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Sammanfattning 
MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är en svensk myndighet vars uppgift är 

att hjälpa till vid kriser och katastrofer samt att informera samhället för att vara mer 

förberedda inför katastrofer. För att kunna agera snabbt har MSB ett stort lager med materiel. 

En av de mest frekventa produktgrupperna som används är profilkläderna. I nuläget beställs 
profilkläderna främst baserat på magkänsla och det finns inte så mycket tanke bakom 
beställningarna. MSB vill nu förbättra sin lagerstyrning för att få en mer effektiv 
lagerhållning. Målet med detta arbete är därmed att skapa ett lagerstyrningssystem för MSB:s 
profilkläder.  
 
För att genomföra arbetet samlades data gällande inköp och efterfrågan in från MSB:s 
lagersystem. Denna data bearbetades sedan genom att den delades in i intervall och 
analyserades. För respektive produkt analyserades efterfrågemönster. Det beräknades även 
totalt antal uttagna produkter, medelvärdet för efterfrågan under en ledtidsperiod, 
standardavvikelsen för efterfrågan under en ledtidsperiod, årsefterfrågan, ekonomisk 
orderkvantitet, säkerhetslager, beställningspunkt och återfyllnadsnivå utifrån vissa 
antaganden. Dessa metoder analyserades för att identifiera det mest fördelaktiga 
lagerstyrningssystemet för MSB:s profilkläder. Även olika principer för prognostisering 
behandlades för att utreda hur den framtida efterfrågan av dessa produkter borde 
prognostiseras.  
 
Rekommendationen som tagits fram genom beräkningarna och analysen är att MSB bör 
använda sig av ett återfyllnadssystem för beställning av profilkläder. I MSB:s fall innebär 
detta att lagernivån ska undersökas två gånger om året och de olika profilkläderna ska sedan 
beställas upp till en förutbestämd nivå baserat på historisk efterfrågan och säkerhetslagret. I 
MSB:s fall bedömdes säkerhetslagret som extra viktigt eftersom efterfrågan är väldigt ojämn 
och osäker. Att ha ett större säkerhetslager bidrar bland annat till högre kostnader men i 
MSB:s fall anses en hög beredskap vara viktigare än att minimera kostnaderna.  
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Abstract 
The Swedish Civil Contingencies Agency is a Swedish authority whose task is to help in the 
event of crises and disasters as well as informing the society about being prepared for 
disasters. In order to act quickly, The Swedish Civil Contingencies Agency has a large stock 
of all materials where one of the most frequent product groups used is the promotional 
clothing. At present, the promotional clothing are mainly ordered on intuition and the system 
is not well thought out. The Swedish Civil Contingencies Agency now wants to improve its 
inventory control to obtain a more efficient warehouse. The purpose of this thesis is to 
recommend an inventory control system for promotional clothing for the Swedish Civil 
Contingencies Agency.  
 
In order to carry out the work, data regarding purchases and demand were collected from the 
warehouse management system. The data was then processed by dividing it into intervals and 
analysing it. First were patterns in the demand analysed for each product. Then were the total 
number of delivered products, the average demand during a lead period, the demand standard 
deviation during the lead period, the yearly demand, the economic order quantity, the security 
stock, the order point and the refill level calculated for each product based on certain 
assumptions. These methods were investigated to identify the most advantageous inventory 
management system for the Swedish Civil Contingencies Agency for promotional clothing. 
Different principles of forecasting were also considered to investigate how future demand for 
these products should be calculated. 
 
The recommendation based on the calculations and analysis was that the Swedish Civil 
Contingencies Agency should use a “order-up-to level” system for ordering promotional 
clothing. In this case, this means that the stock level will be examined twice a year, and the 
different promotional clothing will then be ordered up to a predetermined level based on 
historical demand and safety stock. In this case, the safety stock was considered extra 
important as demand is very uneven and uncertain. Having a larger safety stock contributes, 
among other things, to higher costs. However, for the Swedish Civil Contingencies Agency, a 
high level of preparedness is considered to be more important than minimizing costs. 
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1. Inledning 
För de flesta företag är lagret en viktig del i verksamheten. Genom att använda ett lager kan 
varorna snabbt levereras när ett behov uppstår. Det är viktigt att ha en lagom nivå av varor då 
för många varor binder kapital och kan öka risken att något ska hända med varorna. En för 
låg nivå kan leda till brist och oförmåga att nå efterfrågan. (Oskarsson et al., 2013) 
 
1.1 Företagsbeskrivning/bakgrund 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet som bland 
annat medverkar i olika insatser vid katastrofer runt om i världen. MSB jobbar också med att 
försöka utveckla samhället till att vara mer förberedd inför olyckor och kriser och på så vis 
kunna hantera dessa bättre. MSB har som uppdrag att hjälpa till och organisera inom svenska 
myndigheter vid allvarliga situationer och samtidigt stödja EU och FN-organisationer. När 
någon allvarlig situation har inträffat ska MSB se till att hjälpa till med katastrofen och se till 
att viktig information distribueras till alla inblandade. MSB ska även ha en materiell 
beredskap för att snabbt kunna bistå med materiel som behövs vid olika insatser. (MSB u.å.) 
 
Eftersom MSB är en myndighet måste de följa LOU, lag om offentlig upphandling, vid 
upphandling och inköp. (MSB, 2011). LOU måste följas av alla myndigheter och finns till för 
att säkerställa konkurrensen på marknaden och samtidigt hålla nere kostnaderna för 
användning av skattemedel. Lagen om offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och ser 
ungefär likadan ut över hela EU. Lagen innebär att myndigheten ska välja den mest lämpade 
leverantören för uppdraget. (Konkurrensverket u.å.) 
 
MSB:s internationella insatser efterfrågas vanligen från olika FN-organ. När en förfrågan 
kommer till MSB måste de ta ställning till om de vill ta sig an uppdraget eller inte. Om de tar 
sig an uppdraget måste de söka finansiering från Sveriges biståndsmyndighet Sida. De flesta 
insatserna är i Afrika eller mellanöstern. MSB:s roll är oftast i den inledande humanitära 
fasen precis efter en olycka har inträffat. Deras uppdrag kan exempelvis vara att bygga upp 
ett base camp som räddningspersonalen kan använda. Ett base camp innebär i detta fall att de 
som anländer först på plats vid en olycka börjar slå upp ett sorts läger där de som arbetar med 
insatsen kan bo. Detta kan ske snabbt då de olika delarna redan är färdigpackade i containers. 
Ett base camp innehåller bland annat tält där insatspersonal kan sova, köksutrustning, 
toaletter, duschar och reception för registrering. Lägren är även självförsörjande vad det 
gäller elverk och vattenverk. Ett base camp går att anpassa efter olika antal personer i olika 
intervall genom att exempelvis addera fler sovplatser. (Staake & Johansson, 2017) 
 
Tiden från det att larmet kommer in tills dess att insatspersonalen ska befinna sig på 
flygplatsen skiljer sig mycket mellan olika typer av insatser. Den kortaste responstiden har 
bland annat snabbinsatsstyrkan och det svenska nationella ambulansflyget som ska inställa 
sig inom sex timmar. I en majoritet av insatserna är det endast enskilda experter som 
efterfrågas men i vissa fall är det team på många personer från MSB som åker ut på en och 
samma insats. (Staake & Johansson, 2017) 
 
1.2 Problembeskrivning 
För att snabbt kunna agera när kriser uppstår har MSB lager i Kristinehamn där produkterna 
förvaras. Några av de artiklar som används mest frekvent är MSB:s profilkläder. Dessa 
används av personalen som åker ut på insatser och måste därmed alltid finnas i lager när 
olyckor eller katastrofer slår till. Ett problem är att insatserna varierar mycket både i storlek 
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och frekvens vilket gör det svårt att prognostisera efterfrågan. Profilkläderna finns även i en 
mängd olika storlekar vilket försvårar beställningarna. Profilkläderna beställs enligt ett 
ramavtal där frakt inte behöver betalas för order som överstiger 2000 kronor. I dagsläget 
finns det för de mest frekventa artiklarna ett lagersystem där miniminivåer finns angivet. För 
vissa artiklar finns även föreslagna orderkvantiteter. Problemet är att dessa inte är baserade på 
några teorier kring lagerstyrning och oftast läggs beställningar utifrån magkänslan snarare än 
de angivna kvantiteterna. (Staake & Johansson, 2017) 
 
Under 2012 byttes det gamla lagersystemet ut till ett nytt med mycket mer information 
inbyggt. I systemet går det exempelvis att se var en specifik artikel har varit och vilka artiklar 
som har varit på en specifik plats. Med hjälp av en handdator registreras artikelns plats och 
det går även att se hur många av respektive artikel som finns i lager. (Staake & Johansson, 
2017) 
 
De artiklar som kommer behandlas är tolv olika sorters t-shirts, pikéer och skjortor som 
personalen kan använda. De flesta artiklarna finns i storlekarna S-XXL. Artiklarna beskrivs i 
tabell 1. 
 
Tabell 1 – Artikellista 
Artikel Storlekar Antal storlekar 
Piké, herr, MSB (eng), vit S-XXL 5 st. 
Piké, herr, MSB (eng), svart S-XXL 5 st. 
Piké, dam, MSB (eng), vit S-XXL 5 st. 
Piké, dam, MSB (eng), svart S-XXL 5 st. 
T-shirt, MSB (eng), bomull, grå XS-XXL 6 st. 
T-shirt, MSB (eng), bomull, svart S-XXL 5 st. 
Skjorta, MSB (eng), lång ärm, grov, kaki XS-XXL 6 st. 
Skjorta, MSB (eng), lång ärm, grov, svart XS-XXXL 7 st. 
Skjorta, herr, MSB (eng), lång ärm, tunn, kaki S-XXL 5 st. 
Skjorta, dam, MSB (eng), lång ärm, tunn, kaki XS-XXL 6 st. 
T-shirt, dam, MSB (eng), funktionsmaterial, grå S-XXL 5 st. 
T-shirt, herr, MSB (eng), funktionsmaterial, grå S-XXL 5 st. 
Totalt  65 st. 
 
1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att skapa ett välfungerande lagerstyrningssystem för MSB:s 
profilkläder.  
 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att underlätta för MSB att genomföra beställningar genom att 
skapa ett system för beräkning av beställningspunkter och orderkvantiteter, förankrat i teorier 
om lagerstyrning. Detta för att säkerställa tillgången av profilkläder utan att ha onödigt stora 
lagernivåer. 
 
1.5 Frågeställningar 
För att ta fram ett lagerstyrningssystem behöver olika parametrar beräknas. För att systemet 
ska vara välfungerande krävs dessutom att ett system som passar de givna förutsättningarna 
används. Parametrarna i lagerstyrningssystemet består av tidpunkt för beställning och 



3 

beställningskvantiteten. För att beräkna dessa måste en prognos av den framtida efterfrågan 
göras. För att kunna göra en prognos behöver historisk data studeras och användas som 
prognosunderlag. Detta leder fram till följande frågeställningar som behandlas i turordning: 

1. Vilken efterfrågemodell beskriver MSB:s historiska efterfrågan av profilkläder? 
2. Vilken prognosmetod bör användas för att göra en prognos av efterfrågan? 
3. Hur stor beräknas åtgången av de olika profilkläderna vara i framtiden?  
4. Vilket lagerstyrningssystem bör MSB använda sig av? 
5. Hur mycket ska beställas av de olika profilkläderna och när ska beställning ske? 

 
1.6 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer endast behandla de specifika produkter som väljs i samråd med 
MSB, vilka finns listade i tabell 1. Avgränsning kring tidshorisont för historisk datainsamling 
som rör lagerutveckling gäller mellan november 2012 till april 2017. Detta eftersom MSB 
bytte affärssystem och det inte finns data längre tillbaka i tiden. De enda produkterna som 
inte har data från uppstarten av det nya affärssystemet är profilkläderna skjorta tunn dam och 
skjorta tunn herr som började användas 2015-02-09 samt t-shirts funktionsmaterial för dam 
och herr som började användas 2015-06-03. För dessa har data samlats in för perioden som 
de har använts av MSB.  
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2. Metod 
Detta kapitel behandlar de olika metoder som användes under examensarbetet samt hur dessa 
användes.   
 
2.1 Metodik 
I detta delkapitel presenteras teori kring de metoder som användes i arbetet. De områden som 
tas upp är metodansats, intervju samt reliabilitet, validitet och objektivitet. 
 
2.1.1 Metodansats 
Här beskrivs de olika metodansatserna kvalitativ och kvantitativ metod, samt en blandning av 
de båda i form av triangulär metod. 
  
Enligt Eliasson (2013) finns det två metoder som är vanligast inom kvalitativa metoder, 
observation och intervju. Kvalitativa metoder passar bäst när det krävs mer djupgående 
information för att förstå ämnet. Det kan till exempel vara när förståelse för det som 
undersöks gradvis kommer fram och kunskap på så sätt fås. Flexibilitet är en av de största 
fördelarna med kvalitativa metoder eftersom det går att rätta sig efter situationen och efter hur 
undersökningen artar sig. Kvalitativ metod är även bra då den kan utreda sådant som i vissa 
fall inte kvantitativa metoder kan utreda, till exempel sådant som inte går eller delvis inte går 
att fastställa i kvantitet.  
 
Kvalitativa metoder ska användas när det rör sig om hur folk beter sig, hur de tänker och när  
detta sedan ska analyseras. Kvalitativa metoder är också bra för att kunna finna och förstå 
mönster. Ska det undersökas om exempelvis vilka sorters blommor som finns på en äng eller 
deras karaktärer så ska kvalitativa metoder användas. (Trost, 2010) 
 
Vid kvalitativa metoder krävs det att den som utför undersökningen använder sin kännedom 
om ämnet samt sina egna värderingar. Detta är av yttersta vikt för att kunna arbeta med 
materialet och kunna analysera detta på bästa sätt. Den som utför undersökningen måste 
också förstå hur människor fungerar och beter sig för att kunna göra rätt analyser. Till 
skillnad mot kvantitativ metod används i huvudsak inte siffror utan mer beskrivande data. Det 
finns dock mängdvärden som kan förekomma exempelvis i undersökningar som har till 
exempel “låg”, “varken låg eller hög”, “hög” som svarsalternativ. Det kan då handla om 
frågor om livskvalitet eller andra saker som rör hur de som svarar upplever olika situationer. 
(Olsson & Sörensen, 2011) 
 
När siffror ska utvärderas är kvantitativa metoder bättre att använda. Då kvantitativa 
undersökningar inte kan justeras i efterhand är det viktigt att se till att fråge-materialet är 
genomtänkt från början samt att undersökningens struktur har tydlighet. En fördel med 
kvantitativ metod är att genom att förbereda undersökningen väl kan efterarbetet underlättas. 
Detta kan till exempel ske genom att se till att svaren sorteras på ett specifikt sätt i 
programmet som används. Oftast är kvantitativa metoder billigare att genomföra än 
kvalitativa metoder då de kräver mindre tid av de som utför undersökningen. (Eliasson, 2013) 
 
Trost (2010) anser (om än förenklat) att om frågeställningarna till undersökningen är av 
“hur”-karaktär så ska kvantitativa metoder användas för att besvara frågeställningarna. 
Exempel på sådana frågor kan vara “hur ofta, hur många eller hur vanligt”. Kvantitativa 
metoder är bra när det gäller att räkna och kvantifiera.  
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För att kunna jobba med kvantitativa metoder behöver den som gör undersökningen förhålla 
sig objektiv till det data som undersöks för att kunna behandla och analysera materialet 
korrekt. Det är viktigt att hålla undersökningen objektiv eftersom undersökningen måste 
kunna gå att göra om och samtidigt ge samma svar varje gång. Kvantitativa metoder lämpar 
sig när materialet som används innehåller mycket siffror. Inom kvantitativa undersökningar 
försöker de som gör undersökningen ta fram förklaringar till händelser som kan behandlas på 
ett statistiskt sätt. (Olsson & Sörensen, 2011) 
 

Det går att blanda kvalitativ och kvantitativa metoder för att se till att täcka det behov som 
finns. Detta kallas triangulering. Triangulering leder till att undersökningen får en bättre 
helhetsbild än om endast en metod skulle användas. Det gäller att utforma hjälpmedel för att 
undersökningen ska kunna svara på frågeställningarna. (Eliasson, 2013)   
 
Även Olsson och Sörensen (2011) anser att det går att blanda olika metoder genom 
triangulering för att täcka in fler vinklar av problemet. Detta kan innebära att kvalitativa och 
kvantitativa metoder används som komplement till varandra. Nackdelen med detta är att 
datagenomgången tar längre tid men förståelsen för materialet ökar.  
 

2.1.2 Intervju 
David och Sutton (2016) anser att en intervju ska läggas upp på ett specifikt sätt, först tycker 
de att intervjuaren ska börja med frågor som får respondenten att känna sig avslappnad, så 
kallade uppvärmningsfrågor. Efter det kan intervjuaren börja ställa demografiska frågor. 
Därefter kan intervjun övergå till att fråga om de centrala delarna inom undersökningen som 
ska genomföras. Därefter kan följdfrågor ställas för att få mer kännedom kring detaljer. 
Avslutningsvis bör intervjuaren upprepa svaren som respondenten sagt för att försäkra sig om 
att båda parter är överens och att inga missförstånd finns.  
 
För intervju kan metoden utformas till att vara mer eller mindre strukturerad. Om intervjuaren 
vill göra intervjun mer kvantitativ bör frågeformulär eller fråge-guider tas fram som 
intervjuaren kan fråga respondenten. Då får intervjun en mer kvantitativ utformning. Vill 
intervjuaren hellre ha en mer kvalitativ intervju ska frågorna och ämnet som ska diskuteras 
redan i förväg vara mer eller mindre förutbestämda. Ibland kan intervjuer göras med fler än 
en respondent, vilket kan vara till stor nytta i vissa fall. Det är bra att försöka ha med 
inspelningsutrustning eller att se till att anteckna under tiden för att sammanställa intervjun. 
(Eliasson, 2013)  
 
Intervju utförs bäst genom ett möte mellan den som intervjuar och respondenten. Det går 
också att utföra via telefon eller genom att använda en dator. Beroende på vilka svar 
intervjuaren vill komma åt hos respondenten beror på hur utformningen av frågorna kan 
besvaras. Vill intervjuaren att respondenten ska ha utrymme att kunna beskriva sitt svar mer 
utförligt är det en mer kvalitativ intervju. Kvalitativa intervjuer kan genomföras med olika 
grad av strukturering och standardisering. (David & Sutton, 2016) 
 

En intervju kan vara strukturerad, ostrukturerad eller halvstrukturerad. Strukturerad intervju 
handlar om att se till att svaren alltid blir identiska varje gång de fås vid en intervju, detta kan 
göras med att ge svarsalternativ. Strukturerad intervju strävar efter att intervjun ska kunna 
vara upprepningsbar och på sätt få ett högt värde på reliabiliteten. I en ostrukturerad intervju 
strävar intervjuaren efter att få svar som är mer utförliga där respondenten får utrymme att 
berätta sitt svar på en djupare nivå jämfört med det strukturerade sättet. I ostrukturerad 
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intervju strävas det efter hög validitet vilket skiljer sig från strukturerat intervjuande. 
Halvstrukturerad intervjuform bygger på en blandning av strukturerad och ostrukturerad 
intervjuform. Där kan intervjuaren växla mellan öppna svarsalternativ till mer slutna 
svarsalternativ som till exempel “ja och nej-svar” eller liknande. Det kan vara bra initialt när 
intervjuaren ännu inte fått tillräcklig kunskap om vad undersökningen handlar om. (David & 
Sutton, 2016) 
 

Intervjun kan även vara standardiserad eller ej standardiserad. Med standardisering så kan 
intervjuaren bestämma vilken detaljnivå som svaren från respondenten ska ge. Har 
intervjuaren använt sig av svarsalternativ blir det mer en kvantitativ intervju. Används i 
stället öppna svarsalternativ fås en bredare förståelse men däremot är det svårare att utvärdera 
svaren med varandra kvantitativt. (David & Sutton, 2016) 
 
2.1.3 Reliabilitet, validitet och objektivitet 
För att arbetet ska ha hög reliabilitet ska undersökningen få samma resultat om den utförs 
igen. För att få en hög reliabilitet måste mätningarna utföras och bearbetas noggrant. 
Reliabilitet är viktigt för att försäkra sig om att slutsatserna bygger på korrekt data och 
information. Vid insamling av kvantitativ data är det viktigt att se till att denna data 
registreras på rätt sätt så inga misstag begås. Vid insamling av kvalitativ data är det viktigt att 
se till att informationen tolkas på rätt sätt. Om datainsamlingen sker via intervju kan 
respondenten exempelvis läsa igenom dokumentationen för att se till att alla uppgifter har 
tolkats på rätt sätt. (Eliasson, 2013) 
 
Även David och Sutton (2016) beskriver att reliabilitet bygger på hur det som undersökts kan 
ge samma svar även vid senare tillfällen. Det är av stor betydelse att de mått som 
mäts/jämförs blir exakta, annars kan inte reliabiliteten mätas på ett korrekt sätt om testet 
utförs senare igen. Det går då heller inte att upptäcka olika skillnader om testerna inte kan gå 
att jämföras på ett felfritt sätt. Hög reliabilitet betyder att testet är reliabelt. För att försäkra 
sig om att testet har hög reliabilitet kan testet göras om med ett viss tidsintervall och se om 
samma svar fås vid de olika tillfällena. (David & Sutton, 2016) 
 
För att arbetet ska ha en hög validitet ska undersökningen mäta det som avses att mätas. Det 
är viktigt att ha en väldefinierad frågeställning för att veta vad som ska mätas. Det är även 
viktigt att informationen som samlas in är sann. (Eliasson, 2013) 
 
Även David och Sutton (2016) anser att validitet handlar om att se till att testet verkligen ser 
till att mäta det som avses att mätas och verkligen beskriver vad det är avsett för. Till 
exempel kan mätinstrumenten som ska används undersökas så att det säkerställs att de blir 
analyserade och gör det som de förväntas göras. Detta kallas för kriterievaliditet. Prediktiv 
validitet handlar om tidsintervall och hur senare tester kan ge samma resultat som tidigare 
tester. Ger testernas resultat samma svar har mätningen prediktiv validitet. (David & Sutton, 
2016) 
 

Objektivitet kan enligt Molander (1988) handla om hur fakta ska presenteras. För att skapa 
objektivitet vid till exempel intervjuer och observationer ska personen som utför 
undersökningen se till att undersökningen går att upprepa och att resultaten då också ska bli 
detsamma varje gång de genomförs. Detta oberoende av vem som utför undersökningen. 
Ibland är detta inte det bäst lämpade arbetssättet. Ibland kan det bästa för undersökningen 
vara att den inte är upprepbar och ger samma resultat varje gång. Detta eftersom att det inte 



7 

alltid är en möjlighet att återskapa undersökningen eller inte heller önskvärt.  
 
Enligt Hermerén (1972) innebär objektivitet ”saklig, opartisk och inte missvisande”. Detta 
kan exempelvis uppnås genom att skriva på ett begripligt och lättförståeligt sätt.  
 
Om resultat från en undersökning innehåller vissa felaktigheter eller en del misstag innebär 
det inte att objektiviteten är otillräcklig. Det är endast när felet eller felen kan kopplas till den 
som utfört undersökningen har influerat undersökningen med sina egna tankesätt än på fakta. 
(Kjørup, 2009) 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för arbetet. De delar som beskrivs är 
datainsamling, intervju och litteraturstudie. Tillvägagångssättet kopplas även samman med 
reliabilitet, validitet och objektivitet.  
 
2.2.1 Insamling av historisk data 
Historisk data gällande inköp och uttag ur lagret för de olika produkterna har samlats in från 
MSB. Denna data överfördes från affärssystemet Microsoft Dynamics till Excel-filer och 
kunde sedan bearbetas. Datainsamlingen skedde på plats hos MSB i Kristinehamn. Insamlad 
data är från tidsperioden november 2012 när det nya systemet infördes tills 
insamlingsdatumet som var 12 april 2017. För artiklarna skjorta tunn herr, skjorta tunn dam, 
t-shirt funktionsmaterial herr och t-shirt funktionsmaterial dam finns endast data från 2015 då 
dessa infördes. De data som finns angivet i Excel-filerna är inköp, uttag från lagret, 
förflyttningar och korrigeringar. Data är angiven efter det datum då aktiviteten hände.  
 
För att säkerställa att den data som samlas in registreras på rätt sätt genererades denna data 
till Excel-filer direkt från lagersystemet vilket ledde till mindre fel än om den skulle skrivits 
av för hand. För att försäkra att rätt data samlas in gick personal på MSB igenom 
lagersystemet och förklarade vad de olika beteckningarna betyder och vilka som bör 
användas i arbetet. Efter datainsamlingen fick personalen även kontrollera Excel-filerna för 
att säkerställa att rätt data hade samlats in.  
 
Att samla in data krävdes för att kunna genomföra beräkningar. Data samlades in för alla de 
12 artiklarna som är med undersökningen. För varje artikel finns även de olika storleksvalen. 
Den data som var mest intressant var data för gjorda inköp och efterfrågedata. Även data som 
rörde de satta miniminivåerna på profilkläder, dess pris och till viss del 
beställningskvantiteter på dessa samlades in. Detta då det tillför information om nulägets 
lagerstyrningssystem samt att denna data kan ligga till grund för de beräkningar som ska 
göras.  
 
2.2.2 Intervju hos MSB 
En intervju med personal på MSB genomfördes för att få information om organisationen och 
det upplevda problemet. Intervjun var halvstrukturerad vilket enligt David och Sutton (2016) 
innebär att frågorna kan vara både öppna och slutna och följas av följdfrågor. Denna 
intervjuform användes för att få reda på så mycket relevant information som möjligt men 
samtidigt få de specifika frågorna som behövdes i arbetet besvarade. 
 
Intervjun användes bland annat för att få en ökad förståelse för hur beställningsprocessen går 
till i nuläget och vilka problem som upplevs med denna. Detta var viktigt för att förstå syftet 
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med arbetet och för att göra uppdragsgivaren nöjd med arbetes resultat. Under intervjun 
ställdes även frågor kring MSB:s verksamhet i stort för att få mer förståelse kring 
myndigheten och dess uppdrag. Även mer tekniska delar behandlades, exempelvis 
genomgång av deras lagerstyrningssystem och den data som genereras från detta med 
förklaring av de olika ingående kategorierna för att kunna behandla dessa på ett korrekt sätt.  
 
Innan intervjun fick respondenterna ta del av intervjufrågorna för att kunna förbereda sig 
ordentligt och eventuellt leta upp fakta som behövdes. Under intervjun antecknades svaren 
som respondenterna gav. Vissa följdfrågor ställdes för att få fördjupade svar inom intressanta 
områden. Efter att svaren hade antecknats upprepade intervjuarna hur de uppfattade svaren 
och frågade om förtydligande vid otydligheter så inga missuppfattningar uppstod. Efter 
intervjun fick respondenterna bekräfta att informationen hade framförts korrekt genom att 
läsa igenom de antecknade svaren och kommentera eventuella felaktigheter. Intervjuarna höll 
intervjun professionell och varken förskönade eller svartmålade svaren utan endast använde 
den information som gavs. Intervjufrågorna med svar samt övrig information som erhållits 
via personlig kommunikation finns presenterad i bilaga 1, 2 och 3.  
 

2.2.3 Studiens reliabilitet, validitet och objektivitet  
Som tidigare nämnts måste arbetet kunna utföras igen med samma resultat för att ha hög 
reliabilitet. Vid insamling av kvantitativ data är det viktigt att se till att denna data registreras 
på rätt sätt så inga misstag begås. Detta har gjorts genom att använda data direkt från 
lagersystemet och använda inbyggda funktioner i Excel för att sortera och gruppera data 
istället för att göra detta för hand då det är lätt att missa att överföra viss data. Eftersom 
historisk data har samlats in från systemet borde denna data visa samma resultat oavsett när 
den samlas in. Vid insamling av kvalitativ data är det viktigt att se till att informationen 
tolkas på rätt sätt. För att säkerställa att informationen uppfattades och tolkades på rätt sätt 
delgavs respondenterna intervjufrågorna i förväg. Under intervjun skrevs sedan anteckningar 
ned för att komma ihåg vad som sades. Intervjuarna upprepade hur de uppfattade svaren och 
frågade om förtydligande vid otydligheter så inga missuppfattningar uppstod. 
Respondenterna fick även bekräfta att informationen hade framförts korrekt genom att läsa 
igenom de antecknade svaren och skriva egna kommentarer vid tvivelaktigheter. 
 
För att säkerställa hög validitet har arbetet mätt det som avsetts att mätas. Detta har gjorts 
genom att utreda frågeställningarna i arbetet eftersom att det är det som undersökts. Det har 
också gjorts genom att samla in information till frågeställningar som är sann. Datainsamling 
har skett i form av intervju med personal på MSB där respondenterna har fått läsa igenom 
sina svar efteråt och kommenterat om de ansåg något inte vara korrekt. Detta gör att intervjun 
och svaren därifrån anses vara sanna. Datainsamling har även samlats in genom Excel direkt 
från MSB:s affärssystem Microsoft Dynamics. Värden därifrån anses vara korrekta förutom 
några undantag som rör korrigeringar där det är svårförståeligt vad som skett. För att försäkra 
att rätt data samlas in gick personal på MSB igenom lagersystemet och förklarade vad de 
olika beteckningarna betyder och vilka som bör användas i arbetet. Efter datainsamlingen 
fick personalen även kontrollera Excel-filerna för att säkerställa att rätt data hade samlats in. 
 
Vid intervjun säkerställdes objektivitet genom att intervjun hölls professionell och 
informationen som framkom varken förskönades eller svartmålades när den sedan användes i 
arbetet. Enligt Hermerén (1972) kan objektivitet mot läsaren uppfyllas genom att skriva på ett 
begripligt och lättförståeligt sätt. För att säkerställa att läsaren uppfattar informationen på rätt 
sätt har mycket förklaringar används. Rapporten har även lästs igenom och kommenterats av 
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personer som inte är insatta i ämnet för att försäkra att informationen uppfattas på ett korrekt 
sätt. Slutligen har författarna tagit en objektiv syn mot uppdragsgivaren och inte låtit sina 
egna åsikter påverka resultatet och rekommendationen. Genom dessa åtgärder borde 
undersökningen gå att upprepa och få samma resultat oavsett vem som genomför 
undersökningen. 

 

2.3 Litteraturstudie 
Vetenskapliga artiklar studerades för att få information till arbetet. De områden som 
behandlades i litteraturstudien var prognostisering av katastrofer och lagerstyrning. Även  
information kring vad som tidigare har gjorts inom området har eftersökts. Exempel på 
sökord som användes är: “prognostisera naturkatastrofer”, “prognostisera”, 
”naturkatastrofer”, “logistik”, “lager”, “katastroflogistik”, “ekonomisk orderkvantitet”, 
“beställningspunkt” och “orderkvantitet”. Sökningar gjordes på både svenska och engelska 
för att få en större bredd på studien, det vill säga fler träffar på sökningar som kan vara 
relevanta. Vid informationssökningen användes främst Liu:s databas och Google Scholar. 
Viss information togs även från fysiska böcker i biblioteket eller kurslitteratur som rör ämnet. 
 
Enligt Eriksson et al. (2013) kan sökord formuleras efter problemformuleringen är fastställd. 
Sökorden kan sedan användas i litteratursökningen. En litteratursökning kan bland annat 
göras för att se vilken forskning som har gjorts tidigare inom området. Litteraturen kan 
exempelvis bestå av böcker, vetenskapliga artiklar eller andra typer av rapporter och 
avhandlingar. Litteratursökningen kan ske manuellt, exempelvis genom att leta i artiklar och 
vetenskapliga tidskrifter, eller via sökning i olika databaser. Genom att kombinera flera olika 
sökord kan färre och mer relevanta träffar fås. Vid genomgång av en artikel kan referenslistan 
studeras för att hitta fler relevanta artiklar. När ett antal relevanta artiklar har hittats bör 
sammanfattningarna läsas för att bestämma vilka artiklar som ska undersökas vidare och läsas 
i sin helhet. Tillvägagångssättet som Eriksson et al. (2013) beskriver användes för att 
genomföra litteratursökningen. Detta genom att påbörja litteratursökningen när 
problemformuleringen var utformad. I litteraturstudien ingick sökningar som rörde logistik, 
prognostisering samt katastrofer av olika slag. Några sökord kombinerades för att begränsa 
sökträffarna till de som var mest relevant för arbetet. När en artikel hittades som att döma av 
dess titel verkade ha betydelse för arbetet lästes sammanfattning igenom och utvärderades. 
Detta för att se om hela artikeln skulle läsas eller låta vara och hitta någon ny artikel med 
större värde för arbetet. I artiklarna som var av intresse för arbetet gicks referenslistan 
igenom för att försöka hitta andra referenser som kunde vara av stor vikt. 
 
Tabell 2 nedan visar antal träffar för de olika sökorden inom området samt vilka referenser 
som hämtades från dessa sökningar. Sökningen har genomförts i databasen web of science. 
Det som kan utläsas av tabell 2 är att huvudorden för arbetet såsom de fyra första sökningarna 
ger många sökträffar. När sökningar sedan görs på mer specifika sökord för arbetet och 
kombinationer av olika sökord blir antalet träffar mindre. Därefter valdes artiklar med mest 
relevanta rubriker och fick på så sätt fram artiklar att undersöka. För de valda artiklarna lästes 
sammanfattning och om de var intressanta lästes hela artikeln. Artiklar som kunde tillföra 
arbetet relevant information användes sedan till teorikapitlet som vetenskaplig grund till 
arbetet. Tabellen visar även vilka referenser som har använts från respektive sökning.      
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Tabell 2 - Sökord med antal träffar och valda referenser 
Nr. Sökord Antal träffar Valda referenser 
1 “Logistics” 257 160  
2 “Natural disaster” 14 270  
3 “Forecast” 126 093  
4 “Uncertainty” 362 723  
5 “Warehouse” 13 779  
6 “Warehouse design” 3 797 (Rouwenhorst et al., 2000) 
6 “Economic order quantity” 2 284  
7 “Safety stock” 2 183  
 “Safety stock 

determination” 
79 (Ruiz-Torres & Mahmoodi, 2010) 

8 “Reorder point” 908  
9 “Humanitarian logistics”  451 (Kovács & Spens, 2009) 
10 “Forecasting” AND “natural 

disaster” 
476 (Aoyagi, 2014) 

(Goddard et al., 2014) 
11 “Economic order quantity” 

AND “uncertainty” 
126 (Chuang & Chiang, 2016) 

12 “Safety stock” AND 
“uncertainty” 

237 (De Zoysa & Rupasinghe, 2016) 

 
I tabellen framgår det att litteraturen till arbetet hämtades främst från de sökningar då olika 
sökord kombinerades. Dessa artiklar fanns troligtvis med i sökträffarna även innan sökorden 
kombinerades men genom att kombinera sökorden kunde de relevanta artiklarna identifieras 
lättare. Vissa referenser hittades även genom att studera referenslistan på redan funna 
referenser. Yu (1997) togs upp i Chuang och Chiang (2016) och ansågs vara en relevant källa 
att undersöka vidare. Även Van Wassenhove (2006) hittades som referens i Cozzolino 
(2012).  
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3. Teoretisk referensram 
Här presenteras de teoriområden som är relevanta för arbetet. Dessa är områden inom logistik 
och prognostisering. I kapitlet presenteras även formler för de beräkningar som ska göras 
samt information kring tidigare studier inom de olika områdena.  
 

3.1 Logistik 
Jonsson och Mattson (2011) definierar logistik som “planering, organisering och styrning av 
alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och 
returflöden av använd produkt, och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga 
intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg 
kapitalbindning och små miljökonsekvenser”. 
 
Enligt Rouwenhorst et al. (2000) består en stor del av företagens produktionskostnader av 
logistikrelaterade kostnader. Efterfrågan av korta ledtider och en hög variationsgrad på 
produkter leder till att företagen måste utveckla effektiva logistikflöden för att få företaget att 
fungera. Hela distributionsnätverkets effektivitet bestäms av effektiviteten i dess noder, som 
oftast består av olika lager.  
 

3.2 Katastroflogistik 
Många katastrofer, både naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor, inträffar 
varje år runt om i världen. Dessa katastrofer kräver många liv och kostar samhället mycket 
pengar. För att kunna agera snabbt och hjälpa de drabbade områdena är områdena logistik 
och supply chain management viktiga. Detta forskningsområde inom logistik kallas 
katastroflogistik eller “humanitarian logistics” på engelska. När en katastrof inträffar är det 
många olika aktörer är inblandade och det är viktigt att dessa kan samordnas. (Cozzolino, 
2012) 
 
Van Wassenhove (2006) anser att logistik inom det humanitära området är “the processes and 
systems involved in mobilizing people, resources, skills and knowledge to help vulnerable 
people affected by disaster”. Katastroferna kan förutom att delas in i naturkatastrofer och 
katastrofer orsakade av människor även delas in i katastrofer som märks gradvis och går att 
förutse och katastrofer som kommer plötsligt. Exempel på katastrofer inom de olika 
dimensionerna visas i figur 1. 
 

 
Figur 1 - Olika typer av naturkatastrofer delvis baserad på Van Wassenhove (2006). 

Vissa typer av katastrofer kan kopplas till specifika områden och blir då lättare att förutse, 
exempelvis är det ofta känt vilka områden som drabbas av jordbävningar och 
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översvämningar. Plötsliga naturkatastrofer leder oftast till att infrastrukturen i området 
förstörs. Exempelvis kan broar förstöras, elektriciteten försvinna och 
kommunikationsutrustning drabbas vilket kan försvåra hjälparbetarnas arbete. I områden som 
frekvent drabbas av naturkatastrofer kan dessa skador förebyggas genom att konstruera 
robust infrastruktur. (Kovács & Spens, 2009) 
 
Vid långsamma katastrofer är det möjligt att prognostisera när katastrofer ska inträffa och 
förbereda för dem exempelvis genom att konstruera camps. Ett annat sätt är att lära 
lokalbefolkningen hur de ska agera när katastrofen slår till eller vad de ska göra för att 
undvika att katastrofen påverkar dem. Detta är främst applicerbart i områden där katastrofer 
är återkommande och förutsägbara exempelvis i områden som ofta drabbas av cykloner eller 
översvämningar. Vid agerande på långsamma och plötsliga katastrofer är olika saker i fokus. 
När det gäller plötsliga katastrofer är ledtiden viktigast medan kostnadseffektivitet är 
viktigare vid långsamma katastrofer eftersom det finns mer tid för planering. (Kovács & 
Spens, 2009) 
 
Humanitär logistik har legat flera år efter traditionell logistik eftersom de inblandade parterna 
har haft svårt att inse varför det är viktigt. Även fast situationen vid katastrofer är annorlunda 
kan de vanliga logistikaktiviteterna anpassas och även användas i detta sammanhang. En av 
de största skillnaderna är osäkerheten som alltid finns hos humanitär logistik. Designen av 
försörjningskedjan blir väldigt viktig eftersom det är svårt att snabbt få iväg okänt materiel 
till en okänd plats. (Van Wassenhove, 2006) 
 
En annan problematik med humanitär logistik är att insatserna finansieras med hjälp av 
donationer. De plötsliga katastroferna tenderar att få mer finansiellt stöd än de långsamma 
vilket ger olika villkor för olika insatser. För att kunna förbättra framtida insatser är 
förberedelser väldigt viktigt. Förberedelserna kan exempelvis innebära att träna upp personal, 
ta vara på erfarenheter från tidigare insatser och skapa samarbete med andra parter i 
samhället. Även här är finansieringen ett problem eftersom donationer oftast går till specifika 
insatser och det är svårt att få pengar till förberedande aktiviteter. (Van Wassenhove, 2006) 
 
3.3 Lager 

Lager används för att skapa en slags buffert i flödet från leverantör till slutkund. Lagret kan 
delas upp i flera olika delar exempelvis omsättningslager och säkerhetslager. 
Omsättningslagret ska svara upp för den normala efterfrågan medan säkerhetslagret ska täcka 
för osäkerheter exempelvis ökad efterfrågan eller försenade leveranser. (Jonsson & Mattsson, 
2011) 
 
Nackdelarna med lager är att det kostar mycket pengar. Dessa kostnader brukar delas upp i 
lagerhållningskostnader och lagerföringskostnader. Lagerhållningskostnader innehåller 
kostnader för bland annat lageryta i lokaler och personal som ska utföra arbete i lagret 
exempelvis inlagring, förflyttningar, utplockning och inventering. Lagerföringskostnader 
innebär den ekonomiska låsningen som varorna i lagret utgör, att varorna binder kapital så 
länge de ligger i lager. I lagerföringskostnader ingår även riskkostnader för att ha varorna i 
lager exempelvis kostnader för skador, stöld, inkurans och svinn. Genom att använda lager 
kan stordriftsfördelar uppnås, exempelvis genom att köpa stora volymer av material åt 
gången. I många fall blir även transportpriset per vara billigare om många varor transporteras 
samtidigt. (Oskarsson et al., 2013) 
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I ett lager finns normalt aktiviteterna mottagning, inlagring, plockning och utleverans. 
Mottagning innebär att produkterna anländer till lagret. Detta kan ske med olika transportslag 
beroende på om produkten kommer från den egna produktionen eller en utomstående 
leverantör. Produkterna kontrolleras och packas eventuellt om. När mottagningen är klar 
placeras produkterna i lagret vilket kallas inlagring. Lagring kan ske i olika steg exempelvis 
först som bulk och sedan på plockplats. Bulklagring är mer ekonomiskt medans lagring på 
plockplats gör att varorna är lättare att komma åt.  I nästa steg hämtas varorna från lagret 
vilket kallas plockning. I detta steg ingår även att gruppera olika varor som är i samma order. 
När varorna är plockade och sorterade skickas de till utleveransen där de kontrolleras och 
packas. (Rouwenhorst et al., 2000) 
 
3.3.1 Lagerstyrning 
Lagerstyrning innebär när produkter ska beställas, hur mycket som ska beställas varje gång 
och hur osäkerhet ska hanteras. För att ta reda på dessa finns flera olika metoder med olika 
kombinationer av fast eller varierande beställningsintervall och beställningskvantitet. Vilken 
metod som ska användas beror på hur förutsägbar efterfrågan är. (Oskarsson et al., 2013) 
 

3.3.2 Beställningspunkt  
Vid användning av beställningspunkt som lagerstyrningsmetod anges en specifik punkt 
(lagerkvantitet) för varje vara. När varan understiger denna kvantitet är det dags att göra en 
beställning. Beställningspunkten ska motsvara den förväntade efterfrågan under ledtiden samt 
ett eventuellt säkerhetslager. Vid användning av denna metod krävs ofta ett säkerhetslager för 
att kunna hantera en ökning av efterfrågan. Beställningspunkt beräknas enligt: 
 

�� = �� + � × �� 

där: 

BP = Beställningspunkten 

SL = Säkerhetslager 

D = Efterfrågan  

LT = Ledtid 
(Jonsson & Mattsson, 2011) 
 
3.3.3 Periodbeställningssystem 
Beställningar kan även ske med ett visst tidsintervall, vilket kallas periodbeställningssystem. 
Vid inspektion av lagernivån fylls lagret upp till en förutbestämd återfyllnadsnivå. 
Inspektionsintervallet kan antingen bestämmas genom att se till den ekonomiska 
orderkvantiteten eller anpassas efter vad som passar för företaget eller leverantören. Om 
inspektionsintervallet beräknas med hjälp av ekonomisk orderkvantitet används formeln: 
 

� =  
���

�
 

 
där 
��� = Ekonomisk orderkvantitet 
� = Medelefterfrågan 
 
Återfyllnadsnivån beräknas sedan enligt: 
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Å = �� +  �!" +  �! 

 
�� = Säkerhetslagret 
�!" = Efterfrågan under ledtid 
�! = Efterfrågan under inspektionsintervallet 
(Olhager, 2013) 
 

3.3.4 Ekonomisk orderkvantitet 
Det finns olika sätt att bestämma hur stor kvantitet som ska beställas. En vanlig metod är 
ekonomisk orderkvantitet som beräknas genom att väga ordersärkostnader (kostnader för att 
beställa, administrera och ta emot en order) och lagerhållningssärkostnader (kostnader för att 
ha materialet i lager). Ekonomisk orderkvantitet beräknas enligt: 
 

��� =
2 × � × �

� × �
 

där: 

D = Efterfrågan 

O = Ordersärkostnad 

r = Lagerränta 

p = Produktvärde 
 
Antaganden som görs för att denna formel ska fungera är att hela orderkvantiteten levereras 
in samtidigt, att orderkvantiteten inte påverkar styckpriset och att det inte förekommer någon 
brist. Fördelar med ekonomisk orderkvantitet är att beräkningen lätt kan implementeras i 
lagersystemet och räknas om exempelvis om efterfrågan förändras. (Jonsson & Mattsson, 
2011) 
 
Ett fel i uppskattningen av lagerhållningskostnaden eller ordersärkostnaden medför inte så 
stora fel vid beräkning av de totala kostnaderna. Detta innebär att EOQ-formeln kan användas 
även om dessa kostnader är svåra att uppskatta och de ovannämnda antagandena inte 
uppfylls. (Olhager, 2013)  
 
3.3.5 Säkerhetslager 
Säkerhetslager används som gardering mot osäkerhet. Osäkerheten kan vara både mot en 
ökad efterfrågan och mot försenade leveranser. Med hjälp av säkerhetslagret påverkas inte 
leveransen till slutkund i lika stor grad av osäkerheter och förseningar. Säkerhetslager 
beräknas utefter en servicenivå. (Jonsson & Mattsson, 2011) 
 
Vanligast är att använda SERV1 som mått på servicenivå. SERV1 innebär “sannolikheten att 
inte få brist under en lagercykel”. Ett annat mått som används ibland är SERV2 som innebär 
“andelen av total efterfrågan som kan levereras direkt från lagret”, det vill säga 
tillgängligheten i lagret. Formeln för beräkning av säkerhetslager varierar beroende på om 
osäkerheten ligger i efterfrågan, ledtid eller båda två. Vid beräkning med SERV1 är 
formlerna: 
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Osäkerhet i efterfrågan: �� = � × �! × �� 
Osäkerhet i ledtid: �� = � × �!"  × D 

Osäkerhet i både efterfrågan och ledtid: �� = � × (�!)
! × �� +  (�!")

! × D! 
 
där: 

� = Säkerhetsfaktorn (bestäms av vald servicenivå) 

�! = Efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet 

LT = Förväntad ledtid 

�!"  = Ledtidens standardavvikelse 

D = Förväntad efterfrågan per tidsenhet 

 (Oskarsson et al., 2013) 
 
Olika servicenivåer kan väljas på olika produkter beroende på hur viktiga produkterna är för 
företaget. För de produkter som är av stor vikt för företaget kan dessa ha en högre servicenivå 
och vissa produkter som inte används lika frekvent kan ha en lägre servicenivå.  
(Jonsson & Mattsson, 2011) 
 
De Zoysa och Rupasinghe (2016) skriver att användning av lager uppkommer då det finns ett 
glapp mellan tillgång på varor och deras efterfrågan. Att ha lager är en stor kostnadsdrivare 
men kan också ha positiva effekter genom att kunna se till att ha hög tillgång av varor. 
Däremot är det inte bra att ha för höga lagernivåer då detta kan medföra större investeringar 
samt driftkostnader. Att däremot ha för låga lagernivåer kan bidra till att kunden inte får sin 
order vilket innebär att servicegraden sjunker. Eventuell produktion blir också lidande då det 
inte finns material att tillgå, vilket också påverkar servicegraden negativt. Lager införs just 
eftersom det finns osäkerheter men det finns olika sätt att försöka göra de så effektiva som 
möjligt. Eftersom säkerhetslager är ett sorts överflödigt lager satt över den tänkta åtgången så 
kan säkerhetslagret optimeras för effektivare lager. (De Zoysa & Rupasinghe, 2016) 
 
Enligt Ruiz-Torres och Mahmoodi (2010) så är säkerhetslager nödvändigt i många 
sammanhang för företag när både efterfrågan och ledtider ofta förändras. Säkerhetslager kan 
till exempel se till att varor levereras till rätt tidpunkt till kund.   
 
3.3.6 Tidigare studier om lagerstyrning vid osäker efterfrågan 
Chuang och Chiang (2016) menar att den klassiska EOQ-formeln är svår att använda i 
praktiken. En av svårigheterna är att parametrarna i EOQ ska vara för en och samma produkt 
medan kunder oftast beställer flera olika artiklar. Ett annat problem är osäkerhet i efterfrågan. 
En tredje svårighet är alla antaganden som måste gälla för att formeln ska fungera. Chuang & 
Chiang (2016) genomför beräkningar där kravet med jämn och känd efterfrågan relaxeras. 
För att undersöka hur EOQ-modellen borde förändras för att ta hänsyn till osäker efterfrågan 
skapades åtta olika modeller där efterfrågan ersattes av en annan parameter. Parametern i de 
olika modellerna bestod av olika sammansättningar av måtten Days of Supply, Personal 
Income, och Inventory. Undersökningen genomfördes på fyra olika märken hos General 
Motors. Beräkningarna visade att olika modeller fungerade olika bra på de olika märkena, 
vilket kan förklaras av märkenas skillnad i kundgrupp, marknad och konkurrenter. Studien 
visar att EOQ-formelns olika antaganden gör att den inte fullt ut går att applicera på vanliga 
företag och den optimala orderkvantiteten i stor utsträckning kan påverkas av osäkerhet i 
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efterfrågan. Dock anser Chuang och Chiang (2016) att EOQ-modellen har stor potential att 
utvecklas ytterligare och därmed kunna användas på ett bra sätt i olika företag.  
 
Yu (1997) undersökte även osäkerhet i olika parametrar av EOQ-modellen. De parametrar 
som undersöktes var efterfrågan, ordersärkostnad och lagerkostnad. I modellen sattes dessa 
parametrar till kontinuerliga och simulering och optimering användes för att jämföra 
modellen med den traditionella EOQ-modellen. Resultatet var att den utvecklade modellen 
gav mycket bättre resultat än den traditionella vid osäkerhet i parametrarna, framförallt om 
det inte fanns sannolikheter för olika värden. (Yu, 1997) 
 

3.4 Prognostisering 

Prognostisering används för att försöka förutse den framtida efterfrågan. Denna behövs för att 
veta hur mycket som ska beställas. Information kring historisk efterfrågan krävs för att kunna 
skapa en bra prognos av den framtida efterfrågan. Efterfrågan kan ha olika mönster 
exempelvis trend eller säsong. (Jonsson & Mattsson, 2011)  
 
Enligt Oskarsson et al. (2013) finns det inga prognoser som ger en exakt avbild av 
verkligheten. Vad som är viktigt är hur användarna hanterar prognosen. En åtgärd kan vara 
att skaffa ett större lager som då kan lagra mer varor. Det kan även ske genom att ha ett lager 
som kan vara anpassningsbart eller genom att ha längre och osäkrare ledtider. Det som är 
positivt med att ha längre och osäkrare ledtider är att produktionen blir effektivare samtidigt 
som kostnaderna för att tillverka produkterna minskar. På så vis kan företaget skydda sig mot 
brister i prognosen. (Oskarsson et al., 2013) 
 
Eftersom prognoser inte är en helt korrekt bild av efterfrågan bör den även innehålla någon 
form av förväntat prognosfel som planeringssystemet måste kunna hantera. Prognoser är 
säkrare för händelser i närtid och ju längre fram i tiden desto sämre blir prognosens 
korrekthet. (Olhager, 2013) 
 
Vid utformning av prognoser behöver vissa aspekter tas hänsyn till. Dessa är bland annat hur 
lång tid prognosen ska sträcka sig, om produkterna ska delas in i grupper eller prognosen ska 
vara så pass detaljerad att den behandlar enskilda produkter. En annan viktig aspekt är vilka 
artiklar som ska prognostiseras. Om många produkter ska prognostiseras bör 
prognosprocessen standardiseras. Vid prognostisering på lång sikt ges en stabilare prognos 
om aggregerade prognoser används. Detta innebär prognoser på olika grupper av produkter 
vilket ger ett totalt lägre prognosfel. (Olhager, 2013) 
 
Det finns kvalitativa och kvantitativa prognosmetoder. Kvalitativa prognoser utgår ofta ifrån 
subjektiva bedömningar och uppskattningar gjorda av olika experter. En vanlig metod är 
Delphi-metoden där en grupp av experter oberoende av varandra gemensamt kommer fram 
till ett slags medelvärde. Andra kvalitativa metoder kan vara expertutlåtanden där en grupp 
experter möts och kommer fram till er rekommendation. Om kundernas åsikter är viktiga kan 
en marknadsundersökning genomföras. Kvantitativa metoder för prognostisering utgår från 
historisk data för att få en bild av framtiden. (Olhager, 2013) 
 
När ett prognossystem ska tas fram behöver fem olika steg gås igenom. 

1. Identifiera efterfrågemodell - studera historisk data för att se vilka mönster som finns 
2. Välja prognosmetod - välj en lämplig prognosmetod utifrån den identifierade 
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efterfrågemodellen.  
3. Bestämma parametervärden - bestämma de olika parametervärdena som finns i de 

olika prognosmetoderna (exempelvis utjämningskonstant). 
4. Fastställa startvärden - ge värden inför den första prognosberäkningen. 
5. Följa upp löpande - undersöka hur bra prognosen har fungerat genom att jämföra den 

faktiska efterfrågan med den prognostiserade efterfrågan. Om en liten förändring 
finns kan parametervärden justeras medan en stor förändring kan leda till byte av 
prognosmetod.  

(Olhager, 2013) 

3.4.1 Dekomposition 
Dekomposition handlar om att dela upp efterfrågan och urskilja mönster enligt de 
efterfrågemodeller som visas i figur 2. Dessa beskrivs nedan: 

● Trend (T): Efterfrågan ökar eller minskar gradvis 
● Säsong (S): Återkommande mönster i efterfrågan årsvis exempelvis beroende på 

årstider  
● Cykel (C): Återkommande mönster i efterfrågan efter längre tid, exempelvis beroende 

på konjunkturer.  
● Nivå (N): Den genomsnittliga efterfrågan över tid. 
● Slump (E): Variationer utan mönster som ej kan förklaras. 

(Olhager, 2013) 
 

 
Figur 2 – Efterfrågemodeller delvis baserad på Olhager (2013). 
 
Komponenterna kan antingen multipliceras eller adderas beroende på om de är uttryckta i 
procent som skalärer eller i absoluta tal. Detta ger efterfrågan för den givna perioden. Den 
fullständiga modellen blir då: 

� = � × � × � × � × � 

� = � + � + � + � + � 

 
Olika kombinationer av dessa komponenter kan användas för att beskriva olika 
efterfrågemodeller. Figur 3 nedan visar vilka efterfrågemodeller som består av vilka 
komponenter. 



18 

  
Figur 3 - Efterfrågemodellskomponenter delvis baserad på Olhager (2013). 
 
För de olika efterfrågemodellerna passar olika prognosmetoder mer eller mindre bra. Vilka 
prognosmetoder som passar för respektive efterfrågemodell beskrivs i tabell 3. 
 
Tabell 3 - Prognosmetoder för olika efterfrågemodeller delvis baserad på Olhager (2013). 

Efterfrågemodell Prognosmetod 

Konstant modell Glidande medelvärde 
Exponentiell utjämning 

Trendmodell Exponentiell utjämning med trend 
Trendprojektion 

Säsongsmodell Säsongsindex 

Trend- och säsongsmodell Exponentiell utjämning med trend och säsong 

 
3.4.2 Glidande medelvärde 
Vid användning av glidande medelvärde prognostiseras efterfrågan för den kommande 
perioden som medelvärdet av ett antal gångna perioder. Antalet perioder som används för 
beräkningen varierar och beror exempelvis på hur lång en period är och hur mycket 
efterfrågan brukar variera. Många perioder ger bra stöd för slumpmässiga förändringar medan 
få perioder ger en snabb reaktion vid exempelvis trendökningar. (Jonsson & Mattsson, 2011) 
 
Glidande medelvärde bör användas om efterfrågan är relativt stabil. Vid användning av 
glidande medelvärde som prognosmetod blir prognosen släpande vid en trend och reaktionen 
på en förändring är generellt långsam. (Olhager, 2013) 
 
3.4.3 Exponentiell utjämning 
Vid användning av exponentiell utjämning görs en viktning av efterfrågevärdena så nyare 
perioders efterfrågan väger tyngre än de äldre. Denna beräkning blir mer komplicerad än 
glidande medelvärde men ger oftast även en bättre prognos. I beräkningarna används en 
utjämningskonstant som kallas ⍺-värde. Detta värde bestämmer vikningen. Med ett ⍺-värde 
på 0,3 ges det nya efterfrågevärdet 30 % och den gamla prognosen 70 % vikt. (Olhager, 
2013) Enligt Mattsson (2004) ger glidande medelvärde bäst prognos med avseende på 
medelprognosfel när efterfrågan är väldigt ojämn.  
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⍺-värdet kan teoretiskt ligga mellan 0 och 1 men i praktiken ligger värdet oftast mellan 0,05 
och 0,3. För att bestämma värdet undersöks vilket värde som passar bäst för den historiska 
data som finns tillgänglig, exempelvis genom vilket värde som ger minsta prognosfel. Ett lågt 
⍺-värde ger långsammare reaktioner på systematiska förändringar än ett högre ⍺-värde. Dock 
ger ett högre ⍺-värde större svängningar vid slumpmässiga förändringar. (Olhager, 2013) 
 
3.4.4 Prognosmetoder trend och säsong 
Här presenteras prognosmetoder som kan användas om efterfrågan visar trend- eller 
säsongseffekter.   
 
Om historisk data visar på en trend bör denna beaktas för att inte prognosen ska släpa efter. 
Om trenden är markant ska trendprojektion användas för att anpassa prognosen. Trendlinjen 
anpassas till den tidigare efterfrågan, vanligen genom minsta kvadratmetoden. Trenden 
multipliceras sedan med prognosen för att få fram en slutgiltig trendanpassad prognos. 
(Olhager, 2013)  
 

Säsongsindex används om efterfrågan visar tydliga säsongsmönster exempelvis en 
återkommande ökad efterfrågan en viss årstid. Beroende på mönstret kan efterfrågan delas in 
i olika långa tidsperioder exempelvis kvartalsvis eller månatligen. Den vanligaste formen är 
multiplikativa säsongsindex. För att rensa efterfrågedata delas efterfrågan med 
säsongsindexet för perioden. Säsongsrensad data används sedan för att beräkna en prognos 
med exempelvis glidande medelvärde eller exponentiell utjämning. När prognosen är 
beräknad multipliceras varje periods prognos med respektive säsongsindex för att få fram den 
slutgiltiga prognosen. (Olhager, 2013) 
 
Winters metod kombinerar trend- och säsongsmodell och kan användas på efterfrågan som 
visar både trend- och säsongsmönster. Denna metod utgår från den tidigare presenterade för 
exponentiell utjämning med trend med ett tillägg för säsongsindex. (Olhager, 2013) 
 

3.4.5 Prognosfel och prognosuppföljning 
Prognosfel används för att mäta prognosmetodens precision. Det finns olika mått för att räkna 
hur bra precisionen är. Prognosfelet beräknas för att utvärdera hur bra prognosmetoden är och 
ger underlag för att eventuellt ändra parametrar för att få en bättre prognos, exempelvis om en 
trend upptäcks. Prognosfelet i en viss period beräknas som den faktiska efterfrågan i perioden 
subtraherat med prognosen för perioden. Det finns olika metoder för beräkning av 
prognosens precision. Medelabsolutfel är det vanligaste måttet och beräknar felen med 
absolutvärde. Medelkvadratfel ger stora avvikelser på höga värden. Medelfel används för att 
undersöka om prognosen ligger under eller över den faktiska efterfrågan. (Olhager, 2013) 
 
3.4.6 Tidigare studier om prognostisering av naturkatastrofer och katastrofberedskap 
Goddard et al. (2014) anser att det är möjligt att få till en värld som är mer redo inför 
klimatkatastrofer både vad det gäller att vara mer anpassningsbar och öka motståndskraften 
när någon katastrof väl sker. Det kräver dock stora satsningar gällande kapital. Att använda 
sig av informationssystem kan hjälpa till med att ta fram instruktioner för en handlingsplan 
vid olika katastrofer men informationssystem är inte det enda som behövs för att underlätta 
vid katastrofer. (Goddard et al., 2014) 
 
International Research Institute for Climate and Society (IRI) är ett institut som bedriver 
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forskning om just naturkatastrofer. De har kommit fram till flera olika vägledande principer 
för att förstå en katastrofs omfattning och för att förstå katastrofens utmaningar och hur 
beslutfattare ska besluta på lokal till regional skala. Här ingår information om 
klimatförhållande, bedömningar om var det är mest sårbart vad det gäller katastrofens 
varaktighet och förändringsbarhet i olika länder och regioner. Det måste också finnas med 
vilka typ av support och arbetssätt även vilka ekonomiska medel som ska användas vid en 
specifik katastrof. Det ska även finnas beskrivet vilket typ av risk en katastrof kan innebära. 
Allt detta för att underlätta för beslutsfattare hur det ska besluta vid katastrofer. I de 
vägledande principerna finns det också beskrivet hur de ska identifiera tekniker och de bästa 
arbetsmetoder för att få de bästa resultat inom de närmsta åren för kommande katastrofer. Att 
ha information om klimatförändringar gör att man kan skapa en beredskap vad gäller bättre 
forskning kring katastrofer, samarbeten och olika förebyggande genomföranden. (Goddard et 
al., 2014) 
 
IRI jobbar med att ta fram prognoser för klimatförhållande för hela världen från nutid och sex 
månader fram i tiden. Detta baseras på hur det tidigare har sett under de sista 30 åren. 
Prognosen uppdateras varje månad. I dessa prognoser kan det till exempel avläsas om 
temperaturen i ett visst område är “över normalnivån”, “nära normalnivån” eller “under 
normalnivån”. (International Research Institute for Climate and Society u.å. a) 
 
IRI menar att ökad klimatinformation kan leda till insatser som kan minska katastrofers 
påverkan genom några olika enkla förslag: 

● Genom att använda historisk data om hur det har sett ut tidigare med katastrofer och 
analysera katastrofers trender. 

● Förberedelse med implementerade och utvecklande av tidiga varningssystem 
● Katastrof-respons med realtidsuppdatering om situationen 
● Förebyggande och lindrande konsekvenser med informerade av dynamisk 

riskbedömning 
● Katastrof-detektorer som via realtid övervakar faror  
● Finansiering och överföring av risker genom att försäkra produkter 

(International Research Institute for Climate and Society u.å. b) 
 

Ett annat sätt att hantera naturkatastrofer är att arbeta med förebyggande åtgärder. Enligt 
Aoyagi (2014) behöver varje regering genomföra förebyggande arbete för att kunna vara 
förberedda på olika katastrofer som eventuellt kan ske. Därför avsätts mycket finansiella 
medel till forskning som rör till exempel naturkatastrofer som jordbävningar, snöstormar, 
orkaner och epidemier, för att nämna några. 
 
Utöver att ta fram olika typer av prognoser jobbar även regeringen med två andra strategier. 
Det ena sättet är att genom olika informationskampanjer påverka befolkningen att förstå olika 
risker med naturkatastrofer och på så sätt göra befolkningen mer beredda om en 
naturkatastrof skulle inträffa. Informationskampanjer kan till exempel förmedla vikten av att 
gå och vaccinera sig eller hur viktigt det är att alltid se till att ha ett visst matlager hemma vid 
eventuella kriser etcetera. Ett annat sätt är att regeringen helt enkelt investerar i olika delar av 
samhället exempelvis stärka infrastruktur och byggnader för att vara bättre rustade mot 
naturkatastrofer eller se till att ha viktiga mediciner lagrade inför eventuella epidemier. Det 
kan också innebära att lagra andra viktiga förnödenheter som kan hjälpa samhället vid 
eventuella kriser. Regeringen kan också se till att införa krav på hur byggnader ska vara 
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konstruerade, till exempel så att de är byggda av material som gör att de kan stå emot 
eventuella naturkatastrofer bättre. Sett från regeringens håll är det mer ekonomiskt att göra 
informationskampanjer då befolkningen själva gör själva agerandet och regeringen slipper 
kostnaden. Samtidigt innebär det också fördelar såsom mildare konsekvenser av den 
eventuella katastrofen. (Aoyagi, 2014) 
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4. Empiri 
I detta kapitel ges en beskrivning av nuläget samt information kring insamlad data.  
 

4.1 Nulägesbeskrivning 
I nuläget förvaras profilkläderna på två olika ställen i lagret, dels i bulk och dels på 
plockplats. På bulkplatsen förvaras kläderna i de lådor som de levereras i och på plockplatsen 
förvaras de i hyllor styckvis. Plockplatsen fylls på löpande när det börjar ta slut. Lagernivån 
bevakas elektroniskt och kan användas av personal på både logistik- och 
ekonomiavdelningen. Det sker även löpande korrigeringar av lagerarbetarna om fel upptäcks 
i lagernivåerna och en gång per år görs inventering av alla produkter i lagret för att säkerställa 
att lagersaldot stämmer.  
 
När lagersaldot når en förutbestämd nivå, en så kallad miniminivå, får inköparna en notis om 
att varan måste köpas in. För t-shirt grå är det även inlagt i systemet vilken kvantitet som ska 
beställas men inte för de andra profilkläderna. Detta innebär att inköparna måste gissa sig 
fram till vilken kvantitet som ska beställas för de övriga profilkläderna. Inköp sker ganska 
sällan och med stora kvantiteter eftersom profilkläderna inte har något bäst före datum och 
därmed kommer att användas förr eller senare. Inköpen måste ske i tio-tal, alltså går det inte 
att beställa enstaka profilkläder av en viss storlek. Olika typer av profilkläder beställs oftast 
på samma order eftersom de kommer från samma leverantör. Vid vissa tillfällen då stora 
insatser sker kan beställningar göras i tillägg, utan att det följer de satta miniminivåerna. 
Detta för att förhindra brist i lagret och för att kunna garantera profilkläder till de som ska på 
insats. Detta kan också inträffa om mycket personal byts ut samtidigt då det krävs helt ny 
uppsättning av profilkläder. Det tar 20 minuter att lägga en order och 20 minuter att ta emot 
en leverans. Arbetskostnaden för orderläggning och ordermottagning är 360 kronor per 
timme.   
 
MSB har en garanterad ledtid från lagd beställning till leverans på max tre veckor enligt avtal 
med leverantör. Detta eftersom alla profilkläder också måste skickas på tryck med MSB:s 
loggor innan de kan skickas till lagret i Kristinehamn. I avtalet är det också specificerat att 
om beloppet på en beställning överskrider 2 000 kronor behöver ingen frakt betalas. Avtalet 
skrevs mellan MSB och Roupés Profile AB den 11 juni 2014 och är giltigt till den 10 juni 
2018. Efter detta datum måste ny upphandling ske. Förutom profilkläderna som 
undersökningen görs för finns det även andra produkter som beställs ifrån Roupés Profile 
AB. I dagsläget har MSB inte upplevt några problem med leverantören och tycker att 
samarbetet fungerar bra mellan parterna. 
 
När profilkläderna ska användas behöver en teamledare för den specifika insatsen göra en 
beställning på de produkter som anses behövas till insatsen. Beställningen tas omhand av 
Orderkontoret. Orderkontoret ligger i Karlstad och finns till för att kunna bistå teamledare i 
sina beställningar då de har expertkunskap om produkterna, till exempel kan de säga att just 
den satellittelefon som projektledaren beställt för insats på Haiti inte har täckning utan kan då 
föreslå ett annat satellitsystem. Efter Orderkontoret har granskat beställningen, beslutar de 
om beställningen ska godkännas eller korrigeras, när den är godkänd så skickas beställningen 
vidare till lagret i Kristinehamn som sedan plockar ihop beställningen och gör den redo för 
leverans till insatsen.  
 
MSB har bestämt att vissa produkter ska utgå ur sortimentet för att minska antalet varianter 
till framtiden. I detta fall innebär det att t-shirt grå och skjorta grov svart kommer utgå från 



23 

sortimentet. Den historiska efterfrågan för dessa produkter kommer dock användas för att 
kunna prognostisera hur mycket som ska beställas av de ersättande varorna (t-shirt svart och 
skjorta grov kaki).  
 

4.2 Insamlad data 
För att kunna genomföra beräkningar har data samlats in från MSB. Den data som har 
samlats in är inköpsdata, efterfrågedata, satta beställningsparametrar och inköpspriset för de 
olika produkterna.    
 
4.2.1 Inköps- och efterfrågedata 
Historisk data för de olika profilkläderna har samlats in från MSB. Denna data är insamlad 
från MSB:s lagersystem och visar alla förflyttningar av artiklarna från att de beställs tills de 
skickas ut till en insats. Insamlad data går att sortera efter olika kategorier, nedan presenteras 
de kategorier som har varit relevanta för undersökningen samt hur dessa har använts. 
 
● Modell - visar storleken på varan exempelvis S, M, L 
● Site - visar var lagringsplatsen är. Här valdes “KH” som står för Kristinehamn för att 

sortera bort rader som var kopplade till andra platser 
● Fysiskt datum - visar det faktiska datum som en viss händelse inträffade, detta 

användes för att sortera åtgången i intervall 
● Referens - visar vad som hände med varan. De som användes var inköpsorder som 

innebär att varan köps in och försäljningsorder som innebär att varan skickas ut på 
insats. 

● Kvantitet - visar hur många artiklar som förflyttades 
 
För att ta reda på hur mycket som har använts av profilkläder har inköpsorder och 
försäljningsorder utvärderats från tidsperioden. Här står inköpsorder för hur mycket som har 
beställts vid en viss tid till lagret i Kristinehamn samt försäljningsorder för när profilkläderna 
beställs från teamledare och tas från lagret till insats. 
 
Figur 4 visar de inköp som gjorts från dess att lagersystemet började användas till och med 
april 2017. Denna data visar hur inköp har hanterats tidigare. Figuren visar den totala inköpta 
kvantiteten för alla undersökta profilkläder sammanlagt.     
 

 
Figur 4 - Totalt antal inköpta produkter 
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I tabell 4 beskrivs åtgången av profilkläderna. Denna data har kategoriserats efter intervall 
som baseras på ledtiden från att MSB lägger en beställning till att leverantörer levererar 
ordern. I detta fall innebär det 15 vardagar, vilket ger varje intervall en indelning på 21 dagar. 
För varje artikel visas den totala åtgången så länge artikeln har funnits hos MSB samt 
medelvärde och standardavvikelse för åtgången av de olika storlekarna av profilkläderna. De 
fyra sista artiklarna (skjorta tunn dam, skjorta tunn herr, t-shirt funktionsmaterial herr och t-
shirt funktionsmaterial herr) har endast funnits sedan 2015 medans resten av artiklarna har 
data från slutet av 2012. Medelvärdet och standardavvikelsen är baserade på perioder om tre 
veckors åtgång. Detta innebär 77 perioder för de artiklar som funnits hela tiden, 38 perioder 
för skjorta tunn dam och skjorta tunn herr samt 32 perioder för t-shirts av funktionsmaterial.  
 
Tabell 4 - Total åtgång, medelvärde och standardavvikelse för åtgången profilkläder 
Artikel Storlek Total 

åtgång 
Medelvärde 
per period 
(3v) 

Periodisk 
standard- 
avvikelse (3v) 

Piké herr vit S 39 0,51 1,21 
M 142 1,84 2,36 
L 169 2,19 2,83 
XL 92 1,19 1,90 
XXL 40 0,52 1,20 

Piké herr svart S 83 1,08 2,06 
M 332 4,31 5,31 
L 446 5,79 6,10 
XL 231 3,00 3,53 
XXL 80 1,05 1,59 

Piké dam vit S 89 1,16 2,33 
M 157 2,04 3,75 
L 74 0,96 2,00 
XL 25 0,32 0,80 
XXL 14 0,18 0,85 

Piké dam svart S 123 1,60 2,27 
M 187 2,43 2,83 
L 106 1,38 2,60 
XL 27 0,35 0,97 
XXL 22 0,29 1,15 

T-shirt svart S 149 1,94 3,19 
M 496 6,44 6,66 
L 151 6,69 7,05 
XL 276 3,58 3,83 
XXL 82 1,06 1,32 

T-shirt grå XS 11 0,14 0,48 
S 87 1,13 3,06 
M 361 4,69 6,45 
L 377 4,90 6,26 
XL 271 3,52 5,15 
XXL 51 0,66 1,13 
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Artikel Storlek Total 
åtgång 

Medelvärde 
per period 
(3v) 

Periodisk 
standard- 
avvikelse (3v) 

Skjorta grov svart XS 2 0,03 0,23 
S 14 0,18 0,58 
M 54 0,70 1,78 
L 46 0,60 1,02 
XL 61 0,79 1,44 
XXL 12 0,16 0,51 
XXXL 3 0,04 0,19 

Skjorta grov kaki XS 20 0,26 0,70 
S 54 0,70 1,71 
M 158 2,05 2,92 
L 191 2,48 3,32 
XL 117 1,52 2,17 
XXL 25 0,32 0,77 

Skjorta tunn dam kaki XS 8 0,21 0,66 
S 19 0,50 0,83 
M 38 1,00 1,39 
L 23 0,61 1,08 
XL 6 0,16 0,55 
XXL 3 0,08 0,27 

Skjorta tunn herr kaki S 18 0,47 1,03 
M 69 1,82 2,04 
L 84 2,21 2,42 
XL 54 1,42 1,91 
XXL 25 0,66 1,24 

T-shirt funktionsmaterial herr S 20 0,63 1,26 
M 87 2,72 3,11 
L 102 3,19 3,68 
XL 97 3,03 3,80 
XXL 23 0,72 1,55 

T-shirt funktionsmaterial dam S 25 0,78 1,21 
M 50 1,56 2,00 
L 27 0,84 1,32 
XL 6 0,19 0,64 
XXL 0 0 0 

 
Genom att väga samman inköpen och åtgången av profilkläderna kan lagernivån visualiseras. 
Eftersom den lagerdata som fåtts innehåller mycket korrigeringar har kurvan för lagernivån 
anpassats i möjliga mån efter lagernivån vid datainsamlingstillfället. Figur 5 visar ett exempel 
på lagerutvecklingen för t-shirt svart. Perioderna är liksom ovan indelade i intervall om tre 
veckor. Lagernivån för samtliga produkter visas i bilaga 4. 
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Figur 5 - Lagernivå t-shirt svart 
 
4.2.2 Beställningsparametrar 
MSB har satt beställningsparametrar gällande miniminivåer och orderkvantiteter för att 
underlätta beställningarna. Dessa parametrar är främst baserade på magkänsla. Tabell 5 visar 
de satta miniminivåer och orderkvantiteter som gäller i nuläget. 
 
Tabell 5 – Miniminivåer och orderkvantiteter nuläge 

Artikel Storlek Min-nivå Orderkvantitet 

T-shirt grå 
XL, L, M, S 40 100 
XXL, XS 20 100 

Piké herr vit 
XL, L, M 40 ingen 
XXL, S 20 ingen 

Piké herr svart 

XL, L, M, S 40 ingen 
XXL 20 ingen 
XXXL 15 ingen 

Piké dam vit 
XL, L, M 40 ingen 
XXL, S 20 ingen 

Piké dam svart 
XL, L, M 40 ingen 
XXL, S 20 ingen 

T-shirt svart 
XL, L, M, S 40 ingen 
XXL 20 ingen 

Skjorta grov svart 

XL, L, M, S 10 ingen 
XS 5 ingen 
XXL 5 ingen 

Skjorta grov kaki 

XXL, XL, L, 
M, S 10 ingen 
XS 5 ingen 
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Artikel Storlek Min-nivå Orderkvantitet 
Skjorta tunn kaki  ingen ingen 
Skjorta tunn herr kaki  ingen ingen 
T-shirt funktionsmaterial dam  ingen ingen 
T-shirt funktionsmaterial herr  ingen ingen 
 
4.2.3 Inköpspris 
Inköpspriserna för de olika profilkläderna är enligt ramavtalet med leverantören. I tabell 6 
visas alla produkternas inköpspriser.  
 
Tabell 6 - Artiklarnas inköpspris 
Artikel Pris (exklusive 

moms) 
Piké, herr, MSB (eng), vit 89,01 kr/st 
Piké, herr, MSB (eng), svart 89,01 kr/st 
Piké, dam, MSB (eng), vit 89,01 kr/st 
Piké, dam, MSB (eng), svart 89,01 kr/st 
T-shirt, MSB (eng), bomull, grå 34,45 kr/st 
T-shirt, MSB (eng), bomull, svart 34,45 kr/st 
Skjorta, MSB (eng), lång ärm, grov, kaki 228,80 kr/st 
Skjorta, MSB (eng), lång ärm, grov, svart 228,80 kr/st 
Skjorta, herr, MSB (eng), lång ärm, tunn, kaki 286,65 kr/st 
Skjorta, dam, MSB (eng), lång ärm, tunn, kaki 286,65 kr/st 
T-shirt, dam, MSB (eng), funktionsmaterial, 
grå 

147 kr/st 

T-shirt, herr, MSB (eng), funktionsmaterial, 
grå 

147 kr/st 
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5. Nulägesanalys och beräkningar 
I detta kapitel analyseras det nuvarande beställningssystemet. Sedan används insamlad data 
för att utföra beräkningar. Dessutom analyseras efterfrågedata för att identifiera mönster och 
de olika prognosmodellerna utreds. 
 

5.1 Analys av nuläget 
I dagsläget använder sig MSB av ett beställningssystem som bygger på satta miniminivåer. 
Det är endast för en produkt som det även finns en förutbestämd orderkvantitet, det vill säga 
hur mycket som ska beställas. Systemet är inte byggt på något vetenskapligt resonemang utan 
miniminivåerna har bestämts av den person som är ansvarig för personlig utrustning. Det 
finns dock någon tanke kring att vissa storlekar efterfrågas mer än andra och på så sätt får en 
högre miniminivå än de storlekar som inte går åt lika mycket.   
 
Det faktum att de produkter som inte fanns med från början (tunna skjortor och t-shirt 
funktionsmaterial) inte har några givna miniminivåer trots att de har funnits sen 2015 visar att 
beställningssystemet inte uppdateras så ofta. Systemet används inte fullt ut eftersom 
produkterna ofta sambeställs då detta underlättar för inköparna och lagerpersonalen. 
Inköparna underlättas eftersom de inte behöver gå in i systemet lika ofta och lagerpersonalen 
underlättas eftersom de inte behöver ta hand om lika många ordrar. Beställningarna har skett 
ganska sällan med oregelbundna tidsintervall och varierande orderkvantitet.  
 
Vi anser att deras grundkoncept är bra men att beställningar bör göras med mer regelbundna 
tidsintervall och mer genomtänkt än i dagsläget med tanke på att ledtiden är relativt kort. 
Vissa insatser är planerade i förväg innan själva insatsen sker vilket gör att inköparna hinner 
både planera och beställa de profilkläder som behövs innan insatsen. Figurerna som beskriver 
lagernivåerna i bilaga 4 visar även att det finns mycket i lager av vissa produkter och att 
dessa ibland beställs trots att åtgången är väldigt låg. Exempel på detta är T-shirt grå XXL 
som beställdes trots en hög lagernivå och låg åtgång. Detsamma gäller för Piké herr vit 
storlek XXL och S. Att ha mycket varor i lager bidrar både till kapitalbindning och risk att 
mycket material kan förstöras av exempelvis brand eller vattenskada. Det blir även mer jobb 
vid inventering och varorna tar upp mycket utrymme i lagret. 
 

5.2 Behandling av data 
För att kunna bearbeta data i Excel gjordes pivottabeller där varje produkt sorterades i 
intervall om 21 dagar, vilket motsvarar leverantörens ledtid till MSB från beställning på 15 
vardagar. För att genomföra beräkningarna togs medelvärde och standardavvikelse baserat på 
dessa intervall fram. För de intervall som inte hade någon åtgång fylldes cellerna i med 
siffran 0 för att se till att medelvärde och standardavvikelsen blev korrekt beräknad. 
Resultaten från dessa beräkningar visas i tabell 4. 
 
När data behandlades användes etiketten “inköpsorder” för inköp av profilkläderna och 
“försäljningsorder” användes som efterfrågan. Dessa beräkningar tar därmed inte hänsyn till 
inventering eller andra korrigeringar.  
 
För att visualisera lagernivån behövde inventeringar och korrigeringar däremot tas hänsyn 
till. När det gäller dessa korrigeringar har det varit svårt att veta vad de olika korrigeringarna 
innebär. I vissa fall har misstag lätt identifieras exempelvis om 100 stycken läggs till vid en 
inventering för att sedan tas bort vid nästa. Eftersom de rätta korrigeringarna är svåra att 
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identifiera har linjen för lagernivån anpassats för att stämma överens med den aktuella 
lagernivån då data samlades in. Figurerna över lagernivån stämmer därmed enligt systemet 
bättre närmare slutet än i början. Eftersom lagernivån inte har någon faktisk betydelse för 
uträkningarna utan endast medför information kring hur beställningar och uttag har skett 
historiskt anses denna ändring inte ha någon betydelse för studiens resultat.  
 

5.3 Identifierade efterfrågemönster 
För att kunna identifiera efterfrågemönster för specifika produkter ritades grafer för 
efterfrågan upp. Dessa grafer ritades upp både i intervall om tre veckor och i kvartal. Inga 
efterfrågemönster kunde identifieras på produktnivå. Efterfrågan var väldigt varierande och 
kunde på många produkter gå från exempelvis noll till tio från en ledtidsperiod till en annan. 
Om alla produkter summeras ses en liten nedgång i volymen under 2016 men då data täcker 
relativt få år är det svårt att säga om detta är en trend eller bara en tillfällighet. När alla 
produkter slås ihop över varje månad hittas inte heller några uppenbara uttags-mönster.  
 
Eftersom inga efterfrågemönster har identifierats kan efterfrågan inte följa någon specifik 
efterfrågemodell.  
 
5.4 Prognosmodeller 
Som tidigare nämnts finns det fem steg som ska gås igenom när ett prognossystem ska tas 
fram. Det första steget handlar om att identifiera efterfrågemodell och studera historisk data. 
Detta för att kunna se om det finns några specifika mönster. Därefter ska prognosmetod 
väljas. Eftersom ingen efterfrågemodell har kunnat identifieras går det därmed inte att välja 
en specifik prognosmodell för beräkning av framtida efterfrågan. Det kan finnas mer 
välutvecklade prognosmodeller än de som presenterats i arbetet men dessa anses vara för 
komplexa för att använda inom ramen för detta arbete. 
 
Eftersom de kvantitativa prognosmodellerna inte kan användas måste den framtida 
efterfrågan bestämmas med en mer kvalitativ metod, exempelvis expertutlåtande. Enligt 
kontakter på MSB har antalet insatser varit ungefär lika många under lång tid och förväntas 
även vara detta i framtiden. Därav kommer den framtida efterfrågan baseras på ett 
medelvärde av den historiska efterfrågan i beräkningarna. 
 

5.5 Lagerstyrningsmetoder 
I detta delkapitel kommer de lagerstyrningsmetoder som presenterades i teoridelen att utredas 
för att undersöka vilken lagerstyrningsmodell som ska ligga till grund för arbetets föreslagna 
lösning.  
 
5.5.1 Ekonomisk orderkvantitet 
I modellen för ekonomisk orderkvantitet finns vissa antaganden som behöver uppfyllas för att 
modellen ska fungera. Ett av dessa är att efterfrågan ska vara känd och jämn vilket inte 
stämmer för MSB där efterfrågan är osäker. Enligt Olhager (2013) kan dock ekonomisk 
orderkvantitet beräknas även om antagandena inte uppfylls. Med grund i detta anses det vara 
intressant att beräkna den ekonomiska orderkvantiteten då den kan ge en riktlinje mot vad 
som anses optimalt för ett vinstdrivande företag och sedan jämföra detta med 
rekommendationen för MSB. 
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För att beräkna ekonomisk orderkvantitet behövs några olika parametrar. Dessa är 
årsefterfrågan, ordersärkostnad, produktvärde och lagerränta. De olika parametrarna har tagits 
fram enligt: 

● Årsefterfrågan: årsefterfrågan beräknades utifrån given historisk data. Den beräknades 
som ett medelvärde av all tillgänglig data för respektive produkt.  

● Ordersärkostnad: ordersärkostnaden beräknades utifrån tiden för orderläggning och 
ordermottagning. Orderläggning tar 20 minuter och mottagning av varorna tar 20 
minuter. Arbetskostnaden är 360 kronor per timme vilket ger en ordersärkostnad på 
(40/60)*360 = 240 kronor. Ordersärkostnaden antas delas lika på antalet olika 
produkter som beställs då det tar i princip lika lång tid oavsett hur många rader som 
skapas i ordern. Historiskt sett har det i genomsnitt beställts 4,7 olika produkter per 
beställning vilket ger en ordersärkostnad per produkt på 270/4,7 = 51 kronor.  

● Produktvärde: produktvärdet ges av inköpskostnaden enligt kontraktet med 
leverantören. 

● Lagerränta: när det kommer till lagerräntan sammanställer Stock och Lambert (2001) 
att tidigare publikationer har värden på lagerränta runt 20-35 %. Undantag från två 
källor som hävdar att lagerräntan kan ligga mellan 12-34 % och 9-50 %. Eftersom att 
MSB inte är ett vinstdrivande företag utan en myndighet innebär det att lagerräntan i 
detta fall kommer att bli lägre än för vinstdrivande företag. Detta sammanvägt gör att 
ett antagande har gjorts om att 15 % är rimligt för MSB som lagerränta.  

 
5.5.2 Säkerhetslager 
Eftersom det är väldigt viktigt för MSB att alltid ha varor i lagret som kan skickas direkt ut 
till insats måste det finnas ett säkerhetslager. Säkerhetslagret baseras på en säkerhetsfaktor. I 
detta fall behöver denna vara hög så att MSB till hög sannolikhet alltid kan leverera direkt 
från lagret i Kristinehamn. Därför har säkerhetsfaktorn valts till 3,9 eftersom att det är den 
högsta nivå som kan väljas på säkerhetsfaktorn. Säkerhetsfaktorn har hämtats ur Oskarsson 
et.al. (2013). Denna säkerhetsfaktor motsvarar en servicenivå enligt SERV1 på 99,99 procent. 
För att beräkna säkerhetslagret krävs även standardavvikelsen för efterfrågan under ledtiden 
vilken fås från tabell 4.  
 
5.5.3 Beställningspunktssystem 
Beställningspunktssystem baseras på beräknat säkerhetslager och orderkvantitet för en viss 
produkt. För att kunna räkna ut beställningspunkterna för produkterna så har efterfrågan 
under ledtiden tagits fram, denna kan ses i tabell 4. Denna läggs sedan ihop med värdet för 
säkerhetslagret. Värdet som fås fram blir då den lagernivå då produkterna ska beställas. 
 
5.5.4 Återfyllnadssystem 
I ett återfyllnadssystem är beställningsintervallet fast och orderkvantiteten varierande vilket 
till skillnad från beställningspunktssystem medför att varorna kan sambeställas. Om formler 
används för att beräkna inspektionsintervallet blir det väldigt olika för de olika produkterna 
eftersom deras värde för EOQ och medelefterfrågan varierar mycket. Det högsta beräknade 
inspektionsintervallet på historisk data är 2,56 år och det längsta 0,23 år. Medelvärdet av de 
olika produkternas inspektionsintervall blev 0,68 år per intervall. För att slippa beställa 
väldigt mycket av de produkter med stor åtgång anses det vara rimligt att beställa två gånger 
per år. En av dessa bör sammanfalla med inventeringen som sker en gång per år då 
lagersaldot anses stämma som bäst.  
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Återfyllnadsnivån beräknas teoretiskt som summan av säkerhetslager, efterfrågan under 
ledtid och efterfrågan under inspektionsintervallet.  
 
5.6 Resultat beräkningar 
I tabell 7 presenteras de resultat som har beräknats enligt resonemangen kring 
lagerstyrningsmetoderna ovan. EOQ, SL, BP och återfyllnadsnivån är avrundade uppåt till 
närmaste heltal. Detta eftersom det inte går att beställa exempelvis 8,9 stycken. Varför det 
valdes att avrundats just uppåt och inte till närmsta heltal är för att MSB hellre har för mycket 
än för lite i lagret. För t-shirt svart är beräkningarna gjorda med efterfrågan för både t-shirt 
svart och t-shirt grå eftersom t-shirt grå ska utgå ur sortimentet. Detsamma gäller för skjorta 
grov kaki som även innehåller efterfrågan från skjorta grov svart. Beräkningarna är endast 
genomförda på de produkter som har någon efterfråga, vilket innebär att t-shirt 
funktionsmaterial dam storlek XXL inte har någon föreslagen lösning.    
 
Tabell 7 - Resultat av beräkningar som rör lagerstyrning 
Artikel Storlek Årsefter-

frågan 
EOQ SL BP Återfyllnads-

nivå 
Piké herr vit S 8,9 9 5 6 10 

M 32,3 16 10 12 28 
L 38,5 18 12 14 33 
XL 20,9 13 8 9 20 
XXL 9,1 9 5 6 10 

Piké herr svart S 18,9 13 9 10 19 
M 75,5 25 21 26 63 
L 101,0 28 24 30 81 
XL 52,6 21 14 17 44 
XXL 18,2 12 7 8 17 

Piké dam vit S 20,3 13 10 11 21 
M 35,7 17 15 17 35 
L 16,8 12 8 9 18 
XL 5,7 7 4 4 7 
XXL 3,2 5 4 4 6 

Piké dam svart S 28,0 15 9 11 25 
M 42,6 19 12 14 35 
L 24,1 14 11 12 24 
XL 6,2 7 4 5 8 
XXL 5,0 7 5 5 8 

T-shirt svart S 56,2 34 21 24 52 
M 195,1 63 44 55 152 
L 202,8 64 42 53 155 
XL 124,5 50 30 37 99 
XXL 30,3 25 8 10 25 

Skjorta grov kaki XS 5,0 4 3 4 6 
S 15,5 7 8 9 17 
M 48,3 12 14 17 41 
L 54,0 13 16 19 46 
XL 40,5 11 13 15 35 
XXL 9,1 6 5 5 9 



32 

Artikel Storlek Årsefter-
frågan 

EOQ SL BP Återfyllnads-
nivå 

Skjorta tunn dam 
kaki 

XS 3,7 3 3 3 5 
S 8,8 5 2 3 7 
M 17,5 7 4 5 14 
L 10,6 6 3 3 9 
XL 2,8 3 1 1 3 
XXL 1,4 2 1 1 2 

Skjorta tunn herr 
kaki 

S 8,3 5 5 5 9 
M 31,8 9 8 10 26 
L 38,7 10 10 12 31 
XL 24,9 8 8 9 22 
XXL 11,5 6 5 6 12 

T-shirt 
funktionsmaterial 
herr grå 

S 10,8 8 5 6 11 
M 46,8 15 13 15 39 
L 54,8 16 15 18 45 
XL 52,1 16 15 18 44 
XXL 12,4 8 7 7 13 

T-shirt 
funktionsmaterial 
dam grå 

S 13,4 8 5 6 13 
M 26,9 12 8 10 23 
L 14,5 9 6 6 14 
XL 3,2 4 3 3 5 
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6. Resultat 
I detta kapitlet presenteras den lösning som har valts för MSB samt vad denna lösning 
innebär i förhållande till andra möjliga lösningar och jämfört med det nuvarande systemet. 
 
6.1 Vald lösning 
Den lösning som har valts för MSB är ett periodbeställningssytem med återfyllnadsnivå. 
Detta system har valts eftersom det kommer underlätta för MSB att beställa alla produkter 
samtidigt och inte varje produkt för sig vilket skulle inträffa om ett beställningspunktssystem 
valdes. Enligt resonemang i kapitlet ovan anses ett lagom inspektionsintervall vara sex 
månader, det vill säga att MSB ska beställa profilkläder två gånger per år. 
 
Enligt direktiv från MSB har nivån för säkerhetslagren setts över mer grundligt för att 
försäkra att det alltid finns varor att leverera, exempelvis vid en stor insats. För att 
dimensionera säkerhetslagret har de största identifierade uttagen under en ledtidsperiod för de 
perioder som har undersökts valts som säkerhetslager istället för de beräknade värdena i 
tabell 7 i föregående kapitel. De största uttagen var för de flesta av produkterna större än det 
beräknade säkerhetslagret. I genomsnitt var skillnaden en ökning på 35 procent genom att 
använda största uttagskvantiteten som säkerhetslager. Återfyllnadsnivåerna har avrundats 
uppåt till närmaste fem-tal. Tabell 8 visar de slutligen rekommenderade återfyllnadsnivåerna 
för de olika artiklarna. 
 
Tabell 8 - Vald lösning 
Artikel Storlek Efterfrågan 

under 

inspektions-

intervall 

Efterfrågan 

under ledtid 

Säkerhets-

lager 

Återfyllnads-

nivå 

Piké herr vit S 4,4 0,5 7 15 

M 16,2 1,8 10 30 

L 19,3 2,2 16 40 

XL 10,5 1,2 8 20 

XXL 4,6 0,5 8 15 

Piké herr svart S 9,4 1,1 14 25 

M 37,8 4,3 33 80 

L 50,5 5,8 25 85 

XL 26,3 3,0 17 50 

XXL 9,1 1,1 9 20 

Piké dam vit S 10,2 1,2 13 25 

M 17,9 2,0 26 50 

L 8,4 1,0 12 25 

XL 2,8 0,3 4 10 

XXL 1,6 0,2 6 10 
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Artikel Storlek Efterfrågan 

under 

inspektions-

intervall 

Efterfrågan 

under ledtid 

Säkerhets-

lager 

Återfyllnads-

nivå 

Piké dam svart S 14,0 1,6 13 30 

M 21,3 2,4 13 40 

L 12,1 1,4 17 35 

XL 3,1 0,4 6 10 

XXL 2,5 0,3 8 15 

T-shirt svart S 28,1 3,2 28 60 

M 97,6 11,1 58 170 

L 101,4 11,6 44 160 

XL 62,3 7,1 32 105 

XXL 15,2 1,7 6 25 

Skjorta grov kaki XS 2,5 0,3 3 10 

S 7,7 0,9 11 20 

M 24,2 2,8 16 45 

L 27,0 3,1 17 50 

XL 20,3 2,3 17 40 

XXL 4,6 0,5 5 15 

Skjorta tunn dam 

kaki 

XS 1,8 0,2 3 10 

S 4,4 0,5 4 10 

M 8,8 1,0 6 20 

L 5,3 0,6 4 10 

XL 1,4 0,2 2 5 

XXL 0,7 0,1 1 5 

Skjorta tunn herr 

kaki 

S 4,1 0,5 4 10 

M 15,9 1,8 9 30 

L 19,4 2,2 10 35 

XL 12,5 1,4 6 20 

XXL 5,8 0,7 6 15 

T-shirt 

funktionsmaterial 

herr grå 

S 5,4 0,6 5 15 

M 23,4 2,7 13 40 

L 27,4 3,2 17 50 

XL 26,1 3,0 12 45 

XXL 6,2 0,7 6 15 

T-shirt 

funktionsmaterial 

dam grå 

S 6,7 0,8 3 15 

M 13,5 1,6 6 25 

L 7,3 0,8 5 15 

XL 1,6 0,2 3 5 
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6.2 Jämförelse med andra lösningar 
För att undersöka den valda lösningen har den jämförts med andra tänkbara lösningar. Detta 
för att se hur mycket det kostar med en ökad beredskap gentemot den billigaste lösningen 
som vinstdrivande organisationer troligtvis hade valt. 
 
Värt att tänka på är att ordersärkostnaden för återfyllnadssystemen troligtvis är högre än vad 
som anges eftersom många varor beställs samtidigt. Eftersom det inte finns någon 
uppskattning på om det skulle ta mer tid och i så fall hur mycket så används den 
ordersärkostnaden som beräknades i kapitel 6.4.1. 
 
Tabell 9 visar en jämförelse mellan olika möjliga alternativ. Tabellen visar de totala 
kostnaderna för de olika alternativen under ett år. De beräknade lösningarna utgår ifrån ett 
säkerhetslager baserat på en säkerhetsnivå på 99,99 procent och en ekonomisk orderkvantitet 
med lagerräntan 15 procent. Lagerkostnaden har beräknats som medellagervärdet 
multiplicerat med lagerräntan där medellagervärdet har beräknats matematiskt utefter nivån 
för säkerhetslagret, beställningskvantiteten och varans pris. Ordersärkostnaden har beräknats 
som hela den angivna ordersärkostnaden vid beräkning med återfyllnadsnivå och den delade 
ordersärkostnaden vid beräkning med EOQ. I lösningarna med återfyllnadsnivå har 
orderkvantiteten beräknats som återfyllnadsnivån subtraherat med säkerhetslagret. Eftersom 
beställningar endast kan ske i tio-tal togs detta med i beräkningarna genom att 
orderkvantiteten avrundades uppåt till närmaste tio-tal. 
 
Tabell 9 - Jämförelse olika lösningar 
Lösning Lagerkostnad Ordersärkostnad Totalt 
Återfyllnadsnivå med beräknat SL 19 967 kr 480 kr 20 447 kr 
Beställning enligt EOQ 17 736 kr 5 323 kr 23 059 kr 
Vald lösning: återfyllnadssystem med 
förhöjt SL 

22 716 kr 480 kr 23 196 kr 

 
I tabellen framgår det att den valda lösningen är något dyrare än de andra lösningarna. Den 
billigaste lösningen är återfyllnadsnivå utan det förhöjda säkerhetslagret. Att ha den extra 
beredskapen kostar alltså 2 749 kronor per år. Den valda lösningen är ungefär lika dyr som 
beställning med ekonomisk orderkvantitet eftersom det då krävs fler beställningar. Den 
föreslagna lösningen har även ett högre säkerhetslager än EOQ-lösningen vilket är viktigt för 
MSB.  
 

6.3 Jämförelse med nuvarande system 
För att undersöka om förslaget med återfyllnadssystem är bättre än det nuvarande systemet 
applicerades det nya systemet på historisk data för att se hur lagernivån påverkas. Figur 6 
visar skillnaden mellan det gamla och det nya systemet när det gäller lagernivån. 
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Figur 6 - Jämförelse lagernivå 
 
Jämförelsen för alla produkter finns i bilaga 4. Jämförelsen visar att de mer frekventa 
beställningarna och det lägre säkerhetslagret bidrar till en jämnare lagernivå och ett lägre 
medellagervärde. Brist uppstår endast i tre perioder av totalt 602 perioder vilket innebär att 
lagret kan leverera i 99,5 procent av perioderna. De varor som bristen uppstod för var t-shirt 
svart och skjorta grov kaki som har slagits samman med efterfrågan för t-shirt grå respektive 
skjorta grov svart. I båda fallen inträffade även bristen under 2013 och efter det har systemet 
fungerat bra. I detta test av systemet har inte heller några extrabeställningar gjorts vilket kan 
genomföras innan eller efter en stor insats.   
 
Efter det nya systemet hade applicerats på historisk data beräknades medellagervärdet ut 
genom att beräkna hur hög lagernivån i medel var för de olika produkterna. Tabell 10 visar 
skillnaderna i medellagervärde mellan det gamla och det föreslagna systemet. 
 
Tabell 10 - Jämförelse medellagervärde gammalt och nytt system 
Artikel Gammalt 

system 

Nytt system Skillnad 

Piké herr vit 42 814 kr 10 147 kr 32 667 kr 

Piké herr svart 67 737 kr 20 027 kr 47 709 kr 

Piké dam vit 48 599 kr 10 414 kr 38 185 kr 

Piké dam svart 60 527 kr 10 770 kr 49 757 kr 

T-shirt svart 75 514 kr 12 540 kr 62 975 kr 

Skjorta grov kaki 195 853 kr 35 693 kr 160 160 kr 

Skjorta tunn dam kaki 144 758 kr 22 645 kr 122 113 kr 

Skjorta tunn herr kaki 133 292 kr 29 812 kr 103 481 kr 

T-shirt funktionsmaterial herr 19 992 kr 19 992 kr 0 kr 

T-shirt funktionsmaterial dam 18 816 kr 9 408 kr 9 408 kr 

Totalt 807 902 kr 181 448 kr 626 454 kr 

 
Jämförelsen visar att med det nya systemet kommer medellagervärdet minska med 626 454 
kronor vilket motsvarar en minskning med 77,5 procent. Trots att det som tidigare nämnt var 
svårt att bestämma lagernivån för nuläget på grund av olika korrigeringar anses skillnaden 
vara så pass stor att den föreslagna lösningen ger ett lägre medellagervärde. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras den valda lösningen samt studiens koppling till området 
katastroflogistik. Dessutom diskuteras lösningen ur olika hållbarhetsperspektiv. 
 
7.1 Lagerstyrningssystemet  
Detta arbete har kommit fram till att det bästa lagerstyrningssystemet för MSB:s profilkläder 
är ett återfyllnadssystem. Detta system kommer bidra till jämnare beställningsintervall, en 
lägre lagernivå och lägre kostnader för profilkläderna.  
 
Att välja ett återfyllnadssystem istället för ett beställningspunktssystem med ekonomisk 
orderkvantitet är i MSB:s fall fördelaktigt då alla olika produkter beställs samtidigt. Genom 
sambeställningar minskar troligtvis den totala tiden för orderläggning och ordermottagning. 
Med ett beställningssystem där varje produkt har en bestämd beställningspunkt och 
orderkvantitet skulle antalet beställningar bli många och med mindre kvantiteter och färre 
artiklar per beställning. Nackdelen med ett återfyllnadssystem för MSB är att efterfrågan är 
väldigt varierad och om det då är lång tid mellan beställningarna kan brist uppstå. Detta 
måste förebyggas med hjälp av ett säkerhetslager. I detta fall har säkerhetslagret baserats på 
den maximala efterfrågan under en ledtidsperiod.   
 
För att kontrollera att systemet stämmer överens med verkligheten och den framtida 
efterfrågan måste systemet testas av användaren några tidsperioder. För att kontrollera 
systemet kan MSB i framtiden göra tester på hur precisionen på prognosen faktiskt är. Detta 
genom att exempelvis beräkna medelabsolutfel, medelkvadratfel och medelfel beroende på 
vilka värden data har ska lämpligast metod användas enligt tidigare nämnd teori. Det går 
också att räkna på prognosfel för en viss period. Detta görs för att kunna se om vissa 
parametrar ska justeras för att se till att systemet blir mer säkert.  
 
Hur välanpassad än systemet är för en normal åtgång (baserat på de senaste årens åtgång) av 
profilkläder kan inte modellen förutse om MSB kommer att behöva åka på en stor insats. Om 
MSB efter några tidsperioder inser att de satta återfyllnadsnivåerna stämmer dåligt överens 
med verkligheten, exempelvis att vissa varor tar slut eller knappt har någon efterfråga kan 
dessa ändras manuellt av MSB. Vid större förplanerade insatser kan extra beställningar 
behöva göras för att säkerställa att tillräckligt mycket profilkläder finns tillgängliga. Extra 
beställningar kan även behöva genomföras efter en stor oplanerad insats för att fylla upp 
lagret. 
 

7.2 Studiens koppling till katastroflogistik 
MSB är väldigt involverade i katastroflogistik som tas upp i teoriavsnittet. Många av 
insatserna som MSB åker på är direkt kopplade till någon form av katastrof, plötsligt eller 
långsamt uppkommen. Med tanke på att katastrofer sällan går att förutse behöver MSB 
planera för att ha tillräckligt hög beredskap för att kunna vara beredda när en katastrof väl 
sker.  
 
I MSB:s fall går det inte att hitta mönster i uttagsdata som visar att plötsliga katastrofer såsom 
jordbävningar, orkaner och tornados påverkar speciellt vid dessa insatser. Dessa är dock 
underliggande till medelefterfrågan av profilkläderna. Vissa katastrofer går som sagt att 
förutse, de som är långsamma. Det kan handla om svält, torka och fattigdom. Till dessa 
insatser är det lättare att planera och se till att material finns på plats vid insatsen. 



38 

 
Vid insatser såsom Ebola-katastrofen 2014 behövdes extra mycket resurser och krävde 
mycket större uttag från lagret än till en mindre insats. Om det blir många fler sådana stora 
insatser kommer detta att påverka MSB. Detta genom att de behöver höja sitt säkerhetslager 
för att kunna garantera beredskapen. Eftersom MSB alltid måste kunna ha hög beredskap 
gäller det att hitta säkerhetslager som garanterar att det alltid går att göra uttag för att kunna 
åka på insatser.  
 

7.3 Hållbarhetsaspekter och etiska aspekter 
När det gäller hållbarhet finns det tre olika aspekter som tillsammans skapar hållbarhet för 
företaget. Dessa är social uthållighet, ekonomisk uthållighet och ekologisk uthållighet. Nedan 
beskrivs hur införandet av det föreslagna lagersystemet skulle påverka MSB inom de olika 
hållbarhetsaspekterna.   
 
Både kort- och långsiktigt skapas social uthållighet för MSB genom att öka tillgängligheten i 
lagret. Genom att öka tillgängligheten fås högre säkerhet att direkt kunna leverera ut 
utrustning till olika insatser när de efterfrågas. Eftersom MSB måste ha hög beredskap när det 
gäller att kunna leverera utrustning måste även hög lagertillgänglighet garanteras. Detta är 
också en förutsättning för att MSB ska kunna skicka personal på insatser. Finns inte 
materialet på plats vid en insats när insatspersonalen kommer dit kan personalen inte utföra 
sina arbetssysslor. Genom att öka lagertillgängligheten på utrustning skapas social uthållighet 
eftersom att MSB då kan hjälpa människor som behöver hjälp vid insatser. 
 
Ekonomisk uthållighet kommer skapas genom att en effektivare lagerhantering som fungerar 
utan problem leder till att MSB kan spara pengar. Detta eftersom inköparna inte behöver 
fundera kring när de ska beställa utrustning och i vilka kvantiteter vilket bidrar till att den 
sammanlagda totala arbetstiden för orderläggning och ordermottagning kommer att sänkas. 
Detta i sin tur bidrar också till att både lagerarbetarna och inköparna kan uträtta andra 
arbetsuppgifter istället för att ta hand om beställningar.  
 
Med lösningen att beställa enligt ett återfyllnadssystem kommer antalet leveranser till lagret i 
Kristinehamn att bli färre. Detta är möjligt genom att inköparna kommer att sambeställa alla 
profilkläder samtidigt och att det endast kommer läggas beställningar två gånger per år. 
Eftersom att det kommer bli färre leveranser kommer mindre fossila bränslen släppas ut 
vilket är positivt ur ett miljömässigt perspektiv. Med den föreslagna lösningen med 
sambeställning kommer troligtvis också fyllnadsgraden i fordonet som levererar utrustningen 
att ökas. Att köra med högre fyllnadsgrad i fordonen är ett bra sätt att utnyttja fordonens 
kapacitet bättre, det är ineffektivt för miljön att transportera luft och inte material.  
 
Eftersom MSB arbetar mycket med att förbättra för människor runt om i världen är de etiska 
aspekterna viktiga. När det gäller etiska aspekter kring profilkläderna ställer MSB olika krav i 
upphandlingen om att de företag som lämnar anbud ska ha kvalitetsarbete och ISO certifikat. 
Detta kan exempelvis vara att profilkläderna ska produceras i fabriker som har bra 
arbetsvillkor och inte använder sig av barnarbete.  
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8. Slutsats 
I detta kapitel kommer arbetets syfte och frågeställningar att besvaras och den slutliga 
rekommendationen till MSB presenteras. 
 
8.1 Besvarande av syfte och frågeställningarna 
Syftet med examensarbetet var att underlätta för MSB att genomföra beställningar genom att 

skapa ett system för beräkning av beställningspunkter och orderkvantiteter, förankrat i 

teorier om lagerstyrning. Detta för att säkerställa tillgången av profilkläder utan att ha 
onödigt stora lagernivåer. 
 
Detta syfte anses ha uppfyllts genom att rekommendera ett återfyllnadssystem för beställning 
av MSB:s profilkläder. Beställningspunkten kommer då vara en fast tidpunkt två gånger per 
år och orderkvantiteten blir återfyllnadsnivån subtraherat med det aktuella lagersaldot. När 
det rekommenderade systemet testades på historisk data tillgodosågs efterfrågan i 99,5 
procent av ledtidsperioderna och medellagervärdet minskade med 77,5 procent. 
 
Respektive frågeställning besvaras nedan: 
 

1. Vilken efterfrågemodell beskriver MSB:s historiska efterfrågan av profilkläder? 

Ingen specifik efterfrågemodell har identifierats, detta eftersom den historiska efterfrågan av 
profilkläder har varit ojämn. Därav har inga efterfrågemönster kunnat konstaterats, och därför 
kan inte heller någon efterfrågemodell tas fram eftersom att den bygger på efterfrågemönster. 
 

2. Vilken prognosmetod bör användas för att göra en prognos av efterfrågan? 
 
Eftersom ingen efterfrågemodell har identifierats finns det ingen passande kvantitativ 
prognosmetod för att prognostisera efterfrågan. Med hjälp av kvalitativa metoder i form av 
intervju med experter har det framkommit att den framtida efterfrågan kan baseras på den 
historiska efterfrågan.   
 

3. Hur stor beräknas åtgången av de olika profilkläderna vara i framtiden?  
 
Åtgången av de olika profilkläderna i framtiden beräknas vara lika stor som den har varit 
innan. Detta på grund av att organisationen i stort sett ut likadant under lång tid. 
 

4. Vilket lagerstyrningssystem bör MSB använda sig av? 
 
MSB bör använda sig av ett periodbeställningssystem med återfyllnadsnivå som 
lagerstyrningssystem. Detta eftersom det är enklare för inköparna att sambeställa profilkläder 
och det bidrar även till att det kommer kunna göras färre beställningar totalt. Detta i sin tur 
bidrar även till att både inköparna och lagerarbetarna kommer att kunna lägga sin arbetstid på 
andra arbetssysslor istället för på ordermottagning och beställningar vilket blir en positiv 
effekt. Det förslagna lagerstyrningssystemet bidrar även till en lägre och jämnare lagernivå. 
 

5. Hur mycket ska beställas av de olika profilkläderna och när ska beställning ske? 
 
Beställning ska ske två gånger per år. Vid beställning ska de olika produkterna beställas upp 
till de olika återfyllnadsnivåerna som finns angivna i tabell 8 i kapitel 6.1. 
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8.2 Rekommendation 
Rekommendationen till MSB är att införa ett periodbeställningssystem med återfyllnadsnivå. 
Lagernivån ska inspekteras två gånger per år och sedan ska beställning göras upp till en 
förutsatt nivå. Genom att använda detta system kan profilkläderna sambeställas vilket bidrar 
till att antalet beställningar per år blir färre än om exempelvis ett beställningspunktssystem 
skulle användas. Jämfört med det system som används i nuläget kommer lagernivåerna 
minska och beställningsintervallen bli mer jämna. Om MSB märker att systemet inte fungerar 
som det borde kan de själva manuellt ändra nivåerna så att de passar dem bättre. MSB bör 
analysera systemet om det händer någon stor förändring inom organisationen, till exempel 
om MSB ska åka på fler insatser än i nuläget och behöver med material i framtiden.  
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Bilaga 1 - Intervju MSB 27 mars 2017 
 
Frågor kring examensarbetet 
1.Vad vill ni ha ut av examensarbetet. Vilket resultat vill ni ha? 

- Vi vill ha ett system för beställning av profilkläder som bygger på vetenskaplighet 
snarare än bara magkänsla. Det finns cirka 20 stycken olika produkter (t-shirt, byxor, 
pikétröjor, skjortor, regnjackor osv). T-shirt är det som vi främst skulle vilja att ni 
utreder. 

2.Vilken data finns tillgänglig? Hur långt tillbaka i tiden?  
- Det finns data från 2012 då det nya systemet infördes. Alla varor som finns nu har 

dock inte funnits hela tiden. 
3. Vilka artiklar vill ni helst att vi undersöker? 

- Vi vill helst att ni undersöker T-shirts. 
4. Vad innebär Orderkontoret som benämns i beställningsblanketten? Ligger det i 
Kristinehamn eller någon annan stans? 

- Orderkontoret ligger i Karlstad, namnet uppkom 2012. De har också kunskap om 
utrustningen, typ – den här satelliten fungerar inte på Haiti. All hantering av produkter 
sker i Kristinehamn där MSB har sina lager. De hanterar inkomna beställningar på 
materiel till insatser, men också arbetsorder som har med våra förstärkningsresurser 
att göra. Kan röra sig om att flytta en container från en depå till en annan, då är det 
fråga om en transport som ska upphandlas. Orderkontoret är vägen in till LOG, det är 
också den funktionen som är beredskapslagd, då med personal från hela enheten men 
det är egentligen den funktionen man bemannar. Om det inträffar något skarpt som 
beredskapen inte klarar av att hantera på egen hand, tex en större insats, så har den 
som går beredskap mandat att kalla in övriga enheten. 

 
Frågor kring MSB i stort samt 
5. Hur ofta åker MSB ut på insats? Hur fungerar insatsverksamheten? 

- Cirka 300 - 400 insatser per år, mestadels i Afrika och mellanöstern. Stor del av 
insatserna som MSB åker på är det enskilda experter som önskas men i vissa fall är 
det team med flera insatspersonal. Flertalet av insatserna som MSB genomför 
finansieras av SIDA och styrs av humanitära behov. Sida är en svensk myndighet och 
svenska myndigheter bedriver sin verksamhet utifrån instruktioner och regleringsbrev 
från Regeringen. Insatserna kan vara antingen i den humanitära fasen då plötsliga 
katastrofer sker eller i en kapacitetutvecklingsfas då syftet är att utveckla samhället 
efter att en katastrof har inträffat. Dessa insatser används för att stärka samhället 
långsiktigt. Ett exempel är utveckling av ett system för räddningstjänst i Ukraina. 
Vissa katastrofer kan vara en “slow process” där man vet att de troligtvis kommer 
inträffa exempelvis återkommande regnperioder med översvämningar. De plötsliga 
katastroferna planeras inte i förväg medan de kapacitetutvecklande och “slow onset” 
kan planeras för innan själva insatsen sker. 

- MSB får en begäran av ett FN-organ när en katastrof har inträffat. En förfrågan 
skickas till de organisationer som det aktuella FN-organet har samarbetsavtal, bland 
annat organisationer i Sverige, Norge, Danmark, och Tyskland. Alla länderna kollar 
upp vilken av deras personal som är bäst lämpade och väljer sedan ut de som passar 
bäst för uppdraget. Slutligen avgör FN vem som ska få åka. För att kunna åka på 
insatsen måste MSB få extern finansiering. Finansiering sker oftast genom SIDA 
(styrelsen för internationellt utvecklingsarbete).  

6. Vilka olika sorters insatser åker ni ut på?  
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- MSB åker på olika typer av insatser. Det kan bland annat handla om naturkatastrofer 
och humanitär assistans såsom flyktingläger och jämställdhetsfrågor osv. 

7. Hur omfattande behöver en katastrof vara för att ni ska involveras? 
- Ska vara hastigt uppkommen och temporär. MSB måste mer eller mindre få en 

förfrågan från FN-organ för att involveras. 
8. Hur bestäms om ni ska åka på insats?  

- Förfrågan om att delta vid en insats kommer oftast från något FN-organ. MSB måste 
sedan få hjälp med finansieringen för att kunna åka på insatsen.  

9. Hur lång framförhållning är det vid insatser? (hur snabbt efter ni får “larmet” måste ni 
åka? 

- Sex timmar till sju dagar oftast. För att klara detta är mycket standardiserat och 
materialet är redan packat i olika moduler. Det är redan förutbestämt varifrån dessa 
ska skickas och liknande för att arbetet ska gå så lätt som möjligt. Vid de snabbaste 
insatserna ska snabbinsatsstyrkan befinna sig på flygplatsen vid det svenska nationella 
ambulansflyget. Snabbinsatsstyrkan och flygplanet ska då vara redo inom sex timmar 
att åka på insatsen efter att larmet har inkommit till MSB. 

10. Använder ni någon modell för prognostisering i dagsläget? 
- Nej 

11. Vad gör MSB nationellt? 
- MSB ser till att alla kommuner är informerade om vad de behöver för att kunna vara 

beredda på olika katastrofer. Det är lokala räddningstjänster som har ansvaret att 
agera. MSB ger stöd med materiell ibland även personal men på begäran från 
räddningstjänsten. MSB har även ett antal förstärkningsresurser (materiel) 
prepositionerad på olika platser i Sverige. 

12. Vad innehåller ett base camp? 
- Det kan till exempel innehålla tält där insatspersonal kan sova och ha sin utrustning, 

köksutrustning, toaletter, duschar samt reception för registrering av insatspersonal för 
att ha koll på vem som finns på campet. Lägren är självförsörjande vad det gäller el- 
och vattenförsörjning via el- och vattenverk. Storlek på ett base camp går att anpassa 
efter vad som önskas till insatsen, exempelvis går det att lägga till fler sovplatser. 

 
Frågor kring inköp: 
13. Hur ofta brukar ni beställa? Hur bestäms det när beställningar ska läggas? 

- Den som är ansvarig för personlig utrustning (där profilkläder ingår) har satt en 
miniminivå på profilkläderna samt antalet som ska beställas. Inköparna går dock 
ibland in manuellt och beställer på magkänsla, exempelvis vid större insatser. Detta 
kan vara när det byts insatspersonal då de behöver ny utrustning.  

14. Hur mycket brukar ni beställa? Hur bestäms det hur mycket som ska beställas? 
- BP-system med olika nivåer. Vi beställer alltid över 2000 kronor för att få fri frakt 

från leverantören. 
15. Ser du några problem med beställningsprocessen i dagsläget? 

- Nej själva processen brukar gå bra. 
16. Hur lång är leveransledtiden? 

- Leveranstiden är 3 veckor eftersom kläderna ska skickas på tryck.  
17. Är det samma leverantör för alla profilkläder? 

- Ja det är samma leverantör. 
18. Om en beställning är sen, vad beror det oftast på? 

- Beställningarna är ibland sena men vet inte vad det beror på. 
19. Är det alltid perfekta order? (rätt produkt, plats, tid, kvantitet, ej skadat osv) 
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- Ibland levereras fel antal eller fel storlekar, leverantören brukar dock kunna rätta till 
felen ganska snabbt. 

20. Hur sker en beställning? 
- Inköparna lägger upp ordern i systemet och lägger till produkterna. Antalet som 

beställs baseras antingen på de givna orderkvantiteterna eller magkänsla Att lägga till 
en extra produkt tar inte lång tid. Om ordern överstiger 20 000 kronor måste den 
godkännas av en ansvarig. Inköpsordernummer måste alltid godkännas av ansvarig. 
Inköparna kan, i stort, bara köpa produkter som finns på ramavtal. Inköparna är 
avropare men inte upphandlare. 

 
Frågor kring lager: 
21. Vad finns det för system för lagret? 

- Handscanner där man kan se artikelnummer och serienummer/individnummer. Allt är 
kopplat till systemet Microsoft Dynamics AX. I handscannern kan man även söka var 
artiklarna finns, göra platsbyte och utföra plock till en order. 

22. Vet man hur mycket av varje vara som finns i lagret? 
- Ja det går att se i lagersystemet. 

23. Har personalen tillgång till information kring order?  När en order ska komma in, vilken 
vara och hur mycket etc? 

- Det ska stå i systemet, kan vara svårt när det är väldigt specifika produkter, då kan det 
vara svårt att veta vad som är beställt. Inköparna ska lägga in förväntade leveranser så 
lagerpersonalen vet ungefär när de kommer. Ibland kan flera saker bilda en artikel, en 
hundbur består av en underdel och en överdel, och ibland vill vi dela upp en produkt 
på flera artiklar för att alla behöver hanteras separat i lagret, tex ett tält där den 
ingående pumpen och soltaket ska ha egna artikelnummer trots att de från 
leverantören är en produkt. 

24. Hur vet man att lagernivån i systemet stämmer överens med den faktiska lagernivån?  
- 1 gång per år görs en stor inventering på hela lagret. Löpande korrigeringar görs hela 

tiden när fel upptäcks 
25. Tar man ut olika uppsättningar (tröja, byxor strumpor etc) i bestämda paket? 

- Inga kit på profilkläder. Snabbstyrkorna har dock egna kit som är standardiserade. 
Dessa ligger i färdigpackade väskor för att snabbt kunna agera vid behov. I vissa fall 
har insatspersonalen dessa hemma för att kunna komma iväg ännu snabbare. 

26. Hur snabbt måste en order behandlas? 
- Från det att en order kommer in ska väskan vara packad inom 48 timmar.  

 
Frågor kring profilkläderna till insatsarbetare: 
27. Brukar insatspersonalen få de kläder de vill ha? Till exempel rätt storlek eller plagg? 

- Väldigt ofta får de i insats alltid vad de vill ha. Om någon vill byta beror det oftast på 
att de har beställt ”fel” och vill byta. Att till exempel tröjstorleken mäts annorlunda än 
personen är van vid och därför vill byta storlek. 

28. Hur fungerar leveransen av materialet till insatspersonalen? 
- De får oftast materialet till insatsen hemskickat. Det kan hända att posten är försenad. 

Eller när de 48 timmarna är försenade i något led. Oftast är 100% rätt leverans från 
MSB. Det är väldigt sällan att de skickar profilkläder med godsleverans. 

29. När får personalen sina kläder, innan insats eller under insatsen? 
- Oftast innan insatsen. Kompletteringar kan fås under insatsen om någon mer ska dit 

och kan ta med detta.   
30. Vad/hur avgörs vilka kläder vilken person ska ha (kläder efter klimat/uppgift etc?) 
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- Om större team åker bestämmer oftast projektledaren vilken utrustning de ska ha.  
Projektledaren kan även be de i teamet att fylla i själva vad de vill ha. Orderkontoret 
kan modifiera om de anser att det inte verkar rimligt. Varje insatsarbetare får 2-5 t-
shirt per insats. De som åker ofta har ofta material hemma och beställer bara 
kompletterande material. 
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Bilaga 2 - IKT sammanställd data från mail 
Datum: april 2017 – juni 2017 
 
Vi undrar hur ofta ni inventerar?  
- Det görs en gång per år.  
  
Vad är ordersärkostnaden för MSB? 
- Ordersärkostnaden skulle kunna ses som den arbetstid det tar för inköparen att lägga en 
order. Tiden varierar en del beroende på vilken leverantör det är men till exempel två stora 
leverantörer vi använder har webbordersystem, då måste inköparen först lägga upp ordern i 
vårt system så att gods vet vad som kommer (artikelnummer, kvantitet) samt göra samma 
jobb en gång till i leverantörens system. Säg att det tar ca 20 minuter för att lägga upp en 
sådan order i bägge systemen, sedan tar en order att ta emot på gods också ca 20 min då är 
den sammanlagda hanteringstiden per order ca 40 min. En arbetstimme kostar ca 360 kr, det 
ger en ordersärkostnad på ungefär 240 kr. 
  
Vi har en fråga till er. Det handlar om ett inköp från 2013-03-21 då det beställdes väldigt 
mycket profilkläder. Har ni någon aning om varför? Var det för att lagra? 
- Jag har tyvärr inget direkt bra svar där. Det jag tror att vi bara beställde en rejäl omgång utan att 
egentligen veta hur borde ha beställt. Vi gick på någon form av magkänsla. Tittar jag på senare inköp 
så är det färre till antal men oftare. Ju mer jag funderar över det desto mer övertygad är jag över att vi 
köpte bara och inte tänkte efter så mycket på antalet. Det går ju ut på insats förr eller senare. Kan i alla 
fall inte dra mig till minnes att det var någon direkt händelse som påverkade antalet. 
  
Vi har sett att det beställdes mycket i november 2014. Vilka stora insatser skulle man beställa 
till då eller fyllde man på lagret efter någon stor insats? Vi antar att det var beställningar till 
Ebola-utbrottet som ni verkar ha fått i uppdrag i oktober. Fanns det andra insatser som det 
också beställdes till eller något annat vi bör veta, någon annan orsak? (En liten förklaring. 
När jag skriver "beställdes" menar jag alltså beställdes/togs ur lagret till insats.) 
- Ja, det var Ebola. Vi hade väl ute i storleksordningen dubbelt så mycket folk mot ett "vanligt" 
år.  
 
Vi undrar lite angående inventering. Sker det mellan en viss tidsperiod? I så fall vilka datum? 
- Vi har egentligen inget regelverk som styr det hela tydligare än att minst en gång per år ska 
inventering genomföras. Oftast har den hamnat på hösten utan att någon egentlig avsikt.  
 

Har ni någon restriktion angående hur mycket som måste beställas per gång? Går det att 
beställa enstaka artiklar? 
- Profilkläder som ska tryckas går inte att beställa enstaka av utan måste köpas i minst 10-tal. 
Så även om vi skulle vilja köpa 6st så får vi köpa 10st. 
	

Vad har ni för lagervärde? 
- Det varierar lite från år till år men förra året låg vid tidpunkten för inventering låg det på 48 
002 022 kr. 
 
För att räkna på säkerhetslager tänker vi att en lösning är att basera säkerhetslagret på 
"worst case scenario", det vill säga om alla åker ut på insats samtidigt. Hur mycket skulle då 
maximalt gå åt och sätta den siffran som SL för att vara säker på att alltid kunna leverera 
profilkläder direkt. Finns det någon information kring detta? 



48 

- Denna siffra har jag själv, med flera, sökt ett svar på under ganska många år nu men för att 
inte svara lika undvikande som våra överordnade så får jag hugga till med något. Antalet 
personer som ska kunna utrustas torde kunna ligga runt 50 st.  
 
Hur hanterar ni etiska aspekter exempelvis att det är bra arbetsförhållande och inget 
barnarbete i fabrikerna där kläderna produceras? 
-Vi följer LoU och där kan vi ställa krav på leverantörerna. 
De ska i sina anbud visa att de följer kvalitetsarbete och om de har ISO 9001 certifikat, gäller 
även miljö, dvs ISO 14001. Just när det gäller profilprodukter är det kammarkollegiet som 
upphandlar och det lär garanterat ha ställts sådana krav. 
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Bilaga 3 - Insamlad information från besök hos MSB 
 
Under det första besöket hos MSB gavs en rundvandring i de olika lagren. Personalen 
förklarade även hur ordermottagning samt plock- och packningsprocessen går till. 
Avdelningen där profilkläderna är placerade gicks igenom extra noga. Här noterades det att 
profilkläder fanns lagrade på två olika ställen, dels i de kartonger de anländer i på ett slags 
bulklager och uppackade styckvis i ett plock-lager. Varje produkt hade ett eget fack på plock-
lagret vilket förenklar vid plockning samt att det är lätt att se när varorna behöver fyllas på. 
Efter rundvandringen genomfördes intervjun som redovisas i bilaga 1.  
 
Under det andra besöket på MSB låg fokus på datainsamling. Systemet gicks igenom och de 
olika benämningarna förklarades. Nedan följer sammanfattningsvis informationen som ficks: 
 
De relevanta kolumnerna i Excelfilerna som genererades från systemet är 
● Modell - visar storleken på varan (exempelvis S, M, L) 
● Site - visar var lagringsplatsen är. Vi bör välja att sortera på “KH” som står för lagret i 

Kristinehamn för att sortera bort rader som var kopplade till andra platser. 
● Fysiskt datum - visar det faktiska datum som en viss händelse inträffade. 
● Referens - visar vad som hände med varan. 

○ Försäljningsorder: när någon beställer material till insats som sedan plockas 
och levereras till insatsen. 

○ Inköpsorder: när varorna som MSB har köpt in anländer till lagret. 
○ Inventering: korrigeringar som gjorts 
○ Vinst/förlust: in- och uttag ur lagret. Används framförallt vid kassation av 

varor, kan även vara svinn, komplettering, rättelse osv. 
○ Överför: platsbyte av vara 
○ Överföringsorderinleverans: varor flyttar mellan två siter 

● Kvantitet - visar hur många artiklar som förflyttades 
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Bilaga 4 - Lagernivåer 
 
Nedanstående figurer visar jämförelse mellan lagernivån med det gamla systemet och 
lagernivån med det nya systemet för varje produkt. Historisk data har använts för att få 
information om inköp, efterfrågan och nivån i lagret. I beräkningarna är lagernivån beräknad 
i intervall om tre veckor vilket motsvarar leveransledtiden från leverantören. 
 

Gamla systemet Nya systemet 
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T-shirt grå kommer att utgå ur sortimentet 
och därför finns ingen föreslagen lösning.  
Efterfrågan för T-shirt svart kommer 
beräknas på efterfrågan för både T-shirt grå 
och T-shirt svart. 

 
 

 

 
 
Skjorta grov svart kommer att utgå ur 
sortimentet och därför finns ingen 
föreslagen lösning. Efterfrågan för Skjorta 
grov kaki kommer beräknas på efterfrågan 
för både Skjorta grov svart och Skjorta grov 
kaki. 
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