannolikheterna för framtida försäljning baserat 

på historisk försäljningsstatistik. Därefter beskrivs hur de olika hanteringsmetoderna 

värderas och hur en värderingsmodell tagits fram under arbetet. Efter detta beskrivs en 

prissättningsmodell för fria rullar som ska säljas som nedklassat material. Avsnittet 

avslutas med en beskrivning av hur värderingsmodellen validerats. 

3.1. TILLVÄGAGÅNGSÄTT 

Upplägget av arbetet baserades på att ta fram en modell som med hjälp av historiska data 

över försäljning ska hjälpa Billerudkorsnäs att beräkna värdet av att spara rullarna i hopp 

om framtida försäljning och omrullning kontra värdet av att sälja rullen idag som 

nedklassat material för ett givet pris eller för att rulla om rullen till en viss bredd. 

Det första som gjordes i arbetet var en nulägesanalys för att få en förståelse för hur 

hanteringen av fria rullar ser ut och skiljer sig från hanteringen av rullar med kundorder. 

Efter nulägesanalysen analyserades historisk försäljnings- och lagerstatistik för att 

uppskatta sannolikheterna för framtida försäljning. Det visade sig finnas få observationer 

av försäljning av en enskild produkt varpå produkterna fördelades i olika kategorier 

beroende på sin historiska efterfrågan. Det visade sig även att försäljningen av 

produkterna var sporadisk varpå uppskattningen av sannolikheterna för framtida 

försäljning baserades på Crostons metod. 

Med hjälp av uppskattade sannolikheter för framtida försäljning baserat på historisk 

försäljningsstatistik och nuvärden togs värderingsmodellen fram. Vidare togs även en 

prismodell baserad på självkostnadsprincipen fram för att hjälpa till med prissättningen 

av fria rullar som ska säljas som nedklassat material. Arbetet avslutades med en 

simulering av värderingsmodellen över vårens försäljnings- och lagerdata för att 

säkerställa att den leder till ökad lönsamhet.  

3.2. NULÄGESANALYS 

Nulägesanalysen genomfördes via intervjuer med personal hos Billerudkorsnäs, 

flödeskartläggningar samt via insamling av kostnader och kostnadsberäkningar som 

redan genomförts av Billerudkorsnäs. 

De flöden som kartlades var flödet från produkt till leverans, flödet vid omrullning av fria 

rullar, flödet vid försäljning av nedklassat material samt flödet från order till produkt. I 

produktflödet identifierades distinkta skillnader för flödet av fria rullar och kundrullar, 

varpå nya kostnader för att hantera fria rullar och kundrullar togs fram baserat på 

rättvisetänkande. De nya kostnaderna som beräknades användes sedan för att uppdatera 

Billerudkorsnäs egna självkostnadsberäkningar, som baserades på kostnad per ton. 

Billerudkorsnäs självkostnadsberäkning saknade även lagerföringskostnaden för att 

lagra i fabrik, varpå den också beräknades.  

I självkostnadsberäkningen fördelades omrullningskostnaden på alla rullar som 

produceras på fabriken istället för på de rullar som faktiskt rullas om. Detta är acceptabelt 
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för att beräkna självkostnaden för hela produktgrupper, men inte när man ska avgöra 

vilken hanteringsmetod som är mest lönsam för enskilda produkter. Kostnaden för 

omrullningen behövde fastställas och uppskattades till medelvärdet av beräkningar som 

genomförts 2003 och 2004, men denna kostnad bör beräknas på nytt. 

3.2.1. FLÖDESKARTLÄGGNING 

I flödeskartläggningen analyserades de flöden som ligger närmast problemet med fritt 

lager. Det första flödet som kartlades var flödet från produkt till leverans, följt av flödet 

vid omrullning av fria rullar och försäljning av nedklassat material och slutligen flödet 

från order till produkt. 

3.2.1.1. FLÖDET FRÅN PRODUKT TILL LEVERANS 

Flödet startar när rullarna är paketerade och klara för leverans och slutar när de skickas 

från fabriken. Utlastningsavdelningen, EBH, ansvarar för att ta hand om rullarna under 

denna tid men planeringen för utleveransen görs av avdelningen Supply Chain. Supply 

Chain ansvarar även för produktionsplaneringen, men det uppkommer skillnader mellan 

den planeringen och det faktiska utfallet ur produktionen. 

Utlastningen på fabriken i Gävle utgörs idag av fyra olika magasin där färdiga rullar lagras. 

Tre av magasinen har möjligheter för lastning till lastbil och tåg medan det sista 

magasinet inte har det. Av de tre magasinen med lastningsmöjligheter ligger ett i 

direktanslutning med produktionen, men den har den minsta lagerkapaciteten, vilket 

leder till att många rullar måste skickas vidare från detta magasin till de andra magasinen.  

Figur 2. Flöde – produkt till leverans 

 

Figur 2 visar de viktigaste och största produkt- och informationsflödena av WTL 

produkterna vid fabriken i Gävle. Flödet börjar med att rullarna kommer ut från 

produktionen till magasin 4, för att antingen skickas till kund eller för att fraktas till de 

andra magasinen med terminalbilar. Vad som ska skickas vart bestäms genom 

gemensamma veckomöten mellan utlastningen och Supply Chain (BP1). Supply Chain 
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bestämmer även vad som ska göras med de fria rullarna som hamnar i magasin 1 (BP2). 

Vanligen skickas ungefär 50 % av produktionen till Granudden som är det största lagret, 

men även ett externt lager som kostar extra att använda, 15 % levereras direkt från 

magasin 4, 30 % skickas till magasin 5 och resterande till magasin 1.  

Flödena som visas i figur 2 är inte alla flöden som förekommer vid utlastningen, det sker 

en hel del förflyttning av utskottsrullar, rullar som ska rivas in och rullar som ska rullas 

om. Dessa flöden togs dock inte med då produkterna i flödena säljs för lägre pris än vad 

de kostar att producera. Kostnaden för dessa flöden måste bäras av de flödena som togs 

med. I flödeskartläggningen identifierades även fyra arbetsstationer. 

Tabell 2. Arbetsstationer 

Arbetsstation Maskin Antal timmar per dag i snitt 

Magasin 4 Truck 48       2 * 24 

Magasin 1 och 5 Truck 24 1 * 24  

Frakt mellan magasin Terminalbil 32 1 * 24 + 1 * 8 

Lastning av tåg och lastbilar Truck 32 4 * 8 

Tabell 2 visar de arbetsstationer som identifierades i flödeskartläggningen och den tid 

som spenderas på varje station per dag. 

Ur magasinsynpunkt har fabriken i Gävle tre olika kundgrupper: en kundgrupp som 

hanterar sina egna lager och tar sina rullar direkt från produktionen, en kundgrupp där 

magasinen agerar som mellanlager och kunden får ett mindre antal rullar med jämna 

mellanrum från magasinen och slutligen en kundgrupp som köper utskottsrullar som 

oftast lagras utanför magasinen. 

Pablo Viglione gjorde under 2013 strukturella förändringar som innebär att man försöker 

lagra rullarna för: 

● Kunderna med eget lager i magasin 4 som ligger närmast produktionen, då dessa 

snabbt skickas ut till kund och inte lagras någon längre tid. 
 

● Kunderna som har fabrikens magasin som mellanlager, i magasinen med 

lastningsmöjligheter som inte ligger i direktanslutning med produktionen, detta 

eftersom dessa har hög kapacitet och rullarna kan ligga där längre. 
 

Detta innebär att rullarna som utgör fritt lager ligger i det magasinet som saknar 

lastningsmöjligheter. Förändringen har lett till att utlastningen fungerar mer effektivt 

eftersom hanteringskostnaden för produkterna som omsätts snabbare sänkts. Det är 

oklart hur hanteringskostnaden för fritt lager påverkats av förändringen, men det går att 

identifiera skillnader mellan hanteringskostnaden för fritt lager och kundlagret efter 

förändringen.  

Flödet för fritt lager är det längsta flödet och innebär hantering i magasin 4, flyttning från 

magasin 4 till magasin 1, hantering i magasin 1, flyttning från magasin 1 till magasin 4 

eller 5 följt av hantering och lastning från dessa magasin. Flödena för kundrullar är 

kortare. 
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3.2.1.2. FLÖDET VID OMRULLNING AV FRIA RULLAR 

Flödet vid omrullning av fria rullar börjar med att fabriken i Gävle får in nya kundorder. 

Marknads- och Supply Chain avdelningen ser då över möjligheterna att använda rullarna 

i lagret istället för att producera nytt. Beslutet om vad som ska göras tas sedan av 

planeraren som sköter planeringen av omrullningsmaskinen. Om planeraren väljer att 

rulla om rullen skickas den från magasin 1 där den lagras till omrullningen som ligger i 

anslutning till produktionen. När rullen rullats om måste den återigen paketeras för att 

sedan levereras till kund, förhoppningsvis kan detta göras direkt från magasin 4. För att 

omrullning ska vara möjlig måste minst 150 mm tas bort av rullen. Det finns även 

restriktioner för maxbredd för rullar som kan rullas om samt minimibredd för hur liten 

en rulle får vara. 

Figur 3. Flödet vid omrullning av fria rullar 

 

3.2.1.3. FLÖDET VID FÖRSÄLJNING AV NEDKLASSAT MATERIAL 

Försäljningen av nedklassat material påbörjas enligt nuvarande hanteringspolicy när en 

rulle lagrats i 90 dagar då ansvarig försäljare försöker hitta köpare av rullen först för 

fullpris sedan som nedklassat material. Detta innebär att man vanligtvis kontaktar 

kunden som köpte rullen från början samt att man undersöker med köparna av utskott 

och nedklassat material. De erbjudna priserna presenteras sedan för den som tar beslutet 

om försäljning ska ske. 
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Figur 4. Flödet vid försäljning av nedklassat material 

 

3.2.1.4. FLÖDET FRÅN ORDER TILL FÄRDIGPRODUKT 

Flödet från order till paketering styr vad som produceras och ger upphov till majoriteten 

av det fria lagret. Flödet startar när order kommer till fabriken och slutar när produkterna 

är redo för att skickas till kund. 

Figur 5. Flöde - order till paketering 

 

I figur 5 visas de huvudsakliga flödena av information och produkter som förekommer 

vid fabriken i Gävle från det att order läggs till dess att rullarna är paketerade. Flödet 

börjar med att marknadsavdelningen får in order från kunder och Billerudkorsnäs 

säljkontor. Orderna lämnas sedan över till Supply Chain avdelningen som planerar 
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produktionen. Planeringsarbetet handlar om att försöka producera alla rullar som 

beställts samtidigt som man försöker förbruka så lite papper som möjligt. Ibland händer 

det även att man planerar in produktion av fria rullar här, för att undvika onödig 

kassation. Vidare försöker man även använda fria rullar som redan finns i lager, vilket är 

det mest lönsamma sättet att bli av med de fria rullarna. 

Planeringen skickas sedan till produktionen som producerar rullarna. Produktionen har 

dock ofta osäkerheter om man lyckas möta kvalitetskraven. Detta leder till att 

produktionen vanligtvis producerar lite mer än planerat, vilket leder till att fria rullarna 

uppkommer. Överproduktionen motiveras genom att kostnaden för att inte leverera 

uppskattas vara större än kostnaden för att producera fritt lager. Även om argumentet 

saknar underlag i form av ekonomiska beräkningar så är det ett rimligt antagande.  

Direkt efter produktionen kontrolleras kvaliteten på produktionen och avvikelser i 

produktionsmängden, varpå mängden fria rullar som producerats kan fastställas. Efter 

kvalitetskontrollen paketeras vanligtvis de flesta rullar, men de kan även rullas om innan 

paketeringen. Omrullningen sker då i första hand av rullar med defekter i kanterna som 

måste göras om till mindre format för att kunna säljas till kund. 

3.2.2. HANTERINGSKOSTNADEN 

När flödet från produkt till leverans analyserades hittades distinkta skillnader mellan 

hanteringen av fria rullar och kundrullar. Av denna anledning beräknades 

hanteringskostnaden för fria rullar och kundrullar. Detta gjordes i enheten ton för att 

kostnaden ska kunna användas i självkostnadsberäkningarna. En detaljerad beskrivning 

av hur kostnaderna beräknades återfinns i bilaga 1. 

Kostnaderna beräknades genom att fördela de totala kostnaderna för utlastningen och 

kostnaderna för Granudden på de flöden som identifierades i flödeskartläggningen av 

produkt till leveransflödet. Fördelningen baserades på arbetstiden för de olika 

arbetsstationerna som identifierades och hur mycket som skickades genom de olika 

flödena varje år.  

Beräkningen av hanteringskostnaden skulle kunna förbättras ytterligare genom att ta 

hänsyn till färdad sträcka, vilket skulle öka kostnaden för att skicka till Granudden och 

sänka kostnaden för fritt lager. 

3.2.3. LAGERFÖRINGSKOSTNADEN 

Den årliga lagerföringskostnaden saknades i Billerudkorsnäs självkostnadsberäkning och 

beräknades med hjälp av formeln beskriven i teoridelen av detta arbete. Kostnaden 

beräknades endast för WTL produkterna till kostnad per ton. 

Lagerföringskostnaden per ton erhölls genom division av lagerföringskostnaden med 

årsproduktionen av WTL.  

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 =
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑛
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Utöver lagerföringskostnaden beräknades även kostnaden att lagra ett ton, en dag genom 

att dividera med 365 och medellagernivån i ton. Detta för att få en kostnad eftersom 

lagerföringskostnaden påverkas av hur länge produkterna lagras. 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔 =  
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

365 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛
 

Slutligen kunde även den genomsnittliga tiden i lager beräknas genom att dividera 

lagerföringskostnaden i ton med lagerföringskostnaden per dag och ton. 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 =  
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔
 

3.3. Uppskattning av sannolikheter för framtida försäljning 

Efter nulägesanalysen undersöktes historisk försäljningsstatistik över de 40 senaste 

veckorna för alla olika typer av WTL produkter och alla bredder för respektive typ av 

WTL produkt. Exempel på hur försäljningsstatistiken kan se ut visas i Tabell 3. 

Tabell 3. Försäljningsstatistik 

Produkttyp Bredd (mm) Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 

EA130 1600 3 ton   12 ton  

EA130 1800 6 ton 7 ton    

EB170 2200 7 ton 11 ton  10 ton  

EO180 1750 9 ton  13 ton   

Tabell 3 är ett konstruerat exempel på hur försäljningsstatistiken kan se ut över 5 veckor. 

Målet med att undersöka den historiska försäljningsstatistiken var att identifiera 

sannolikheterna för att en rulle ska säljas i framtiden. I undersökningen framgick det att 

efterfrågan var sporadisk varpå Crostons metod med separata uppskattningar av tiden 

mellan försäljning och storleken på försäljningarna användes. I rapporten redovisas hur 

sannolikheten för om en framtida försäljning kommer äga rum i framtiden uppskattas 

medan storleken på ordern redovisas i bilaga 2. 

Vid analys av statistiken visade det sig att vissa kombinationer av produkttyp och bredder 

endast hade sålts några få gånger under de senaste 40 veckorna. Detta innebar att det 

fanns få observationer av försäljning för varje kombination av produkt och bredd. För att 

få fler observationer kategoriserades de olika kombinationerna av produkttyper och 

bredder baserat på hur sporadisk efterfrågan var, vilket rekommenderas av Chatfield och 

Hayya (2007). 
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3.3.1. KATEGORISERING AV RULLAR 

Kategoriseringen gjordes genom att räkna antalet veckor som hade försäljning under de 

40 senaste veckorna. 

Tabell 4. Kategorier av kombinationer av produkttyper och bredder 

Kategori Krav 

Hög efterfrågan Minst 16 veckor med positiv efterfrågan av 40 

Medelhög efterfrågan Minst 6 och max 15 veckor med positiv efterfrågan av 40 

Låg efterfrågan Max 5 veckor med positiv efterfrågan av 40 

Tabell 4 visar de olika kategorierna som användes och kravet för att vara i respektive 

kategori. 

3.3.2. TID MELLAN FÖRSÄLJNINGSTILLFÄLLEN 

Under undersökningen av den historiska försäljningsstatistiken observerades det även 

att försäljningarna var grupperade, det vill säga att det var vanligt att rullar som såldes 

totalt två gånger under 40 veckor såldes med bara några veckors mellanrum. Detta 

indikerade att sannolikheten för en framtida försäljning minskar när tiden från senaste 

försäljningen ökar. Detta kan förklaras av att kunden som köpte senaste rullen har hittat 

annan säljare eller inte har ett behov av produkten längre. 

Tabell 5. Exempel på omformuleringen 

Veckor sedan senaste 
försäljningen 

Antal försäljningar som ägt 
rum efter x veckor 

Antal försäljningar som inte 
ägt rum efter x veckor 

1 2 7 

2 2 3 

3 1 1 

4 0 0 

5 0 0 

Tabell 5 visar hur det konstruerade exemplet i Tabell 3 skulle ha omformulerats. Rad ett 

fås av att det finns två förekomster av försäljning där nästa vecka också har en försäljning 

och 7 förekomster av försäljning där nästa vecka saknar försäljning, två vecka 1,2,4 och 

en vecka 3. 

Hypotesen om att chansen för en framtida försäljning minskar när tiden från senaste 

försäljningen ökar undersöktes genom att formulera om försäljningsstatistiken. 

Omformuleringen gjordes genom att för varje produkttyp och bredd hitta första 

försäljningen av den kombinationen. När försäljningen hittades räknades antalet veckor 

till nästa försäljning. För varje vecka som inte hade försäljning adderades 1 till antalet 

försäljningar som inte ägt rum efter det antalet veckor. När ny försäljning inträffade 

adderades ett till antalet försäljningar som ägt rum efter det antalet veckor och processen 

börjar sedan om tills sista veckan som undersöks. 
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3.3.3. UPPSKATTNING AV SANNOLIKHETEN ATT SÄLJA IGEN 

Med hjälp av omformuleringen till veckor sedan senaste försäljningen kunde 

sannolikheten för att sälja igen uppskattas. Detta gjordes genom att ta kvoten av totala 

antalet försäljningar som ägt rum efter 𝑥 veckor med antalet försäljningar som inte ägt 

rum efter 𝑥 veckor. 

𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑡𝑡 𝑠ä𝑙𝑗𝑎 𝑖𝑔𝑒𝑛 = ∑ 𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑥

𝑋

𝑥

𝑈𝑡𝑒𝑏𝑙𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔0⁄   

Här är 𝑋 är antalet veckor efter veckan man uppskattar sannolikheten för, 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑥 är 

antalet försäljningar som ägt rum efter 𝑥 veckor och 𝑁𝑜𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠0 är antalet försäljningar som 

inte ägt rum efter den veckan man uppskattar sannolikheten för. 

Tabell 6. Uppskattad sannolikhet att sälja igen 

Vecka Uppskattad sannolikhet att sälja igen Beräkningar 

1 43 % (2+1)/7 

2 33 % 1/3 

3 0 % 0/1 

4 0 % ”0/0” 

5 0 % ”0/0” 

I Tabell 6 visas den uppskattade sannolikheten att sälja igen baserat på Tabell 5. 

Uppskattningsmetoden fungerar inte bra för att uppskatta de första veckorna efter 

försäljning. Detta då det är möjligt att en eventuell framtida försäljning inte hunnit äga 

rum än. Exempelvis om försäljning skulle inträffa vecka 6 av EA130 och EB170 i Tabell 3 

skulle Tabell 6 få ett helt annat utseende med en sannolikhet av försäljning efter vecka 1 

på 5/7 = 71 %. 

Det inbyggda felet med uppskattningsmetoden minskar dock i och med att perioden man 

undersöker blir större. Nackdelen med att undersöka en större period är dock att 

efterfrågan kan ha förändrats under tiden vilket också ger osäkerhet i uppskattningen. I 

arbetet användes 40 veckor. 

Då Billerudkorsnäs redan idag väljer att spara fritt lager 90 dagar innan alternativ 

hantering valdes en alternativ metod för att motverka det inbyggda felet. Det bedömdes 

vara bättre att överskatta sannolikheten att sälja igen under de första veckorna efter 

senaste försäljning än att underskatta den. Detta då värdet vid lyckad försäljning är 

betydligt högre än om man säljer rullen som nedklassat material. 

3.3.4. MOTVERKA INBYGGDA FEL I UPPSKATTNINGEN 

Det som gjordes för att motverka de inbyggda felen var att ta bort data ur kolumnen med 

antal försäljningar som inte ägt rum efter x veckor, tills dess att 95 % av försäljningarna 

ägt rum.  
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Tabell 7. Motverkningen av inbyggda fel i uppskattningen 

Vecka 
Antal försäljningar som 
ägt rum efter x veckor 

Antal försäljningar som 
inte ägt rum efter x veckor 

Uppskattad 
sannolikhet 

1 2 4 (2+2) 75 % 

2 2 2 (1+1) 50 % 

3 1 1 0 % 

4 0 0 0 % 

5 0 0 0 % 

I Tabell 7 visas exempel på hur Tabell 5 och Tabell 6 skulle ha förändrats för att motverka 

det inbyggda felet. Vecka tre har här mer än 95 % av försäljningen i exemplet ägt rum och 

ingen korrektion sker. Vecka ett och två korrigeras antalet försäljningar som inte ägt rum 

till kommande veckas försäljning och uteblivna försäljning. Gränsen på 95 % valdes på 

basis av att majoriteten av försäljningen redan ägt rum och om en ny försäljning skulle 

äga rum borde den redan gjort det.  

3.3.5. UPPSKATTNING AV NÄR FÖRSÄLJNING SKA ÄGA RUM 

Utöver sannolikheten att sälja igen uppskattades även tiden då den framtida försäljningen 

förväntas äga rum betingat på att det sker en ny försäljning. Detta gjordes genom att 

beräkna ett viktat medelvärde över tiden till nästa försäljning enligt följande formel. 

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑠ä𝑙𝑗𝑡𝑖𝑑𝑖 = (∑
𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑥 ∗ 𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖

𝑋

𝑥

) − 𝑖  

Där 𝑖 är veckan man uppskattar förväntade säljtiden för, 𝑋 är antalet veckor efter vecka 𝑖, 

𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑥 är antalet försäljningar vecka 𝑥 och 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 är totala antalet försäljningar som 

ägt rum efter vecka 𝑖. 

Tabell 8. Uppskattning av säljtiden 

Vecka 
Antal 
försäljningar 

Totala 
försäljningar efter 
veckan 

Förväntad 
säljtid 

Beräkningar 

0 0 5 1,8 
2 ∗ 1 + 2 ∗ 2 + 1 ∗ 3

5
− 0 

1 2 3 1,33 
2 ∗ 2 + 1 ∗ 3

3
− 1 

2 2 1 1 
1 ∗ 3

1
− 2 

3 1 0 0  

4 0 0 0  

I Tabell 8 visas den förväntade säljtiden baserat på Tabell 5. 
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Uppskattningen ger den förväntade tiden till nästa försäljning bör äga rum efter den 

vecka man undersöker. Om det har gått en vecka sedan senaste försäljningen ägt rum 

antas nästa försäljning ske om 1,33 vecka dvs. vecka 2,33. När det gått 3 veckor förväntas 

försäljningen ske direkt eftersom vi aldrig observerat en försäljning efter 3 veckor och 

den kan då ske när som helst. 

3.4. Värderingsmodellen 

Värderingsmodellen skapades för att besvara två frågor som ställs av personal vid 

fabriken i Gävle vid hanteringen av fritt lager. 

 Finns det några fria rullar som är värda att sälja som nedklassat för detta pris? 

 Finns det några fria rullar som är värda att rulla om till denna order? 

Modellen kräver att man alltid har ett pris på nedklassat material idag och antar att det 

är samma i framtiden.  

Tabell 9. Input vid försäljning av nedklassat material 

 I Tabell 9 visas exempel på input till modellen när man försöker hitta rullar som kan 

säljas som nedklassat material. 

Tabell 10. Input vid omrullning 

Produkt Bredd Säljpris fullpris Säljpris nedklassat 

EA130 1600 7 000 kr  3 500 kr  

I Tabell 10 visas exempel på input till modellen när man försöker hitta rullar som kan 

skickas till omrullning. Prisskillnaderna är här högre än i verkligheten, detta då 

omrullning annars inte blir lönsam. 

Till grund för värderingen ligger uppskattningen av sannolikheten att sälja igen och den 

förväntade tiden till framtida försäljning samt antaganden om att framtida priset för 

nedklassat material kommer vara detsamma som idag. Modellen kan bara användas som 

ett hjälpmedel och beslutet om vad man faktiskt gör bör fortfarande tas av kunnig 

personal. 

Modellen ställer sannolikheten för en ny försäljning och sannolikheten för en framtida 

omrullning mot förlusten som uppstår då man har rullen kvar i lager, vilket görs genom 

nuvärdesprincipen vid olika utfall. Vidare så beräknar modellen även hur mycket som 

behöver sparas i lager för att täcka en försäljning, under valideringen var det 16 ton. 

Slutligen så kan man genom att dra av omkring 200 kr på sparvärdet få fram värdet av att 

spara till nästnästa försäljning. Ursprungligen skulle avdraget på 200 kr beräknas 

dynamiskt med hjälp av nuvärdesprincipen, men det visade sig vara för komplext under 

valideringen då det generella avdraget beräknades. Avdraget innebär att efter 16 ton så 

sjunker värdet på det som är kvar i lagret med 200 kr och efter 32 ton sjunker det igen 

Produkt Säljpris nedklassat Snittpris fullpris 

EA130 4 000 kr  6 000 kr  

EA160 4 000 kr  6 000 kr  

EA175 4 000 kr  6 000 kr  
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med ytterligare 200 kr, förutsatt att det är produkter med låg efterfrågan. En ingående 

beskrivning av hur värderingen genomförts återfinns i Bilaga 2. 

Resultaten av modellen är en lista över produkter som bör säljas eller rullas om. Exempel 

på output vid försäljning av nedklassat material ses i tabell 11 och output vid omrullning 

i tabell 12. Säljvärdet är skillnaden mellan värderingen av att spara rullen för framtida 

försäljning eller omrullning och att sälja rullen som nedklassat material. 

Tabell 11. Output vid försäljning av nedklassat material 

Produkt Bredd Kategori Ton Pris/ton Intäkt Säljvärde Säljvärde/ton 

EA130 800 låg 0,933 4 000 kr  3 732 kr  93 kr  100 kr  

EA130 1750 låg 18,787 4 000 kr  75 148 kr  1 879 kr  100 kr  

EA130 1920 låg 16,194 4 000 kr  64 776 kr  1 619 kr  100 kr  

EA160 2200 låg 16,96 4 000 kr  67 840 kr  1 696 kr  100 kr  

I Tabell 11 visas exempel på output vid försäljning av nedklassat material när tabell 9 

används som input. Modellen visar att det är lönsamt att sälja tre EA130 produkter och 

en EA160 produkt som lagrats en längre tid. 

Tabell 12. Output vid försäljning av nedklassat material 

Produkt Bredd Kategori Ton Pris/ton Intäkt Säljvärde Säljvärde/ton 

EA130 1750 låg 18,787 5 030 kr  94 500 kr  21 200kr  1130 kr  

EA130 1920 låg 16,194 4 580 kr  74 170 kr  11 010 kr  680 kr  

EA130 2200 låg 16,96 4 000 kr  67 840 kr  1 696 kr  100 kr  

I Tabell 12 visas exempel på output vid omrullning när Tabell 10 används som input.  

I Tabell 12 visas även hur säljvärdet vid omrullning påverkas av bredden av rullen som 

ska rullas om. Säljvärdet påverkas även av priset på nedklassat material och sjunker när 

det priset stiger och vice versa. Modellen använder även en mängd fasta parametrar som 

lagerföringskostnad, veckor som ska analyseras, kapitalkostnad m.m. Dessa parametrar 

gås igenom i Bilaga 3 tillsammans med en mer utförlig beskrivning av modellen.  

3.5. Prismodellen 

Prismodellen skapades för att motverka ett av problemen med värderingsmodellen, 

nämligen att ha bestämma lämpliga priser för nedklassat material. Försäljningspriset för 

nedklassat material är lägre än självkostnaden för att producera rullen, vilket innebär att 

Billerudkorsnäs vid försäljning av nedklassat material gör en förlust som måste bäras av 

de andra rullarna. Prismodellen bygger på att pappersmaskinen alltid producerar samma 

bredd som sedan skärs upp i olika rullar. Det vill säga att den nedklassade rullen 

producerades med några andra rullar. 

Figur 6. Exempel på ett set 

Rulle 1 Rulle 2 Rulle 3 (Nedklassad) 

Figur 6 är ett exempel på hur olika bredder skärs upp varav en blir nedklassad, vilket 

kallas för ett set. 
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Prismodellen tar fram försäljningspriset som gör att nuvärdet av setet är noll vilket 

innebär en typ av break-even. Det betyder att försäljningspriset för setet täcker 

kostnaden för att producera det och dessutom värdeförlusten för den tid rullen lagrats. 

𝑁𝑃𝑉𝑠𝑒𝑡 =
𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑐𝑘𝑒 𝑛𝑒𝑑𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑
∗ 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒𝑛 +

𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 𝑛𝑒𝑑𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑒𝑑
∗ 𝑁𝑃𝑉𝑛𝑒𝑑𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡 = 0 

𝑁𝑃𝑉 för medelrullen och nedklassade rullen beräknas på samma sätt som i 

värderingsmodellen, som beskrivs i bilaga 2. Värt att notera är att om medelrullen säljs 

med förlust så fungerar inte modellen då priset för nedklassat blir högre än medelpriset. 

Prismodellen används i värderingsmodellen om man inte anger priser för nedklassat 

material men alltid med en lägsta rabatt som Billerudkorsnäs själv kan bestämma. 

Billerudkorsnäs får även prismodellen i en separat excelfil där man även kan beräkna 

priser för en grupp rullar, då de ofta säljer ett antal olika rullar tillsammans vid försäljning 

av nedklassat material. Den separata modellen beskrivs mer ingående i Bilaga 4.  

3.6. Validering av värderingsmodellen 

I den avslutande delen av arbetet testades den framtagna värderingsmodellen mot 

historiska data. Testet genomfördes på 12 veckor av vårens försäljnings- och lagerdata. 

Testet genomfördes genom att vid varje vecka försöka rulla om fria rullar i lagret för att 

matcha veckans försäljning och sedan försöka sälja kvarvarande rullar som nedklassat 

material. Varje omrullning och försäljning som nedklassat material registreras i ett 

uppföljningsverktyg som följer med modellen. Om det efter en omrullning eller en 

nedklassad försäljning skulle komma en fullprisförsäljning beräknas även förlusten för 

detta. 

Tabell 13. Uppföljningsverktyget 

Hantering Produkt Bredd Vikt (ton) Pris/ton Vikt (ton) Pris/ton Utfall 

N     10 300 kr 10 600 kr – 3 000 kr  .              

N     15 300 kr 5 600 kr 1 500 kr 

O     20 400 kr 5 600 kr 5 000 kr 
 

I Tabell 13 visas uppföljningsverktyget, de gröna fälten är intäkterna från alternativ 

hantering och de röda fälten fylls på om det efter den alternativa hanteringen sker en 

fullprisförsäljning. N står för försäljning av nedklassat material och O för omrullning. I 

brist på priser på nedklassat material gjordes 4 olika tester av värderingsmodellen, två 

med en fast rabatt på ordinarie pris på 1000 kr respektive 2000 kr samt två test med 

prismodellen med lägsta rabatt på 500 kr respektive 1000 kr. Detta för att undersöka hur 

priset på nedklassat material påverkar intäkterna av modellen. 
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4. RESULTAT 
Detta avsnitt innehåller resultatet av arbetet. Först visas resultatet av valideringen av 

modellen, följt av kategoriseringen och uppskattningarna av säljchansen i framtiden. 

Slutligen visas resultaten av kostnadsberäkningarna för hanteringen och lagerföringen. 

4.1. Validering av värderingsmodellen 

Nedan visas resultaten av valideringen för de olika testerna som genomfördes. 

Tabell 14. Validering vid 1000 kr rabatt 

Validering 1 Intäkt Ton Bortfall Summa 

Totalt Utfall    1 468 604,06 kr  348    40 866,83 kr     1 427 737,23 kr  

Utfall Nedklassning    1 468 604,06 kr  348    40 866,83 kr     1 427 737,23 kr  

Utfall Omrullning                         -   kr  0                   -   kr                          -   kr  

I tabell 14 visas den föreslagna försäljningen av fritt lager mellan den 31 januari och 27 

mars som modellen föreslår om priset för nedklassat material skulle vara 1000 kr under 

snittet för fullpris. 

Tabell 15. Validering vid 2000 kr rabatt 

Validering 2 Intäkt Ton Bortfall Summa 

Totalt Utfall    276 167,00 kr  85    36 742,01 kr     239 424,99 kr  

Utfall Nedklassning    276 167,00 kr  85    36 742,01 kr     239 424,99 kr  

Utfall Omrullning                     -   kr  0                   -   kr                      -   kr  

I tabell 15 visas den föreslagna försäljningen av fritt lager mellan den 31 januari och 27 

mars som modellen föreslår om priset för nedklassat material skulle vara 2000 kr under 

snittet för fullpris.  

Tabell 16. Validering med priset från prismodellen med minst 500 kr rabatt 

Validering 3 Intäkt Ton Bortfall Summa 

Totalt Utfall    1 899 406,76 kr  414    41 434,59 kr     1 857 972,17 kr  

Utfall Nedklassning    1 899 406,76 kr  414    41 434,59 kr     1 857 972,17 kr  

Utfall Omrullning                         -   kr                  0                   -   kr                          -   kr  

I tabell 16 visas den föreslagna försäljningen av fritt lager mellan den 31 januari och 27 

mars som modellen föreslår om priset för nedklassat material priset som prismodellen 

föreslår men som högst 500 kr under snittet för fullpris. 

Tabell 17. Validering med priset från prismodellen med minst 1000 kr rabatt 

Validering 4 Intäkt Ton Bortfall Summa 

Totalt Utfall    1 458 765,00 kr  347    41 816,66 kr     1 416 949,34 kr  

Utfall Nedklassning    1 458 765,00 kr  347    41 815,66 kr     1 416 949,34 kr  

Utfall Omrullning                    -   kr  0                  -   kr                         -   kr  

I tabell 17 visas den föreslagna försäljningen av fritt lager mellan den 31 januari och 27 

mars som modellen föreslår om priset för nedklassat material priset som prismodellen 

föreslår men som högst 1000 kr under snittet för fullpris. 
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Tabell 18. Procentuellt bortfall efter 6 veckor 

Validering 1 Validering 2 Validering 3 Validering 4 

21 % 44 % 21 % 21 % 

I Tabell 18 visas hur stor andel av den totala försäljningen fram till vecka 6 som sålts för 

fullpris innan vecka 12. 

4.2. Kategorisering av produkter och bredder 

Nedan visas resultatet av kategoriseringen av produkter och bredder som 

uppskattningarna av försäljningsstatistiken grundades på. Resultatet visar på att 

majoriteten av försäljningen sker av produkterna med hög efterfrågan, följt av medel 

efterfrågan och sedan låg efterfrågan. 

Tabell 19. Sammanfattning av kategoriseringen av produkter och bredder 

Kategorier Låg efterfrågan Medel efterfrågan Hög efterfrågan 

Antal rulltyper 200 86 79 

Försäljningar per rulltyp 2 10 25 

Sålda ton per rulltyp 18 84 264 

Tabell 19 visar hur många rulltyper som hittades i varje kategori. I rapporten som skickas 
till Billerudkorsnäs finns en detaljerad lista över produkterna i bilaga 5.  

4.3. Uppskattning av säljchanser 

Nedan redovisas uppskattningarna av chansen att sälja de olika kategorierna. 

Tabell 20. Uppskattningar av chans att sälja igen, förväntad säljtid samt andel av försäljningen 

Säljchanser Sannolikheten att sälja igen Andel av försäljning Förväntad säljtid 

Vecka \ Kategori Låg Medelhög Hög Låg Medelhög Hög Låg Medelhög Hög 

1 76% 98% 100% 18% 32% 66% 7 3 2 

2 74% 97% 99% 9% 21% 20% 7 3 2 

3 71% 96% 97% 9% 14% 9% 7 3 2 

4 68% 94% 91% 8% 11% 3% 7 3 2 

5 66% 91% 85% 6% 8% 1% 7 3 2 

6 61% 88% 73% 9% 4% 0% 7 3 2 

7 59% 85% 57% 4% 2% 0% 7 3 2 

8 55% 80% 25% 5% 2% 0% 6 3 1 

9 50% 69% 0% 6% 2% 0% 6 3 1 

16 25% 11% 0% 1% 0% 0% 6 1 1 

17 22% 0% 0% 1% 0% 0% 6 1 1 

24 9% 0% 0% 0% 0% 0% 4 1 1 

25 6% 0% 0% 1% 0% 0% 4 1 1 

29 5% 0% 0% 0% 0% 0% 3 1 1 

30 3% 0% 0% 0% 0% 0% 2 1 1 

31 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 

40 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 

I tabell 20 visas de uppskattningarna som gjordes baserat på Billerudkorsnäs 
försäljningsstatistik. Hela listan kan hittas i bilaga 6. 
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4.4. Hanteringskostnaden 

Nedan redovisas hanteringskostnaden som beräknades. 

Tabell 21. Hanteringskostnad per ton 

Flöden Beskrivning Kostnad (kr) 

D - Direkt till kund M5 + L       45 kr  

K - Kundlager på fabriken M5 – M6 + L       80 kr 

G - Kundlager på Granudden  M5 – Granuddden       89 kr 

S - Snittpris (Utan fritt lager)        75 kr 

F - Fritt lager M5 – M1 – M4 + L       114 kr 

I tabell 21 visas hanteringskostnaderna som beräknades för huvudflödena hos 

utlastningen vid fabriken i Gävle. I beskrivningen förklaras flödet, M är förkortning för 

magasin, – avser interna transporter med terminalbil mellan magasin och L innebär 

lastning med egna truckar. På Granuddden ingår lastning i det fasta priset för att 

använda lagret. 

 4.5. Lagerföringskostnaden 

Nedan redovisas lagerföringskostnaden som beräknades. 

Tabell 22. Lagerföringskostnaden 

Lagerföringskostnad per år                  957 854 kr 

Lagerföringskostnad per ton                  29 kr 

Lagerföringskostnad per ton, per dag                  1,5 kr 

Genomsnittlig tid i lager                  20 dagar 

I tabell 22 visas lagerföringskostnaden som användes i arbetet. Kostnaden är baserad på 

medellagernivån 1786 ton. En minskning av medellagernivån med 100 ton skulle sänka 

kostnaden med ca 45 000 kr/år till ca 913 000 kr/år. 

4.6. Prismodellen 

Nedan redovisas exempelpriser per ton som erhålls från prismodellen. 

Tabell 23. Exempel på priser från prismodell 

I tabell 23 visas break-even priset per ton vid olika lagringstider och bredder. 

Antagandena som gjorts i detta exempel är resterande delen av bandbredden producerar 

kundrullar som har 663 kr i NPV och kostar 5000 kr per ton att producera, vilket inte 

stämmer överens med Billerudkorsnäs verkliga siffror utan används endast som exempel.  

Lagerdagar 1300 mm 1500 mm 1700 mm 1900 mm 2100 mm 2400 mm 

0 1120 1850 2410 2840 3200 3620 

30 1240 1980 2540 2980 3340 3760 

60 1300 2040 2600 3040 3400 3830 

90 1490 2240 2800 3250 3610 4040 



34 | P a g e  
 

5. ANALYS 

5.1. Värderingsmodellen 

De fyra testerna som gjordes på modellen visar samtliga att en ökad försäljning av 

nedklassat material skulle vara lönsam för Billerudkorsnäs. Testerna visar att man vid 

högre priser på nedklassat material vill öka försäljning av nedklassat material, vilket leder 

till lägre lagernivåer. Det skulle förmodligen vara mer lönsamt att sälja ännu mer än 

testerna indikerar om man väljer att sälja en del av lagret och spara en del för att säkra 

nästa försäljning. Ett försök att implementera detta gjordes men beräkningarna blev för 

komplicerade, men värdet att spara för att spara lägre än nästa försäljning förväntas 

sjunka med 200 kr per försäljning och för att täcka en försäljning bör man lagra 16 ton. 

Värdeminskningen baseras på beräkningar i bilaga 2, tabell 26 och 27 och storleken 16 

ton kommer från modellen. 

Det mest överraskande resultatet är att omrullningen inte används av modellen. 

Anledningen till detta är att spannet mellan lönsam omrullning och försäljning som 

nedklassat material är litet och att omrullningar därmed inte hinner äga rum, vilket beror 

på att spannet för hur stor del av rullen som är värd att skära av är litet säg någonstans 

mellan 200 och 300 mm vid 1000 kr rabatt. Spannet växer dock när rabatten stiger och 

vice versa. Utöver spannet måste även rullen som ska rullas om lagras 60 dagar eller mer, 

vilket inte inträffar speciellt ofta. 

De flesta testerna visar även att 21 % av det som sålts fram till vecka 6 säljs för fullpris 

fram till vecka 12, vilket påvisar att modellen bör leda till ökade intäkter för 

Billerudkorsnäs. Största delen av bortfallet tros komma från försäljningen av 

utfyllningsrullar, det vill säga fria rullar som produceras för att fylla ut bredden på 

pappersmaskinen. Sådana rullar har aldrig sålts förut och får 0 % sannolikhet att säljas i 

framtiden enligt modellen.  

Test som inte visade 21 % bortfall var testet med den minsta totala försäljningen som 

istället visade 44 % bortfall. Det ökande bortfallet beror antagligen på den ökande 

andelen försäljning av utfyllningsrullar som uppkommer genom mindre försäljning. 

Problemen med bortfall av utfyllningsrullar bör kunna undvikas genom att endast 

godkänna försäljning som nedklassat material efter exempelvis 30 dagar. 

Slutligen är det viktigt att notera att intäkterna inte är vad man tjänar på modellen utan 

det som inte säljs kommer att finnas kvar i lagret och kan säljas vid ett senare tillfälle. För 

att nå samma intäkter måste dock priset på nedklassat material stiga med mer än 

kostnaden för att lagra rullen, vilket generellt inte är fallet. 

5.2. Kategorisering 

Kategoriseringen visar att det finns flest produktkombinationer med låg efterfrågan 

samtidigt som de bidrar minst till försäljningsvolymen. Det omvända gäller för 

produktkombinationerna med hög efterfrågan. Detta är vanligt förekommande hos 

företag men det är viktigt att förstå att kostnaderna för produktkombinationerna med låg 

efterfrågan oftast är högre än de är hos dem med högre efterfrågan, både administrativt 

och ur lagersynpunkt. 
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Kategoriseringen visar en fördubbling i försäljning av medel efterfrågan jämfört med låg 

efterfrågan och 6 gånger mer försäljning av produkter med hög efterfrågan än låg 

efterfrågan. Detta innebär att ca 11 % av det som produceras är utgörs av produkter med 

låg efterfrågan. 

5.3. Uppskattning av säljchanser 

De uppskattade säljchanserna visar att både produkter med medel och hög efterfrågan 

har en nästan 100 % sannolikhet att säljas igen och varken bör rullas om eller säljas som 

nedklassat material. Produkter med låg efterfrågan har däremot ungefär en 75 % 

sannolikhet att säljas igen. Produkter med låg efterfrågan bör alltså rullas om eller säljas 

som nedklassat material minst 25 % av tiden vilket motsvarar ca 3 % av all WTL 

produktion eller 300 ton under den period som värderingsmodellen testades på. Testerna 

som visade mer än 300 ton i försäljning bidrar således till en minskning i lagernivåerna 

medan testet med mindre än 300 ton leder till en ökning. 

Andelen av försäljningen visar att hypotesen om att sannolikheten för en framtida 

försäljning minskar när tiden från senaste försäljningen ökar stämmer. Andelen av 

försäljningen visar även att majoriteten av försäljningen äger rum efter första veckan för 

att sedan sakta avta, vid låg efterfrågan förekommer det dock uppgångar med några 

veckors mellanrum. Uppgången skulle kunna förklaras av produktionscykeln, som syftar 

till den växelvisa produktionen av WTL och vätskekartong, men då cykellängden varierar 

i längd gick detta inte att säkerställa med hjälp av statistiska metoder. 

Den förväntade säljtiden är konstant till vecka 7 för alla kategorier. Det vill säga att första 

vecka efter senaste försäljningen av en produkt med exempelvis låg efterfrågan förväntas 

nästa försäljning äga rum efter 7 veckor. 7 veckor senare förväntas fortfarande nästa 

försäljning äga rum efter 7 veckor. Detta beror på att man efter vecka 7 vet att 

försäljningen inte kommer äga rum innan vecka 7 och uppskattningen förskjuts framåt. 

I takt med att sannolikheten att sälja igen går mot noll så minskar den förväntade 

säljtiden. När chansen att sälja igen är noll har man nått en punkt då en försäljning av den 

kategorin aldrig ägt rum i det tidsspann man studerar. Exempelvis så har man under de 

40 veckor som studerades i detta arbete aldrig sett en försäljning äga rum 31 veckor efter 

senaste försäljningen. Om tidsspannet ökas till mer än 40 veckor skulle man dock kanske 

kunna hitta en försäljning som äger rum senare än 31 veckor men detta görs på bekostnad 

av kategoriseringen. När tidsspannet ökas så ökar risken för att produkter kategoriseras 

fel då efterfrågan på produkterna varierar med tiden. 

5.4. Hanteringskostnaden 

Hanteringskostnaden visar att mer hantering ger mer kostnader, vilket var förväntat. 

Kostnaden för att hantera fria rullar beräknas vara ca 50 % högre än snittkostnaden för 

att hantera en rulle. Den höga kostnaden påverkar dock inte utlastningen i någon större 

uträckning då volymen är låg jämfört med de andra flödena och genom att få bort 

produkter som ligger länge i lager från de andra flödena så blir utlastningen mer effektiv. 

Vidare så baseras kostnaden på förflyttat ton helt utan hänsyn till färdad sträcka. Om 

färdad sträcka hade tagits med skulle kostnaden för att flytta till Granudden öka och 

kostnadsskillnaden skulle minska något.  
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5.5. Lagerföringskostnaden 

Med vanliga mått mätt så visar lagerföringskostnaden att Billerudkorsnäs har en 

välfungerande lagerhållning på fabriken. Den genomsnittliga tiden i lager på fabriken är 

20 dagar vilket innebär en lageromsättningshastighet på 18,25. Om man tar hänsyn till 

att produkterna ska skickas till kunderna och betalas så sjunker omsättningshastigheten 

något men den är fortfarande hög, vilket till stor del kommer från att Billerudkorsnäs 

producerar mot order vilket enligt Rabinovich och Evers (2003) bidrar till minskade 

lagernivåer.  

Denna analys visar dock inte hela sanningen då Billerudkorsnäs använder flera 

färdigvarulager och så kallade call-off lager som leder till att lagret av färdiga WTL 

produkter i verkligheten är högre. Kostnaden för dessa andra färdigvarulager och call-off 

lager läggs dock till slutgiltiga priset i de länder som de utnyttjas. 

5.6. Prismodellen 

Prismodellen visar hur set-lönsamheten påverkas av bredden på de fria rullarna och hur 

länge de fria rullarna lagrats. Modellen visar att ju högre andel fritt lager som produceras 

ju högre måste priserna vara och vice versa. Vidare visar modellen att lägre tid i lager 

leder till ökade kostnader och att priset måsta ökas för att täcka dessa. Slutligen så speglar 

inte priserna i tabellen de verkliga priserna utan används bara för att visa sambandet som 

modellen visar.  
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6. DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras olika delar av arbetet. Först besvaras frågeställningarna för 

arbetet, följt av ett förslag om att man bör kontakta köparen direkt efter överproduktion 

av produkter med låg efterfrågan. Vidare diskuteras hur Billerudkorsnäs bör arbeta 

vidare med modellerna och kategoriseringen som tagits fram under arbetet. Slutligen 

diskuteras hur man kan bygga vidare på modellen ur akademisk synvinkel. 

6.1. Besvarande av frågeställningar 

6.1.1. VARFÖR STANNAR RULLAR I LAGRET? 

Den huvudsakliga anledningen till varför vissa rullar stannar i lager beror på att de saknar 

efterfrågan hos Billerudkorsnäs kunder. Vidare saknas det även incitament för både 

beslutsfattaren och försäljaren att göra sig av med rullarna som stannat i lagret. 

Beslutfattaren bedöms på det genomsnittliga försäljningspriset, vilket leder till att 

försäljaren kan lägga ner mycket energi för att ta fram priser bara för att bli nekad. Det 

skulle vara fördelaktigt att använda uppföljningsverktyget samt att ha en beslutsfattare 

som inte bedöms utifrån snittpriset på alla WTL produkter, då det skapar konflikter med 

att bli av med produkter som inte säljs. 

6.1.2. HUR KAN RULLARNA SOM STANNAR IDENTIFIERAS TIDIGARE? 

I arbetet har kategorisering används som en metod för att tidigare identifiera rullarna 

som stannar i lagret. Kategorisering hjälper att klargöra vilka produktkombinationer som 

har en hög respektive låg sannolikhet att bli kvar i lagret baserat på tidigare försäljning. 

Det finns även fler faktorer som kan hjälpa identifiera rullarna tidigare. Några av dessa 

inkluderar framtida order, kontakt om mer försäljning eller om rullen är en returrulle. 

6.1.3. HUR LÄNGE ÄR DET EKONOMISKT FÖRSVARBART ATT HA RULLARNA I LAGER? 

Billerudkorsnäs lagerhantering handlar om att maximera värdet av rullarna i lagret, 

vilket innebär att det är ekonomiskt försvarbart att ha rullar i lager så länge det ger högst 

förväntad avkastning. Värderingsmodellen är ett verktyg som kommer hjälpa till att 

uppskatta den förväntade avkastningen och därigenom avgöra hur länge det är 

ekonomiskt försvarbart att ha rullarna i lagret. Det finns dock en hel del begränsningar i 

modellen som man måste ha i åtanke. Modellen bygger på uppskattningar baserat på 

historisk försäljningsstatistik, vilket innebär att den inte tar hänsyn till hur nya 

försäljningsmetoder påverkar hur länge det är försvarbart att ha rullarna i lager. 

Exempelvis om nya försäljningsmetoder snabbare skulle kunna avgöra om en kund 

kommer vilja köpa rullen i framtiden skulle tiden man vill ha rullen i lager bli kortare. 

6.1.4. HUR KAN HANTERINGEN AV RULLARNA SOM STANNAR EFFEKTIVISERAS? 

Det finns flera sätt som hanteringen av rullar som stannar kan effektiviseras. En av dessa 

är genom att använda värderingsmodellen för att få en effektivare försäljning. En annan 

metod är att använda kategoriseringen för att placera rullarna bättre i lagret. Rullarna 

som har hög och medelhög efterfrågan bör vara mer åtkomlig än de med låg efterfrågan. 

Vidare kan hanteringen förbättras genom kontakt med köparen efter överproduktion av 

rullar med låg efterfrågan. Slutligen skulle en beslutfattare för försäljningen av nedklassat 

material som inte bedöms baserat på snittpriset för all WTL-försäljning.  
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6.1.5. VILKEN HANTERING ÄR MEST LÖNSAM VID EN SPECIFIK TIDPUNKT? 

Värderingsmodellen kommer ofta kunna besvara vilken hantering som är mest lönsam. 

Det är dock viktigt att förstå att modellen bygger på en mängd antaganden och kan 

exempelvis inte förutse konjunkturer av priser och efterfrågan. Det är därför viktigt att se 

modellen som ett hjälpmedel för att besvara denna fråga, ett hjälpmedel som en person 

med kännedom om marknaden kan använda för att motivera sina beslut. Exempelvis, om 

man tror att marknaden går upp bör man kräva ett större sparvärde än när marknaden 

går ner. Tror man att priset kommer att gå upp på nedklassat material bör man avvakta 

med försäljning och omrullning om sparvärdet är lågt. 

6.1.6. HUR KAN BILLERUDKORSNÄS ARBETA FÖR ATT ÖKA OMSÄTTNINGSHASTIGHETEN AV 

FRITT LAGER OCH MINSKA LAGERNIVÅERNA? 

Värderingsmodellen visar att värdet av att spara rullar till framtida försäljning oftast ger 

den bästa avkastningen även efter 90 dagar. Detta indikerar att det inte är lönsamt att öka 

omsättningshastigheten genom alternativ hantering i form av nedklassning eller 

omrullning. Ökningen av omsättningshastigheten kan bara komma genom snabbare 

försäljning vid fullpris, varpå kontakt med beställaren direkt efter produktion av fria 

rullar med låg efterfrågan föreslås. 

6.2. Försäljning av produkter med låg efterfrågan 

Jag föreslår att man efter överproduktion av produkter med låg efterfrågan bör 

undersöka om köparen kan tänka sig att köpa flera rullar. På fabriken har man tidigare 

gjort detta men slutat då de även frågade efter produkterna med högre efterfrågan, vilket 

upplevdes försämra kundrelationerna med deras större kunder. Produkterna med låg 

efterfrågan köps sällan varpå kunderna inte borde vara deras större kunder, vilket 

innebär att kontakt med köparen efter produktion kan motiveras. 

Uppskattningen visar att det direkt efter försäljning är ca 75 % sannolikhet att man 

kommer att sälja en rulle med låg efterfrågan i framtiden. I bästa fall kan resterande 25 % 

av rullarna som överproduceras rullas om till en närliggande bredd, vilket vid fullpris på 

6000 kr och nedklassat pris på 4000 kr för bredden 1750 innebär en förlust på ca 1000 

kr1. Det bästa scenariot för rullen innebär i snitt ett sänkt värde på 250 kr2 jämfört med 

värdet av fullprisförsäljning. I värsta fall kan man inte rulla om rullen och värdet sänkas 

med 500 kr3 i snitt. Vid överproduktion av produkter med låg efterfrågan skulle det därför 

vara möjligt att erbjuda kunden en rabatt för de överproducerade rullarna. Det kan dock 

finnas avtal som reglerar detta i form av lägsta-pris-garanti till vissa kunder. 

Billerudkorsnäs bör även försöka hålla ett högre pris för produkterna med låg efterfrågan 

då kostnaden för överproduktionen är större. Den förväntade värdesänkningen för rullen 

kan ge en indikation för hur priset för produkter med låg efterfrågan bör kalibreras. Om 

vi använder värdesänkningarna på 250 kr respektive 500 kr, att överproduktionen är i 

snitt ca 5 %, att genomsnittliga tiden i lager är ca 45 dagar för produkter med låg 

                                                             
1 Tabell 12 
2 250 kr = 25 % * 1000 kr (kostnaden för att lagra och hantera rullen är inte inräknad) 
3 500 kr = 25 % * 2000 kr (kostnaden för att lagra och hantera rullen är inte inräknad) 
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efterfrågan och att hanteringskostnaden är ca 39 kr mer för fritt lager får man att priset 

på produkter med låg efterfrågan bör vara 18 – 30 kr4 högre per ton. 

Sammanfattningsvis finns det en potential att tjäna mer pengar på rullarna som 

överproduceras och har låg efterfrågan genom att direkt kontakta köparen, detta då 

sannolikheten att rullen kommer säljas igen borde öka. Vidare bör priset för produkter 

med låg efterfrågan vara högre. Det kan även vara värt att ge rabatter upp till ett par 

hundra kronor per ton vid försäljning av material som överproduceras. 

6.3. Fortsatt arbete hos Billerudkorsnäs 

Utöver att kontakta köparen efter försäljning bör Billerudkorsnäs även använda 

modellerna som tagits fram under arbetet. Det krävs lite arbete för att se till att sälj- och 

lagerstatistiken uppdateras i modellen men det bör inte vara några problem för IT-

avdelningen. Den främsta modellen som är av nytta för den dagliga verksamheten är 

värderingsmodellen där man kan se om nedklassning eller omrullning är lönsam. För att 

använda modellen behöver man börja följa upp priserna på nedklassat material för de 

olika produkterna, dessa bör sedan uppdateras med jämna mellanrum. Eftersom dessa 

data helst bör komma från kunderna kan det vara en god idé att berätta för kunderna att 

insamlingen görs för att erbjuda dem ett större och jämnare utbud av nedklassat material. 

Värderingsmodellen bör köras varje eller varannan vecka för nedklassat material för att 

få listor över produkter som är lönsamma att sälja av. För omrullningen krävs det mer 

jobb, där vill man undersöka alla order som kommer in genom att ange vilken produkt 

och bredd som ordern har och därefter se om det finns lönsamma rullar. Eftersom 

modellen under testperioden aldrig hittade lönsamma rullar så finns risken att det man 

sparar på omrullningen inte ens täcker arbetstiden att köra modellen. Det går att 

programmera om modellen så att det skulle räcka med att köra programmet men det 

kräver lite mer arbete.  

Vidare så bör man varje vecka fylla i uppföljningsmallen i modellen för att kunna 

utvärdera om man tagit rätt beslut eller inte när man sålt en rulle som nedklassat material 

eller skickat en rulle till omrullning. Detta bör göras oavsett om modellen används eller 

inte. Eftersom man måste vänta ett tag för att veta om man missat en försäljning eller inte 

så bör minst de två senaste månaderna tas bort när man jämför intäkterna med bortfallet. 

Vidare bör man även försöka hålla försäljningen av nedklassat material och omrullning 

av hela rullar till någonstans kring 3 % av totala WTL produktionen per år. 

Det kan även vara en bra idé att när man har mer än 16 ton i lager och sälja produkter 

som har ett säljvärde överstigande -200 kr, eller vid 32 ton i lager -400 kr i säljvärde. 

Detta då säljvärdet från beräknas sjunka med 200 kr om man måste vänta tills nästnästa 

försäljning osv. Detta skulle ge lägre lagernivåer av svårsålda produkter men samtidigt 

lagra för att möta framtida fullprisförsäljningar. Först bör man dock göra en insats för att 

sälja allt till fullprisförsäljning med eventuellt en mindre rabatt, eftersom det rör sig om 

mycket pengar. 

                                                             
4 18 kr = 0,05 * (250 + 39 + 1,5*45) och 30 kr = 0,05 * (500 + 39 + 1,5*45) 
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Billerudkorsnäs bör även försöka hålla isär fritt lager och rullar bundna till order mer. Vid 

försäljningen av rullar som är bundna till order handlar det om att försöka hålla priser 

som leder till att företaget når sina lönsamhetsmål. Vid fritt lager handlar det däremot om 

att minimera kostnaden för överproduktionen, även om det i 97 % av fallen innebär 

fullprisförsäljning så måste man i 3 % av fallen acceptera priserna för nedklassat material 

eller omrullning som det ser ut idag. Om man inte håller isär fritt lager och rullar bundna 

till order ser det ut som att man säljer en kvalitetsrulle alldeles för billigt, när man i själva 

verket får det pris som kunderna är beredda att betala för rullen. 

Slutligen så bör man utnyttja kategoriseringen som visar vilka rullar som nästan 

garanterat kommer att säljas igen och vilka som riskerar att inte säljas igen. 

Kategoriseringen kan utnyttjas hos utlastningen där det kan vara en idé att hålla rullarna 

med hög efterfrågan och kanske även medelhög efterfrågan i magasinen med 

lastningsmöjligheter. Kategoriseringen kan även utnyttjas vid produktionsplaneringen 

för att bestämma vilken bredd som ska produceras när det inte går att fylla hela 

bandbredden. 

6.4. Vidareutveckling 

Den största delen av forskningen inom lagerteori syftar till att anpassa lagernivåerna 

efter produktionen medan väldigt lite gjorts när det handlar om att göra sig av med lager 

på bästa möjliga sätt. Detta beror förmodligen på att det är få företag som kan göra annat 

än att kassera produkterna när de inte säljs. Den bristande forskningen på området 

betyder att modellen som utvecklats bygger på en hopsättning teorier inom finans, 

statistik och logistik då ingen likande modell kunde hittas i forskningsartiklar.  

Det finns en hel del vidareutveckling som kan göras på modellen. Det främsta är det som 

försöktes under arbetet, nämligen att beräkna värdet av att spara rullarna till nästnästa 

försäljning eller ännu lägre. Utöver det ligger den huvudsakliga vidareutvecklingen i att 

använda mer sofistikerade metoder för att uppskatta chansen för framtida försäljning, 

framför allt i form av bootstrap. Vidare kan man fördjupa sig mer i hanteringskostnaden 

och även undersöka färdad sträcka och ha med mer än bara de primära flödena i 

beräkningarna.  
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7. SLUTSATS 
Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna som dragits under arbetet. 

1. Billerudkorsnäs skulle kunna tjäna mer pengar på att i större utsträckning sälja 

av fria rullar som nedklassat material. Modellen som tagits fram under arbetet 

visar att beroende på priset på nedklassat material hade det vart lönsamt för 

Billerudkorsnäs att sälja mellan 85 och 414 ton mer fritt lager som nedklassat 

material under 12 veckor under våren 2014. Det som avgör om det är lönsamt 

eller inte att sälja rullen är senaste gången en rulle av samma bredd och kvalitet 

såldes och hur möjligheterna att rulla om rullen ser ut. Billerudkorsnäs skulle 

förmodligen kunna sälja av ännu mer av lagret om man tar i hänsyn att  

2. Billerudkorsnäs bör även kunna tjäna mer pengar på att rulla om rullar som inte 

sålts på en längre tid, men detta har inte visats under arbetet. Anledningen till 

detta är att det sällan är lönsamt med omrullning, vilket beror på att man endast 

bör rulla om rullar med låg efterfrågan som inte sålts på över 10 - 20 veckor och 

där bredden inte behöver minskas med mycket mer än 150 mm. Antalet veckor 

beror på priset för nedklassat material, ju lägre det priset är ju mer fördelaktigt 

blir det att rulla om rullen. 

3. Billerudkorsnäs borde återuppta praxisen att ringa till kunderna och fråga om de 

vill köpa överproduktionen av produkter med låg efterfrågan. Det kan även vara 

en idé att erbjuda rabatterat pris på rullarna som överproduceras för att få dem 

sålda. 

4. Billerudkorsnäs bör försöka hålla högre priser på produkter med låg efterfrågan 

för att fånga förlusterna som den uteblivna försäljningen leder till. Prishöjningen 

som krävs för att täcka förlusterna behöver inte vara större än 30 kr, men om man 

återupptar praxisen att ringa till kunderna så bör kostnaderna för det också tas 

med. 

5. Värderingsmodellen som har tagits fram rekommenderas att användas som en del 

i det dagliga arbetet, som ett hjälpmedel för att ta beslut om man vill behålla, sälja 

eller rulla om fria rullar i lagret. Det finns vissa problem med att leta lönsamma 

omrullningar då dessa sällan verkar förekomma och som modellen fungerar idag 

måste man leta omrullningar vid varje ny order, men för nedklassat material finns 

det ingen anledning att inte använda den. 

6. Prismodellen kan användas för att få fram priser på nedklassat material som leder 

till att setet som fria rullen kommer ifrån når break-even, något som kan motivera 

att sälja av fria rullar. 

7. Värderingsmodellen skulle även kunna vidareutvecklas för att korrekt beräkna 

värdet av att spara en del av lagret för framtidafullpris försäljning och sälja av en 

del. Detta för att sannolikheten att sälja av hela lagret är för låg och kommer att 

äga rum för lång tid i framtiden utan insatser. 
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8. REFLEKTION 
Jag har verkligen uppskattat min tid hos Billerudkorsnäs där mitt examensarbete växt 

fram. Arbetet har jag försökt anpassa för att det ska vara så användbart för 

Billerudkorsnäs som möjligt, givet tiden jag hade till mitt befogande. Detta har lett till att 

jag gjort många saker ganska snabbt där man egentligen skulle kunna fördjupa sig mycket 

mera. Exempelvis skulle uppskattningen av sannolikheten för framtida försäljning kunna 

varit hela examensarbetet, där jag använde en av de lättare metoderna som finns. Detta 

eftersom jag visste att det ändå fanns mycket osäkerhet i de data som analyserades. Jag 

kunde spenderat mer tid på att få med transportsträckorna i beräkningarna av 

hanteringskostnaden eller på att få med värdet i att sälja delar av lagret eller på en 

djupare teoridel. Jag kunde ha spenderat mindre tid på prismodellen som förmodligen 

inte kommer vara till så stor nytta. Jag spenderade även en del tid på att undersöka data 

på storleken av överproduktionen för att se om det skulle kunna vara till någon nytta, 

något som helt utelämnats ur arbetet. 

I företagsbeskrivningen berättade jag hur alla jag träffat hos Billerudkorsnäs har värnat 

om företaget och sina medarbetare. Jag har även upplevt att det finns en stark tilltro till 

att allt som produceras är vinstdrivande men jag upptäckte dock att vissa produkter 

såldes för lägre pris än självkostnaden. Jag upplevde även att det fokuserades mycket på 

att hålla en hög produktionstakt och mindre på att ha en felfri produktion. Det spelar 

ingen roll hur mycket man producerar om man det man producerar säljs för mindre än 

kostnaden att köpa in det som är fallet vid produktion av utskott, om man inte väljer att 

riva in det igen vilket innebär att man i praktiken inte producerat någonting alls. Men med 

det sagt så är det ju naturligtvis också viktigt med en hög produktionstakt när 

produktionen fungerar och genom att riva in utskottsrullar så får man högre kvalitet på 

rullarna som kommer in igen. Frågan är bara om man får igen kostnaden för utskottet, 

något som skulle kunna undersökas i ett annat examensarbete. 

Avslutningsvis så har fritt lager av WTL produkter visat sig vara ett relativt litet problem 

för Billerudkorsnäs, men för ett multiinternationellt företag som Billerudkorsnäs kan 

man även genom att arbeta med ganska små problem spara miljontals kronor. Detta trots 

att bara omkring 3 % av allt fritt lager som produceras som inte kommer att säljas i 

framtiden och måste säljas av och att kostnaderna för detta kan täckas med en prisökning 

på 30 kr för WTL produkter med låg efterfrågan. 
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BILAGA 1 – HANTERINGSKOSTNADEN 
Första steget för att beräkna hanteringskostnaderna per ton bestod av att avgöra 

kostnaden per ton för respektive arbetsstation, som identifierades i flödeskartläggningen. 

Detta genomfördes genom att fördela ut de årliga maskin-, bränsle- och 

personalkostnaderna på respektive arbetsstation. Fördelningen gjordes baserat på tiden 

som lades på varje station per vecka, i form av personaltid och maskintid.  

𝐴𝑖 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 = 𝑃 ∗ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖 + ∑ 𝑀𝑗 ∗ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑑𝑖

𝐽

𝑗

, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 

𝑃 är personalkostnaden, 𝑀𝑗 är maskin och bränslekostnaden för maskinen j, 𝐽 är antalet 

olika typer av maskiner (i detta fall truckar och terminalbilar), 𝐴𝑖  är kostnaden för 

arbetsstation 𝑖 och 𝐼 är mängden arbetsstationer 𝐴𝑖 . 

Årskostnaderna delades sedan med det årliga flödet i ton genom varje arbetsstation. På 

detta sätt erhålls en kostnad för varje arbetsstation per ton som behandlas vid stationen.  

𝐴𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 =
𝐴𝑖  𝑝𝑒𝑟 å𝑟

Å𝑟𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑖

 

Å𝑟𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑖 är en uppskattning av flödet genom arbetsstation 𝑖, per år i ton. 

Det andra steget bestod av att beräkna hanteringskostnaden för de olika flödena som 

identifierades i flödeskartläggningen. Detta genomfördes genom att addera ihop 

kostnaderna för de arbetsstationer som ingick i respektive flöde.  

𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑘 = ∑ 𝑥 ∗

𝑉

𝑖

𝐴𝑖, ∀ 𝑘 ∈ 𝐾 

𝑥 är antalet gånger arbetsstationen förekommer i flöde 𝑘, 𝐾 är antalet flöden  

Det tredje steget bestod av att ta med kostnaderna som inte utgjordes av maskin-, 

bränsle- och personalkostnaderna, men ändå hörde till hanteringen. Exempelvis 

kostnader för underhåll av lagerbyggnaderna, personalrum m.m. Dessa kostnader 

fördelades jämnt över alla ton som producerats. 

𝐻𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑘 = 𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑘 + Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

Det fjärde steget var att säkerställa att kostnaderna går jämt ut. Detta gjordes genom att 

summera hanteringskostnaden för respektive flöde multiplicerat med det årliga flödet i 

ton.  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 = ∑ 𝐻𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑘 ∗ Å𝑟𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑘

𝐾

𝑘

 

Ur detta erhölls kostnaden för flödet av fria rullar och de olika flödena av kundrullar. Den 

genomsnittliga kostnaden för kundrullarna beräknades sedan genom ett viktat 

medelvärde baserat på hur stort respektive flöde var. 
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𝐻𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑟𝑢𝑙𝑙𝑎𝑟 = ∑
𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒′
∗

𝐾′

𝑘

𝐻𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑘 

𝐾′ är alla flöden utom flödet av fria rullar och 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒′ är det totala flödet borträknat 

flödet av fria rullar. 
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BILAGA 2 – VÄRDERINGSBERÄKNINGARNA 
NUVÄRDE AV CHANSEN ATT SÄLJA FÖR FULLPRIS 

Värdet av att spara en rulle beräknades genom nuvärdesformeln för flera olika utfall. 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎 = 𝑝𝑠ä𝑙𝑗 ∗ 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠ä𝑙𝑗 + (1 − 𝑝𝑠ä𝑙𝑗) ∗ 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎 

Där 𝑝𝑠ä𝑙𝑗  är uppskattningen av sannolikheten att sälja i framtiden efter 𝑖 veckor som är 

antalet veckor sedan senaste försäljningen av rullen man undersöker. 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠ä𝑙𝑗 beräknades enligt följande formel. 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠ä𝑙𝑗 =
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑓𝑢𝑙𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 − 𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 7(𝑖 + 𝑡)  − 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡

(1 + 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛)7𝑡 52⁄
− 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

Där 𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔 är lagerföringskostnaden per ton och dag, 𝑡 är det förväntade antalet veckor 

till försäljning, 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 är transportkostnaden, 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 är den nya självkostnaden 

för fritt lager och 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑓𝑢𝑙𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠  är det genomsnittliga försäljningspriset. 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎 

beräknades med samma formel men med annat pris. 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎 =
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑛𝑒𝑑𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡 − 𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 7(𝑖 + 𝑡)  − 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡

(1 + 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛)7𝑡 52⁄
− 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

Tabell 24. Beräkning av sparvärde för första försäljning utan omrullning 

Produkt Bredd Veckor sen senaste 
försäljningen 

Sannolikhet Nuvärde (kr) Sparvärde (kr) 

s s 2 4% 6000 240 
Kvar i lager 96% 3500 3360 

Totalt nuvärde av att spara 3600 
I tabell 24 visas exempel på hur beräkningen av sparvärdet skulle gå till. Sannolikheten 

att sälja multipliceras med nuvärdet respektive utfall för att få ett sparvärde som sedan 

summeras. 

NUVÄRDE AV CHANSEN ATT SÄLJA FÖR FULLPRIS OCH FÖR OMRULLNING 

Värdet av chansen att i framtiden kunna genomföra en lönsam omrullning beräknades 

genom att titta på alla rullar med bredder från 500 mm upp till bredden av rullen man 

undersöker minus 150 mm. Om rullen är bredare än 2800 mm kan dock omrullning inte 

genomföras och värderingen skippas helt och hållet. 

Första steget för att beräkna nuvärdet om man i framtiden skulle få en order som en rulle 

kunde rullas om till. 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑜𝑚𝑟𝑢𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = (
𝑁𝑦 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑

𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑
∗ 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠ä𝑙𝑗) − 𝑂𝑚𝑟𝑢𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠ä𝑙𝑗 är nuvärdet som fås av fullprisförsäljningen, 𝑂𝑚𝑟𝑢𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 är 

kostnaden för att rulla om rullen som erhållits från uträkningar från 2003 (som 

egentligen borde uppdateras) och 
𝑁𝑦 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑

𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑
 är hur stor del av orginalrullen som blir 

kvar. 
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Efter detta jämförs 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑜𝑚𝑟𝑢𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 med 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎 för att se om omrullningen 

skulle vara mer lönsam än försäljning som nedklassat material. De rullar som är mer 

lönsamma än 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎 utgör mängden 𝐵 som används för att beräkna 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎 

med möjligheten till omrullning inräknad. 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎 = 𝑝𝑠ä𝑙𝑗 ∗ 𝑁𝑠ä𝑙𝑗 + ∑ 𝑝𝑏 ∗ 𝑁𝑏

𝐵

b

+ (1 − 𝑝𝑠ä𝑙𝑗 − ∑ 𝑝𝑏

𝐵

b

) ∗ 𝑁𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎 

𝑁 är en förkortning för 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒, 𝐵 är bredder där omrullning ger bättre avkastning än 

försäljning som nedklassat material, 𝑝𝑏 är sannolikheten för att sälja en produkt med 

bredden 𝑏 och 𝑁𝑏 är 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑜𝑚𝑟𝑢𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 där bredden 𝑏 är 𝑁𝑦 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑. 

Tabell 25. Beräkning av sparvärde för första försäljning med omrullning 

Produkt Bredd Veckor sen senaste 
försäljningen 

Sannolikhet Nuvärde (kr) Sparvärde (kr) 

s s 2 4% 6000 240 
s 𝑏1  2 5% 4000 200 
s 𝑏2  1 5% 4100 205 

Kvar i lager 86% 3500 3010 
Totalt nuvärde av att spara 3655 

I tabell 25 visas exempel på hur beräkningen av sparvärdet beräknas med omrullning.  

NUVÄRDE AV CHANSEN FÖR MER ÄN EN FÖRSÄLJNING 

Tanken från början med värderingsmodellen var att implementera så att modellen kunde 

sälja en del av lagret och spara en annan. Detta inkluderade att beräkna nuvärdet för 

chansen för mer än en försäljning. Det visade sig dock vara väldigt tidskrävande att 

implementera och det krävdes mycket avancerad matematik för att beräkna en marginell 

kostnad. Istället beräknades en generell värdeminskning. 

När lagernivåerna av en produkt är höga kan det krävas mer än en försäljning för att bli 

av med lagret, något som har lägre chans att inträffa än vid en försäljning. Det var därför 

intressant att se över möjligheterna att värdera olika nivåer av lagret till olika värden, 

eftersom det lager som täcker första försäljningen är mer värt än det lager som skulle 

behöva sparas till nästa försäljning. Skillnaden i värdet innebär att en högre lönsamhet 

eventuellt kan nås genom att sälja av delar av lagret. 

NUVÄRDE AV CHANSEN FÖR MER ÄN EN FÖRSÄLJNING UTAN OMRULLNING 

Värdet av att spara en rulle till den 𝑁:te försäljning utan omrullning beräknades genom 

följande formel. 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎 = (∏ 𝑝𝑛

𝑁

𝑛=1

) ∗ 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠ä𝑙𝑗,𝑁 + (1 − ∏ 𝑝𝑛

𝑁

𝑛

) ∗ 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎,𝑁 

∏ 𝑝𝑛

𝑁

𝑛=1

= 𝑝1 ∗ 𝑝2 ∗ … ∗ 𝑝𝑁  är sannolikheten för den 𝑁:te försäljningen 

𝑝1 är sannolikheten för första försäljningen och 𝑝2 till 𝑝𝑁 är sannolikheten att nästnästa 

försäljningen kommer att äga rum efter nästa försäljning osv. Enligt Tabell 7 är det 75 %. 
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𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠ä𝑙𝑗 𝑁 och 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎 𝑁 är nuvärdet av att sälja eller inte sälja efter den 

förväntade säljtiden för försäljning 𝑁. Enligt Tabell 8 skulle andra försäljningen, om det 

idag är två veckor sedan senaste försäljningen, äga rum om 1 + 1,8 = 2,8 veckor.  

Tabell 26. Beräkning av sparvärde för andra försäljningen utan omrullning 

Produkt Senaste sale Chans att sälja1 Chans att sälja2 Nuvärde Sparvärde 
s 2 4% 75% 5800 174 

Ingen sale 97% 3300 3201 
Totalt nuvärde av att spara, s 3375 

I tabell 26 visas exempel på beräkningen för sparvärdet av andra försäljningen utan 

omrullning. Minskningen i nuvärde kommer från att rullen måste lagras längre, vilket 

innebär ökade lagerföringskostnader men även värdeminskning då pengarna erhålls 

längre in i framtiden. 

Tabell 27. Beräkning av sparvärde för tredje försäljningen utan omrullning 

Produkt Senaste sale Chans1 Chans2 Chans3 Nuvärde Sparvärde 
s 2 4% 75% 75% 5600 126 

Ingen sale 97,75% 3100 3030 
Totalt nuvärde av att spara, s 3156 

I tabell 27 visas exempel på beräkningen för sparvärdet av tredje försäljningen utan 

omrullning. Här blir minskningen i nuvärde ännu större då tiden i lager blir ännu längre. 

I beräkningarna i tabell 26 och 27 ser man en värdeminskning på drygt 200 kr mellan 

andra och tredje försäljningen. Denna värdeminskning kommer att vara relativt konstant 

och endast variera med ett tiotal kronor. För att lägga till omrullning i detta krävs många 

extra beräkningar och istället för att beräkna dessa, vilket ökar komplexiteten i modellen 

avsevärt, så rekommenderas en generell värdeminskning på 200 kr per försäljning. 

STORLEK PÅ FÖRSÄLJNINGAR 

För att kunna använda värderingen av andra eller tredje försäljningen behövdes först 

gränser för hur mycket som behöver sparas för att täcka en försäljning. Gränsen erhölls 

genom att analysera den andra slumpvariabeln i Crostons metod, storleken på 

försäljningarna. 

Om en del av lagret säljs vill man vara säker att delen som är kvar täcker behovet till nästa 

försäljning. Uppskattningen för detta erhölls genom att sortera alla försäljningar i 

storleksordning och välja den orderkvantitet som skulle täcka försäljningen i 85 % av 

fallen som observerats. Procentsatsen valdes för att orderkvantiteten ökade markant 

efter 85 %.  
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BILAGA 3 – GENOMGÅNG AV VÄRDERINGSMODELLEN 
I denna bilaga så presenteras värderingsmodellen. Modellen är stor och kommer delas in 

i olika delar. Den första delen är värdeberäkningsdelarna som presenterats i arbetet men 

som presenteras mer ingående, nästa del är inställningarna. Vidare presenteras 

kategoriseringen, beräkningarna av sannolikheten för framtida försäljning och 

orderstorleken. Bilagan avslutas med presentation för vilket data som måste hämtas från 

Billerudkorsnäs system och i vilket format det vara i för att modellen ska kunna användas 

som i det dagliga arbetet. Uppföljningen utelämnas den presenterades i arbetet. 

VÄRDERINGSBERÄKNINGARNA 

Värderingsberäkningarna utgörs av fyra olika blad i Excell; Nedklassat, NedklassatFull, 

Omrullning och OmrullningFull, men behöver samtliga blad förutom Ordersize och 

Uppföljning för att fungera. 

Nedklassat är det första bladet och visas i figur 7 och 8. Man börjar med att ange priserna 

man kan sälja nedklassat material för i figur 7. Om man inte har något pris kan man ange 

negativa priser för att använda prismodellen, om det angiva priset exempelvis är -500 kr 

blir priset resultatet av prismodellen fast med minst 500 kr rabatt, vilket användes när 

414 ton såldes som nedklassat material. Vidare så bör man varje vecka även ladda om 

sannolikheterna så de inte baseras på gammal data, men mer om det i den avslutande 

delen av bilagan. 

Figur 7, Nedklassat 1 (2) 

 

När priser är angivna för nedklassat material och sannolikheterna är uppdaterade så är 

det dags att se om det finns några rullar som är värd att sälja för de angivna priserna. 

Detta gör man genom att trycka på uppdatera Nedklassatvärderna. Detta kommer att ta 

ca 20 sekunder, när det är klart kommer ett svagt pip höras, så att man under tiden kan 

göra andra saker och listan över produkter som bör säljas av kommer vara uppdaterad. 
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Figur 8, Nedklassat 2 (2) 

 

För att ta fram listan över produkter som bör säljas, som presenteras i figur 8, så har ett 

värde beräknats för alla produkter som finns i lager eller som sålts under de senaste 40 

veckorna. Dessa återfinns samtliga i NedklassatFull och i listan över produkter som bör 

säljas är det endast de rullar som har ett positivt säljvärde och finns i lager som finns med. 

NedklassatFull är det andra bladet och visas i figur 9, 10 och 11. Det är i detta blad man 

kan läsa av värdet att spara av samtliga rullar som finns i lager eller som sålts under de 

senaste 40 veckorna.  

Figur 9, NedklassatFull 1 (3) 

 

I figur 9 visas information om vilken typ av rulle det är, hur mycket som finns i lager, 

sannolikheten för försäljning och den uppskattade tiden tills den försäljningen. 

Figur 10, NedklassatFull 2 (3) 

 

I figur 10 visas de olika värdena som beräknas. 
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Figur 11, NedklassatFull 3 (3) 

 

I figur 11 visas säljvärdet som modellen beräknas genom att ta säljpriset idag minus 

värdet av att spara. Om säljvärdet är positivt och det finns rullar i lagret har de kopierats 

till Nedklassat-bladet. Om man vill, som rekommenderat, försöka sälja av delar av lagret 

måste man in i denna lista och leta efter produkter med exempelvis mer än -200 kr i 

säljvärde och mer än 16 ton i lager. Detta går naturligtvis att fixa till men kräver lite mer 

programmering av modellen. 

Omrullning-bladet, figur 12 påminner mycket om Nedklassat-bladet. Skillnaden är att 

man specificerar bredden på rullen man vill rulla om till och vilket pris man blivit 

erbjuden för den rullen.  Vidare får man i listan över produkter även ut vikt och pris för 

orginalrullen innan den gjordes om till det mindre formatet. 

Figur 12, Omrullning 

 

OmrullningFull-bladet är identisk med NedklassatFull förutom att priset idag endast 

beräknas om värdet av att rulla om är högre än värdet av försäljning som nedklassat 

material samt att sparvärdet endast beräknas om säljvärdet är högre än sparvärdet. 
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INSTÄLLNINGAR 

De mesta av antagandena som gjort i arbetet går att ändra direkt i inställningarna av 

modellen. Exempelvis kan man ändra gränserna för kategoriseringen eller antalet veckor 

som ska analyseras. Det finns även ett antal andra parametrar att ändra på, viktigast av 

dessa är aktiva produkter där man styr vilka produkter man kan beräkna säljvärden för 

och vad som är fullpris för dessa. 

Figur 13, Inställningar 

KATEGORISERING, SANNOLIKHETER OCH ORDERSTORLEK 

Kategoriseringen, beräkningen av sannolikheterna för framtida försäljning och av antalet 

ton man behöver ha i lager för att klara en försäljning görs när man trycker på Ladda om 

Sannolikheter i Nedklassat- eller Omrullnings-bladet. Det kan finnas intressant data att 

titta på men utöver detta så är de bara där för att modellen ska fungera.  

INPUTDATA 

Det absolut viktigaste som måste göras för att modellen ska kunna användas är att se till 

att man stoppar in nytt data i modellen i form av försäljnings- och lagerdata. Dessa kan 

med lite arbete hämtas ur rapporter som finns hos Billerudkorsnäs men smidigast vore 

att se till att data hämtas automatiskt. Detta är något som inte ska vara några problem för 

IT-avdelningen hos Billerudkorsnäs. Lagerdata är det som är lättast att hämta och få i rätt 

format medan försäljningsdata är svårare. 
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Figur 14, Lagerdata 

 

I figur 14 visas formatet som lagerdata skall vara på, i kolumn A ska produktnamnet vara, 

kolumn B bredden och i kolumn C antalet ton i lager. Första raden bör inte ändras. 

Figur 15, Försäljningsdata 

 

I figur 15 visas formatet som försäljningsdata skall vara på, i kolumn A och B skall vi ha 

produkt och bredd som tidigare, sedan skall varje kolumn motsvara en veckas försäljning 

och som tidigare bör första raden inte ändas. Vidare så måste antalet kolumner med 

försäljning vara minst lika många som antalet veckor som ska analyseras, i arbetet 40 

veckor. De försäljningarna som ska finnas med måste även representera fullpris-

försäljningar. Om det inte gör detta och försäljning av nedklassat material eller 

omrullning tas med så kommer sannolikheterna inte vara korrekta vilket resulterar i att 

man sparar rullarna längre. Det är oklart om detta är fallet i detta arbete och det kan vara 

som så att man borde sälja ännu mer. 
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BILAGA 4 – KATEGORISERING 
Tabell 28. Fullständigt resultat av kategoriseringen, de som inte finns med har låg efterfrågan 

Hög efterfrågan  Medel efterfrågan 

EA130 1950  EA130 2000 

EA130 2180  EA130 2100 

EA130 2300  EA130 2200 

EA130 2490  EA130 2270 

EA130 2500  EA130 2330 

EA130 2580  EA130 2350 

EA175 950  EA130 2390 

EA175 1100  EA160 800 

EA175 1200  EA160 950 

EA175 1250  EA160 1450 

EA175 1350  EA160 2350 

EA175 1450  EA160 2500 

EA175 1600  EA175 900 

EA200 1950  EA175 1000 

EA200 2180  EA175 1150 

EA200 2200  EA175 1500 

EA200 2490  EA175 1950 

EA200 2500  EA175 2050 

EA200 2580  EA175 2100 

EB120 1800  EA175 2180 

EB120 1900  EA175 2270 

EB120 2000  EA200 2000 

EB120 2100  EA200 2100 

EB120 2200  EA200 2270 

EB120 2400  EA200 2350 

EB120 2500  EA200 2390 

EB145 1000  EA200 2450 

EB145 1200  EB120 1750 

EB145 1600  EB120 1950 

EB145 1750  EB120 2050 

EB145 1800  EB120 2300 

EB145 1900  EB120 2350 

EB145 2000  EB145 900 

EB145 2050  EB145 1100 

EB145 2100  EB145 1300 

EB145 2200  EB145 1400 

EB145 2300  EB145 1700 

EB145 2350  EB145 2180 

EB145 2400  EB145 2450 

EB145 2500  EB170 850 

EB170 900  EB170 950 
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EB170 1000  EB170 1040 

EB170 1050  EB170 1150 

EB170 1100  EB170 1230 

EB170 1200  EB170 1350 

EB170 1300  EB170 1500 

EB170 1400  EB170 1740 

EB170 1450  EB170 2260 

EB170 1600  EB170 2270 

EB170 1700  EB170 2450 

EB170 1750  EB170 2580 

EB170 1800  EO130 1400 

EB170 1900  EO130 1750 

EB170 1950  EO130 1800 

EB170 2000  EO130 1900 

EB170 2050  EO130 1950 

EB170 2100  EO130 2030 

EB170 2200  EO130 2050 

EB170 2300  EO130 2150 

EB170 2350  EO130 2300 

EB170 2400  EO130 2400 

EB170 2500  EO130 2450 

EO130 2000  EO130 2500 

EO130 2100  EO160 2000 

EO130 2200  EO160 2050 

EO160 1450  EO160 2430 

EO160 1600  EO160 2450 

EO160 1700  EO160 2630 

EO160 1750  EO160 2800 

EO160 1900  EO175 1500 

EO160 2030  EO175 1600 

EO160 2200  EO175 1800 

EO160 2230  EO175 1860 

EO160 2350  EO175 1900 

EO160 2500  EO175 1950 

EO175 2000  EO175 2050 

EO175 2200  EO175 2070 

EO175 2250  EO175 2150 

EO175 2450  EO175 2300 

   EO175 2400 

   EO175 2500 

   EO200 1645 

   EO200 2000 

   EO200 2200 

   EO200 2250 

   EO200 2450 
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BILAGA 5 – GENOMGÅNG AV PRISMODELLEN 
I denna bilaga presenteras prismodellens olika delar i modellen, där varje del motsvarar 

ett blad i Excel. Första delen kallas modellen och visas i figur 16 och 17, andra delen utgörs 

av uppföljning och sista är inställningar.  Modellen fungerar genom att man anger 

produkt, bredd, ton, dagar i lager och transportkostnad. Därefter beräknas prisförslag 1 

och prisförslag 2, vilket är det rekommenderade priset för de angivna rullarna. Om man 

dessutom anger ett erbjudet pris så får man ut vinstmarginalen på set basis. Vidare så 

behöver man inte ange snittpriset och produktionskostnaden utan dessa hämtas från 

inställningar baserat på produktnamnet. 

Figur 16. Modellen 

 
 
Figur 17. Modellen fortsättning 
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Uppföljningen innehåller två parallella mallar som visas i figur 9. Tanken med 

uppföljningen är att man ska spara resultatet från första gången man får ett erbjudande 

och jämföra det med erbjudandet man faktiskt tar för att se om man gör bra avvägningar 

mellan att hålla höga priser och sänka lagernivåerna. 

Figur 18. Uppföljning 

 
 
Avslutande delen av modellen är inställningarna där man använder resultatet från 

beräkningarna av lager- och hanteringskostnaderna samt självkostnaden och snittpriset 

vid fullprisförsäljning för varje produkt (kvalitet). Vidare bör noteras att det endast är 

produkterna som finns med här som går att använda i modellen, men för att lägga till nya 

produkter är det bara att lägga till en ny rad.  

Figur 19. Inställningar 
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BILAGA 6 – SANNOLIKHETERNA 
Tabell 29, Sannolikheterna som uppskattades för testerna i arbetet 

Säljchanser Sannolikheten att sälja igen Andel av försäljning Förväntad säljtid 

Vecka \ Kategori Låg Medelhög Hög Låg Medelhög Hög Låg Medelhög Hög 

1 72% 95% 97% 18% 33% 66% 7 3 2 

2 70% 94% 94% 9% 20% 20% 7 3 2 

3 67% 91% 84% 9% 14% 9% 7 3 2 

4 64% 88% 64% 8% 10% 3% 7 3 2 

5 62% 82% 63% 6% 8% 1% 7 3 2 

6 56% 76% 49% 10% 4% 0% 7 3 2 

7 54% 70% 34% 4% 2% 0% 7 3 2 

8 50% 67% 21% 5% 2% 0% 6 3 1 

9 46% 55% 0% 5% 2% 0% 6 3 1 

10 42% 51% 0% 4% 1% 0% 6 3 1 

11 38% 42% 0% 3% 1% 0% 6 3 1 

12 34% 40% 0% 3% 0% 0% 6 3 1 

13 30% 34% 0% 3% 0% 0% 6 3 1 

14 28% 34% 0% 2% 0% 0% 6 3 1 

15 25% 29% 0% 2% 0% 0% 6 2 1 

16 22% 15% 0% 2% 0% 0% 6 1 1 

17 19% 0% 0% 1% 0% 0% 6 1 1 

18 19% 0% 0% 1% 0% 0% 6 1 1 

19 16% 0% 0% 2% 0% 0% 5 1 1 

20 15% 0% 0% 1% 0% 0% 5 1 1 

21 13% 0% 0% 1% 0% 0% 5 1 1 

22 12% 0% 0% 0% 0% 0% 5 1 1 

23 11% 0% 0% 0% 0% 0% 5 1 1 

24 10% 0% 0% 1% 0% 0% 4 1 1 

25 6% 0% 0% 1% 0% 0% 4 1 1 

26 6% 0% 0% 0% 0% 0% 5 1 1 

27 6% 0% 0% 0% 0% 0% 4 1 1 

28 5% 0% 0% 0% 0% 0% 3 1 1 

29 6% 0% 0% 0% 0% 0% 2 1 1 

30 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 

31 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 

32 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 

33 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 

34 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 

35 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 

36 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 

37 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 

38 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 

39 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 

40 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1 1 

 


