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Sammanfattning 

Detta är en studie om hur en framtagning utav en transportlåda på företaget AstraZeneca utfördes. Syftet 
med studien var att transportlådan skulle ersätta tre olika transportlådor som användes för att paketera tre 
olika storlekar på en förpackning som innehåller samma produkt. Förpackningarna har samma höjd och 
bredd men har olika längdmått beroende på hur många produkter som ska in i samma förpackning. Den 
första förpackningen har 1 produkt i sig, den andra förpackningen har 2 produkter i sig och den tredje 
förpackningen har 3 produkter i sig. För att ta sig an problemet användes linjärprogrammering för att hitta 
största gemensamma längdmått som ligger inom dimensionerna för en standardiserad EUR-pall. Utöver 
framtagningen utav lådan utfördes en flödesanalys samt en kostnadsanalys för att hitta förbättringsområden 
och kostnadsreduceringar i flödet.  
 
Studien lyckades att ta fram en låda där all tre olika förpackningar fick plats i och utöver det medförde den 
framtagna lådan att antalet produkter på pall ökade med 20% för förpackningen med 1 produkt i sig, 12 % 
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Nyckelord 

Transportlåda, Förpackning, EUR-Pall, Kostnadsanalys, Flödesanalys.



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 Bachelor of Science Thesis  

TRITA-ITM-EX 2019:455  

 

Optimization of the number of products 
on a EUR-pallet through development  

of a new packaging box 

  

   

  Filip Gustafsson 

  

Approved 

2019-10-21 

Examiner KTH 

F. Gustafsson 

Supervisor KTH 

C. Hansson, J. Kristoffersson  
 Commissioner 

Packaging Material Engineering 

Contact person at company 

M. Lindh, Å. Holmberg 

Abstract 

This is a study to display the process of developing a transportation box for the pharmaceutical company 
AstraZeneca. The purpose of study is to develop a transportation box in such a way so it could replace three 
already existing transportation boxes and enable these products to use the same transportation box. The 
products contain the same pharmaceutical product but has different dimensions for their respective 
containers where the height and the width is the same on all containers but has different length 
measurements depending on the number of pharmaceutical products in them. The first container contains 1 
product, the second container contains 2 products and the third container contains 3 products. The solution 
to this problem was to use linear programming to establish a common length that the three containers share 
but is not larger than the dimensions on a standard EUR-pallet. Furthermore, the study was using a value 
flow analysis and a cost analysis to determine which areas this transportation box can improve different 
processes within the company’s material flow. 
 
The linear programming succeeded in finding a common length for the three containers and a prototype was 
constructed in collaboration with the supplier. With the developed transportation box the study managed to 
increase the quantity on each pallet for 2 out of the 3 containers. The first container increased the quantity for 
each pallet with 20% and the increased the quantity for the second container with 12%. The quantity for the 
third container on each pallet remained the same as before. Furthermore, the cost analysis showed a reduced 
cost for purchasing the transportation box by 1,96 million SEK. This number is a comparison of the cost for 
the three already existing transportation boxes and an estimated prize on the developed transportation box. 
The verdict for this study is to implement the developed box because of the reduced costs and the 
improvements in the material flow that the box provides. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt hanteras först problembeskrivning samt bakgrundsfakta för uppgiften författaren fått tillhanda. 

Sedan beskrivs mål och avgränsningar som författaren diskuterat fram med hjälp av handledaren på 

Astrazeneca 

1.1 Bakgrund 

AstraZeneca är ett multinationellt läkemedelsföretag med 61 100 anställda i 18 olika länder. AstraZeneca 

bedriver både en forskningsverksamhet samt en produktionsverksamhet vilket gör AstraZeneca mycket 

konkurrenskraftiga då framtagning och producering utav nya läkemedel kanske internt inom företaget. De 

forskningsområden som AstraZeneca inriktar sig på är Onkologi, Hjärt- och metaboliska sjukdomar som 

diabetes, Andningssjukdomar samt en mindre forskningsverksamhet på neurovetenskap och infektioner. 

Försäljning utav läkemedel sker till över 100 olika marknader och medför en inkomst på 22,5 miljarder dollar.  

Utav AztraZenecas alla produktionssiter finns 2 stycken av dem i Södertälje i Sverige, Snäckviken och 

Gärtuna med en kombinerad personal på 6000. Gärtuna är en utav världens största tablettfabrik med en årlig 

produktion på 11 miljarder tabletter utspridda på 30 olika läkemedel. I Snäckviken produceras främst 

turbuhalers (inhalatorer) som i kombination med Gärtuna exporterade läkemedel för 39 miljarder kronor från 

Sverige, vilket motsvarar ca 3,4% utav Sveriges hela varuexport (AstraZeneca, 2019)  

AstraZeneca PET Turbuhaler Snäckviken har idag en packningsverksamhet där produkterna packas i tre 

varianter av vikkapslar. Det finns 1-pack, 2-pack och 3-pack där samtliga vikkapslar har standardiserats 

genom att ha samma höjd- och längdmått, men olika basmått. Vikkapslarna staplas och placeras i en wellåda 

som viks ihop och placeras på en lastpall via en robot (ibland packas vikkapslarna för hand). Wellådorna å 

andra sidan har inte standardiserats tillsammans med vikkapslarna och har i dagsläget ingen riktig 

kompabilitet med de nya standardiserade vikkapslarna. Man använder 4 olika artiklar på wellådor för att packa 

3 olika vikkapslar, vilket inte är lönsamt på lång sikt. Därför behövs en standardisering utav wellådor där man 

helst vill ha en wellåda att packa alla 3 olika vikkapslar i. 

1.2 Mål 

Studien syftar till att undersöka om en framtagning utav en ny wellåda där packning utav tre variationer av 

vikkapslar är möjlig samt ge förslag på om en effektivisering utav antal lådor och antal vikkapslar på pall är 

möjlig. En jämförelse ska utföras mellan nuvarande situation mot en potentiell ersättning utav en ny wellåda 

som möjliggör paketering utav alla tre nämnda storlekar på vikkapslar. En prototyp utav den nya wellådan ska 

presenteras med hjälp utav leverantören. 
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1.3 Omfattning och avgränsning 

Författaren avgränsar sitt arbete till att endast fokusera på de tre variationer av vikkapslar med måtten: 

- 44x44x100 (129/Q) 

- 80x44x100 (129/Z) 

- 115x44x100 (129/U) 

Inga andra vikkapslar kommer tas hänsyn till vid framtagning utav wellådan.  

Processkartläggningen kommer endast omfatta det generella flödet från att leverantören lämnar produkten till 

att produkten lämnar AstraZeneca. Ingen undersökning vid tillverkning utav wellådan samt att ingen 

undersökning vid transport till kund kommer att utföras.  

Kostnadsanalysen kommer endast ta hänsyn till en jämförelse i kostnad vid en övergång från flera wellådor 

till en standardiserad wellåda. Kostnader som kommer att inkluderas i analysen är inköpskostnad, och 

produktkostnad per pall. Ingen hänsyn tas till utrustning och personalkostnader i kostnadsanalysen. 

1.4 Metod 

Här presenteras de metoder som författaren anses användbara i lösandet utav sitt problem. Metoder för 

datainsamling samt lösningsverktyg förklaras kortfattat då en mer grundlig beskrivning presenteras i den 

teoretiska referensramen. Med vetenskapliga metoder menas de metoder som författaren kommer att 

använda som verktyg i sin studie. 

1.4.1 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna i rapporten är att få fram nödvändig information om flödet som wellådan går igenom. 

Här är det viktigt att innan identifiera vilka personer som kan ha den information som författaren behöver 

och att förbereda vilka frågor som ska ställas.  

1.4.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudier kommer främst att innefatta information runt uppgiftsområdet som tilldelats författaren. 

Gamla studier, kurslitteratur och artiklar kommer främst att användas i ett visualiseringssyfte kring 

bakgrunden till problemet. På så sätt kommer författaren få en överblick och en förståelse på hur 

vetenskapliga metoder kan appliceras på problemet.  

1.4.3 Empiriska studier 

Med empiriska studier menas den information som redan finns på företaget där författaren själv måste reda 

på. Med andra ord de värden som behöver hämtas ur företagets egen databas eller produktspecifikationer om 

olika artiklar är exempel på egen framtagen information. Egna tester och framtagna värden som förekommer 

i studien kommer också vara en del utav den empiriska studien. 
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1.4.4 Lösningsmetoder 

I detta avsnitt presenteras de metoder som författaren anses vara lämpliga i lösandet utav problemet. Då 

uppgiften är uppdelad i två steg (en designdel och en analysdel) kommer en lösningsmetod fokusera på ett 

designperspektiv där tanken är att hjälpa till i utformandet utav lådan. Andra metoder som tillämpas i 

rapporten kommer ha ett analysperspektiv i baktanke när författaren löser uppgiften. 

LINJÄRPROGRAMMERING 

Linjärprogrammering är en optimeringsmetod som inom Logistik appliceras för att optimera eller 

effektivisera processer och hantering utav material. Metoden syftar på att ställa upp problemet på ett 

matematiskt sätt och sedan med hjälp utav en beräkning få fram data som hjälper en att prioritera processer 

och visualisera kapacitetsbegränsningar. Till exempel kan man applicera linjärprogrammering för att 

effektivisera lageryta på inkommande material (Östlund, 2017) genom att fastställa den totala arean på 

lagerytan samt hur stor del utav den yta som ska användas till inkommande material. 

Linjärprogrammering kommer i studien att användas till att optimera antalet vikkapslar i en wellåda med 

hänsyn på hur stor yta det finns på en pall. Detta uppnås genom att se om minsta gemensamma basmått finns 

hos de tre vikkapslarna i fråga. Måtten måste inte vara densamma men måste hålla sig inom en viss tolerans 

mot varandra.  

KOSTNADSANALYS 

Genom att utföra en kostnadsanalys på wellådan kan man jämföra lönsamheten vid ett eventuellt byte utav de 

gamla wellådorna mot en ny standardiserad wellåda. Syftet med metoden är att ta fram verkliga kostnader för 

nuvarande situation där inköp utav flera variationer av wellådor utförs, mot kostnaden för att endast köpa in 

en standardiserad wellåda. Detta ska utföras ur ett logistiskt perspektiv vid lager samt ur ett 

totalkostnadsperspektiv.  

PROCESSKARTLÄGGNING 

Processkartläggningen kommer att användas till att visualisera de olika processerna som wellådan går igenom 

när den är på företaget. Genom att titta på de olika processerna i flödet kan man se vilka fördelar och 

nackdelar som ett byte från flera wellådor till en standardiserad wellåda.  

1.5 Nomenklatur 

Vikkapsel – Förpackningen som inhalatorn placeras i. 

1-Pack – Minsta storleken utav vikkapslar med 1 produkt i förpackningen. 

2-Pack – Mellanstorleken för vikkapslar med 2 produkter i förpackningen. 

3-Pack – Största förpackningen för vikkapslar med 3 produkter i sig. 

Wellåda – Förpackningslådan som vikkapslarna packas i, och är den produkt som arbetet syftar att ta fram. 
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Slutpack – En maskin som finns i slutet på en packningslinje och utför själva packningen och vikning utav 

wellådan 

PET – Ett PET är ett avsnitt inom AstraZeneca. Olika PET har olika fokusområden beroende på om det 

tillverkar läkemedelssubstanser eller utför packning till färdiga produkter. 

Turbuhaler – PET Turbuhaler är det avsnitt som arbetet utfördes på och inriktar sig mot astmamediciner 

(symbicort/pulmicort) där de fyller behållarna och sedan packar färdiga produkter på pall.  

EUR-pall – Den standardiserade lastpallen i Europa. Pallen har måtten 1200x800 mm. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras en djupare form av information än den som nämnts i tidigare avsnitt. Syftet med 

den teoretiska referensramen är att ge en grundlig förståelse till de metoder som författaren väntas använda i 

sin studie. Här hittar läsaren den information som är nödvändigt för att på ett enkelt sätt förstå vad rapporten 

presenterar. 

1.1 Linjärprogrammering 

Linjärprogrammering är en metod som främst inom logistik används för att optimera och effektivisera 

processer i ett flöde, men kan bredas ut till andra områden då linjärprogrammering är en matematisk metod i 

grunden. Redan på 1700-talet fanns tankar kring hur man matematiskt kunde minimera eller maximera 

problemställningar (Shashi K. Mishra, B. Ram, 2017) men modern linjärprogrammering såg inte sin debut 

förrän 1947 då George B. Dantzig presenterade algoritm som kunde lösa enkla matematiska optimeringar.  

För att strukturera upp linjärprogrammeringen måste först en fastställning om problemet är ett 

maximeringsproblem eller ett minimeringsproblem. Problemet måste också kunna uttryckas som en funktion 

med okända variabler som ska maximeras/minimeras. Sedan fastställs vilka restriktioner som problem et har. 

Exemplet nedan är tagen från Introduction to linnear programming with MatLab. 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑇𝑥, 

𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐴𝑥 = 𝑏 

𝑑ä𝑟 𝑥 ≥ 0, 𝑐 ∈ 𝑅, 𝑏 ∈ 𝑅, 𝐴 ∈ 𝑅𝑚𝑥𝑚   

I detta fall menas olikheten 𝑥 ≥ 0 att x måste vara positivt i objektet 𝑐𝑇𝑥 som ska minimeras. Bivillkoret i 

detta fall är 𝐴𝑥 = 𝑏 och är det förhållande som programmet måste ta hänsyn till när de beräknar 

minimeringen. A är inte en okänd variabel, utan okänd matris som har 𝑥𝑛 värden i sig som sedan skapar en 

matris b. Resterande uttryck berättar att samtliga värden ska var reella, med andra ord alla tal som finns på en 

tallinje, både rationella och irrationella. I exemplet i boken använder de problemuppställningen som en 

grunduppställning där de sedan lägger till bivillkor, definierar variabler eller skapar en situation där detta 

appliceras.  

 

1.1.1 Optimeringslära 

En linjärprogrammering kan göras mer komplex med flera bivillkor och fler okända variabler, men målet är 

att försöka minska problemställningen där minsta antalet nödvändiga bivillkor används. Då fler bivillkor kan 

måla upp en verkligare bild utav problemet kan den i motsatt riktning göra problemet olösbart och därför kan 

det vara bra att ta bort vissa bivillkor och sedan analysera resultatets verklighetsapplicering.  
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1.2 Materialhantering  

Materialhantering är a och o när det kommer till att effektivisera flödet i en fabrik. En ordentligt integrerad 

materialhanteringsprocess kan sänka kostnad för ledtider, sänka belastning för personal, öka produktiviteten 

samt reducera kassation (D. Bloomberg, S. LeMay, J. Hanna, 2002). För att uppnå en effektiv 

materialhantering behövs fyra faktorer tas hänsyn till. Dessa är rörelse utav materialet i fabriken, tiden då 

material befinner sig på rätt plats, kvantiteten på det material som förflyttas och volymen som materialet tar 

upp. Styrning utav dessa faktorer utförs genom att kategorisera vilken sorts materialhanteringssystem 

verksamheten använder sig utav. Kategoriseringen består utav manuell hantering, mekanisk hantering och 

automatiserad hantering och bestämmer kapaciteten på ett materialhanteringssystem. 

1.2.1 Kanban 

Kanban är en teknik som utnyttjar Pull-strategin till dess fulla potential där man genom efterfrågan styr 

materialtillförseln till produktionslinjer. Tillförsel utav material har en stor påverkan på en verksamhets 

förmåga att producera eftersom produktionen är beroende utav mängden material den har till förfogande. 

Med ett välskött system på materialtillförsel kan man därför minimera tidskostnader, öka produktiviteten och 

minska ställtider. Tanken med Kanban är att se till att produktionslinjer har tillgång till det material som 

behövs precis när linjen behöver materialet. För att uppnå detta låter man ha flera påfyllningsstationer i 

närheten utav produktionslinjen som uppdateras med material när produktionen är vid behov. 

Påfyllningsstationerna får i sin tur material från ett centrallager där samma princip mellan produktionslinje 

och påfyllningsstation appliceras mellan påfyllningsstation och centrallager. (Costanza, 1996) 

1.2.2 Raw and in-process (RIP) 

Enligt John Costanza (1996) finns det två kategorier som ett material benämns på, råmaterial och RIP-

material. Råmaterial är det material som finns i lager, exempelvis på centrallagret. Det är detta material som 

disponeras ut till påfyllningsstationerna. RIP-material är material som disponerats ut till påfyllningsstationer 

och som cirkulerar till produktionslinjer tills behovet av materialet inte längre finns. Då skickas materialet 

tillbaka till centrallagret och ändrar klassificering till råmaterial igen. Med andra ord är RIP-material en 

benämning på det material som befinner sig i omlopp ute i produktionen, antingen placerat i 

påfyllningsstationer eller används på produktionslinjen. 

Reglerandet utav det RIP-material i omlopp sker utan datatransaktioner eftersom det är viktigare att veta 

positionen på materialet än att veta kvantiteten eftersom kvantiteten oftast är försumbar vid varje station. 

Däremot vet man alltid kvantiteten på det material som är i omlopp i hela RIP-flödet.  

När produktionen är klar och behovet av materialet försvinner tillämpas en teknik som kallas Backflushing. 

Genom Backflushing fastställer man materialkonsumtionen som förekommit i RIP-flödet och mäter andelen 

material som finns kvar.  
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3.  Genomförande 

I detta avsnitt presenteras hur de valda metoderna applicerades i arbetet. 

3.1 Flödesanalys och inköpsprocess 

Från början bestämdes det att flödesanalysen skulle vara ett hjälpmedel till att fastställa vilka processer i 

wellådans flöde kommer att förbättras genom att ersätta tre wellådor mot en. Därför behövdes en 

nulägesanalys utav flödet kartläggas och sedan analyseras. Därför blev första steget att ta reda på vilket typ 

utav system som AstraZeneca använder sig utav när de hanterar sitt material. I samtal med handledare kom 

det fram att de använder sig utav ett Kanban-system som utnyttjar principen med att ha flera lager i närheten 

utav produktionen och ett sätt att larma när dessa lager börjar ta slut. För att sedan få en tydligare bild utav 

flödet anmälde författaren sig till en utbildning som AstraZeneca själva håller i där man gick igenom hur c-

lagret hanterar alla produkter, både inkommande och utgående produkter. Med detta, tillsammans med flera 

besök till produktionen i Snäckviken, kunde nulägesanalysen påbörjas. 

Inköpsprocessen togs fram genom att ta kontakt med AstraZenecas inköpare för wellådor, Eva Ylikangas, 

och genom ett möte med henne fick författaren tag på data om efterfrågan och pris för nuvarande wellådor 

samt hur inköpsprocessen går till på AstraZeneca. 

3.2 Förpackningsinstruktion 

För att ta fram en wellåda behövdes först nuläget för de existerande wellådorna och vikkapslarna kartläggas. 

Måtten för respektive vikkapsel ansågs väsentlig del i utformningen utav den nya wellådan då detta satte 

gränser för hur stor eller liten wellådan måste vara. Den informationen hittades i AstraZenecas egen 

förpackningsinstruktion och resultatet nedan är den information som hittades där. 

(1.1) 
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1-PACK 

Mått vikkapsel: 44x44x100 

Mått wellåda:  375x235x211 

Packning sker genom att 10 vikkapslar buntas ihop så de bildar två rader i bredd med 2x5 vikkapslar. 8 buntar 

paketeras i en wellåda i två lager med 4 buntar, vilket ger 80 st vikkapslar och turbuhalers per låda. På pall 

placeras 9 wellådor per lager i 4 lager, vilket ger 36 wellådor per pall. Sammanlagt finns 2880 vikkapslar och 

turbuhalers per pall.  

2-PACK 

Mått vikkapsel: 80x44x100 

Mått wellåda:  346x280x320 

Packning sker genom att 4 vikkapslar buntas ihop så de bildar två rader med 2x2 vikkapslar. 18 stycken 

paketeras i wellådan i ett mönster med 2x3 buntar i 3 lager, vilket ger 72 st vikkapslar och 144 st turbuhalers 

per welllåda. På pall placeras 8 st wellådor per lager i 3 lager, vilket ger 24 wellådor per pall. Sammanlagt finns 

1728 vikkapslar per pall och 3456 st turbuhalers per pall.  

3-PACK 

Mått vikkapsel: 115x44x100 

Mått wellåda:  375x250x211 

Packning sker genom att 4 st vikkapslar buntas ihop så de bildar två rader med 2x2 vikkapslar. 8 buntar 

paketeras i en wellåda i två lager med 4 buntar per lager, vilket ger 32 st vikkapslar och 96 st turbbuhalers per 

wellåda. På pall placeras 9 st wellådor per lager i 4 lager, vilket ger 36 welllådor. Sammanlagt finns det 1152 st 

vikkapslar och 3456 st turbuhalers per pall. 
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(1.2) 

3.3 Programmeringsprocess 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för framtagningen utav linjärprogrammeringen som användes 

som bas för att ta fram måtten på wellådan. Avsnittet kommer att förhålla sig till diskussioner och tankesätt 

som uppstod under processen. 

3.3.1 Definiering utav problemet 

En viktig aspekt när man löser ett problem genom programmering är att man måste översätta det fysiska 

problemet. Då Matlab användes som lösningsmetod behövde problemet översättas till ett matematiskt 

hanterbart problem. Volym var den första tanken som undersöktes men det upptäcktes snabbt att det skulle 

blivit ett komplicerat problem då man hade behövt uttrycka problemet i 3D. Det hade samtidigt varit onödigt 

att utföra programmeringen i 3D då två utav vikkapselns mått är exakt samma på alla tre förpackningar. 

Därför bestämdes problemuppställningen till att utföras på det mått som skiljer sig från på de tre 

förpackningarna, längdmåttet. För att kunna utforma en låda som ska kunna paketera alla variationer utav 

vikkapslar ansågs längdmåttet vara nyckeln till att lösa problemet genom att hitta ett gemensamt basmått. 

Genom att hitta ett gemensamt basmått får man fram om en lösning på problemet är möjlig då den ger 

förslag på hur man kan dela upp vikkapslarna beroende på deras längd. Därför definieras problemet genom 

att först se hur många vikkapslar får plats på en EUR-pall, både på längden och på bredden och sedan 

jämföra på vilken sida som ger flest produkter på pall.  

 

(1.3) 

3.3.2 Framtagning utav kod 

Matlab har en inbyggd algoritm som hanterar optimeringsproblem, både minimering och maximering. 

Algoritmen heter linprog och är en funktion som man tillkallar i programmet och har sju inputs/variabler 

som behöver definieras innan programmet kan lösa optimeringen. Från början var det tänkt att denna 

algoritm skulle användas till att hitta den mest optimala lösningen, den var relativt enkel att förstå och passade 

som lösningsmetod för problemet. Men resultatet som man fick från algoritmen blev inte som förväntat. 

Algoritmen tog bara hänsyn till den mest optimala lösningen och föreslog därför att alla produkter skulle 
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packas i en wellåda och placeras på pall. Detta är inte en realistisk lösning eftersom kunderna måste ha 

förmågan att hantera produkterna på ett enkelt sätt samt att en sådan wellåda har ingen möjlighet att ta sig 

igenom slutpacken. Anledningen till att den här metoden inte fungerade som tänkt var att det fanns inget 

tydligt sätt i programmet att få en begräsning på hur lådan skulle se ut och översätta den till en funktion.  

 

Ett annat problem med linprog var att den endast presenterade ett lösningsförslag utan att beskriva hur den 

kom fram till svaret. Man fick med andra ord ut värden direkt i programmet som visade den optimala 

lösningen. Därför konstruerades den slutgiltiga koden så att resultatet visade en process som beräknade 

kombinationen mellan vikkapslar och wellådor iterativt för varje vikkapsel som lades på. Exempel på hur 

detta går till presenteras i punkt 3 Resultat. 

 

3.3.3 Parametrar 

För att lösa problemet med programmering behöver man förhålla sig till parametrar som översätter det 

fysiska problemet till kod. Parametrarna i den slutgiltiga koden uttrycks i variabler (t.ex a, b, c, x, y, z) där 

värdet är uttryckt i längd (mm). Längderna i koden är baserade på en EUR-palls dimensioner (1200x800 mm) 

samt dimensionerna på vikkapslarna (refererar till rubriken Förpackningsinstruktioner).  
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras konkreta resultat. Inga åsikter eller förklaringar kommer att diskuteras här. 

4.1 Kod 

Genom att konstruera koden så att resultatet visar beräkningsprocessen ser ut kan man läsa av resultatet och 

sedan utvärdera om en lösning är möjlig genom att kombinera längder och antal vikkapslar för varje 

förpackning. Om den mest optimala läsningen inte är realistiskt genomförbart kan man gå tillbaka till 

resultatet och testa en ny kombination och utvärdera tills man hittar en lösning. Om ingen kombination 

fungerar betyder det att en lösning där alla tre vikkapselvariationer kan paketeras i samma låda inte är möjlig. 

Nedan finns resultatet från programmeringen, så som programmet presenterade värdena: 

 

(1.4) 
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4.2 Ritning 

(1.5) 

Den mest optimala lösningen för en optimering utav antalet produkter på pall är när det finns 24 vikkapslar 

utav 1-pack, 12 vikkapslar utav 2-pack och 9 vikkapslar utav 3-pack på en EUR-pallängd (1200 mm). 

Respektive vikkapselförpackning kan i sin tur också packas så att 18 st vikkapslar får plats på en EUR-

pallbredd (800 mm). Måtten på wellådan blir därför: 

 

Bredd: 355 

Längd: 365 

Höjd: 320 

  



 

13 

 

4.3 Förpackningsinstruktion framtagen låda 

Den framtagna lådan medför en förändring i antalet produkter i lådan samt en förändring i antalet produkter 

på pall. Se nedan: 

 

Vikkapsel Antal 

produkter i 

låda före 

Antal 

produkter i 

låda efter 

Antal 

produkter 

på pall före 

Antal 

produkter på 

pall efter 

Diff 

1-Pack 80 192 2880 3456 576 

2-Pack 72 96 1728 1728 0 

3-Pack 32 72 1152 1296 144 

(1.1) 

Antalet produkter i lådan kommer att öka för samtliga vikkapslar, men när det gäller antalet produkter på pall 

så förbli antalet 2-Pack densamma som innan. Nedan finns förpackningsinstruktioner för hur lådorna ska 

packas. 

1-Pack 

Packning sker genom att 8 st vikkapslar buntas ihop till en 2x4 stor limpa. 24 limpor paketeras i en wellåda i 

ett mönster med 2x4 i 3 lager, vilket ger 192 vikkapslar och turbuhalers per låda. På pall placeras 6 st lådor per 

lager i 3 lager, vilket ger 18 st lådor per pall. Sammanlagt finns det 3456 vikkapslar och turbuhalers i per pall. 

2-Pack 

Packning sker genom att 8 st vikkapslar buntas ihop till en 2x4 stor limpa. 12 st limpor paketeras i en wellåd 

med 4 limpor per lager i 3 lager, vilket ger 96 vikkapslar och 192 st turbuhalers. På pall placeras 6 st lådor per 

lager i 3 lager, vilket ger 18 st lådor på pall. Sammanlagt finns det 1728 vikkapslar och 3456 st turbuhalers per 

pall. 

3-Pack 

Packning sker genom att 6 st vikkapslar buntas ihop till en 2x3 stor limpa. 12 st limpor paketeras i en wellåda 

med 4 limpor i 3 lager, vilket ger 72 st vikkapslar och 216 st turbuhalers per låda. På pall placeras 6 st lådor 

per lager i 3 lager, vilket ger 18 st lådor på pall. Sammanlagt finns det 1296 st vikkapslar och 3888 st 

turbuhalers på pall.  
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Här ser man att alla tre produkter kommer att ha 18 st wellådor på pall, vilket är en stor reducering mot 

tidigare. 1-Pack och 3-Pack hade innan 36 st wellådor på pall och 2-Pack hade 24 st wellådor. Detta kommer 

tas hänsyn till i kostnadsanalysen vid beräkningen utav inköpskostnaden för den framtagna lådan. 
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4.4 Nulägesanalys flöde 

Detta avsnitt syftar till att övergripligt redogöra nuläget för hur vikkapslar och wellådor hanteras inom 

företaget. Nuläget kommer att definieras med en generell flödesbeskrivning genom företaget, inköpsprocess 

tillsammans med en uppskattad inköpskostnad för wellådor 12 månader framåt samt en packningsinstruktion 

för vikkapslar.  

 

4.4.1 Flöde 

(1.6) 

GODSMOTTAGNING/HÖGLAGER I GÄRTUNA: 

Wellådor transporteras med lastbil till godsmottagningen i Gärtuna från leverantören DS Smith och placeras i 

höglagret i väntan på användning. Wellådorna ligger dubbelvikta och staplade på en pall som kan bi 1,8 m 

hög. När materialet behövs i produktionen plockas pallarna ut och förbereds för transport. Den interna 

transporten sker likaledes med lastbil till Transithallen i Snäckviken 

TRANSITHALLEN B337: 

Pallarna lastas av från lastbilen och transporteras med truck till ett transportband. Bandet leder till ett stort 

schakt som skickar pallen ner till ett lager där wellådorna väntar på att föras till produktion. Färdiga pallar från 

produktion passerar transithallen för att sedan skickas med lastbil till c-lagret i Gärtuna. Processen ser likadan 

ut som vid inkommande material fast omvänd. 

PRODUKTION: 

Från förrådet skickas pallarna till specifika påfyllningstationer i närheten utav de linjer som använder 

wellådan. Maskinoperatörerna hämtar wellådorna från påfyllningstationerna och transporterar dem till linjer 

där wellådorna sedan fylls på i en packningsmaskin, slutpacken.  

I slutpacken placeras wellådorna i ett magasin som plockas upp utav en robotarm som samtidigt vecklar ut 

wellådan och för den i position för inskjutning utav vikkapslar. När lådan är fylld med korrekt antal 

transporteras den vidare på ett transportband där skenor och armar viker ihop lådan och försluter den med 
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tejp. Wellådan transporteras vidare till en plockrobot som ställer lådan på en pall i ett förutbestämt mönster. 

Vissa linjer har inte en plockrobot och måste därför placera wellådorna självmant på pall. 

C-LAGER/HÖGLAGER I GÄRTUNA: 

Från Transithallen skickas färdiga pallar till C-lagret där de förbereds inför transport. Beroende på om hela 

ordern är avslutad från produktion och när ordern är planerad att levereras placeras ordern i höglagret i 

väntan för transport. Pallarna lämnar AstraZeneca med lastbil, men beroende på till vilken marknad som 

ordern ska till kommer transporteringsmedel att bytas ut mot tåg, båt eller flyg. 

 

4.4.2 Inköpsprocess och priser för wellådor 

För inköp utav det material som levereras till AstraZeneca används programmet SAP Supply Chain 

Management (SCM). I programmet finns ett web-baserat verktyg, Supply Network Collaboration (SNC), som 

möjliggör ett samarbete mellan leverantör och kund och används vid inköp utav wellådor från företaget DS 

Smith. SNC informerar leverantören om lagernivåer, prognoser och orderhantering vilket möjliggör för 

leverantören att utföra hela planeringen för hur många wellådor som ska produceras. Artiklar har hög 

materialåtgång och oftast levereras i stora orderkvantiteter har en så kallad re-point i systemet som skapar en 

order automatiskt och skickar till leverantören att det är dags att tillverka mer utav den artikeln. På artiklar 

med låg materialåtgång i produktion skapas och skickas ordern manuellt i SNC till leverantören de dessa 

artiklar inte har någon re-point i systemet. 

4.5 Kostnadsanalys 

Nedan presenteras enbart en bild på kalkyleringen som utfördes i Excell. Se kapitel 5.3 för en utvecklad 

förklaring till hur uträkningen utfördes. 

 

(1.7) 
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5. Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras i form utav förklaringar till hur momenten utfördes samt 

argument till varför vissa val gjordes. 

5.1 Förpackning 

Resultatet utav arbetet gav en förpackningslåda som både ökade antalet produkter i wellådan samt ökade 

antalet produkter på pall för vikkapslarna 1-pack och 3-pack. Den minskar också antalet wellådor som 

förbrukas genom att minska antalet wellådor som placeras på pall och medför då en reducering utav wellådor 

som behöver köpas in. Wellådan uppnår detta genom att den är större än nuvarande wellådor samt att 

wellådan har tre produktlager i sig gentemot 1-Pack och 3-Pack som har 2 produktlager i sig. Detta i sig 

medför dock negativ påföljd med wellådans vikt. Den ökar kraftigt och kan därför bli ett problem när man 

hanterar wellådan för hand. Viktökningen för 1-Pack går från 5,5 kg till 13,2 kg, viktökningen från 2-Pack går 

från 6,8 kg till 9,0 kg och viktökningen för 3-Pack går från 6,4 kg till 14,4. Enligt arbetsmiljöverket ska en 

daglig manuell hantering över 15 inte förekomma på grunda utav ergonomiska säkerhetsskäl. Den framtagna 

wellådans vikt för respektive produkter hamnar under gränsen på 15 kg, men den hamnar tillräckligt nära 

gränsen och måste tas hänsyn till. Då några linjer på PET Turbuhaler inte använder sig utav en slutpack och 

placerar färdiga wellådor på pall för hand är det ur ett ergonomiskt perspektiv inte lämpligt för dem att utföra 

dessa lyft.  

Lösningen på detta problem kan dock lösas med en investering på liftar som personalen kan använda sig utav. 

Eftersom den framtagna wellådan har plats för fler produkter än nuvarande wellådor kommer hastigheten 

som slutpacken paketerar varje låda att minska och tiden det tar för varje wellåda att bli klar kommer att öka. 

Alltså kommer personal ha mer tid på sig att utföra varje lyft och tidsförlusten utav att  

5.2 Flöde 

I och med att den nya lådan möjliggör en ökning utav antal produkter på en pall ökar med 20% medför det 

en reducering utav antalet pallar som krävs för att skicka samma produkter (om man jämför med antalet 

produkter som fanns på en pall innan). Ökningen gäller endast för 1-packsvikkapseln men det är också den 

produkt som det är störst efterfrågan på, och tar därför upp den största delen utav produktionstiden.  

Minskningen utav antalet pallar påverkar både pallhanteringen inom företaget samt hur mycket plats som 

finns under transporter från företaget. Anledning är att genom den 20% ökningen utav antalet produkter för 

den framtagna lådan kan man skicka samma mängd produkter på fyra pallar som den gamla lådan kunde gör 

på 5 pallar. Man minskar alltså med 1 pall var 5e pall genom att inför den nya lådan. Detta underlättar 

pallhanteringen inom företaget, framför allt i höglagret i Gärtuna, genom att öppna upp lagerkapacitet och 

kan använda det utrymmet till annat. Minskningen medför även färre transporter med lastbil mellan de två 

siterna, Snäckviken och Gärtuna, eftersom man får plats med fler pallar i varje transport. Detta medför också 

en minskning utav utsläpp från lastbilarna som dagligen kör mellan siterna. 
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5.3 Kostnadsanalys 

Kostnadsanalysen visar en uträkning för den totala inköpskostnaden för wellådan för respektive vikkapsel 

samt en summering utav kostnaderna. I kalkylen används verkliga siffror som är tagna från AstraZenecas 

egna prognos för de 12 kommande månaderna för hur många wellådor som kommer att beställas från 

leverantören och därför beräknar kalkylen det totala årspriset för wellådorna Priset togs fram med hjälp utav 

en prislista (1.8) som visar ett fast pris för olika bulkbeställningar för varje wellåda. För att förtydliga så får 

AstraZeneca mångdrabatt ju fler wellådor de beställer åt gången, ju fler de beställer desto billigare är priset per 

wellåda.  

(1.8) 

För beräkningen utav inköpspriset för den framtagna lådan så tas också reduceringen utav antalet wellådor 

hänsyn till. Exempel: en pall med 1-packsvikkapslar som packas i den gamla wellådan har sammanlagt 36 

wellådor på sig. Med den framtagna lådan reduceras det antalet till 18 lådor per pall, vilket ger en minskad 

efterfrågan på welllådor med 50% per pall. Detta resulterar i att man också sänker kostnaden för en bulkorder 

med wellådor med 50%, till och med om man tar hänsyn till att priset ökar om man köper färre låder i och 

med mändrabatten som AstreZeneca har. Nedan ser man månadsprognosen ett år framöver för efterfrågan 

på antalet welllådor som behöver köpas in. I maj ser man att efterfrågan på wellådor ligger på 84 000 st med 

den gamla wellådan. Med reduceringen på 40% betyder det att efterfrågan hamnar på 42 000 st, vilket vi ser i 

prislistan för wellådan för 1-pack är högre än 28 700 st som är den kvantitet en inköpsorder behöver ha för 

att få det lägsta priset 3 979 kr. Slutsatsen blir då att även om man reducerar antalet wellåder man behöver 

köpa in så ändras inte priset antaget att en inköpsorder är fler än 28 700 st wellådor.  

(1.9) 
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Detta stämmer överns med wellådorna för 2-pack respektive 3-pack till viss del. Ett par månader har en 

mindre efterfrågan som gör att priset för just den månaden ökar ett steg i inköpslistan. Detta skulle dock inte 

påverka resultatet något drastiskt eftersom efterfrågan för respektive wellåda är mycket liten i jämförelse med 

1-packslådan.  

Efter att alla faktorer har tagits hänsyn till och lagts in i kalkylen blir resultatet att det totala inköpspriset för 

de gamla wellådorna blir 3,86 mkr och inköpspriset för den nya wellådan blir 1,9 mkr, vilket ger en reducering 

utav inköpspriset med 1,96 mkr per år. Detta resultat kan dock ändras i och med att priset på den framtagna 

wellådan är baserad på en prislista för redan existerande wellådor. Vid eventuell implementering kommer en 

förhandling om priset för den framtagna lådan mellan leverantören DS Smith och AstraZeneca att behöva 

ordnas. Då syftet med den framtagna lådan är att ersätta tre wellådor mot en wellåda samt att den framtagna 

wellådan är större än de andra tre wellådorna och kräver mer material i tillverkningen kan DS Smith vilja öka 

priset per wellåda. Även om så är fallet finns det ändå rum för att kunna minska kostnaden för inköp utav 

wellådor. 
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6. Vidare studier 

Den här studien är endast baserad på hur AstraZeneca hanterar wellådan inom företaget, från att wellådan 

hamnar på godsmottagningen till att den lämnar företaget med lastbil. Om man då tar hänsyn till att man ökar 

antalet produkter på pall och att det krävs färre pallar att skicka samma kvantitet med den nya lådan finns det 

med säkerhet kostnadsbesparingar vid transport från företaget ut till kund. Då en order tar upp mindre plats 

(färre pallar) finns det utrymme att effektivisera transporter till och från företaget. En sådan studie skulle 

kunna visa en större kostnadsbesparing än vad som presenteras i denna studie.  

Vid presentationen visades en framtagen prototyp för att visuellt presentera lådans funktion. Lådan hade 

dock under presentationen tagits fram med viss skillnad i dimensioner mot ritningen som hade skickats till 

leverantören. Detta medföljde att en utav de tre vikkapslarna inte fick plats i den framtagna wellådan och 

kunde inte presenteras på korrekt sätt. Därför måste man göra en viss förfining utav wellådan så att den 

passar alla tre versioner utav vikkapslarna. Kanske öka någon utav längderna för att kunna göra tillverkningen 

utav wellådan mer realistisk för leverantören. Detta skulle fungera då man fortfarande har utrymme på pallen. 

Vid en eventuell implementering utav den framtagna wellådan mmåste man först validera slutpacken så att 

wellådan tar sig igenom. Sedan måste ett arbete på varje linje om hur man ska ställa om maskinen utföras. 

Armar i maskinen som viker ihop wellådan behöver flytta på sig och robotar behöver programmeras om samt 

att man måste ändra på vilket pallmönster som plockroboten ska ställa wellådan på pallen. Detta kommer att 

bli ett stort arbete för AstraZeneca och produktionslinor kommer att behöva stå stilla under längre tid. 

Därför behövs en vidare studie på hur man ska utföra detta på bästa sätt.  

  



 

22 

 

  



 

23 

 

 

7. Källhänvisning 
 

R. Abdul-Jalil, C. Selman, 2015, Effektivisering och optimering av transport och emballage för kretskort 

M. Amelin, 2015, EG2205+Linjärprogrammering 

Arbetsmiljöverket, 2018, https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---

ergonomi/manuell-hantering/  

AstraZeneca, 2019, https://www.astrazeneca.se/om-oss/verksamheten-i-sverige.html 

B. Bergman, B. Klefsjö, 2012, Kvalitet från behov till användning 

D. J. Bloomberg, S. LeMay, J. B. Hanna, 2002, Logistics  

J. R. Costanza, 1996, The Qquantum leap: In speed to market 

DS Smith, 2014, Förpackningsguiden 

Fefco assco, 2001, International Fibreboard Case Code 

Iggesund Paperboard AB, 1993, Kartonghandboken,  

T. Jackson, 1993, Clean production strategies 

J. Juran, 1974, Quality control handbook, Third edition 

Swedish Standard Institute, 2003, https://www.sis.se/produkter/forpackningar-och-

distribution/varudistribution/pallar-for-allman-anvandning/ssen136981/,  

E. Östlund, 2017, Optimeringsmodell för platsallokering baserat på processkartläggning, en fallstudie 

Muntliga källor: 

Å. Holmberg, Packaging Engineer, AstraZeneca 

E. Ylikangas, Material Planner, AstraZeneca 

  

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/manuell-hantering/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/manuell-hantering/
https://www.astrazeneca.se/om-oss/verksamheten-i-sverige.html
https://www.sis.se/produkter/forpackningar-och-distribution/varudistribution/pallar-for-allman-anvandning/ssen136981/
https://www.sis.se/produkter/forpackningar-och-distribution/varudistribution/pallar-for-allman-anvandning/ssen136981/


 

24 

 

 

 

  



 

25 

 

9. Bilagor 

Bilaga A Slutgiltig Kod 1 

 

  



 

26 

 

 

Bilaga B Slutgiltig Kod 2 

 

  



 

27 

 

 

 

 


	FRAMSIDOR klar
	RAPPORT klar



