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 Sammanfattning 

Sammanfattning 

Med ökad konkurrens har logistiken blivit allt viktigare och idag är den ett viktigt konkurrensmedel. En 

effektiv logistik innebär att ökade intäkter och sänkta kostnader erhålls. Exempel på kostnadsposter som 

påverkas av logistiken är lagerförings- och lagerhållningskostnader och ett sätt att sänka dessa kostnader 

är genom att sänka lagernivåerna. En annan kostnadspost är förlorade intäkter vilken också kan minskas 

med hjälp av en effektiv logistik.   

Bosch Thermoteknik AB är ett företag som tillverkar och säljer värmepumpar. För att uppnå besparingar 

vill de arbeta mer med att effektivisera sin logistik. De upplever problem med sin lagerstyrning då 

efterfrågan av värmepumpar varierar över året på den europeiska marknaden. Högsäsongen infaller 

augusti till november och resterande månader är efterfrågan jämnt fördelat. Detta beror på att 

slutkunderna behöver en värmekälla till vintern samt att värmepumparna mer frekvent går sönder när 

belastningen på dem ökar. Problemet Bosch upplever med säsongsvariationen är att säkerhetslagret, som 

beställningspunkten baseras på, inte regleras efter säsong vilket gör att lagernivåerna och således 

lagerkostnaderna under lågsäsong antas vara onödigt höga. En önskan från Boschs sida är att se över 

lagerstyrningen, med mål att minska lagerkostnaderna, vilket lämpligen kan göras genom att se över 

artiklar som binder mycket kapital. 

Referensramen behandlar områdena Lager, Prognostisering, Leveransservice, Lagerstyrning, ABC-

klassificering, Logistikens totalkostnad samt Modellbygge och simulering. De fyra första områdena har 

till uppgift att vara till hjälp vid uppbyggandet av nya lagerstyrningsmodeller. Det femte avsnittet 

behandlades för att en klassificering av artiklar skulle kunna ske. Det behandlades hur klassificering kan 

göras och vilka parametrar klassificering kan ske utefter. Vidare behandlades området 

Totalkostnadsanalys då de tidigare framtagna lagerstyrningsmodellerna ska utvärderas.  Det avslutande 

avsnittet Modellering och simulering behandlas då de framtagna modellerna måste simuleras innan de 

kan utvärderas.  

Med hjälp av referensramen och nuläget, som behandlades i kapitlet innan referensramen, upprättas 

underfrågor till huvudfrågorna som ska vara till hjälp för att besvara studiens syfte. 

I studiens metodavsnitt presenteras studiens fyra faser, Planeringsfasen, Urvalsfasen, 

Genomförandefasen samt Slutfasen. Den första fasen, Planeringsfasen handlade om att förbereda arbetet 

genom att identifiera problemområdet, behandla nuläget, för att sedan definiera ett syfte och specificera 

uppgiften. Utifrån syftet kunde en litteratursökning göras. I urvalsfasen kom sedan litteraturen från 

föregående fas att jämföras och analyseras utifrån vad som framkommit vid empiriinsamling. I nästa 

fas, Genomförandefasen, samlades data in och simuleringar genomfördes. Utifrån resultatet från 

simuleringarna kunde sedan en utvärdering utföras i form av totalkostnad och lagertillgänglighet. 

Slutfasen var studiens sista fas och i denna kom arbetets resultat att presenteras och diskuteras. 



 Sammanfattning 

Utifrån de åtta framtagna modellerna valdes sedan två modeller, en för artiklar med lång ledtid och en 

för de med kort ledtid. När beställning ska ske och hur mycket som ska beställas är samma för båda 

modellerna. När bestäms, liksom i nuläget, av en beställningspunkt som tar hänsyn till efterfrågan under 

ledtiden. Beställningspunkten, benämnt som BP i nedanstående tabell, kommer således att variera över 

tiden och är beroende utav säkerhetslagrets nivå och efterfrågan under ledtid. Hur mycket som beställs 

kommer även det att vara som i nuläget. Detta innebär att det finns en minsta orderkvantitet men om 

denna inte räcker till för att täcka behovet till nästa inleverans köps även det antal multiplar som gör att 

behovet täcks.  Det som skiljer modellerna åt är dimensioneringen av säkerhetslagret. För lång ledtid 

beräknad detta med SERV1. SERV1 föreslås även tillämpas på artiklar med kort ledtid, skillnaden är 

dock att till denna beräknas standardavvikelsen för två perioder istället för att beräkna ett medelvärde 

för hela året. Modellerna sammanfattas i tabellen nedan. 

Ledtid När Kvantitet Osäkerhet 

Lång BP – 

justerad efterfrågan under 

LT 

MOQ och MLT  SERV1 

 

Kort BP – 

justerad efterfrågan under 

LT 

MOQ och MLT SERV1 – standardavvikelse per 

period 

 
 

Det fanns ett flertal modeller som gav minskade totalkostnader och en godkänd servicenivå. Dock gav 

modellerna nämnda ovan bästa resultat med avseende på de båda bedömningsparametrarna. Resultatet 

som erhölls när dessa modeller applicerades på sex artiklar i vardera klass, där två är artiklar som finns 

hos Bosch och fyra är artiklar där ledtiden har förändrats för de två tidigare nämnda produkterna fås 

resultatet som visas i tabellen nedan.  

Ledtid 

 

Nuläge 

(SEK) 

Alt. Modell 

(SEK) 

Besparing 

(SEK) 

Besparing 

(%) 
LTG 

(%) 

Lång  15 130 736 14 323 803 806 933 5 99,96 

Kort 21 003 352 9 170 918 11 832 434 56 99,56 

Total 36 134 088 23 494 721 12 639 367 35 99,76 
 

En känslighetsanalys utfördes på de valda modellerna och den visade att med avseende på parametrarna 

ordersärkostnad, lagerränta, säsongsvariation och förändrat säkerhetslager i nuläget var modellerna 

robusta. 

 

  

 



 Abstract 

Abstract 

With increased competition, logistics has become a crucial part important and today it is an important 

competitive tool. An effective logistics setup means increased revenues and lower costs are obtained. 

Examples of costs items that are affected by the logistics are inventory carrying cost and warehousing 

cost. One way to of reducing these costs is to reduce the inventory levels. Another cost item is lost 

revenues which also can be reduced by effective logistics.  

Bosch Thermotechnology AB is a company that manufactures and sells heat pumps. To achieve cost 

savings, they want to work towards effective logistics. Bosch experience problems with their inventory 

control as the demand for heat pumps varies widely in the European market. The high season falls in 

August to November and the rest of the year the demand is evenly distributed. This is because the end 

customers need a heat source for winter and the heat pumps break more frequently when the load 

increases. The problem Bosch is experiencing with the seasonal variation is the safety stock, which the 

order point is based on, is not regulated by season which means that the inventory levels and the storage 

costs during low season are assumed to be unnecessarily high. Bosch wishes to review their inventory 

control, with the aim of reducing inventory costs, which can be done by reviewing articles that ties up 

capital. 

The reference framework covers inventory, forecasting, delivery service, inventory control, ABC-

classification, total cost of logistics and model building and simulation. The four first areas aim of 

helping to build new inventory control models. The aim of the fifth area is to help with article 

classification. Furthermore, to evaluate the new inventory control models, total cost analysis were 

treated since the new inventory control has been implemented on the articles that has been selected with 

the help of the information from the preceding section. The final section of the reference framework 

covers model building and simulation since the models must be simulated before they can be evaluated. 

With the help from the reference framework and the empirical findings, main questions and sub 

questions were established to answer the purpose of this study. 

Methodology part in this study presents four phases, Planning phase, Selection phase, Implementation 

phase and Final phase. In the first phase, Planning phase, was about preparing the work by identifying 

the problem area, current situation, and then defining a purpose and specifying the task. Based on 

purpose, a literature search could be done. In the Selection phase, the literature from the previous phase 

then came to be compared and analyzed based on what emerged from the collection of empirical data. 

The next phase, Implementation phase, data was collected and simulation was performed. Based on the 

results from the simulations, an evaluation could then be carried out in terms of total cost and stock 

availability. The Final phase was the final phase of the study and here the results of the study will be 

presented and discussed. 



 Abstract 

From eight developed models, two models were chosen, one for articles with long lead times and one 

for articles with short lead times. When to order and how much to order are the same for both models. 

When to order is determined like before, which is an ordering point system that consider demand during 

lead time. The ordering point system will therefore vary over time and depends on safety stock level and 

demand during lead time. The order quantity will be decided as current. This means there is a minimum 

order quantity but if this does not cover the demand for the next incoming delivery, a number of 

multiples to cover the need can also be purchased. What distinguishes the models is determination of 

the safety stocks. For articles with short lead times, this will be calculated with SERV1. SERV1 is also 

recommended for articles with long lead time, but the difference is the standard deviation which will be 

calculated for two different periods instead of an average standard deviation over one year. The models 

are summarized in the table below. 

Lead time When Quantity Uncertainty 

Long Ordering point – 

Adjusted demand during lead time 

MOQ and MLT SERV1  

Short Ordering point – 

Adjusted demand during lead time 

MOQ and MLT SERV1 – standard deviation 

per period 

 

 

There were several models that resulted in reduced total costs and an approved service level. However, 

the models mentioned above gave the best results with respect to the two assessment parameters.  These 

models were implemented to six articles, where two of them are products in Bosch and four of them are 

articles where the lead time has changed for the two previously mentioned articles. The results are shown 

in the table below: 

Lead time 

 

Current 

situation 

 (SEK) 

Alt. models 

(SEK) 

Cost saving 

(SEK) 

Cost saving 

(%) 

Stock 

availablity 

(%) 

Long 15 130 736 14 323 803 806 933 5 99,96 

Short 21 003 352 9 170 918 11 832 434 56 99,56 

Total 36 134 088 23 494 721 12 639 367 35 99,76 
 

A sensitivity analysis was performed for the chosen models and showed that the models were robust 

with respect to ordering costs, inventory carrying charge, seasonal variation and changed safety stock 

for current situation. 
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1 INTRODUKTION 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till denna studie vilken sedan leder vidare till syftet. 

Vidare presenteras ett förtydligande av syftet samt direktiv från företaget. Detta följs av ett 

avsnitt angående akademiska krav och ett som behandlar etiska frågor i denna studie. 

 

1.1 Bakgrund 

Bosch är en global aktör inom teknik och tjänster. Exempelvis erbjuder de teknik och tjänster för 

fordonseftermarknaden, elverktyg, hushållsmaskiner samt uppvärmningsprodukter. Koncernen har idag 

omkring 440 dotterbolag placerade i 60 länder vilka år 2017 omsatte omkring 78 000 MSEK (Bosch, 

2019a). Bosch Thermoteknik AB i Tranås, vidare benämnt Bosch, som är fallföretaget i denna studie, 

är ett utav dotterbolagen som utvecklar och tillverkar värmepumpar. 

Med ökad konkurrens har logistiken blivit allt viktigare och idag är den ett viktigt konkurrensmedel. En 

effektiv logistik innebär att ökade intäkter och sänkta kostnader erhålls. Exempel på kostnadsposter som 

påverkas av logistiken är lagerföringskostnader samt lagerhållningskostnader och ett sätt att sänka dessa 

kostnader är genom att sänka lagernivåerna. En annan kostnadspost är förlorade intäkter vilken också 

kan minskas med hjälp av en effektiv logistik (Oskarsson, et al., 2013).  Det är ur en företagssynpunkt 

viktigt att upprätthålla en bra service gentemot kunden genom att ha produkterna tillgängliga när det 

finns ett behov. En avvägning mellan service och kostnad behöver därför göras för att erbjuda kunden 

en bra service till konkurrenskraftig pris (Axsäter, 2015).  

Bosch vill arbeta mer med att effektivisera sin logistik. I dagsläget varierar efterfrågan av värmepumpar 

mycket på den europeiska marknaden. Högsäsongen infaller augusti till november och resterande delen 

av året är efterfrågan jämnt fördelat. Variationen beror på att slutkunderna behöver en värmekälla till 

vintern samt att värmepumparna mer frekvent går sönder när belastningen på dem ökar. Problemet 

Bosch upplever med säsongsvariationen är att säkerhetslagret, som beställningspunkten baseras på, inte 

regleras efter säsong vilket gör att lagernivåerna och således lagerkostnaderna under lågsäsong antas 

vara onödigt höga. En önskan från Boschs sida är att se över lagerstyrningen, med mål att minska 

lagerkostnaderna, vilket lämpligen kan göras genom att se över artiklar som binder mycket kapital. 

Då Bosch har många olika artiklar som skiljer sig kan lagerstyrningsmetoder behövas anpassas till olika 

karaktäristiska drag som finns hos artiklarna. Under år 2019 kommer Bosch att byta från affärssystemet 

Jeeves till SAP vilket är en möjliggörare för en över året dynamisk lagerstyrning.  

1.2 Syfte 

Utforma en förbättrad lagerstyrning med hänsyn till totalkostnad för artiklar med säsongsvariation
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1.3 Direktiv 

 Det är viktigt för Bosch att det ej uppstår brister som orsakar produktionsstopp. Av denna 

anledning är ett direktiv att lagertillgängligheten ska vara bibehållen alternativt bättre än 

tidigare. 

 Lagerstyrningen på daglig basis ska kunna göras automatiskt genom ERP-systemet.  

1.4 Akademiska krav 

Denna studie är av akademisk karaktär och det finns därför ett antal krav som måste uppfyllas i denna 

rapport. Björklund & Paulsson (2012) tar bland annat upp att författarna i studien ska visa att de känner 

till existerande teorier, modeller och data inom det studerade området och att studien utgår från detta.  

Den akademiska studien som utförs bör även, enligt Björklund och Paulsson (2012), behandla frågor 

som har ett allmänt och teoretiskt intresse. Denna studie har ett allmänt intresse då Bosch efterfrågar 

studien och längs vägen har godkänt delresultat och tillvägagångssätt. Att det teoretiska intresset har 

uppfyllts har följts upp genom handledning med handledare från Linköpings Universitet. 

Björklund och Paulsson (2012) anser att det är viktigt att författarna noggrant redogör studiens upplägg, 

genomförande och resultat för att andra läsare själva ska kunna ta ställningen till studien. Vidare bör 

studiens delar hänga ihop logiskt och en röd tråd genom hela rapporten ska finnas.  

Flertalet författare hävdar att trovärdighet alltid måste tas i beaktning i vetenskapliga sammanhang. 

Trovärdigheten kan beskrivas av de tre begreppen validitet, reliabilitet samt objektivitet (Björklund & 

Paulsson, 2012).  

Validiteten beskriver till vilken grad det som avses att mäta verkligen mäts. Reliabiliteten är ett mått för 

hur tillförlitlig mätningen är, med andra ord i vilken utsträckning samma värde erhålls vid upprepning 

av försöket. Slutligen beskriver objektiviteten hur värderingar påverkar studien (Björklund & Paulsson, 

2012).  

Reliabiliteten och validiteten kan åskådliggöras med hjälp av träffar på en piltavla. Hög reliabilitet fås 

om pilarna träffar samlat och hög validitet om mitten av tavlan träffas (Björklund & Paulsson, 2012). 

Se Figur 1-1 för illustrering. 
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Genom att använda flera perspektiv i studien ökas validiteten. Detta kan exempelvis göras genom 

triangulering. Vidare ökas även validiteten genom att vid intervjuer ha tydliga frågor som ej kan 

misstolkas. Även för att öka reliabiliteten kan triangulering användas, andra sätt är genom att ställa 

kontrollfrågor vid intervjuer. Genom att motivera val som görs i en studie kan läsaren ta ställning till 

resultatet vilket gör att objektiviteten ökar. För hög objektivitet är det även viktigt att återge källans 

innehåll på ett bra sätt. Det innebär att källan ska återges utan sakfel, snedvridna faktaurval och 

värdeladdade ord (Björklund & Paulsson, 2012). 

1.5 Etik vid intervju och datainsamling 

Enligt Ngozwana (2018) finns det tre etiska dilemman att ta i beaktning vid en studie. Dessa är 

avvikelser från studiens syfte, anonymitet och konfidentialitet.  

För att undvika att det sker avvikelser från studiens syfte är det viktigt att vid intervjuer ställa frågor 

som är av relevans för studien och sedan sammanställa intervjun på ett sätt som gör att informationen 

framställs rättvist. Om intervjuobjektet kräver att vara anonym är det viktigt att det förblir på detta vis 

för god etik. Vidare ska konfidentiell information hanteras varsamt (Ngozwana, 2018). 

Vetenskapsrådet (2006) behandlar fyra etiska huvudkrav för forskning. Dessa är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfindentialitetskrav och nyttjandekrav. Även Patel & Davidson (2011) tar upp dessa 

fyra huvudkrav och menar att även vid uppsatsarbete bör dessa fyra huvudkrav övervägas. 

Informationskravet innebär att det tydligt ska informeras till de berörda om den aktuella uppgiftens syfte 

och att den insamlade informationen inte kommer användas i något annat syfte än det som har 

framkommit. Det är viktigt för en deltagare att själv bestämma över sin medverkan, vilket utgör 

samtyckeskravet. Vid etiskt känsliga uppgifter om deltagare bör intervjupersonen ha tystnadsplikt. 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om enskilda personer inte får lånas ut för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2006). 

Gustavsson, Hermerén, & Petersson (2006) sammanfattar god forskningssed med åtta punkter vilka 

följer nedan: 

Figur 1-1: Illustrering av begreppen validitet och reliabilitet (baserat på Björklund & 

Paulsson (2012)). 
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 Du skall tala sanning om din forskning 

 Du skall öppet redovisa metoder och resultat 

 Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

 Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier  

 Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra 

 Du skall hålla god ordning i din forskning 

 Du skall inte bedriva din forskning på ett sådant sätt att andra människor kommer till skada 

 Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

I denna studie har författarna informerat intervjuobjektet om syftet med arbetet och att information från 

intervjun kommer användas i rapporten. Vidare har även data behandlats i enlighet med GDPR, General 

Data Protection Regulation. Detta har inneburit att intervjuobjektet har blivit informerade om syftet till 

intervjun och att data har behandlats med varsamhet. Slutligen har all information raderats efter studiens 

slut.  
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2 FÖRETAGETS NULÄGE 

För att få en förståelse för företagets verksamhet presenteras företagets nuläge i detta 

avsnitt. Först beskrivs företagets nuläge ur ett bredare perspektiv, detta följs av en djupare 

beskrivning av företagets lagerstyrning som denna studie avser att behandla. 

 

2.1 Företagsbeskrivning 

Bosch är lokaliserat i Tranås, Sverige, och är ett utav dotterbolagen som verkar inom affärsområdet 

Energy and Building (Årsredovisning för Bosch Thermoteknik AB, 2017). Bosch köpte år 2005 upp 

IVT industrier som sedan starten år 1968 tillverkat torkutrustning och värmepumpar i Tranås (IVT, 

2019). I Tranås tillverkas och utvecklas värmepumpar (Bosch, 2019b).  De värmepumpar som tillverkas 

är av typerna vätska/vatten, luft/vatten och frånluft/vatten. Bosch marknadsför produkterna med 

varumärkena IVT och Bosch, vidare sker även tillverkning under andra varumärken. På Bosch arbetar 

omkring 300 personer och verksamheten resulterade under år 2017 i en omsättning på 1 044 MSEK 

(Årsredovisning för Bosch Thermoteknik AB, 2017).  

Med inspiration från Toyota som arbetar med Toyota Production System, TPS, arbetar Boschkoncernen 

sedan år 2002 med ett liknande produktionssystem som kallas för Bosch Production System, BPS. BPS 

togs fram då det råder en allt hårdare konkurrens på marknaden, vilket gjorde att Boschkoncernen 

önskade att vara mer flexibel och kostnadseffektiv i sitt arbete. Strävan är att företaget når ett idealt läge 

där inga fel görs och leveransservicen är perfekt (Robert Bosch GmbH, u.d.).  

2.1.1 Produkterna 

Totalt tillverkas det värmepumpar på tio produktionslinor. En modell tillverkas på en produktionslina 

och antalet varianter av dessa modeller varierar kraftigt, extremfallen utgörs av 

frånluftsproduktionslinan där det tillverkas fyra olika varianter och av villaproduktionslinan som har 

124 olika varianter. Antal komponenter i pumparna varierar från 113 till 236 styck. Skillnaden mellan 

varianterna kan bland annat vara designen, storleken och effekten (Viheriainen, 2019). 

Alla varianter av värmepumpar har en säsongsbetonad efterfrågan med högsäsong från augusti till 

november, där 43 procent av Boschs årliga försäljningsvärde sker under perioden. I dag ses denna 

efterfrågeökning som mer stabilt jämfört med tidigare. Ett sätt att öka försäljningen under 

lågsäsongsmånaderna mars och april har varit att erbjuda kunder kampanjer (Viheriainen, 2019). 

Tillverkningen under år 2018 för respektive produktionslina är presenterade i figurerna nedan. För att 

öka läsbarheten har produktionslinorna delats upp i två diagram, ett för de med en medelproduktion över 

100 styck och ett med de med färre än 100 producerade enheter, se Figur 2-1.
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2.1.2 Leverantörer 

Bosch har omkring 120 styck aktiva leverantörer vilka tillsammans levererar omkring 1 300 artiklar till 

Bosch. Storleken på leverantörerna varierar mycket, några är väldigt små och andra stora. Detta ger att 

maktpositionen Bosch har mot leverantörerna varierar mycket. Boschs leverantörer är, förutom i 

undantagsfall, ensamförsörjare av en artikel då företagets affärssystem inte kan behandla en artikel med 

samma artikelnummer från två eller fler leverantörer.  Leverantörerna är lokaliserade runt om i världen, 

några har sin verksamhet ett fåtal mil ifrån Tranås och andra är belägna i andra världsdelar, exempelvis 

Asien. Ledtiden på artiklarna varierar mellan fem till 162 arbetsdagar där variationen beror framförallt 
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Figur 2-1: Producerat antal år 2018. 
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på leverantörens lokalisering, men också på val av transportsätt. De transportsätt som tillämpas är flyg, 

sjö och väg. Flyg används dels för mindre elektronikartiklar men även vid expressleveranser. När 

artiklarna skeppas kan olika leveranssätt väljas, antingen full container eller less container, vid less 

container blir leveranstiden längre beroende på omlastning och stopp.  Leveransfrekvensen för en artikel 

varierar mellan en dag till en gång varannan vecka. Att leveransen har ankommit följs upp dagen efter 

förväntad leverans (Hultman, 2019). 

Kompressorer, värmeväxlare och förångare är artiklar som ofta skeppas. Bland dessa artiklar har oftast 

leverantörerna, vilka är stora relativt Bosch, krav på Bosch om att fylla en hel container. Om exempelvis 

Bosch köper in en viss kompressor som inte fyller en hel container behöver de blanda med andra typer 

av kompressorer eller artiklar för att fylla ut containern. Detta leder till problematik i deras lagerstyrning 

då de inte helt kan styra över hur mycket och vad de vill köpa in. 

2.2 Lager och lagerstyrning 

I följande kapitel beskrivs beslutsprocessen Bosch tillämpar vid val av lagerstyrningsmetod, deras 

nuvarande lagerstyrning samt deras lager och lagerverksamhet. 

2.2.1 Beslutsprocessen 

Beslutsprocessen gällande lagerstyrning på Bosch styrs utav att ledningen har en strävan om 

kostnadsbesparingar. Detta är något som delvis kan uppfyllas genom förändrad lagerstyrning. Hur 

lagerstyrningen ska skötas beslutas av ledningen för logistikavdelningen som ser leveransservice, 

kapitalbindning och begränsat underhåll som parametrar som leder till en bra lagerstyrning. 

Lagerstyrningsmodellen kommer sedan att ligga till grund för hur mycket och när den operativa 

logistikavdelningen ska beställa. Vidare styr även denna lagerstyrningsmodell för hur osäkerheten ska 

hanteras. Beställningarna grundar sig på produktionsplanen vilken upprättas på den operativa 

logistikavdelningen. Produktionsplanen grundar sig i sin tur på marknadsprognoser som skapas utanför 

Bosch i Tranås. I Figur 2-2 illustreras denna beslutsprocess. 
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2.2.2 Nuvarande lagerstyrning hos Bosch 

Nettobehovet av en artikel är ett resultat av en kombination av prognos, som fås från 

marknadsavdelningen varje månad, och inplanerade tillverkningsorder. Denna information använder 

huvudplanerare för att fastställa produktionsplanen. Produktionsplanen uppdateras kontinuerligt för att 

korrigera för avvikelser som skett. I och med att Bosch erbjuder ett flertal olika modeller och varianter 

är det svårt för marknadsavdelningen att förutse en exakt prognos för en specifik variant. Därav sker 

prognosen på produktnivå och sedan fördelas antalet ut på modeller genom fördelningsnycklar. Vidare 

finns det BOM-strukturer för alla varianter som beskriver vilka och hur många av varje artikel som ingår 

i varianten, se schematisk illustration i Figur 2-3. På detta sätt kan affärssystemet översätta antal 

produkter som ska tillverkas enligt produktionsplanen till åtgång av respektive artikel. 

Leverantörer 

Figur 2-2: Illustration av beslutsprocess vid val av lagerstyrningsmetod. 
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Figur 2-3: Schematisk skiss över BOM-strukturen för en värmepump. 

Varje dag utförs en programkörning där de nästkommande sex dagars inplanerade tillverkningsorder 

tillsammans med prognosen visar när en artikels säkerhetslager kommer att nås. Om artikelns 

säkerhetslager ej nås under ledtiden uppstår det inget nettobehov. Om säkerhetslagret däremot nås på 

samma dag som ledtiden löper ut eller tidigare uppstår det ett nettobehov, vilket gör att en beställning 

behöver göras i affärssystemet. Ett bekräftande email skickas då automatiskt till leverantören (Hultman, 

2019). I Figur 2-3 är den nuvarande lagerstyrningen illustrerad.  

  

Pump A

4 St Artikel 1 2 St Artikel 2 1 St Artikel n

Figur 2-4: Nuvarande lagerstyrning. 
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Orderkvantiteter som kan köpas in bestäms i samband med att avtal tecknas och vid materialanskaffning 

är orderkvantiteterna beroende utav dels av minsta orderkvantitet, MOQ, dels av vilka multiplar, MLT, 

som kan köpas in. Multiplarna är beroende utav den förpackningsstorlek som Bosch önskar ha vid 

produktionslinan. Den kvantitet som önskas beställas är den förväntade förbrukningen fram tills nästa 

möjliga tillfälle för inleverans, vidare ska det även kompenseras för om säkerhetslagret vid inleveransen 

är för högt eller för lågt. Finns det en god anledning kan dessa kvantiteter förhandlas om men det är 

inget som sker på regelbunden basis (Hultman, 2019).  

Nivån på dess nuvarande säkerhetslager är, som tidigare nämnt, statiskt och bestäms genom att dividera 

årsförbrukningen med antalet verksamma veckor på ett år, 46 veckor, för att få en veckoförbrukning. 

Utifrån hur leveransprecisa leverantören är och hur lång ledtid artikeln är, utförs en bedömning om hur 

många veckors förbrukning av artikeln det bör finnas i säkerhetslagret. För en leverantör med låg 

leveransprecision behövs det två till tre veckors förbrukning i säkerhetslagret, samtidigt som en 

leverantör med högre leveransprecision och kort ledtid endast behöver två dagars förbrukning i 

säkerhetslagret. Således bestäms säkerhetslagrets statiska nivå utifrån en medelförbrukning av en artikel 

och inte efter förbrukningen i respektive tidsperiod. Fastställandet av säkerhetslagernivån sker när 

artikeln tas in i verksamheten för första gången och sedan finns det ingen rutin för när nivån ska 

uppdateras igen utan detta kan göras slumpmässigt vid upptäckt behov (Hultman, 2019). 

 Ekvationen som ovan är beskriven syns nedan. 

𝑆𝐿 =
𝐹Å𝑟

46
∙ 𝑋 

 

(1) 

där 

SL säkerhetslager 

𝐹Å𝑟 förbrukning per år 

X antal veckors förbrukning som materialplanerare utefter ledtid och leveransprecision

 bedömer bör täckas av säkerhetslagret  

Trots att det finns ett säkerhetslager uppstår det brister. Plåtdetaljer är det ofta brist av på grund av att 

det enkelt blir defekter på detaljen under hantering då de är svåra att emballera på ett bra sätt. Andra 

orsaker till brister är att leverantören har problem i produktionen, fel information i affärssystem, fel i 

lagersaldo och snabba svängningar i efterfrågan. För att undvika fel i lagersaldo sker regelbundet 

lagerinventeringar och justeringar i affärssystemet utförs vid upptäckt av differenser. Utöver detta sker 

även en stor inventering av alla artiklar en gång om året (Hultman, 2019).  

2.2.3 Godsmottagning 

Artiklar som levereras till Bosch anländer med lastbilstransport till godsmottagningen dit leveranser 

kommer alla arbetsdagar i veckan. Personalen i godsmottagningen lastar av och placerar leveransen på 
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en tillfällig lagerplats för att kontrollera och sedan registrera det ankommande godset i deras 

affärssystem. I kontrollen jämförs de ankommande godsen med leveranssedeln. Därefter registreras 

artiklarna i affärssystemet och lagersaldo uppdateras med att material nu finns i godsmottagningen. 

Slutligen transporteras godset vidare till råvarulagret och en flytt av godset utförs även i affärssystemet 

(Sköld, 2019). 

2.2.4 Råvarulager 

Från godsmottagningen förflyttas artiklarna till råvarulagret. På råvarulagret har skrymmande artiklar 

förbestämda platser medan icke skrymmande artiklar placeras på en ledig plats. Vilken ledig plats som 

används väljs slumpmässigt och det är upp till lagerpersonalen att vid en fysisk sökning, utan hjälp från 

affärssystemet, att finna denna. Detta innebär att en kombination mellan fastplatssystem och flytande 

placeringssystem tillämpas. En följd av det flytande placeringssystemet är att pallar, som artiklarna i 

färdigvarulagret förvaras på, ibland måste flyttas under tiden den lagras. Detta beror delvis på att pallar 

ibland placeras på varandra eller att omflytt måste göras för att skapa mer plats (Sköld, 2019). 

Genom att göra en uppdragssökning vet lagerpersonalen vad som ska tas ut från råvarulagret. Artiklarna 

plockas om på en Europapall och skickas sedan vidare till en omplockningsstation där de placeras på en 

förutbestämd plats vid sidan av omplocket. Om det finns artiklar kvar på Europapallen efter 

plockningen, hämtar personalen i råvarulagret pallen och flyttar tillbaka den till råvarulagret. Skulle det 

endast finnas någon enstaka artikel kvar i pallen efter plockningen skickas dessa till en lagerhylla i 

anslutning till omplockningsstationen och en lagerflytt görs i affärssystemet (Sköld, 2019) 

2.2.5 Omplock 

Vid denna station hämtas först pallen som lämnades vid utkanten till omplocket och körs till platsen 

varifrån plockning ska ske. Med materialet kommer en plocklista där artikelnummer, kvantitet som ska 

plockas, antal artiklar per låda, antal lådor, vilken typ av låda och eventuellt information om hur många 

lådor som ska staplas på varandra i en vagn. Lådor och eventuella vagnar hämtas och packas vid 

materialet (Diffner, 2019).  

Nästa steg är att lämna materialet vid en supermarket. På baksidan av plocklappen anges det på etiketter 

vart artikeln ska placeras. När artiklarna nått sin plats och lagerpersonaler kontrollerat att rätt 

artikelnummer är på rätt plats utförs en lagerflytt i affärssystemet (Diffner, 2019).  

2.2.6 Påfyllning till monteringsproduktionslinan 

Vid monteringsproduktionslinan lagras artiklarna vid den plats på produktionslinan som den kommer 

att förbrukas. Detta innebär att samma artikelnummer kan finnas vid flera platser. Artiklarna är placerade 

i plastlådor i hyllor. I en låda finns enbart ett artikelnummer men det kan finnas fler lådor av samma 

artikelnummer, i de fallen placeras lådorna på varandra. På lådorna finns en streckkod placerad på en 

etikett som är löstagbar, denna etikett ger information om exempelvis artikelnummer (Diffner, 2019).  
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När en låda är tömd ställs den ovanpå hyllan, denna samlas sedan in under en mjölkrunda. Mjölkrundan 

är förutbestämd och under denna plockas endast tomma lådor upp. De tomma lådorna byts sedan ut med 

fulla från supermarketen, etiketten flyttas och efter att skanning av etiketten skett sker även lagerflytten 

i affärssystemet. Lådorna placeras ut genom att samma mjölkrunda som kördes under insamlingen körs 

(Diffner, 2019).  

Några av artiklarna i en produkt måste vara spårbara. Därför skannas dessa vid 

monteringsproduktionslinan. Detta gäller företrädesvis produkter som är tekniskt avancerade. 

Skanningen gör att det går att spåra vilken artikel som finns monterad i vilken produkt (Diffner, 2019). 

2.2.7 Färdigvarulager 

Efter att en värmepump är färdigmonterad emballeras den. Den förflyttas sedan till utlastningen där den 

direkt ställs på en trailer i vilken pumpen finns placerad till dess att trailern är full nog att förflyttas till 

färdigvarulagret. För att förflytta trailen används ett utomstående åkeri till att förflytta trailen den korta 

biten till färdigvarulagret. Ett utomstående åkeri tillämpas då Bosch endast äger en trailer och inte har 

en egen lastbil. Ifrån färdigvarulagret levereras sedan pumparna till kunden (Diffner, 2019). 

2.2.8 Sammanfattning av lager och lagerstyrning 

Sammanfattningsvis tillverkar Bosch värmepumpar till vilka omkring 120 leverantörer levererar 

ingående artiklar. Beslut om deras lagerstyrning tas inom ledningen för logistikavdelningen, 

lagerstyrningen tillämpas sedan av den operativa logistikavdelningen och ett fysiskt flöde uppstår. Det 

fysiska flödet liksom informationsflödet mellan Boschs olika avdelningar presenteras i Figur 2-5. 

Figur 2-5: Flödesbeskrivning. 

LEV GM OMP MON 

  

LOG 

 

Lev: Leverantörer, GM: Godsmottagning, RVL: Råvarulager, OMP: Omplock, MON: Montering,  
FVL: Färdigvarulager, LOG: Logistikavdelningen, KAN: Kanban , ERP: Affärssystemet Jeeves 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram som har i uppgift att presentera teori som 

behövs för att besvara syftet. Inledningsvis beskrivs lager och kostnader för dessa presenteras. Sedan 

beskrivs prognostisering för att få en inblick hur säsongsvariationer beräknas. Detta följs utav att 

leveransserviceelementen diskuteras. När dessa är behandlade kan olika lagerstyrningsmodeller 

diskuteras. Efter detta presenteras ABC-klassificering vilket följs av ett avsnitt som behandlar 

totalkostnadsanalys. Avslutningsvis behandlas teori om modellbygge och simulering. 

 

3.1 Upplägg av referensramen 

Referensramens upplägg utgår ifrån studiens syfte. För att hitta lagerstyrningsmetoder anpassade för 

säsongsvariationer behövs teori angående lager, prognostisering, leveransservice och lagerstyrning. Vid 

kategorisering av artiklarna behövs information angående ABC-klassificering varför detta tas upp. Efter 

detta behandlas logistikens totalkostnad för att kunna jämföra kostnaderna mellan den alternativa 

respektive nuvarande lagerstyrningen. För att kunna nå till utvärdering av lagerstyrningsmodellerna 

måste modeller byggas för att en simulering sedan ska genomföras, därav beskrivs modellering och 

simulering. 

3.2 Lager 

Två av skälen till lager är kostnadsskäl och serviceskäl. Lagring kan, om det köps stora volymer åt 

gången, leda till minskade kostnader genom stordriftsfördelar jämfört med om det skulle köpas mindre 

kvantiteter. Däremot uppstår andra typer av kostnader vid inköp av större volym, däribland ökade 

lagerföringskostnader. Med lager upprätthålls en service gentemot kundernas krav om att produkterna 

ska vara tillgängliga vilket är viktigt ur en företagssynpunkt (Oskarsson, et al., 2013). En avvägning 

mellan kostnad och service behöver göras för att erbjuda kunden ett konkurrenskraftig pris med en bra 

service (Axsäter, 2015). I nedanstående avsnitt kommer därför olika kostnader som lagret för med sig 

dess samband med servicen att presenteras mer ingående.
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3.2.1  Lagerhållningskostnad 

Lagerhållningskostnader är kostnader som inte förändras när lagernivåerna ökar och minskar inom ett 

intervall men som uppkommer vid lagring av varor. Dessa kostnader kan vara löner för personal som 

utför exempelvis registrering, inlagring och utplockning. Vidare ingår även kostnader för truckar, kranar 

och lagringsyta. Således ökar lagerhållningskostnaderna när en volymökning som innebär att 

exempelvis ytterligare en truck köps in eller om lagerytan måste ökas (Oskarsson, et al., 2013; La Londe 

& Lambert, 1975). En schematisk bild för lagerhållningskostnader finns i Figur 3-1. 

3.2.2 Lagerföringskostnad 

Lagring medför kapitalbindning och risker av olika slag. Kapitalbindning är ett bortfall av möjliga 

intäkter då pengar har lagts ut på varor som inte har sålts vilket innebär en låsning av resurser. Kapitalet 

som binds hade kunnat användas till något annat som skulle lett till intäkter. Hur stor denna 

kapitalkostnad är beror på förräntningen som kan förväntas av frigjort kapital, vilket kan uttryckas som 

kalkylränta (Oskarsson, et al., 2013; La Londe & Lambert, 1975). 

La Londe & Lambert (1975) beskriver att lagerföringskostnaderna består av fyra poster; kapitalkostnad, 

lagerservicekostnader, kostnader för lagringsplats samt riskkostnader. I servicekostnaderna ingår skatter 

och försäkring. Kostnaderna för lagringsplats innebär de kostnader som varierar även vid små 

förändringar i kvantiteter. Dessa kan finnas både om lagret ägs eller hyrs. Slutligen ingår risken för 

åldrande, skador, stöld och omlokalisering i posten riskkostnader (Oskarsson, et al., 2013; La Londe & 

Lambert, 1975). 

Vid beräkning av lagerföringskostnad används en lagerränta som representerar kapital- och 

riskkostnader. Med ökade lagernivåer ökar kapitalkostnaden och riskkostnaden. Detta då mer kapital 

binds desto mer varor det finns i lager och då det är större sannolikhet att riskkostnaderna ökar 

(Oskarsson, et al., 2013). Då lagervärdet ändras över tiden behövs det ett medellagervärde för att beräkna 

lagerräntan och lagerföringskostnaden. 

Lagerhållnings-

kostnad 

Lagernivå 
Intervall 1 Intervall 2 Intervall 3 

Figur 3-1: Schematisk bild för lagerhållningskostnader (baserat på Oskarsson et al. (2013)). 
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Lagerränta kan beräknas som: 

𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎, 𝑟(%) = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (%) +  
∑ 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑/å𝑟

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
∙  100 

 

(2) 

Lagerföringskostnaden kan beräknas som: 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛, 𝐶𝑟 = 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ∙  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

 

(3) 

 

3.2.3 Omsättningslager 

De varor som omsätts under en lagercykel, kallas för omsättningslager (Oskarsson, et al., 2013; 

Storhagen, 2011). Principen illustreras i Figur 3-2 och är känt som sågtandsmodellen på grund av dess 

utseende. Figur 3-2 visar på ett förenklat sätt vad som sker i lagret när en batch inlevereras och när det 

sker utplock ur ett lager. Dock behöver inleveranserna inte alltid vara lika stora och utplocken behöver 

inte ske kontinuerligt (Oskarsson, et al., 2013).  

 

3.2.4 Säkerhetslager 

Säkerhetslager används enligt Oskarsson et al. (2013) och Nenni & Schiraldi (2013) för att upprätthålla 

kundnöjdheten och servicen gentemot kunden. Kundernas efterfrågan är oftast inte helt given, varför 

företag använder sig av säkerhetslager för att hantera denna osäkerhet. Vidare varierar 

leveranspålitligheten och leveranssäkerheten vilket gör att det finns en risk att leveranser från 

leverantören blir försenade eller att felaktiga produkter levereras. Det kan även bli fel i den egna 

produktionen vilket gör att extra kvantiteter av inlevererade produkter behövs. Minner (2001) och 

Lagernivå 

Tid 

Omsättningslager 

Figur 3-2: Principen med omsättningslager (baserat på Oskarsson et al. (2013)). 
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Radasanu (2016) menar att ett sätt att hantera efterfrågevariationer, ledtidsavvikelser och 

kvantitetsavvikelser är att använda sig av säkerhetslager som buffert. Minner (2001) menar att ur ett 

strategiskt planeringsperspektiv är säkerhetslagret avsett att täcka en maximal rimlig variation. 

Samtidigt som ett företag vill erbjuda en hög service gentemot kunden genom att ha en hög 

säkerhetslagernivå kan det finnas nackdelar med det. Framförallt blir det dyrt att lagerhålla ett stort 

säkerhetslager och fler risker uppstår desto större säkerhetslagret är. Dessa risker kan bland annat vara 

att utgångsdatumet för produkten går ut innan den hinner användas eller att priset på produkten sänks. 

Som tidigare påpekades behövs det en balans mellan kostnad och service. Säkerhetslagernivån bör 

därför räknas fram för att uppnå den önskade nivån av service (Radasanu, 2016).  

Nedan illustrerar Figur 3-3, tre olika situationer där säkerhetslager kommer till användning (Oskarsson, 

et al., 2013): 

1. Försenade inleveranser: Den utlovade ledtiden hålls inte och inleveranser blir därför försenad. 

Hade inte säkerhetslagret funnits skulle en brist ha uppstått. 

2. Brister i inleveranser: Den verkliga kvantiteten vid inleveransen är mindre än vad som 

förväntades, vilket gör att en ny beställning måste göras.  

3. Efterfrågeökning: Mer material än förväntat förbrukas under ledtiden. 

Lagernivå 

Tid 

1 

2 

3 

LT LT LT 

SL 

Figur 3-3: Tre situationer där säkerhetslager kommer till användning (baserat på Oskarsson et al. (2013)). 

Planerad förbrukning 

Verklig förbrukning 
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3.2.5 Säsongslager 

Efterfrågan på produkter kan variera över säsonger och säsongslager är en beteckning för svängningar i 

omsättningslagret orsakade av dessa (Storhagen, 2011; Oskarsson, et al., 2013). För att kunna tillgodose 

efterfrågan under högsäsong kan lagret byggas upp under lågsäsong för att sedan förbrukas under 

högsäsong. Vidare behövs även ett säkerhetslager på grund av osäkerheten i säsongsvariationer 

(Oskarsson, et al., 2013).  Se schematisk bild i Figur 3-4. 

3.2.6 Sammanställning av ekvationer  

I Tabell 3-1 finns en sammanställning över de ekvationer som tagits upp i avsnitt 3.2 Lager. 

Tabell 3-1: Sammanställning över ekvationer från avsnitt 3.2 Lager. 

Beskrivning Ekvation Nummer 

Lagerränta 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎, 𝑟(%) = 

=𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (%) + 
∑ 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑/å𝑟

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
∙  100 

(2) 

Lagerförings-

kostnad 
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛, 𝐶𝑟 = 
= 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ∙  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

(3) 

 

3.3 Prognostisering 

För att försöka förutspå framtidens efterfrågan används prognoser (Mattsson & Jonsson, 2003; Lantz, 

2015; Oskarsson, et al., 2013). Målet med prognoser är att rätt artikel ska finnas på rätt plats i rätt tid. 

På lång sikt används prognoser för att kunna fatta större strategiska beslut som kan beröra utbyggnader 

 

Säsong Uppbyggnadstid 

Lagernivå 

Tid 

Figur 3-4: Schematisk bild över säsongslager (baserat på Oskarsson et al. (2013)). 



 

 

18 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

och liknande. På kortare sikt handlar prognoser mycket om lagernivåer. Prognoser bygger på 

orsakssamband, mänskliga åsikter samt historiska och databasbaserade metoder (Oskarsson, et al., 

2013). Mänskliga åsikter är kvalitativa metoder och historiska databaserade metoder samt 

orsakssamband är kvantitativa metoder.  

3.3.1 Kvalitativa metoder 

Kvalitativa metoder är ofta effektiva och kan ibland vara det enda sättet att göra prognoser på (Lantz, 

2015). De kvalitativa prognoserna kan vara expertutlåtande, expertpanel, delphimetoden, 

kundundersökning och historisk analogi (Lantz, 2015; Mattsson & Jonsson, 2013). 

Vid ett expertutlåtande gör en expert inom området en bedömning. Detta kan göras av exempelvis en 

försäljare, marknadschef alternativt en extern konsult (Oskarsson, et al., 2013; Lantz, 2015). Denna 

metod är snabb och billig men osäkerheten är hög då en person ensam gör bedömningen (Lantz, 2015). 

Utförs istället prognosen av flera experter kallas det för expertpanel. Denna metod blir dyrare ty fler 

personer är involverade men den är också av samma anledning mer träffsäker (Lantz, 2015). 

Delphimetoden innebär att flera experter gör ett skriftligt, individuellt utlåtande. Svaren sammanställs 

och experterna får ta del av dessa och revidera sitt utlåtande efter att de tagit del av den sammanställda 

informationen. Detta återupprepas ett förbestämt antal gånger vilket brukar vara mellan tre och sex eller 

tills svaren är tillräckligt lika. Denna metod är relativt dyr och tidskrävande men precisionen är hög 

(Lantz, 2015).  

En kundundersökning innebär att slumpmässigt utvalda potentiella kunder får svara på frågor. 

Datamängden sammanställs och kan analyseras både på ett kvantitativt och kvalitativt sätt vilket innebär 

att insamlingen sker kvalitativt men analysen kan vara kvantitativ. Metoden är dyr men träffsäker, 

framförallt på kort sikt (Lantz, 2015). 

Historisk analogi innebär att paralleller mellan vad som händer i nutid jämfört vad som tidigare har hänt 

dras. Exempelvis kan detta användas vid produktlanseringar. Tilltron till denna metod ska dock inte vara 

för hög då andra omständigheter kan gälla (Lantz, 2015).  

3.3.2 Kvantitativa metoder 

Vid orsakssamband finns det samband mellan två eller fler variabler, detta innebär exempelvis att om 

en produkt som innehåller tre andra artiklar kommer ett behov av de tre ingående artiklarna att uppstå 

(Mattsson & Jonsson, 2003; Oskarsson, et al., 2013).  

Tidsserieanalys innebär att en prognos utförs med hjälp av historisk data ur vilken olika mönster kan 

urskiljas (Oskarsson, et al., 2013; Lantz, 2015). Oskarsson et al. (2013) och Lantz (2015) beskriver ingen 

trend, trend och säsongsvariation som vanliga mönster. Vidare beskriver även Oskarsson et al. (2013) 
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slumpmässig variation. Lantz (2015) beskriver även hur en säsongsvariation kan inträffa med och utan 

trend. Vanliga mönster syns i Figur 3-5. 

 

En efterfrågan som är helt jämn är ovanlig men när den förekommer är det enkelt att utföra 

prognostisering (Lantz, 2015; Oskarsson, et al., 2013). Säsongsefterfrågan innebär en regelbunden 

variation. Detta kan exempelvis vara säsongsvariationer kopplade till årstider eller att fler produkter 

efterfrågas i slutet av månaden då konsumenterna fått sin lön (Lantz, 2015; Mattsson & Jonsson, 2003; 

Oskarsson, et al., 2013). Trender innebär att efterfrågan successivt ökar eller minskar, vilket kan bero 

exempelvis på konjunkturen (Oskarsson, et al., 2013; Mattsson & Jonsson, 2003; Lantz, 2015). De 

slumpmässiga variationerna kan ej förklaras och är omöjliga att prognostisera, men det går att gardera 

sig för att kunna hantera en ökad efterfrågan (Oskarsson, et al., 2013).  

3.3.3 Prognosfel 

Ett viktigt kännetecken för prognoser är att de innehåller fel (Mattsson & Jonsson, 2003; Lantz, 2015; 

Olhager, 2013). Dessa fel kan antingen vara systematiska fel eller slumpfel (Mattsson & Jonsson, 2003; 

Lantz, 2015). 

De systematiska felen uppstår till följd av att fel typ av prognosmodell har antagits, modellen och dess 

antaganden stämmer ej överens med verkligheten (Mattsson & Jonsson, 2003; Lantz, 2015). Dessa fel 

går att förutspå genom analyser av verkligenheten och de antagande som görs (Lantz, 2015). 

Slumpfelen är inte förutsägbara och går ej att undvika genom att välja en viss prognosmodell. 

Känsligheten för dessa fel varierar med val av prognosmodell, vissa är mer känsliga än andra. Om 

känsligheten för dessa fel minskas blir i regel prognosen mindre exakt. (Lantz, 2015). 

Prognosfel kan beskrivas som i Ekvation 4:  
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Figur 3-5: Efterfrågemönster baserade på historiska tidsserier (baserat på Oskarsson et al. (2013)). 
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𝑒 = 𝐹 − 𝐷 

 

(4) 

 

där 

e prognosfel 

F prognos 

D utfall 

Detta innebär att ett negativt e innebär brist och vice versa. 

3.3.4 Säsongsindex 

Vid prognostisering av en efterfrågan som är säsongsberoende måste hänsyn tas till vilken säsong som 

gäller för den avsedda perioden. Detta görs genom beräkning av säsongsindex. Säsongsindex beskriver 

hur många gånger högre än medel efterfrågan är i en period, se Ekvation 5 (Olhager, 2013; Lantz, 2015; 

Mattsson & Jonsson, 2013).  

𝑆ä𝑠𝑜𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
𝑆ä𝑠𝑜𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑆ä𝑠𝑜𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

 

 

(5) 

 

Säsongsrensade värdet är den totala efterfrågan dividerat med antalet perioder och säsongsvärdet är 

efterfrågan under den avsedda perioden (Olhager, 2013; Lantz, 2015).  

För att finna karaktäristiken av säsongsvariationerna kan säsongsindex tillämpas. Detta mäts genom att 

relationen mellan högsta och lägsta säsongsindexet samt största förändringen mellan två närliggande 

säsongsindex beräknas (Mattsson, 2010).  

3.3.5 Sammanställning av ekvationer 

En sammanställning över ekvationer från avsnitt 3.3 Prognostisering finns i Tabell 3-2. 

Tabell 3-2: Sammanställning över ekvationer från avsnitt 3.3 Prognostisering. 

Beskrivning Ekvation Nummer 

Prognosfel 𝑒 = 𝐹 − 𝐷 (4) 

Säsongsindex 
𝑆ä𝑠𝑜𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =

𝑆ä𝑠𝑜𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑆ä𝑠𝑜𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒
 

(5) 

3.4 Leveransservice 

Leveransservice kan beskrivas som den del av kundservicen som berör leveransen (Oskarsson, et al., 

2013; Storhagen, 2011; Bjørnland, et al., 2003). Leveransservicen kan mätas såväl externt mot en kund 

som internet mellan olika avdelningar (Oskarsson, et al., 2013). Oskarsson et al. (2013), Bjørnland et al. 

(2003) och Storhagen (2011) inkluderar Ledtid, Leveranspålitlighet, Leveranssäkerhet och 
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Lagertillgänglighet som fyra serviceelement. Oskarsson et al. (2013) och Bjørnland et al. (2003) 

inkluderar även de mjuka elementen Information och Kundanpassning/Flexibilitet. Dessa element 

beskriver även Storhagen (2011) som viktiga men inte lika uppenbara element. 

Leveransserviceelementen, hårda och mjuka, nämnda ovan är sammanfattade i Figur 3-6. 

 

Figur 3-6: Leveransserviceelement, mjuka och hårda. 

Storhagen (2011) beskriver även miljömässigt bra val och övriga serviceelement som mjuka element 

men det tas inte upp vidare då författaren är ensam om att nämna dessa serviceelement. 

3.4.1 Ledtid 

Elementet ledtid, eller leveransledtiden, är tiden från orderläggningen till dess att mottagaren fått sin 

leverans (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013; Storhagen, 2011; Bjørnland, Persson, & Virum, 2003). 

Denna tid vill många företag idag reducera. Fall då denna tid är extra viktig är exempelvis vid köp av 

reservdelar till produktionsutrustning som utan reservdelen står still (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 

2013; Bjørnland, Persson, & Virum, 2003). 

3.4.2 Leveranspålitlighet 

Leveranspålitligheten blir allt viktigare, detta beror på att företagen ofta har minskat sina lager och får 

mindre leveranser mer frekvent. Mycket pekar även på att hög leveranspålitlighet värdesätts högre än 

kort ledtid. Det är inte bara sena leveranser som är ett bekymmer utan även tidiga leveranser kan orsaka 

problem, till exempel kan det vara svårt att finna en plats till de varor som levereras för tidigt (Oskarsson 

et al., 2013; Storhagen, 2011; Bjørnland et al., 2003). 

3.4.3 Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerhet innebär att kunden ska ha rätt vara, i rätt mängd, med rätt kvalitet (Storhagen, 2011; 

Oskarsson, et al., 2013; Bjørnland, et al., 2003). Servicen för detta element är något som kunder 

Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet

Lagertillgänglighet Information
Flexibilitet/

Kundanpassning
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förväntar sig ska vara hög. Anledningar till bristande leveranssäkerhet är exempelvis bristande rutiner i 

orderhanteringen (Oskarsson, et al., 2013; Bjørnland, et al., 2003).  

3.4.4 Lagertillgänglighet 

Detta serviceelement beskriver andelen order eller orderrader som kan levereras direkt vid kundens 

önskemål (Storhagen, 2011; Oskarsson, et al., 2013; Bjørnland, et al., 2003). Detta mått kan ej tillämpas 

på varor som tillverkas mot kundorder (Oskarsson, et al., 2013).  

3.4.5 Information 

Information är viktigt för såväl kunden som leverantören. Leverantören vill ha information om kundens 

efterfrågan och kunden om vilken leveransservice som kan erbjudas av leverantören (Bjørnland, et al., 

2003; Oskarsson, et al., 2013; Storhagen, 2011). Exempel på information som kunden kan önska är 

nuvarande lagersaldo eller leveransbevakning (Oskarsson, et al., 2013; Storhagen, 2011).  

3.4.6 Flexibilitet/Kundanpassning 

För att möjliggöra för kundanpassning krävs viss flexibilitet. Kunden kan exempelvis önska att en 

produkt ska levereras snabbare än vanligt och då måste leverantören kunna vara flexibla för att anordna 

detta  (Oskarsson, et al., 2013; Storhagen, 2011; Bjørnland, et al., 2003).  

3.5 Lagerstyrning 

Avsikten med lagerstyrning är att bestämma när och hur mycket som ska beställas. Detta beslut baseras 

i sin tur på lagersituationen, den förväntade efterfrågan och andra kostnadsfaktorer (Axsäter, 2015). 

Oskarsson et al. (2013) och Mattsson (2010) nämner ytterligare en fråga som bör besvaras inom 

lagerstyrning, nämligen hur gradering mot osäkerhet kan ske. 

För att bestämma hur mycket och när beställning ska ske behövs information om kommande efterfrågan, 

säkerhetslagret däremot är beroende av variationer i efterfrågan och ledtiden. Om 

efterfrågevariationerna endast består av slumpmässiga variationer är det inget problem, då beräknas bara 

medelefterfrågan. I stort sätt all industri baserar sin lagerstyrning på medelefterfrågan. Om efterfrågan 

har systematiska variationer kan de vanliga lagerstyrningsmodellerna, utan säsongsanpassning, vara 

otillräckliga (Mattsson, 2010).  

Många företag har efterfrågevariationer som exempelvis säsongsvariationer men trots detta tillämpar de 

flesta företag traditionella beställningssystem utan hänsyn till variationerna. De flesta är medvetna om 

detta men deras ERP-system kan inte hantera variationerna och hanterar därför sitt lager som att 

efterfrågan var stationär. I litteraturen däremot tas beaktning till säsongsvariationer. De modeller som 

litteraturen har tagit fram är dock komplicerade och inte kompatibla med ERP-system (Mattsson, 2010).  
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Vid säsongsvariationer kan inte medelefterfrågan användas vid beräkningar utan säsongsvariationerna 

måste beaktas genom prognoser, även standardavvikelsen måste det tas hänsyn till (Mattsson, 2010).  

För att besvara frågorna när beställning ska ske och hur mycket har Oskarsson et al. (2013) delat in de 

modeller som kan användas efter två aspekter: periodicitet där det är ett varierande eller fast intervall 

mellan beställningarna och kvantitet där det antingen är en fast eller varierande kvantitet, se  

Figur 3-7. Ovanstående resonemang instämmer även Mattsson & Jonsson (2003) i. 

              

  Periodicitet                                 

 Kvantitet 

Fast intervall Varierande intervall 

Fast kvantitet 1 2 

Varierande kvantitet 3 4 

 

Figur 3-7: Beskrivning av hur beställningar kan ske (baserat på Oskarsson et al. (2013)). 

En fast beställningskvantitet är att föredra för artiklar som är kritiska, har låg efterfrågan, är dyra och 

har oberäkneligt efterfrågemönster eller som beställs infrekvent. Ett fast beställningsintervall passar i 

sin tur bättre för artiklar som är billiga, har hög och stabil efterfrågan samt för säsongsprodukter. Den 

är även lämplig då fler produkter från en leverantör beställs gemensamt (Buxey, 2006).  

Oskarsson et al. (2013) och Mattsson & Jonsson (2003) menar att en fast beställningskvantitet med fast 

beställningsintervall i praktiken inte är användbar då det krävs en jämn och känd efterfrågan. Detta då 

små trender leder till att brister uppstår eller att det sker onödig lageruppbyggnad som binder kapital. 

3.5.1 Fast kvantitet – varierande intervall 

Den mest välkända formel för att beräkna en fast orderkvantitet är Wilsonformeln (Axsäter, 2015). 

Formeln beräknar den ekonomiska orderkvantiteten och engelskans Economic Order Quantity har gjort 

att den ofta kallas för EOQ-formeln. Olhager (2013) och Perera, Janakiraman & Niu (2017) beskriver 

att vid fastställande av orderkvantitet görs en avvägning mellan lagerhållningskostnad och 

ordersärkostnad. Ordersärkostnaden är kostnaden för beordring och är oberoende av hur stor 

orderkvantitet som beställs. Exempel på ordersärkostnad är orderläggning, leveransbevakning och 

godsmottagning (Oskarsson, et al., 2013). En stor orderkvantitet leder därför till en låg ordersärkostnad 

då det inte behövs beställas lika ofta och en hög lagerhållningskostnad då det kommer att ta tid innan 

allt material har förbrukats. En liten orderkvantitet leder till det motsatta, en hög ordersärkostnad och en 

låg lagerhållningskostnad (Oskarsson, et al., 2013; Olhager, 2013; Mattsson & Jonsson, 2003). 
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 Den ekonomiska orderkvantiteten beräknas enligt Ekvation 6: 

𝐸𝑂𝑄 =  √
2 ∙ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠ä𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∙ å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛

𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 ∙ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑖 det 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡
 

 

 

(6) 

 

Hur kostnaden varierar med orderkvantiteten syns i Figur 3-8. I figuren syns det även att totalkostnaden 

kring den ekonomiska orderkvantiteten endast varierar lite varför merkostnaden inte blir särskilt stort 

om den valda kvantiteten avviker något från den ekonomiskt optimalt beräknade kvantiteten. Det skulle 

därför gå bra att avrunda beräknade kvantiteter till jämna tal, eller till multiplar av 

förpackningskvantiteter om dessa inte är alltför stora. (Oskarsson, et al., 2013; Mattsson & Jonsson, 

2013)).  

  

Figur 3-8: Kostnader i Wilsonformeln (baserat på Oskarsson et al. (2013)). 

Enligt Axsäter (2015) gäller för EOQ-formeln att: 

 Efterfrågan är konstant och kontinuerlig 

 Ordersärkostnad och lagerkostnad är konstant över tid 

 Orderkvantiteten som beställs inte behöver vara heltal 

 Hela ordern levereras in samtidigt 

 Inga brister är tillåtna 

Kostnad 

Order-

kvantitet 

 

 

Min. C
tot

 

EOQ 
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Oskarsson et al. (2013) i sin tur nämner brister med metoden. Bland annat tas ingen hänsyn till 

kapacitetsbegränsningar och kvantitetsrabatter vid köp av större volymer. Vidare är det svårt att beräkna 

en korrekt ordersärkostnad och lagerränta. 

Att ta säsongsvariationer i efterfrågan i beaktning vid fastställande av orderkvantitet är knappast 

behandlat i litteraturen, framförallt i fall med oberoende efterfrågan (Mattsson, 2010). Nedan beskrivs 

dock hur orderkvantiteten kan anpassas till säsongsvariationer. 

Genom att använda periodisk orderkvantitet vid partiformning fås en orderkvantitet som är 

proportionerlig till efterfrågan. Med bakgrund i detta har en ekvation för periodisk orderkvantitet där 

hänsyn tas till prognostiserad efterfrågan från dagen då orderna är förväntad fram till den dag den är 

förväntad att löpa ut formulerats, se Ekvation 7 (Mattsson, 2010). 

 

𝑂𝑄𝑑 = 𝐸𝑂𝑄 ∙ √ ∑
𝑠𝑖

𝐸𝑇𝑆

𝑑+𝑙𝑡−1+𝐸𝑇𝑆

𝑖=𝑑+𝑙𝑡−1

  

 

 

(7) 

 

där 

OQd orderkvantitet kalkylerad dag d 

EOQ ekonomisk orderkvantitet kalkylerad från den årliga efterfrågan 

ETS ekonomisk täcktid. Exempelvis antal dagar som ekonomisk orderkvantnitet täcker 

 medelefterfrågan per dag medelefterfrågan per dag  

Studier visar att vid säsongsvariationer där efterfrågan under högsäsong är mindre än två gånger 

efterfrågan under lågsäsong har säsongsanpassning vid beräkning av orderkvantiteter liten inverkan på 

lagerkostnader. En fix ekonomisk orderkvantitet baserad på årlig medellagernivå är nästintill lika 

kostnadseffektiv. Vid större skillnader mellan säsongerna och i fall med kort täcktid blir skillnaden 

däremot signifikant (Mattsson, 2010).  

Beställningspunktsystem 

Ett beställningspunktssystem bygger på att en ny beställning görs när lagernivån har nått en viss nivå. 

Den bestäms således av förbrukningen under ledtiden och dimensioneringen på säkerhetslagret. Om 

förbrukningen är som planerat kommer inleveransen precis när lagernivån når säkerhetslagernivån 

(Oskarsson, et al., 2013). Waters (2003) menar att när en beställning görs, ska lagret som finns för 

tillfället täcka efterfrågan fram tills att ordern kommer fram. Lagernivån antas kontrolleras kontinuerligt 

i ett beställningspunktsystem (Olhager, 2013). Ekvation 8 används för fastställande av 

beställningspunkten. 

  



 

 

26 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 +  𝐷𝐿𝑇 

 

(8) 

 

där 

BP beställningspunkt 

SL säkerhetslager 

DLT efterfrågan under ledtiden 

Oskarsson et al. (2013) och Waters (2003) påpekar att flera beställningar kan vara aktiva samtidigt om 

förbrukningen under ledtiden är större än orderkvantiteten. Med hänsyn till detta har Ekvation 9 

utformats vid beräkning av BP: 

𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 +  𝐷𝐿𝑇 − 𝑛 ∙ 𝑄,   𝑛 =
𝐷𝐿𝑇

𝑄
 

 

(9) 

 

där 

BP beställningspunkt 

SL säkerhetslager 

DLT efterfrågan under ledtiden  

n avrundat nedåt till närmsta heltal 

Q kvantitet 

Oskarsson et al. (2013) lyfter en nackdel med att använda en fast kvantitet och varierande intervall. Vid 

kraftig minskning i efterfrågan fylls lagret ändå på och riskerna med inkurant material i lagret ökar. 

Waters (2003) i sin tur säger att vid beräkning av beställningspunkt förutsätts det att ledtiden är känd 

och konstant. Detta kan skilja sig i verkligheten då det finns olika faktorer som påverkar hur lång ledtid 

en leverantör faktiskt har.  

I det traditionella beställningspunktssystemet tas ingen hänsyn till efterfrågevariationer. Studier har visat 

att även vid liten säsongsvariation är det viktigt att säsongsanpassa vid beräkning av efterfrågan under 

ledtiden för att nå rätt servicenivå. (Mattsson, 2010).  

Med prognostiserad årlig efterfrågan och säsongsindex kan säsongsjusterad efterfrågan under ledtid från 

dag d beräknas genom Ekvation 10 (Mattsson, 2010). 
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𝐷𝐷𝐿𝑇 = ∑ 𝑠𝑖 ∙ �̅� 

𝑑−1+𝑙𝑡

𝑖=𝑑

 

 

 

(10) 

 

där: 

DDLT efterfrågan under ledtid (Demand during lead time) 

�̅� medelefterfrågan per dag 

𝑠𝑖  säsongsindex för dag i 

lt ledtiden för att återfylla lagret 

Simulering har visat att det nästan alltid är relevant att anpassa efterfrågan under ledtiden, speciellt om 

skillnaden i säsongsindex mellan en månad till en annan är 30 procent eller högre. Desto större 

säsongsvariationen är desto viktigare är den att ta i beaktning, framförallt om skillnaderna mellan den 

slumpvisa variationen och säsongsvariationen är stor (Mattsson, 2010). 

Oskarsson (2013) menar att en variant till beställningspunktsystem är att blicka framåt för att se den 

förväntade förbrukningen den närmsta tiden och på detta sätt beräknas hur länge lagersaldot räcker till 

de behov som finns den kommande tiden.  

3.5.2 Varierande kvantitet – fast intervall 

Vid varierande kvantitet och fast tidsintervall används ett periodbeställningssystem (Olhager, 2013). 

Normalt beräknas först den ekonomiska orderkvantiteten enligt Wilsonformeln, för att därefter beräkna 

hur många perioder det täcker. Täcktiden, som även kallas för TBO, Time Between Orders, är tiden 

mellan två order (Oskarsson, et al., 2013; Mattsson & Jonsson, 2003). Olhager (2013) i sin tur beskriver 

täcktiden som den tid den inneliggande lager förväntas räcka. Täcktiden beräknas enligt Ekvation 11: 

𝑇𝐵𝑂 =
𝐸𝑂𝑄

𝐷𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙)
 

 

(11) 

 

där 

𝐷𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙)    medelefterfrågan i perioden 

EOQ      Ekonomisk orderkvantitet 

Det kan hända att täcktiden inte blir ett exakt antal perioder. Om täcktiden hamnar mellan två perioder, 

görs det en undersökning om vilket av det närmast högre eller lägre antal perioder som ger den lägsta 

totalkostnaden. Totalkostnaden består i sin tur av beordringskostnad och lagerföringskostnad 

(Oskarsson, et al., 2013). Beordringskostnad kan beräknas enligt Ekvation 12: 
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𝐶𝐾 =  𝐾 ∙ 𝑛 
(12) 

 

där 

Ck beordringskostnaden 

K ordersärkostnaden 

n antal beställningar  

Lagerföringskostnaden beräknas enligt Ekvation 13: 

 

 

𝐶𝑟 =  
𝑟 ∙ 𝑝 ∙ 𝐷

2 ∙ 𝑛
 

(13) 

 

där 

r lagerräntan 

p  produktvärdet 

D årlig efterfrågan 

n antal beställningar 

Återfyllnadsnivå 

När täcktiden är bestämd blir nästa steg att titta på hur stor förbrukningen har varit under den senaste 

täcktiden. På detta sätt kan orderkvantiteten bestämmas då lagret ska fyllas till samma nivå vilket 

benämns som återfyllnadsnivån (Oskarsson, et al., 2013; Chopra & Meindl, 2010). 

Återfyllnadsnivån beräknas enligt Ekvation 14: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑠𝑛𝑖𝑣å𝑛 = 𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 + 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 

 

(14) 

 

3.5.3 Varierande kvantitet – varierande intervall 

I verkligheten är det vanligt med en tidsvarierande efterfrågan där det exempelvis finns en 

säsongsvariation (Axsäter, 2015). När efterfrågan varierar säsongsvis och ledtiden inte är konstant, blir 

det svårt att applicera en lagerstyrningsmodell som enkelt löser lagerstyrning med säsongsvariation 

(Mandal & Mahanty, 1990). Mattsson (2010) menar att det idag inte finns någon modell som täcker alla 

parametrar för lagerstyrning och är designade för att passa företag som har säsongsvariationer i sin 

efterfrågan.  

Vid varierande kvantitet och tidsintervall används modeller som Silver & Meal och Wagner & Whitin 

där den sistnämnda modellen ger en optimal lösning men kräver mer beräkningar än Silver & Meal som 
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inte ger ett helt optimalt resultat. Dessa modeller kallas för dynamiska modeller (Oskarsson, et al., 2013; 

Mattsson & Jonsson, 2003). 

Vid användning av Silver & Meal jämförs kostnaderna för att beställa för olika perioder från period 1 

och framåt i tiden, för att sedan jämföra den genomsnittliga kostnaden per period. Den med lägsta 

genomsnittliga kostnaden blir den optimala lösningen för denna modell (Oskarsson, et al., 2013; Ho, et 

al., 2006). Axsäter (2015) och Ho, Chang & Solis (2006) menar att beställning för antal perioder väljs 

när den genomsnittliga kostnaden ökar för första gången. Kostnader som beaktas i denna modell är 

beodrings- och lagerföringskostnader (Oskarsson, et al., 2013; Ho, et al., 2006). 

För att underlätta läsaren illustreras nedan i Tabell 3-3 ett räkneexempel. 

Tabell 3-3: Räkneexempel Silver & Meal (baserat på Oskarsson et al. (2013)). 

Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT 

Efterfrågan (St) 95 75 80 95 85 95 75 90 100 65 85 60 1000 

Mån. kostn. Vid best. 

för:  

1 mån. 400   400   400    400    

2 mån. 243   249   252    234    

3 mån. 223   238   244    ?    

4 mån. 249   243   239         

Beställning 250   275   330    145   1000 

Totalkostnad 669     714     956       486    2807 

 

I scenariot ovan är produktpriset 55 SEK, lagerränta 25 procent och ordersärkostnaden 400 SEK. Med 

Ekvation 15 erhålls den lägsta genomsnittliga kostnaden per period, C(T) (Olhager, 2013; Ikasari, et al., 

2018): 

𝐶(𝑇) =
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠ä𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑇 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟

𝑇
 

(15) 

 

 

𝐶(1) = 400 𝑆𝐸𝐾 

𝐶(2) =
1

2
∙ (400 +

1

12
∙ 0,25 ∙ 55 ∙ 75) = 243 𝑆𝐸𝐾 

𝐶(3) =
1

3
∙ (400 +

1

12
∙ 0,25 ∙ 55 ∙ 75 +

2

12
∙ 0,25 ∙ 55 ∙ 80) = 223 𝑆𝐸𝐾 

𝐶(4) =
1

4
∙ (400 +

1

12
∙ 0,25 ∙ 55 ∙ 75 +

2

12
∙ 0,25 ∙ 55 ∙ 80 +

3

12
∙ 0,25 ∙ 55 ∙ 95) = 249 𝑆𝐸𝐾 
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Då den genomsnittliga månadskostnaden stiger vid beställning för fyra månader avbryts beräkningen. 

Den bästa lösningen enligt Silver & Meal är en beställning för tre månader. Samma beräkning genomförs 

för att finna den lägsta genomsnittliga kostnaden för period fyra och framåt. I kolumn 11 finns det ett 

frågetecken då efterfrågan för period 13 är okänt. 

Wagner & Whitin tar liksom Silver & Meal hänsyn till beodrings- och lagerföringskostnader 

(Oskarsson, et al., 2013). Olhager (2013) menar att Wagner & Whitin sällan används i praktiken då den 

är beräkningskrävande. 

3.5.4 Dimensionering av säkerhetslager 

Det finns olika sätt att dimensionera ett säkerhetslager på. Mattsson & Jonsson (2003) menar att manuell 

bedömning som grundar sig på erfarenhet är ett sätt att dimensionera säkerhetslagret. 

Vidare kan även säkerhetslagret dimensioneras utifrån en önskad servicenivå. Det finns två vanliga 

metoder, SERV1 och SERV2, som definierar service enligt nedan: 

 SERV1: Sannolikheten att inte få brist mellan två påfyllningar av lagret 

 SERV2: Andelen av efterfrågan som kan levereras direkt från lagret, vilket med andra ord är         

aaaaaaaalagertillgängligheten 

Herrin (2005) och Mattsson (2010) menar att säkerhetslagernivåer kan anpassas till säsongsvariationer 

i efterfrågan. Gemensamt för dessa är att standardavvikelsen måste bestämmas, därav följer en 

beskrivning av denna följt av beskrivningar av de olika metoderna.  

Standardavvikelse 

Standardavvikelsen är ett spridningsmått som beskriver hur mycket de olika värdena i en datamängd 

avviker från medelvärdet (Blom, et al., 2017). Beräkning av standardavvikelsen görs enligt Oskarsson 

et al. (2013) enligt Ekvation 16 nedan. 

𝜎 = √
∑ 𝐹𝑖 ∙ 𝐷𝑖

2

𝑛
 

 

 

(16) 

 

där 

𝐷𝑖 avvikelse från väntevärdet 

𝐹𝑖 antal fall en viss avvikelse inträffar  

n antal mätningar 
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SERV1iochiSERV2  

Säkerhetslager med SERV1 och SERV2 beräknas båda med Ekvation 17 nedan: 

𝑆𝐿 = 𝑘 ∙ √(𝜎𝐷)2 ∙ 𝐿𝑇 + (𝜎𝐿𝑇)2 ∙ 𝐷2 

 

 

(17) 

 

där 

SL säkerhetslager 

k säkerhetsfaktorn 

𝜎𝐷 efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet 

LT förväntad ledtid 

𝜎𝐿𝑇 ledtidens standardavvikelse 

D förväntad efterfrågan per tidsenhet 

Säkerhetsfaktorn, k, bestäms av vilken servicenivå som ska uppfyllas. Sambandet mellan servicenivå 

och säkerhetsfaktorn för SERV1 kan ses i nedanstående Tabell 3-4. 

Tabell 3-4: Sambandet mellan servicenivå och säkerhetsfaktorn. 

Servicenivå (%) 50 90 95 98 99 99,5 

Säkerhetsfaktor, k 0 1,28 1,64 2,05 2,33 2,58 

 

Beräkning av säkerhetslager utifrån SERV2 använder sig som sagt också av Ekvation 17. Skillnaden är 

att säkerhetsfaktorn beräknas på ett annat sätt. Säkerhetsfaktorn är här beroende av en servicefunktion 

𝑓(𝑘), vilken tecknas enligt Ekvation 18: 

𝑓(𝑘) =  
1 − (𝑆𝐸𝑅𝑉2) ∙ 𝑄

𝜎
 

 

 

(18) 

 

där 

f(k) en servicefunktion som motsvarar en säkerhetsfaktor k  

Q orderkvantitet 

𝜎 standardavvikelse 

SERV2 lagertillgänligheten 

Efter att 𝑓(𝑘) har beräknats används Tabell 3-5 och säkerhetsfaktorn, k, kan då erhållas (Oskarsson, et 

al., 2013). 

Tabell 3-5: Sambandet mellan servicefunktionen och säkerhetsfaktorn. 

Servicefunktionen, f(k) 

f(k) 0,2 0,15 0,1 0,08 0,05 0,03 0,02 0,015 0,01 0,0015 0,001 

k 0,49 0,69 0,9 1,02 1,26 1,49 1,66 1,78 1,94 2,59 2,72 
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SERV1 och SERV2 förutsätter en samtidig osäkerhet i ledtid och efterfrågan. Vidare antas att ledtider 

och efterfrågan är normalfördelade (Oskarsson, et al., 2013; Mattsson & Jonsson, 2013). 

Oskarsson et al. (2013) menar att i de flesta fall ger SERV1 ett större säkerhetslager än SERV2. Om det 

är lagertillgänligheten som fokuseras och SERV1 används, finns det en risk att säkerhetslagret 

överdimensioneras jämfört med SERV2. Dock används SERV1 mer frekvent då det är lättare att beräkna 

jämfört med SERV2. Vidare blir de framräknade standardavvikelserna säkrare ju fler mätningar av 

efterfrågan och ledtider det finns att tillgå. 

Säsongsanpassadeisäkerhetslager  

Herrin (2005) har gjort studier som visat att brister har undvikits och lagernivåerna minskat när 

standardavvikelsen vid beräkning av säkerhetslagret har beräknats med avseende på olika perioder. 

Genom att istället för att beräkna standardavvikelsen för alla månader i föregående år har författaren 

beräknat den för en specifik månad under fyra tidigare år. Denna modell har testats för artiklar med stor 

säsongsvariation men den fungerar även bra för produkter utan någon signifikant säsongsvariation 

(Herrin, 2005). 

Mattsson (2010) beskriver att standardavvikelsen kan antas vara ungefärligt proportionerlig med 

medelefterfrågan men han beskriver även att standardavvikelsen kan anpassas till säsongsvariationer. 

När hänsyn tas till säsongsvariationer beräknas standardavvikelsen per period som 𝑑𝑘  där d är 

efterfrågan per period och k är en konstant mellan 0,5 och 1, om det inte rör sig om väldigt få kunder. 

Se beräkning av standardavvikelsen i Ekvation 19. 

 

𝜎𝑑 = (
𝐷𝐷𝐿𝑇𝑑

𝐷𝐷𝐿𝑇ℎ
)

𝑘

∙ 𝜎𝑙ℎ  

 

 

(19) 

 

där 

 𝜎𝑑 prognostiserad standardavvikelse under ledtid från dag d 

𝐷𝐷𝐿𝑇𝑑 prognostiserad ledtid från dag d 

𝜎𝑙ℎ standardavvikelse under ledtid för säsongsrensad efterfrågan.  

𝐷𝐷𝐿𝑇ℎ medelefterfrågan under ledtid föregående år. 

När k bestäms måste det tas ställning till om efterfrågeförändringen har skett till följd av fler eller färre 

order med bibehållna orderstorlekar eller samma antal order med varierande orderstorlekar. För det 

förstnämnda fallet gäller att konstanten k är 0,5 och för det sistnämna är konstanten 1. Förändringarna i 

efterfrågan kan dock bero på en kombination av ökade orderkvantiteter och ökat antal order. En 
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beräkning, se Ekvation 20, som tar lika stor hänsyn till båda dessa kan därför användas för att 

prognostisera standardavvikelsen (Mattsson, 2010). 

𝜎𝑑 = [0,5 ∙ (
𝐷𝐷𝐿𝑇𝑑

𝐷𝐷𝐿𝑇ℎ
)

0,5

+ 0,5 (
𝐷𝐷𝐿𝑇𝑑

𝐷𝐷𝐿𝑇ℎ
)] ∙ 𝜎𝑙ℎ  

 

 

(20) 

 

Ekvation 20 kan även användas när det är oklart vad för typ av förändring som ligger bakom 

efterfrågeförändringen (Mattsson, u.d). Ekvation 20 har blivit testad genom simulering, där en 

konfidensgrad på 95 procent har använts. Simuleringen visade att om efterfrågevariationerna är mindre 

än 20 procent uppnås en prognostiserad standardavvikelse som är mindre än fem procent. Om 

efterfrågeförändringen är mindre än 40 procent erhålls ett prognosfel som är mindre än tolv procent. 

Normalt är fel upptill omkring 20 procent accepterade (Mattsson, 2010). 

Att ta hänsyn till säsongsvariationer vid beräkning av standardavvikelser i ett beställningspunktsystem 

menar Mattsson (2010) är av mycket mindre relevans jämfört med efterfrågan under ledtiden. Det är 

egentligen bara när efterfrågan mer än dubbleras från en månad till en annan och när högsäsong har en 

efterfrågan tre gånger större än lågsäsong som denna är relevant. 

3.5.5  Sammanställning av ekvationer 

I Tabell 3-6 på nästa sida är de ekvationer som berörts i avsnitt 3.5 Lagerstyrning sammanställda.  
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Tabell 3-6: Sammanställning av ekvationer i avsnitt 3.5 Lagerstyrning. 

Beskrivning Ekvation Nr. 

Ekonomisk 

orderkvantitet 𝐸𝑂𝑄 =  √
2 ∙ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠ä𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∙ å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛

𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 ∙ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑖 det 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡
 

(6) 

Periodisk 

orderkvantitet 
𝑂𝑄𝑑 = 𝐸𝑂𝑄 ∙ √ ∑

𝑠𝑖

𝐸𝑇𝑆

𝑑+𝑙𝑡−1+𝐸𝑇𝑆

𝑖=𝑑+𝑙𝑡−1

 

 

(7) 

Beställningspunkt 𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 +  𝐷𝐿𝑇 (8) 

Beställningspunkt 

då förbrukningen 

är större än 

kvantiteten under 

ledtiden 

𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 +  𝐷𝐿𝑇 − 𝑛 ∙ 𝑄 
 

(9) 

Säsongsjusterad 

efterfrågan under 

ledtid 
𝐷𝐷𝐿𝑇 = ∑ 𝑠𝑖 ∙ �̅� 

𝑑−1+𝑙𝑡

𝑖=𝑑

 

 

(10) 

Täcktiden 
𝑇𝐵𝑂 =

𝐸𝑂𝑄

𝐷𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙)
 

(11) 

Beodringskostnad 𝐶𝐾 =  𝐾 ∙ 𝑛 (12) 

Lagerföringskostna

d 
𝐶𝑟 =  

𝑟 ∙ 𝑝 ∙ 𝐷

2 ∙ 𝑛
 

(13) 

Återfyllnadsnivå Å𝑡𝑒𝑟𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑠𝑛𝑖𝑣å𝑛 = 
= 𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 + 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 

(14) 

Silver & Meal 𝐶(𝑇) = 

=
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠ä𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑇 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟

𝑇
 

(15) 

Standardavvikelse 

𝜎 = √
∑ 𝐹𝑖 ∙ 𝐷𝑖

2

𝑛
 

(16) 

Dimensionering av 

säkerhetslager 
𝑆𝐿 = 𝑘 ∙ √(𝜎𝐷)2 ∙ 𝐿𝑇 + (𝜎𝐿𝑇)2 ∙ 𝐷2 

 

(17) 

Servicefunktion 
𝑓(𝑘) =  

1 − (𝑆𝐸𝑅𝑉2) ∙ 𝑄

𝜎
 

(18) 

 

Standardavvikelsen 

per period 𝜎𝑑 = (
𝐷𝐷𝐿𝑇𝑑

𝐷𝐷𝐿𝑇ℎ
)

𝑘

∙ 𝜎𝑙ℎ 
(19) 

Prognostiserad 

standardavvikelse 

med hänsyn till 

ökade 

orderkvantitet och 

order 

𝜎𝑑 = [0,5 ∙ (
𝐷𝐷𝐿𝑇𝑑

𝐷𝐷𝐿𝑇ℎ
)

0,5

+ 0,5 (
𝐷𝐷𝐿𝑇𝑑

𝐷𝐷𝐿𝑇ℎ
)] ∙ 𝜎𝑙ℎ 

(20) 
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3.6 ABC-klassificering 

Ett enkelt sätt att styra materialflödet är att dela in artiklar i olika sortiment och därefter differentiera sin 

styrning genom att ha en gemensam policy för artiklar i ett sortiment (Oskarsson, et al., 2013; Storhagen, 

2011). Detta är känt som ABC-klassificering och är en välutvecklad och en av de mest använda tekniker 

ett företag använder sig av för att klassificera artiklar i lager (Ravinder & Misra, 2014; Keskin & Ozkan, 

2013). Oskarsson et al. (2013) menar att en indelning av artiklar används för att styra varje grupp på 

bästa sätt. En annan orsak till en sådan indelning handlar om prioritering då resurser i ett företag kan 

vara begränsad, vilket tas upp av Ravinder & Mirsa (2014) och Keskin & Ozkan (2013). Genom att dela 

in artiklar i viktighetsordning blir det lättare att veta vilken artikelgrupp mest fokus bör läggas på 

(Oskarsson, et al., 2013). 

3.6.1 Klassificering med ett kriterium 

Ett vanligt sätt att dela in artiklar är i tre grupper, en A-, B- och en C-grupp. A-gruppen utgörs av en 

mindre andel artiklar men anses vara de viktigaste då gruppen står för en stor del av det totala 

volymvärdet. B-gruppen är något större men innehar mindre viktiga artiklar än A-gruppen. Den sista 

gruppen, C-gruppen, är den största gruppen men med minst viktiga artiklar med lägst volymvärde 

(Oskarsson, et al., 2013; Ravinder & Misra, 2014; Keskin & Ozkan, 2013). Då A-gruppen anses vara 

viktigast bör mer tid läggas på denna grupp för att dessa artiklar ska ha välanpassade lagernivåer. På 

detta sätt kan kapitalbindningen minskas med bevarad servicenivå. 

Grupperna fördelar sig ofta enligt 80–20-regeln som även kallas för Paretoprincipen, vilken illustreras i 

Figur 3-9. Detta innebär att 20 procent av artiklarna motsvarar cirka 80 procent av volymvärdet, därav 

namnet 80–20-regeln (Oskarsson, et al., 2013; Bjørnland, et al., 2003). Med volymvärde avses värdet 

per enhet multiplicerat med den volym som förbrukas under ett år (Oskarsson, et al., 2013; Keskin & 

Ozkan, 2013). Värdet påverkar kapitalbindningen i lager varför det anses vara lämpligt att använda vid 

lagerstyrning (Oskarsson, et al., 2013). 

Figur 3-9: Schematisk bild för ABC-klassificering (baserat på Oskarsson et al. (2013)). 
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3.6.2 Klassificering med fler än ett kriterium 

Oskarsson et al. (2013), Ravinder & Misra (2014) och Keskin & Ozkan (2013) nämner att det finns 

nackdelar med att endast ta hänsyn till ett kriterium vid ABC-klassificering. Oskarsson, et al. (2013) tar 

upp en situation där en C-klassad artikel egentligen borde styras om som en A-artikel. Denna situation 

uppstår exempelvis om både A-artikel och C-artikel säljs tillsammans och på detta vis blir A-artikeln 

beroende av C-artikeln.  Kriterier som både tas upp av Oskarsson (2013), Keskin och Ozkan (2013) 

samt Ravinder och Misra (2014) är hållbarheten för en produkt. Utöver det nämner Keskin & Ozkan 

(2013) och Ravinder & Misra (2014) bland annat ledtid, artikelns sällsynthet och krav på beställningens 

storlek som olika kriterier vilket kan tas med vid klassificeringen.  

Två olika kriterier som kan kombineras är artikelns volymvärde och dess variation i efterfrågan. 

Fluktuationen i efterfrågan kan delas in i tre grupper, X, Y och Z där: 

 X har en konstant förbrukning och en fluktuation i efterfrågan är sällsynt 

 Y har en större fluktuation på grund av trender eller säsongsbaserad efterfrågan 

 Z har en oregelbunden förbrukning 

För att segmentera artiklar i dessa grupper används en variationskoefficient. Variationskoefficienten 

beräknas enligt Ekvation 21: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =  
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛
 

 

(21) 

 

Variationskoefficienten, som indikerar hur stabil förbrukningen är, används för att klassificera artiklarna 

där: 

 X-artiklar: variationskoefficient < 0.5 

 Y-artiklar: 0.5 ≤ variationskoefficient ≤ 1 

 Z-artiklar: variationskoefficient > 1 

Standardavvikelsen beräknas över en period. Beroende på vilken bransch ett företag befinner sig i, bör 

klassificeringen utföras månadsvis, kvartalsvis eller åtminstone årsvis (Scholz-Reiter, et al., 2012) 

Olhager (2013) nämner behovsfrekvens som en klassifikation som kan tas hänsyn till. Två artiklar kan 

ha samma volym och värde, men helt olika uttagsfrekvens. Den ena kan ha många, små och jämna 

kvantitetsuttag och den andra artikeln kan ha stora efterfrågevariationer i kvantitet och tid. De med hög 

uttagsfrekvens är lättare att prognostisera än de med låg.  

Överlag bör billigare artiklar behandlas i enkla lagerstyrningssystem. Ett högre säkerhetslager kan ges 

till artiklar med låg värde då det ger en låg kapitalbindning (Olhager, 2013). 



 

 

37 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.6.3 Sammanställning av ekvationer 

En sammanställning av de ekvationer som har behandlats i avsnitt 3.6 ABC-klassificering Tabell 3-7. 

Tabell 3-7: Sammanställning av ekvationer från avsnitt 3.6 ABC-klassificering. 

Beskrivning Ekvation Nr 

Variationskoefficient vid 

artikelklassificering 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =  

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛
 

 

(21) 

 

3.7 Logistikens totalkostnad 

Det är viktigt att fånga alla typer av kostnader inom logistiken och att identifiera hur olika beslut 

påverkar dessa kostnader. (Oskarsson, et al., 2013). Ett beslut som medför att vissa kostnader sjunker 

kan medföra att andra kostnader ökar (Storhagen, 2011; Oskarsson, et al., 2013). Ett sätt att ta hänsyn 

till kostnaderna, till följd av olika förändringar, är att använda sig av en totalkostnadsmodell (Oskarsson, 

et al., 2013). 

Principen för totalkostnadsanalyser är att beslutstagare ska ta hänsyn till de totala kostnaderna som 

uppstår till följd av de logistiska aktiviteterna istället för att reducera en enskild post åt gången 

(Oskarsson, et al., 2013; Storhagen, 2011). Detta beror på att en reducering av en kostnad kan leda till 

ökade kostnader i en annan logistik aktivitet, vilket i sin tur kan leda till att den totala kostnaden ökar 

(Storhagen, 2011; Oskarsson, et al., 2013). Totalkostnadsanalysen kan användas såväl internt som 

externt (Lambert & Burduroglu, 2000; Oskarsson, et al., 2013).  

I en totalkostnadsanalys delas kostnader in i olika poster, det finns inga exakta bestämda poster som 

denna analys ska innehålla utan det viktiga är att alla kostnader inkluderas och att posterna anpassas till 

situationen (Oskarsson, et al., 2013). 

En variant av en totalkostnadsanalys är totalkostnadsdifferensanalys vilket innebär att analysen visar det 

ekonomiska resultatet av en förändring. Detta innebär att endast de parametrar som har förändrats 

inkluderas i beräkningen (Oskarsson, et al., 2013). 

Kostnadsposterna lagerhållning, lagerföring och transport beskrivs som ingående poster av Oskarsson 

et al. (2013), Lambert & Burduroglu (2000), Abrahamsson & Aronsson (1999) och Shapiro (1992). Vad 

som ingår i posterna lagerhållning respektive lagerföring finns beskrivet i avsnitt 3.2.1 

Lagerhållningskostnad och 3.2.2 Lagerföringskostnad. Transportkostnader är alla kostnader som kan 

kopplas till transporter, med andra ord ska både administrativa kostnader samt kostnader för utförandet 

inkluderas (Oskarsson, et al., 2013). Transporterna kan vara in- och utgående samt interna (Oskarsson, 

et al., 2013; Abrahamsson & Aronsson, 1999).  
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En annan vanlig post är administration. Oskarsson et al. (2013) och Abrahamsson & Aronsson  (1999) 

inkluderar i den posten kostnader för ordermottagning och orderbehandling, plockplanering, 

transportplanering och leveransaviseringar. Lambert & Burduroglu (2000) och Shapiro (1992) har en 

post som de kallar för orderprocess och informationssystem där de ovanstående kostnaderna kan 

inkluderas.  

Slutligen har Oskarsson et al. (2013) en post som de kallar övrigt. I denna ingår kostnader för 

informationssystem, emballagekostnader, materialkostnader och logistikrelaterade kostnader. I de 

logistikrelaterade kostnaderna ingår de kostnader som uppstår i andra delar av verksamheten, 

exempelvis produktionen och försäljning, till följd av logistiska val. Det kan exempelvis vara kostnader 

som uppstår vid överkapacitet eller bristkostnader vid utebliven försäljning. 

Även Abrahamsson & Aronsson (1999) har en post de kallar för övrigt, i vilken de inkluderar 

logistikkostnader som är specifika för det studerade systemet dock har de till skillnad mot Oskarsson, 

Aronsson, & Ekdahl (2013) låtit emballage vara en egen post. Denna post innehåller de kostnader som 

uppstår för att förpacka godset rätt under transport och lagring.  

Shapiro (1992), Lambert & Burduroglu (2000) och La Londe & Lambert  (1975) har en post som kallas 

lot quantity costs. I denna post ingår kostnader för orderhantering, hanteringskostnader, kostnader till 

följd av förberedelser för produktion, förlorad kapacitet på grund av omställning samt materialhantering, 

schemaläggning och expediering. 

La Londe & Lambert (1975) inkluderar kostnader för vald nivå av kundservice. I denna kategori ingår 

kostnader för förlorad försäljning vilket är något som är väldigt svårmätt, för att inte säga omöjligt att 

mäta korrekt. På grund av det rekommenderar författarna att endast inkludera de kostnader som uppstått 

till följd av restorder. Även om denna kostnadspost är svår att mäta bidrar den till bättre beslut gällande 

servicenivå då det syns vilken kostnad en viss servicenivå innebär. 

Abrahamsson & Aronsson (1999) menar att uppdelningen administrativa kostnader, 

lagerhållningskostnader, lagerföringskostnader, transportkostnader, kommunikation och IT, emballage 

och övriga kostnader är vanligt förekommande. Dock är inte alltid kommunikation och IT samt 

emballering separerade. 

Se Tabell 3-8 för en sammanställande tabell av vilka kostnadsposter som tas upp av respektive författare. 
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Tabell 3-8: Sammanställning av olika totalkostnadsposter som nämns från litteraturen. 
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Lagerföring X X X X X 

Lagerhållning X X X X X 

Transport X X X X X 

Administration X X    

Orderprocess och informationssystem   X X X 

Övrigt X X    

Emballage  X    

Lot quantity cost   X X X 

Vald servicenivå       X 

 

3.8 Modellbygge och simulering 

Modeller är användbara för att beskriva verkligheten, detta till trots att de kan beskriva en kraftigt 

förenklad verklighet. Modeller kan användas i flera olika syften exempelvis kan de användas för att 

prognostisera klimatförändringar eller värdet för ett värdepapper (Lundh & Gerlee, 2012). Vidare 

används även modeller då det ej är möjligt att genomföra experiment vilket exempelvis kan bero på att 

systemet ännu inte existerar.  

En modell kan beskrivas bestå av två grundstenar, dels ett fenomen, något i verkligheten som med 

modellen ska förstås, dels en teori som levererar de regler som gäller för det system som fenomenet 

befinner sig i (Lundh & Gerlee, 2012). Fenomenet bestämmer vilken del av teorin som ska tillämpas 

och vilka förenklingar som är godtagbara. Teorin bestämmer istället vilka ting och storheter modellen 

ska innehålla. Gerlee & Lund (2012) och Ljung & Glad (2004) beskriver att modeller exempelvis kan 
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vara matematiska. Med det avses att samband mellan storheter som avstånd och kostnad kan observeras 

i systemet med hjälp av matematiska relationer.   

Ljung & Glad (2004) beskriver att det finns två grundprinciper för hur modeller kan konstrueras, 

fysikaliskt modellbygge och identifiering. Med fysikaliskt modellbygge menas att systemets egenskaper 

återförs på delsystem. Med identifiering avses istället att observationer från systemet används för att 

anpassa modellens egenskaper till systemets.  

När en modell är konstruerad måste denna verifieras. Detta sker genom att modellens utförande jämförs 

med data (Ljung & Torkel, 2004; Lundh & Gerlee, 2012). Denna data kan antingen vara redan 

existerande alternativt erhållas genom experiment. Utfallen från experimenten kan dock innehålla brus 

och felmätningar varför dessa måste filtreras bort före det att jämförelse med modellen kan ske (Lundh 

& Gerlee, 2012).  

I de fall det ej är möjligt att genomföra experiment på systemet men en modell finns kan en analys ske 

analytiskt. Detta är vad som kallas för simulering (Ljung & Torkel, 2004). Matematiska modeller är i 

många fall mycket komplicerade och det enda sätt som passar för att undersöka deras beteende är att 

simulera dem. Simuleringar kan liknas vid experiment då de realiserar ett givet fenomen. Att en 

simulering är snabb att utföra och lätta att ändra parametervärden i är en fördel. Nackdelen är att den 

endast låter betraktaren se ett idealiserat fenomen istället för verkligheten (Lundh & Gerlee, 2012). 

Robinson (2014) beskriver tre olika metoder som kan användas för att bygga datormodeller; kalkylark, 

programmeringsspråk och mjukvara specialiserad till ändamålet. Kalkylark, som tillhandahålls av 

exempelvis Microsoft Excel är den enklaste varianten och har flest begränsningar när det kommer till 

användningsområden dock är de enkla att använda och billiga.   

Parametrar som används i modeller, framförallt i matematiska sådana, har en viktig roll. Dessa kan anta 

olika numeriska värden och bestämma egenskaper för dessa olika värden. När antalet parametrar i en 

modell ökar minskar noggrannheten. Detta ger att känslighetsanalyser är ett viktigt inslag i 

modelleringen. Denna analys har i uppgift att undersöka hur känslig analysen är för förändringar i 

parametrarna (Lundh & Gerlee, 2012).  
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Uppgiftspreciseringen har för avsikt att formulera frågeställningar vars svar tillsammans 

besvarar studiens syfte. Huvudfrågeställningarna följs av underfrågor, dessa är nedbrutna 

ur huvudfrågorna och motiveras med hjälp av den teoretiska referensramen. I denna del 

presenteras även det studerade systemet och analysmodell. 

 

4.1 Syftesnedbrytning 

Två frågeställningar kommer i denna del att utformas utifrån syftet. Tanken med frågeställningarna är 

att de ska besvara syftet. För att underlätta för läsaren upprepas syftet nedan. 

Utforma en förbättrad lagerstyrning med hänsyn till totalkostnad för artiklar med säsongsvariation. 

För besvara syftet används teorin som ett stöd, varför områden anknutna till syftet studeras. Primärt 

fokus är lagerstyrning. Detta är redan ett utforskat område, vilket gör att olika teoretiska 

lagerstyrningsmodeller kommer att tillämpas. Det första steget innan det kan implementeras på Bosch 

är därför att samla in information kring området. 

En lagerstyrning är till för att bestämma när och hur mycket som ska beställas. Detta beror i sin tur på 

lagersituationen och efterfrågan på en produkt (Oskarsson, et al., 2013). Efterfrågan är något som kan 

variera säsongsvis vilket Bosch upplever. Efterfrågan av värmepumpar från Bosch är generellt högre 

under hösten jämfört med våren. I dagsläget regleras deras säkerhetslager utefter en manuell bedömning 

som sedan ligger statiskt över tid och inte regleras utefter säsongsefterfrågan. Då säsongsvariationen 

kan ha många olika mönster bör det utredas hur säsongsvariationerna ser ut. Görs inte detta är det 

omöjligt att utforma en lagerstyrning med hänsyn till säsongsvariation. 

Att dela in artiklar i grupper är ett sätt att differentiera sin styrning där artiklar i samma grupp styrs enligt 

en gemensam policy. På detta vis kan ett företag lägga resurser och fokus på en grupp de anser vara 

viktig (Oskarsson, et al., 2013). Oskarsson et al. (2013), Ravinder & Misra (2014) och Keskin & Ozkan 

(2013) nämner att det är fördelaktigt att tas hänsyn till fler än ett kriterium vid ABC-klassificering. För 

att skapa en lagerstyrning som är väl anpassad för Boschs artiklar kan därför indelning av artiklarna i 

olika klasser göras. 

Ett mål med de framtagna teoretiska lagerstyrningsmodellerna är att de ska implementeras på Bosch. 

För att detta ska kunna ske bör de framtagna modellerna vara anpassade efter Boschs förutsättningar. 

Detta leder till huvudfråga A:
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A. Vilka teoretiska lagerstyrningsmodeller passar Bosch samt artiklar med säsongsvariation och hur 

kan dessa differentieras? 

Från huvudfråga A erhålls teoretiska lagerstyrningsmodeller som passar Bosch samt artiklar med 

säsongsvariation och en viss karaktäristik. Utifrån syftet bör den framtagna lagerstyrningen leda till en 

förbättring med hänsyn till lagerkostnader hos Bosch. Detta gör att lagerstyrningsmodellerna behöver 

testas utifrån Boschs förutsättningar för att konstatera om de framtagna modellerna leder till en 

kostnadsbesparing. Därmed blir huvudfråga B: 

B. Vilka anpassade lagerstyrningsmodeller förbättrar lagerstyrningen på Bosch? 

Figur 4-1 illustrerar hur syftet är uppdelat i två huvudfrågeställningar. 

 

 

Figur 4-1: Två huvudfrågor där A leder till B. 

4.2 Studerat system 

Trots att studien syftar till att förändra lagerstyrningen för råvarulagret kommer varken råvarulager, 

godsmottagning eller lagret vid monteringen att inkluderas i det studerade systemet. Detta beror på att 

det fysiska lagret ej kommer att påverkas genom studiens resultat. Detta beror av att studien inte kommer 

resultera i sådana förändringar att utformningen av det fysiska lagret måste förändras. Istället för det 

fysiska flödet kommer beslutsprocessen att studeras.   

Nedan, i Figur 4-2, syns det studerade systemet. Målet med lagerstyrningen kommer från ledningen för 

Bosch, som i detta fall handlar om en kostnadsbesparing. Beslut om vilken lagerstyrningsmodell som 

ska tillämpas görs av ledningen för logistikavdelningen och denna beslutsprocess är det studerade 

systemet för denna studie. Viktiga parametrar vid ett sådant beslut hos Bosch är att den alternativa 

•Vilka teoretiska 
lagerstyrningsmodeller 
passar Bosch samt 
artiklar med 
säsongsvariation och 
hur kan dessa 
differentieras?

Huvudfråga A

•Vilka anpassade 
lagerstyrningsmodeller 
förbättrar 
lagerstyrningen på 
Bosch?

Huvudfråga B
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metoden ska ha lägre totalkostnad, samma eller bättre leveransservice än tidigare och hur mycket 

underhåll som den kräver. Vidare används produktionsplanen som kommer från marknadsprognoser till 

logistikavdelningen, hur denna utformas ligger dock utanför studiens ramar. Den lagerstyrningsmodell 

som beslutas användas ger sedan riktlinjer för när och hur mycket som ska beställas och hur osäkerhet 

ska hanteras till den operativa logistikavdelningen. 

 

4.3 Nedbrytning av huvudfrågor 

Syftet genererade två huvudfrågor i föregående avsnitt. Dessa huvudfrågor är för stora för att besvara 

direkt, vilket gör att nästa steg är att bryta ner dessa till ett antal underfrågor. Dessa underfrågor kommer 

att besvaras, svaren kommer i sin tur kommer att besvara sina respektive huvudfrågor. 

Operativ  

logistikavdelning 

Vilken 

lagerstyrning? 

Leveransservice 

Kapitalbindning 

Underhåll 

Beställning 

Kriterier 

Lagerstyrningsmodell 

Tillämpning av lagerstyrningsmodell 

Kostnadsbesparingar 

Ledningen 

Bosch Thermoteknik AB 

Marknads-

prognoser 

Produktionsplan 

Ledningen för 

logistikavdelning 

Figur 4-2: Det studerade systemet. 
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4.3.1 Huvudfråga A 

A. Vilka teoretiska lagerstyrningsmodeller passar Bosch samt artiklar med säsongsvariation och hur 

kan dessa differentieras? 

Syftet med huvudfråga A är ta reda vilka teoretiska lagerstyrningsmodeller som kan passa Bosch samt 

artiklar med säsongsvariation. Dessutom ska svaret på frågan besvara hur differentiering av artiklarna 

kan ske för att erhålla en bra lagerstyrning.  

Lagerstyrningen är till för att bestämma när och hur mycket som ska beställas. Detta baseras på den 

förväntade efterfrågan, lagersituationen och andra kostnadsfaktorer. Vidare menar Mattsson (2010) och 

Oskarsson et al. (2013) att ytterligare en fråga bör besvaras, nämligen hur gradering mot osäkerhet kan 

ske. 

Oskarsson et al. (2013) har delat in lagerstyrningsmodeller efter två aspekter, kvantitet där det antingen 

är en fast eller varierande kvantitet och periodicitet där ett varierande eller fast intervall mellan 

beställningarna används. För en fast kvantitet med en varierande intervall används vanligtvis EOQ-

formeln för att bestämma orderkvantiteten (Oskarsson, et al., 2013). EOQ tar inte hänsyn till 

säsongsvariationer, vilket gör att en periodisk orderkvantitet vid partiformning kan användas. Studier 

visar dock att säsongsvariationer där efterfrågan under högsäsong är mindre än två gånger efterfrågan 

under lågsäsong har säsongsanpassning vid beräkning av orderkvantitet liten inverkan på lagerkostnader 

(Mattsson, 2010). 

För ett traditionellt beställningspunktssystem tas ingen hänsyn till efterfrågevariationer. Studier har dock 

visat att det är viktigt att säsongsanpassa efterfrågan under ledtid även vid en liten säsongsvariation för 

att nå rätt servicenivå till rätt kostnad (Mattsson, 2010). 

En viktig aspekt är att lagerstyrningsmodellerna är lämpade utifrån Boschs förutsättningar. Exempelvis 

menar Mattsson (2010) att vissa lagerstyrningsmodeller som är komplicerade inte är kompatibla med 

ERP-system vilket är något som måste beaktas. 

Utifrån ovanstående resonemang följer första underfrågan: 

A1. Vilka teoretiska lagerstyrningsmetoder är lämpliga för Bosch samt artiklar med 

säsongsvariation? 

Att dela in artiklar i grupper utefter olika karaktäristik är ett sätt att differentiera sin styrning där artiklar 

i samma grupp har en gemensam policy. På detta vis kan ett företag lägga resurser och fokus på en grupp 

de anser vara viktig (Oskarsson, et al., 2013). Oskarsson et al. (2013), Ravinder & Misra (2014) och 

Keskin & Ozkan (2013) nämner att det är fördelaktigt att ta hänsyn till fler än ett kriterium vid ABC-

klassificering. För att skapa en lagerstyrning som är väl anpassad för Boschs artiklar kan därför indelning 

av artiklarna i olika klasser göras. 
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Olhager (2013) nämner att behovsfrekvensen kan vara karaktäristiskt för en artikel. Utöver det nämner 

Keskin & Ozkan (2013) och Ravinder & Misra (2014) att ledtiden kan beskriva karaktäristiken för en 

artikel. Eftersom det antas att lagerstyrningsmodeller kan passa olika bra beroende på karaktäristik, är 

det därför lämpligt att dela in artiklar utefter karaktäristik för att styra varje grupp på bästa sätt.  

För att återkoppla till syftet, är målet med denna studie att minska totalkostnader. En lämplig faktor att 

undersöka är därför produktvärde, då en artikel med högt produktvärde blir dyrare att lagerföra än en 

artikel med låg produktvärde. Även Diffner (2019) önskar att de mest högvärdiga artiklarna undersöks. 

Vidare är efterfrågan av intresse, detta då en hög efterfrågan av en artikel som är dyr leder till att det 

finns en risk att mycket kapital binds i lagret.  

En välkänd klassificeringsteknik är ABC-klassificering, där artiklar sorteras utefter volymvärde i tre 

olika grupper; A, B och C  (Ravinder & Misra, 2014; Keskin & Ozkan, 2013). Utifrån denna teori och 

empirin i ovanstående stycke är det därför lämpligt att undersöka artiklar med höga volymvärde för att 

se hur de kan lagerstyras på ett bättre sätt än i dagsläget för att minska kapitalbindningen. Detta blir 

därför det första kriteriet och första steget för att sortera artiklarna. Artiklarna delas in enligt 

Paretoprincipen i A-, B- och C-grupp där A-gruppen utgörs av artiklar med högst volymvärde. 

Oskarsson et al. (2013), Ravinder & Misra (2014) och Keskin & Ozkan (2013) påpekar att A-artiklar 

utgörs av en mindre andel artiklar, men som står för en stor del av volymvärdet. Det anses vara rimligt 

att undersöka A-artiklarna, då denna grupp av artiklar står för den största kapitalbindningen. 

Oskarsson et al. (2013), Ravinder & Misra (2014) och Keskin & Ozkan (2013) menar att klassificeringen 

med fördel kan ta hänsyn till fler kriterier då det kan finnas fler viktiga. Därför undersöks det om 

ytterligare kriterium, utöver volymvärde, ska tillämpas: 

A2. Vilka eventuella klassificeringar utöver volymvärde ska tillämpas? 

4.3.2 Analysmodell för huvudfråga A 

För att kunna ta fram lagerstyrningsmodeller utformades en analysmodell som har för avsikt att 

förtydliga hur valen av lagerstyrningsmodeller har skett. Urvalet grundar sig dels på praktiska och 

teoretiska krav vilka sammanfattas nedan: 

 Den ska ej vara sämre än tidigare 

 Den ska vara kompatibelt med affärssystemet 

 Lagerstyrningsmetoderna ska vara kompatibla med varandra och kunna kombineras 

Den första punkten finns för att sålla bort metoder som teorin anser vara sämre än den nuvarande 

lagerstyrningsmetoden. Punkt två, som säger att den ska vara kompatibel med ERP är ett praktiskt krav 

och en viktig aspekt för att den ska kunna implementeras på Bosch. Slutligen ska de framtagna 

metoderna för att bestämma när beställning ska ske, hur stor kvantitet som ska beställas samt hur 
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osäkerheten ska hanteras kombineras med varandra för att skapa fullständiga modeller. Då det inte är 

givet att alla metoder är kompatibla med varandra måste detta analyseras. 

4.3.3 Huvudfråga B 

B. Vilka anpassade lagerstyrningsmodeller förbättrar lagerstyrningen på Bosch? 

De framtagna teoretiska lagerstyrningsmodeller ska appliceras på Boschs artiklar som är indelade i olika 

klasser. Alla artiklar från varje klass kommer inte att kunna undersökas på grund av tidsramar, vilket 

gör att artiklar måste väljas ut. Med anledning av detta behöver därför ett urval göras för att välja ut 

artiklar som anses vara lämpliga att undersöka. Detta leder till att följande underfråga behöver besvaras: 

B1. Vilka artiklar från klasserna ska undersökas? 

För att kunna simulera de framtagna lagerstyrningsmodellerna behövs det information om hur nuläget 

ser ut och vad den studerade artikeln har för pris, ledtid, efterfrågan för att nämna några punkter. 

Något som är gemensamt för dimensionering av säkerhetslager utifrån servicenivå är att ledtiden och 

efterfrågan behöver tas fram, samt osäkerheten till dessa två (Oskarsson, et al., 2013). För en 

lagerstyrningsmetod som bestämmer hur mycket som bör beställas används olika former av 

orderkvantitet, till vilket produktvärde kan vara en ingående faktor. (Mattsson, 2010; Oskarsson, et al., 

2013).  

När data för de utvalda artiklarna har tagits fram blir nästa steg att simulera den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen. Lagerstyrningsmodellerna har ett antal parametrar och genom att sätta in data i 

inparametrarna kan ett resultat fås fram. 

Detta leder till att följande underfrågor: 

B2. Vad är data till inparametrarna som är nödvändiga för simulering av lagerstyrningsmodeller? 

B3. Hur kan lagerstyrningsmodellerna anpassas till säsongsvariation? 

Den standardiserade och välkända Wilsons EOQ-formel med en fast orderkvantitet och 

beställningspunktsystem är något som oftast används men formeln är inte passande för artiklar med 

efterfrågevariation (Axsäter, 2015). Mattsson (2010) menar att beräkning av orderkvantiteten anpassas 

efter säsongsvariation genom att använda sig av periodisk orderkvantitet. Oskarsson et. al. (2013) och 

Mattsson & Jonsson (2013) i sin tur tar upp dynamiska modeller som Silver & Meal och Wagner & 

Whitin för att hantera efterfrågevariationer.  

Genom att ha passande lagerstyrning kan leveransservicen hållas på en god nivå och kostnaderna låga. 

Leveranstillgängligheten, som är ett av serviceelementen, beskriver andelen order eller orderrader som 

kan levereras direkt vid kundens önskemål. (Storhagen, 2011; Oskarsson, et al., 2013; Bjørnland, et al., 
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2003). Att detta serviceelement håller hög nivå är viktigt då brister kan orsaka stopp i produktionen 

vilket är något som är väldigt kostsamt och vill undvikas. 

Boschs nuvarande lagerstyrning tar inte hänsyn till säsongsvariationen vid dimensionering av 

säkerhetslagret som är statisk. Detta leder till höga lagernivåer vid lågsäsong och en eventuell för låg 

leveransservice mot produktion under högsäsong. I dagsläget med affärssystemet Jeeves har det inte 

varit möjligt att tillämpa dynamisk lagerstyrning, men detta blir möjligt vid byte till SAP. Utifrån 

ovanstående diskussion behöver följande underfrågor besvaras: 

B3.1. Vilken lagerstyrning passar Bosch under hög- respektive lågsäsong?  

B3.2. När sker lagerstyrningsskiftet från låg- till högsäsong respektive från hög- till 

lågsäsong?  

När alternativa modeller för lagerstyrning har simulerats måste dessa jämföras och utvärderas. 

Kostnadsaspekten är en mycket viktig aspekt och ska således undersökas. Till detta kan en 

totalkostnadsanalys tillämpas. Genom en totalkostnadsanalys kan beslutstagare ta hänsyn till de totala 

kostnaderna som uppstår till följd av de logistiska aktiviteterna istället för att reducera en enskild post 

åt gången. Detta beroende på att en reducering av en kostnad kan leda till ökade kostnader i en annan 

logistik aktivitet, vilket i sin tur kan leda till att den totala kostnaden ökar (Oskarsson, et al., 2013; 

Storhagen, 2011). Enligt teorin i avsnitt 3.7 Logistikens totalkostnad är vanliga ingående poster i en 

totalkostnadsanalys lagerhållningskostnader, lagerföringskostnader, transportkostnader och 

administrativa kostnader. En variant av en totalkostnadsanalys är totalkostnadsdifferensanalys vilket 

innebär att analysen visar det ekonomiska resultatet av en förändring. Detta innebär att endast de 

parametrar som har förändrats inkluderas i beräkningen. Den förändrade lagerstyrningen antas inte 

påverka lagerhållningskostnaderna då denna endast påverkas vid större förändringar i lagernivåer 

(Oskarsson, et al., 2013). Detta ger att i denna studie kommer lagerföringskostnader, transportkostnader, 

bristkostnader samt ordersärkostnader att beräknas och jämföras. 

Ovanstående resonemang leder därmed till följande fråga: 

B4. Vad blir det förbättrade resultatet? 

Beskrivet av Oskarsson et al. (2013) är ett sätt att ta hänsyn till kostnader till följd av olika förändringar 

att använda sig av en totalkostnadsmodell. Detta innebär att lagerföringskostnader, administrativa 

kostnader som består av ordersärkostnader, transportkostnader samt bristkostnader före och efter 

förändringen måste tas fram. Lagerföringskostanden beräknas enligt Oskarsson et al. (2013) med 

Ekvation 3.  

Med lagerränta för Bosch och beräknad medellagernivån för de studerade artiklarna, kan 

lagerföringskostnaden fastställas. Genom att multiplicera ordersärkostnaden med antal gånger under den 

valda tidshorisonten en artikel beställs erhålls den ordersärkostnaderna för en artikel under 
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tidshorisonten. För att beräkna bristkostnaderna måste antalet bristdagar och kostnaderna för dessa tas 

fram. Slutligen måste kostnaderna för transporterna räknas ut. Resonemanget leder till att följande 

underfrågor måste besvaras. 

B4.1. Vad är nulägets respektive alternativa medellagernivå för den studerade tidshorisonten 

och de studerade artiklarna?  

B4.2. Hur många bristdagar fås i nuläget respektive i de alternativa modellerna? 

B4.3. Vad är nulägets respektive det alternativa antal beställningar för den studerade 

tidshorisonten och de studerade artiklarna?  

B4.4. Vad är nulägets respektive alternativa totala lagerförings-, brist-, transport- och 

ordersärkostnaden för den studerade tidshorisonten och de studerade artiklarna?  

4.3.4 Analysmodell för huvudfråga B 

Vid utvärdering av lagerstyrningsmodellerna har en modell tagits fram för hur urvalet sker i denna 

studie. Detta sker genom en rad steg, se nedan, utifrån givna krav. 

 Analys utifrån totala kostnaderna med avseende på lagerföringskostnad, bristkostnader, 

ordersärkostnader och transportkostnader 

 Analys utifrån lagertillgänglighet 

 Analys av modellens generaliserbarhet utefter karaktäristik 

 Analys utifrån genomförbarhet 

Punkt ett och två är viktiga och prioriterade krav som ska måste uppfyllas. Med uppfyllas menas att de 

ska vara billigare än nuläget för att modellen ska analyseras vidare. Modellerna ska även uppfylla samma 

eller bättre lagertillgänglighet som i nuläget. Lagertillgänligheten mäts genom att antalet brister inte 

överstiger det tidigare antalet brister. Om modellerna uppfyller dessa krav testas deras robusthet. Vad 

som testas med robustheten är hur generaliserbar lagerstyrningsmodellerna är för artiklar i samma klass. 

Detta innebär att om exempelvis uttagsfrekvensen är en parameter för klassificering är det just denna 

parameter som ändras vid analysen, resterande parametrar hålls konstanta. Skulle två modeller fortsatt 

ha liknande resultat bedöms deras genomförbarhet. Med genomförbarhet avses hur mycket underhåll 

och uppdatering från nuläget en modell kräver. Denna analys är mindre kvantifierbar och kommer om 

situationen uppstår göras med personal väl insatt i deras affärssystem. 
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4.4 Sammanställning av huvud- och underfrågor 

Nedan i Tabell 4-1 ses en sammanställning av huvud- och underfrågor. 

Tabell 4-1: Sammanställning av huvud- och underfrågor. 

Huvudfråga Underfråga 

A A1. Vilka teoretiska lagerstyrningsmetoder är lämpliga för Bosch samt artiklar      

med säsongsvariation? 

A2.   Vilka klassificeringar utöver volymvärde ska tillämpas? 

B B1.   Vilka artiklar från klasserna ska undersökas? 

B2.  Vad är data till inparametrarna som är nödvändiga för simulering av     

lagerstyrningsmodeller?  

B3.    Hur kan lagerstyrningsmodellerna anpassas till säsongsvariation?  

B3.1. Vilken lagerstyrning passar Bosch under hög- respektive lågsäsong?  

B3.2. När sker lagerstyrningsskiftet från låg- till högsäsong respektive från hög- till     

lllll ll lågsäsong?  

B4.    Vad blir det förbättrade resultatet? 

B4.1. Vad är nulägets respektive alternativa medellagernivå för den studerade 

llllllllltidshorisonten och de studerade artiklarna? 

B4.2. Hur många bristdagar fås i nuläget respektive i de alternativa modellerna? 

B4.3. Vad är nulägets respektive det alternativa antalet beställningar för den        

jjjjjjjjjstuderade tidshorisonten och de studerade artiklarna?  

B4.4. Vad är nulägets respektive alternativa totala lagerförings-, brist-, transport-

sdsdf och ordersärkostnaden för den studerade tidshorisonten och de studerade       

hghfgartiklarna? 
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5  METOD 

Metoden har i uppgift att beskriva hur frågeställningarna, och i sin tur syftet, i denna studie ska 

besvaras. Inledningsvis diskuteras metodens ansats. Detta följs av en beskrivning av 

projektgenomförandet som består av de fyra faserna Planeringsfas, Urvalsfas, Genomförandefas 

samt Slutfas.  

 

5.1 Metodansats 

Olika metodansatser kan antas vid forskning. Två aspekter som kan variera är om studien är av typen 

fallstudie eller tvärsnittsanalys (Lekvall & Wahlbin, 2001). Vad som är den huvudsakliga skillnaden 

mellan en fallstudie och en tvärsnittsanalys är bredden och djupet på studien. Fallstudierna är smala men 

djupgående och tvärsnittsanalyserna bredare på en mer översiktlig nivå (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Fallstudierna studeras på ett eller ett fåtal fall som kan utgöras av exempelvis en organisation. Den smala 

studien innebär att studiens resultat är svårt att göra generaliserbart. Detta leder till att vid de tillfällen 

som en fallstudie används är det enskilda fallet som är av intresse. Följaktligen passar fallstudier när 

förändringar ska beskrivas (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Vid en tvärsnittanalys studeras istället fler fall samtidigt för att studera skiljaktigheter mellan de olika 

fallen (Bryman & Bell, 2015). Genom att jämföra fallen kan generaliserbara slutsatser dras. Detta ger 

att den typ av analys passar när ett fenomen på en övergripande nivå ska beskrivas (Lekvall & Wahlbin, 

2001).  

Två andra aspekter är om studien är kvalitativ eller kvantitativ. Enligt Björklund och Paulsson (2012) 

används en kvalitativ metod för att en djupare förståelse ska skapas för ett specifikt problem. Denna 

metod fokuserar på observationer och intervjuer. Bryman och Bell (2015) beskriver i sin tur att 

kvalitativa metoden är induktiv och istället för att kvantifiera insamling av data ligger fokus på betoning 

av ord. En kvantitativ metod utförs genom att samla in data och information som kan mätas eller värderas 

numerisk. Mätningar och utdrag ur affärssystem är exempel på hur en kvantitativ studie kan genomföras 

(Björklund & Paulsson, 2012). 

Denna studie syftade till att förbättra lagerstyrningen på Bosch, alltså i ett enskilt fall, vilket liknar en 

fallstudie. Dock baseras en fallstudie på att en forskningsfråga testas på ett fall för att sedan kunna 

tillämpas på andra. I detta fall kommer aldrig studien att lämna företaget varför det ej kan anses vara en 

fullständig fallstudie. Dessutom baseras den teoretiska referensramen på många olika källor vilka 

baseras på fakta från flera fall, exempelvis behandlas väl beprövade lagerstyrningsmetoder, vilket gör 

att studien även kan liknas vid en tvärsnittsanalys. Vidare användes primärt kvantitativa metoder. Då en 

lagerstyrning anpassad för Bosch skulle tas fram har en stor del av arbetet varit att hantera numeriska 
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data från Boschs affärssystem. Denna data har sedan analyserats och med hjälp av den teoretiska 

referensramen har beräkningar utförts och lösningar tagits fram. Kvalitativa metoder har dock använts 

som stöd för denna studie. De kvalitativa metoder som har använts har varit i form av intervjuer med 

anställda hos Bosch och praktik i godsmottagningen. Intervjuerna syftade främst till att erhålla 

företagsspecifik information om hur lagerstyrningen sker i nuläget, vilken data som finns tillgänglig 

samt vad som är viktigt för företaget. Praktiken utfördes i syfte att få en inblick i lagerverksamheten och 

godsmottagningen var då den mest lämpliga på grund av att författarna där hade möjlighet att utföra fler 

arbetsmoment än på andra avdelningar. Studien hade gått att utföra utan denna praktik då det fysiska 

lagret ligger utanför det studerade systemet. Dock bidrog detta till en ökad förståelse för verksamheten 

vilket underlättade vid exempelvis dialoger med personal på Bosch. 

5.1.1 Tillvägagångssätt 

Nedan beskrivs hur olika författare anser att en studie ska se ut. Denna teori används sedan för att skapa 

ett tillvägagångssätt för denna studie. 

Beskrivet av Patel och Davidson (2011) består en forskningsprocess av ett antal steg: identifiering av 

problemområdet, formulering av syfte och frågeställningar, litteraturstudie, precisering av problemet, 

val av undersökningsupplägg och undersökningsgrupp, val av teknik för informationsinsamling, 

genomförande, bearbetning och analys samt rapportering. Stegen i processen utgör en idealbild men i 

verkligheten är det oftast inte möjligt att arbeta sig igenom stegen i tur och ordning. En anledning kan 

vara att stegen inte är avgränsade och i verkligheten överlappar varandra till en viss del. En annan 

anledning är att ny kunskap som erhålls tillförs under processens gång vilket leder till att revideringar 

behöver göras genom att backa till ett tidigare steg (Patel & Davidson, 2011). Lekvall & Wahlbin (2001) 

menar att en undersökning bör ha ett syfte, behandla datainsamlingen, för att till sist analysera insamlad 

information. Björklund och Paulsson (2012) beskriver i sin tur att skrivprocessen i en akademisk uppsats 

grovt kan delas in i en planeringsfas, genomförandefas och resultatfas.  

Utifrån ovanstående teori identifierades fyra faser i projektgenomförandet i denna studie. Dessa faser 

var Planeringsfas, Urvalsfas, Genomförandefas och Slutfas. Den första fasen, Planeringsfasen handlade 

om att förbereda arbetet genom att identifiera problemområdet, behandla nuläget, för att sedan definiera 

ett syfte och specificera uppgiften. Utifrån syftet kunde en litteratursökning göras. I urvalsfasen kom 

sedan litteraturen från föregående fas att jämföras och analyseras utifrån vad som framkommit vid 

empiriinsamling, efter detta moment var huvudfråga A besvarad. I nästa fas, Genomförandefasen 

samlades data in och simuleringar genomfördes. Utifrån resultatet från simuleringarna kunde sedan en 

utvärdering utföras och huvudfråga B besvaras. Slutfasen var studiens sista fas och i denna kom arbetets 

resultat att presenteras och diskuteras. Genom denna fas tydliggjordes det att studiens syfte besvarade 
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och rekommendationer till företaget avlades. I Figur 5-1 presenteras faserna samt i vilken fas respektive 

huvudfråga besvaras. 

 

5.1.2 Planeringsfas 

Som beskrivet i avsnitt 5.1.1 Tillvägagångssätt handlar den första fasen om att förbereda arbetet genom 

att identifiera problemområdet, behandla nuläget, för att sedan definiera ett syfte och specificera 

uppgiften. Utifrån syftet kunde en litteratursökning göras vilken följdes av delarna Syfte och Bakgrund, 

Företagsbeskrivning, Referensram, Uppgiftsprecisering och Metod. I nedanstående avsnitt kommer 

tillvägagångssättet för respektive del att presenteras. 

Introduktion 

Att utforma syftet och beskriva bakgrunden var planeringsfasens första del. För att erhålla information 

om detta hölls intervjuer. Björklund & Paulsson (2012) beskriver att dessa kan ske på olika sätt. Exempel 

är personlig direktkontakt, via telefonsamtal, e-post och SMS. 

Björklund & Paulsson (2012) beskriver även att det finns tre olika typer av intervjuer; strukturerad, 

ostrukturerad samt semistrukturerad. Under en strukturerad intervju är alla frågor förbestämda och ställs 

i en bestämd ordning. Under en ostrukturerad intervju bestäms inget i förväg utan frågorna uppkommer 

efterhand. En semistrukturerad är en blandning av de två tidigare och innebär att ämnesområden är 

förbestämda men att frågor kan utformas under intervjun baserat på respondentens tidigare svar. En 

nackdel med intervjuer som Björklund & Paulsson (2012) nämner är att de är mycket tidskrävande. 

Dock ansågs denna nackdel inte överväga fördelarna varför denna metod tillämpades.  

Vid en första ostrukturerad intervju med handledare, tillika BPS-koordinator, logistikchef och 

materialplanerare vid Bosch skapades en bild av bakgrunden och problemet. Denna information kom 

sedan att vara grunden till det första utkastet av ett syfte. För att förstå bakgrunden ytterligare för att 

sedan kunna skapa ett förbättrat syfte hölls ytterligare ostrukturerade intervjuer med handledare på 

Bosch. Intervjuerna i denna del var ostrukturerade då information om ett, för författarna, tidigare okänt 

område skulle beröras. Det faktum att området var nytt gjorde det svårt att förbereda frågor som behövs 

under strukturerade och semistrukturerade intervjuer. Under intervjuerna som utfördes gjordes 

anteckningar av båda författarna till denna rapport. Dessa sammanställdes sedan direkt efter 

intervjuerna. Avslutningsvis fick handledaren kontrollera både syfte och bakgrund för att validera att 

Planerings-

fas
Urvalsfas

Genomförande-

fas
Slutfas

Figur 5-1: Indelning av projektgenomförandet i form av en fyrstegsfas. 
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syftet var relevant för företaget och att bakgrunden var korrekt. 

Nackdelar med en ostrukturerad intervju är enligt Björklund & Paulsson (2012) att nyttig information 

kan ha missats. Vidare kan det skett missförstånd som lett till sakfel vid transkriberingen vilket i sin tur 

sänker nivån av objektivitet. Valet av intervjuperson kan också sänka objektiviteten och det faktum att 

endast en intervjuperson har intervjuats angående respektive intervjuområde, är något som kan 

kritiseras. Vid intervjuerna tillämpades inte heller kontrollfrågor som Björklund & Paulsson (2012) 

menar är ett sätt att öka reliabiliteten.  

Slutligen tillämpades ej ljudupptagning som både Björklund & Paulsson (2012) och Lantz (2013) menar 

är ett tillvägagångssätt för att få med viktig information från en intervju. Detta motiveras med att det är 

tidskrävande med transkribering från ljudupptagning samt att möjligheten till en kompletterande intervju 

var stor. Dock är det en bristfällighet att anteckningarna från en intervju ej blir kompletta då det ej finns 

tid att skriva ner fullständiga svar och att det sker en omedveten selektering (Lantz, 2013). 

Företagsbeskrivning 

Liksom vid syftesframställning och bakgrundsbeskrivningen användes intervjuer för att utforma 

företagsbeskrivningen. I denna del tillämpades ostrukturerade intervjuer vid ett studiebesök vid 

godsmottagning och råvarulagret. Denna typ av intervju utfördes då en känsla och bild av verksamheten 

var målet framför grundliga fakta. Vidare hölls även intervjuer med material- och huvudplanerare för 

att få en insikt i hur deras lagerstyrning fungerar i dagsläget. Dessa intervjuer var semistrukturerade då 

mycket information ifrån dessa ansågs vara nödvändiga att få med samtidigt som följdfrågor för djupare 

förståelse var möjligt. Tillvägagångssättet för de semistrukturerade intervjuerna var att en intervjuguide 

upprättades, se Bilaga 1, intervjun utfördes och sammanställdes slutligen direkt efter att intervjun var 

genomförd.  

I denna fas erhölls även information från företagets hemsida och årsredovisning. Information som 

hämtades därifrån var bland annat information om företagets produkter samt ekonomiska data för 

koncernen respektive det studerade dotterbolaget.  

I denna del hölls ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer och under de ostrukturerade 

intervjuerna fanns det risk att samma brister som nämndes i föregående del har uppkommit. De 

semistrukturerade intervjuerna valdes framför ostrukturerade för att garantera att viktiga områden togs 

upp. Vidare ansågs semistrukturerade intervjuer vara att föredra framför strukturerade då företaget var 

något främmande och därav svårt att förbereda exakta frågor. Av denna anledning önskades det även 

möjlighet till följdfrågor. Under de semistrukturerade intervjuerna kan det istället ifrågasättas huruvida 

förberedelserna gått rätt till och att relevanta frågor har inkluderats i intervjuguiden.  
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Referensramen 

Nästa steg var att upprätta en referensram. Björklund och Paulsson (2012) menar att en litteratursökning 

är bra att göra vid en studie då mycket information kan behandlas under kort tid. Vidare är, enligt Yin 

(2007), litteratursökningen viktig för uppbyggnaden av referensramen och den hjälper till att kartlägga 

kunskaperna i området. Att beröra ett brett antal teorier, och vid behov göra ett urval i efterhand, är bra 

för att få en mer heltäckande teoretisk grund. Vidare är användandet av existerande teorier och modeller 

en del av de akademiska kraven, varför en referensram måste upprättas. 

Vid en litteratursökning beskriver Björklund & Paulsson (2012) att alla typer av skrivet material kan 

användas. Det skrivna materialet kan exempelvis vara böcker, tidskrifter och artiklar. Det ska vid denna 

typ av sökning tas i beaktning att informationen är sekundärdata och har således oftast tagits fram i ett 

syfte som inte sammanfaller med den aktuella studien.  

Patel & Davidson (2011) beskriver en typisk arbetsgång vid litteratursökning. I denna ingår följande sex 

steg: 

1. Förberedelser 

2. Skaffa introduktion till ämnet 

3. Välj lämpligt sökverktyg 

4. Sök litteratur 

5. Ta fram material  

6. Utvärdera 

Dessa steg följdes under litteratursökningen och mer exakt vad som gjordes beskrivs nedan.  

Genom att studera grundläggande logistikböcker från tidigare kurser vid Linköpings universitet fick 

författarna en första inblick i området och en ämnesintroduktion. Vidare studerades även sådana böcker 

som nämnts som lästips i de ovan nämnda böckerna. Genom detta erhölls en överblick i området och 

relevanta sökord kunde tas fram. Dessa sökord har anknytning till uppgiften och dess syfte. Sökorden 

noterades i en lista, se Bilaga 2. Böckerna som använts har erhållits från Universitetsbiblioteket. 

Nästa steg var att välja ett lämpligt sökverktyg. Ett utav sökverktyget som valdes var databasen 

Unisearch, via denna databas nåddes ett stort antal artiklar och det var dessutom enkelt att metodiskt 

filtrera artiklar för att minska antal träffar till en hanterbar mängd. Vidare har sökningar i de 

ämnesspecifika databaserna Scopus och Emerald gjorts. Detta för att filtrera bort artiklar som ej berör 

studien och på detta vis lättare hitta relevant litteratur.  

Vid sökningen fanns möjligheten att variera vart i artikeln ordet eller strofen återfinns i artikeln. De 

olika delar av artikeln som sökningen kunde väljas finnas i var Valfritt, Fritext, Titel, Ämnestermer, och 
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Abstract. I denna studie användes dock endast Titel, Abstract och Valfritt. För att inte utesluta träffar på 

grund av exempelvis olika ändelser har asterixer använts. Vid kombinering av olika ord kunde 

operatorerna AND och OR användas, dock användes endast AND i dessa sökningar. Antal iterationer 

som utfördes berodde på antal sökträffar men då träffarna sjunkit till omkring 30 träffar lästes artiklarnas 

abstract för att sedan besluta om ifall hela artikeln skulle läsas. För att minska antal träffar har endast 

artiklar som är peer reviewed godtagits. Detta innebär att de artiklarna har granskats av ämnesexperter 

innan de har publicerats (Moberg, 2015). Det gjordes försök i att söka efter svenska artiklar men då 

träffarna blev få eller obefintliga har endast engelska artiklar erhållits.  

Utifrån artikelns abstract valdes sedan vilka artiklar som skulle läsas, när de var lästa och kortfattat 

sammanfattade, utvärderades dessa och om de var av relevans användes de i referensramen. Nya 

kompletterande sökningar genomfördes vid behov. En sammanfattning över hur sökningen gått till finns 

i Bilaga 2. Vidare har även litteratur som andra författare refererat till lästs. Denna metod är mindre 

strukturerad men dock trovärdig då första källan är peer reviewed. 

Litteratursökningen som utfördes under planeringsfasen har haft en inverkan på resultatet. Hade andra 

sökord och databaser används kunde resultatet blivit ett annat. Många olika sökord har tillämpats och 

troligen hade många andra ord med kunnat användas. Vidare har framförallt databasen Unisearch 

använts vilket även detta har påverkat resultatet. Genom att använda exempelvis Scopus och Emerald, 

vilket har gjorts vid ett fåtal tillfällen, kunde ett annat sökresultat mer inriktat på studien ha hittats. 

Risken med Unisearch var att artiklar kan försvinna i mängden. 

Alla artiklar som använts har varit engelskspråkiga och har blivit fritt översatta. I översättningen kan 

misstolkningar ha skett då ingen av rapportens författare har engelska som modersmål. Dock antas 

misstolkningarna vara få till antalet och engelsk litteratur nödvändig då användbara svenska artiklar ej 

hittades vid litteratursökning.  

Områden i referensramen som exempelvis Lager och Lagerstyrning har framförallt referenser som är 

gamla eller från grundläggande böcker vilket kan anses som en bristfällighet. Dock ansågs dessa 

referenser vara tillräckliga då områdena är väl utforskade vilket leder till att nya studier ej finns 

tillgängliga. Vidare har även triangulering tillämpats vilket visar att fler författare, om än dock till 

grundböcker, påtalar samma sak. 

Uppgiftsprecisering 

I uppgiftspreciseringen utformades frågor kopplade till studiens syfte. Frågorna var utformade på ett 

sådant sätt att om de besvaras, besvaras även syftet. Frågorna motiverades med hjälp av 

företagsbeskrivningen och referensramen. För att erhålla en god struktur delades frågorna upp i tre 

nivåer med två huvudfrågor som besvaras med hjälp av underfrågor uppbyggda i en eller två nivåer. 

Huvudfråga A besvarades i studiens Urvalsfas och huvudfråga B i Genomförandefas. Utifrån 
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huvudfrågorna kom två analyssteg att identifieras och en analysmodell upprättades. Yin (2007) 

beskriver att det inte finns en specifik modell som beskriver hur teori och analys ska analyseras av denna 

anledning skapades en sådan för denna specifika studien. Modellen utgår ifrån studiens syfte samt 

direktiv och gör att studien blir upprepningsbar, med andra ord ökar den reliabiliteten. Vidare ökade 

validiteten när analysen systematiserades. 

Metod 

I denna del togs rapportens tillvägagångssätt fram genom analys och diskussion. För att finna ett 

tillvägagångssätt som passade denna studie studerades böcker i ämnet. Dessa böcker valdes efter att 

sökningar på databasen Unisearch utförts. Vidare fann författarna böcker vid en fysisk sökning vid den 

hylla på Linköpings Universitetsbibliotek där böckerna som erhållits via sökningen i Uniserach fanns. 

Genom att studera fler böcker kunde delar från olika böcker sedan utgöra grunden för tillvägagångssättet 

i denna rapport. Tillvägagångssättet anpassades även till uppgiftspreciseringen och de frågeställningar 

som utgjordes i denna. Detta gjordes för att öka tydligheten i rapporten. Genom att metoden har baserats 

på flera böcker som tar upp metodik för vetenskapliga rapporter ökar trovärdigheten för metoden i denna 

rapport och således även trovärdigheten för utförandet av studien. 

5.1.3 Urvalsfas 

Urvalsfasen var studiens andra fas och genom denna kommer huvudfråga A att besvaras. Ett av 

momenten i denna fas var att selektera olika lagerstyrningsmetoder. Det valdes också enligt vilken 

parameter utöver volymvärde som differentiering skulle ske. 

Modellvaliochiklassificering 

I denna del analyserades referensramen. För att begränsa tidsåtgången och inte göra modeller som inte 

passar Bosch utfördes en första sållning. Filtreringen av modeller baserades på vad som litteraturen 

påtalar samt vad som passar för Bosch. Information om vad som passar eller inte passar på Bosch erhölls 

genom intervjuer och snabb granskning av vad för data som fanns tillgängligt i deras affärssystem. I 

detta steg hölls även en redovisning för handledaren på Bosch och logistikchefen för att presentera vilka 

lagerstyrningsmetoder författarna hade kommit fram till i denna fas. Det diskuterades även vilka 

lagerstyrningsmetoder som skulle vara möjligt eller inte möjligt att implementera.  

De lagerstyrningsmetoder som blev kvar efter sållningen behövde kombineras med varandra för att 

utgöra en komplett lagerstyrningsmodell. Vissa metoder var kompatibla med varandra och kunde 

kombineras, medan vissa inte var det.  

För att återkoppla till studiens syfte, skulle lagerstyrning utformas för artiklar som har säsongsvariation. 

I uppgiftspreciseringen beslutades även att differentiering av artiklar skulle ske och att A-artiklarna, 

artiklarna med högst volymvärde, var en utav de två klassificeringarna som indelning skulle ske utefter. 
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Ytterliga en indelning skulle dock ske och detta utfördes i denna fas där analys av olika indelningar av 

artiklar gjordes. 

 Med hjälp av framtagna data kunde Boschs alla artiklar sorteras utifrån volymvärde. Därefter kunde en 

indelning av artiklarna göras i enlighet med ABC-klassificering. På detta vis erhölls alla A-artiklar som 

var av intresse att undersöka. Det var av intresse för Bosch att undersöka artiklar med kort och lång 

ledtid, vilket även analysen visade på. Detta gjorde att en klassificering utefter ledtid utfördes. Då 

Boschs artiklar har en stor variation i ledtid, samt att det inte fanns någon riktig definition av vad som 

anses vara lång och kort ledtid, togs därför ett medelvärde på artiklarnas ledtid för att därefter klassificera 

dessa i respektive grupp. 

 Efter detta steg och med hjälp av referensramen kan följande frågor besvaras: 

A1. Vilka teoretiska lagerstyrningsmetoder är lämpliga för Bosch samt artiklar med säsongsvariation? 

A2. Vilka klassificeringar utöver volymvärde ska tillämpas?  

5.1.4 Genomförandefas 

Genomförandefasen är den tredje fasen och resultatet av denna fas besvarade huvudfråga B gällande 

vilka anpassade lagerstyrningsmodeller som förbättrar lagerstyrningen på Bosch. Denna fas bestod av 

momenten Datainsamling samt Simulering och utvärdering. 

Datainsamling 

När lagerstyrningsmodellerna var framtagna skulle dessa modelleras i Microsoft Excel. Med 

modellering avses att ett skal byggdes upp i Excel för de olika metoderna. Tanken med en modellering 

var att indata enkelt skulle kunna importeras i den färdigbyggda modellen för att sedan utföra en 

simulering. Excel är enligt Saunders et al. (2015)  ett populärt verktyg att använda sig av för att analysera 

kvantitativa data. Eftersom författarna i denna studie har arbetat med Microsoft Excel tidigare var detta 

ett lämpligt program att använda sig av för modellering.  

Alla framtagna metoder som skulle simuleras hade gemensamt att dess beställningspunkt bestämdes på 

samma sätt som i nuläget. Vid modellering av detta användes Ekvation 22 vilken redovisas på nästa 

sida. 
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𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 − 𝑄𝑉ä𝑛𝑡𝑎𝑡𝑑𝑒 + ∑ 𝐷𝑖

𝐿𝑇+𝑑

𝑖=𝑑

 
(22) 

 

  

𝑂𝑀 𝐵𝑃 ≥ 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑖𝑛 , 𝑏𝑒𝑠𝑡ä𝑙𝑙 

där 

BP beställningspunkt 

𝑄𝑉ä𝑛𝑡𝑎𝑡𝑑𝑒 antal beställda men ej ännu erhållna artiklar 

LT Ledtid 

d innevarande dag 

𝐷𝑖 Förbrukning för dag i 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑖𝑛 Ingående lagersaldo 

För de modeller där kvantiteten skulle bestämmas enligt nuvarande metod, alltså med en minsta 

orderkvantitet och fixa multiplar bestäms orderkvantiteten, Q, enligt nedan Ekvation 23. För övriga fall 

kommer den fixa kvantiteten beställas när beställningspunkten antagit ett större värde än lagrets 

ingående saldo den givna dagen. 

𝑄ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑡 = 𝐵𝑃 − 𝑆𝐿 + ∑ 𝐷𝑖

𝑑+𝑡

𝑖=𝑑

 

(23) 

 

𝑂𝑚 𝑄ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑡 ≤ 𝑀𝑂𝑄, 𝑄 = 𝑀𝑂𝑄  

𝑂𝑚 𝑄ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑡 > 𝑀𝑂𝑄, 𝑄 = 𝑀𝑂𝑄 + 𝑀𝐿𝑇 ∙ 𝑛 

där 

n det heltal som gör att 𝑄 ≥ 𝑄ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑡 

BP beställningspunkt 

𝑄Ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑡 den kvantitet som exakt täcker det väntade behovet 

Q beställd kvantitet 

d innevarande dag 

t antal dagar till nästa kommande inleverans 

𝐷𝑖 förbrukning för dag i 

𝑀𝑂𝑄 minsta beställningskvantitet 

Vidare formulerades formler för att slumpa fram ledtider med ett visst väntat värde och en given 

standardavvikelse. De slumpade ledtiderna kom att anta värden som fanns i en normalfördelad 

datamängd genom att funktionen STD.EVP i Excel har tillämpats. Att normalfördelning kunde användas 

motiverades genom att studera ledtidsavvikelserna. För artikel A, B och D valdes tidshorisonten ett år 

för att få aktuell data. För artikel C som har få inleveranser studerades all tillgänglig data som innebar 

år 2018 och oktober till december år 2017. Det syntes då tydligt att den stora mängden hamnade kring 
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medelvärdet och att det fanns värden som både var större och mindre än medelvärdet. En perfekt 

normalfördelning blev det inte men den anses vara tillräckligt bra för att användas vid beräkning av 

ledtidsavvikelsen. Se figurer för ledtidsavvikelsen i Bilaga 3.  

Denna fas resulterade i att nuläget och åtta olika modeller modellerades vilka skulle prövas på de artiklar 

som skulle undersökas. 

När modellerna var modellerade var det klart exakt vilken data som krävs för kommande simuleringar 

och en datainsamling kunde utföras. För att kunna välja vilken produktionslina som skulle studeras, 

användes företagets produktionsplan som fanns given i en Excelfil. Författarna fick en introduktion till 

produktionsplanen av produktionsplanerare då filen var omfattande med mycket information. Med 

information om vad som vad som produceras varje månad år 2017 och 2018 i varje produktionslina 

kunde ett säsongsindex beräknas för respektive produktionslina. Detta gjordes enligt Ekvation 5. Då 

studiens syfte var att utforma en lagerstyrning för artiklar med säsongsvariation var det därför lämpligt 

att beräkna ett säsongsindex för respektive produktionslina, där en produktionslina med stor 

säsongsvariation var av intresse. En kritik till genomförandet var att säsongsindexet för varje 

produktionslina beräknades för de två föregående åren och inte tog hänsyn längre bak i tiden. 

Denscombre (2017) menar att kvantitativa analyser blir bättre med stora datamängder, men författarna 

till denna studie ansåg ändå att tidshorisonten som valdes gav en tydlig bild över säsongsindexet för 

respektive produktionslina samtidigt som inaktuell data inte användes. Valet om tidshorisont 

motiverades också med att säsongsvariationerna har avtagit under senare tid. 

Då Bosch primära syfte är att sänka kostnaderna för sitt lager och att underhåller ska vara begränsat 

valdes att endast A-artiklarna att undersökas, detta hade även Diffner (2019) en önskan om. Vidare togs 

beslutet att en produktionslina valdes att studeras på grund av studiens tidsramar samt då resultatet 

antogs gälla för fler produktionslinor och även om artiklarna förekommer på fler produktionslinor. Flera 

produktionslinor innebar en ökad komplexitet där hänsyn måste tas till fler produktionsplaner. Att endast 

en produktionslina studeras kan kritiseras. Det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda med en 

annan studerad produktionslina. Dock var den produktionslina som studerades en av de 

produktionslinorna med högst säsongsindex, vilket gjorde att det kändes logistik att välja den valda 

produktionslinan. Efter diskussioner med handledare på Bosch, kom alla överens om att det var bäst att 

arbeta med den studerade produktionslinan för att därefter implementera lagerstyrningsmodellerna för 

de resterande produktionslinor och artiklar. Som nämnt ovan valdes produktionslina utefter 

säsongsindex. Dock utgick beslutet inte bara från säsongsvariationen utan även hur på hur mycket som 

produceras på produktionslinan. Detta då studien har som syfte att utforma en förbättrad lagerstyrning 

med hänsyn till kostnader och artiklar på en produktionslina med ett stort antal producerade produkter 

kan antas vara med vanligt förekommande bland företagets A-artiklar. Vidare diskuterades, i 

ostrukturerade intervjuer, tillsammans med handledare på Bosch om vilka produktionslinor som var 
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lämpliga och inte lämpliga att studera. Vissa produktionslinor var relativt nya och har inte kommit igång 

i försäljning, därav gav dessa ingen rättvisande bild vid beräkning av säsongsindex. Detta ledde till att 

de föll bort i urvalet av produktionslinor.  

Med en produktionslina som var vald, nämligen Air X Outdoor, vidare benämnt som produktionslina 

11, var nästa steg att bestämma vilka artiklar som skulle undersökas. Beskrivet i avsnitt 2.1.2 

Leverantörer har vissa artiklar speciella leveranssätt, där leverantörer har som krav att Bosch ska fylla 

en hel container vid beställning. Detta gör att olika artiklar blandas, vilket gör att dessa artiklar var 

olämpliga att undersöka med de krav som leverantören har. Här hade det varit intressant att undersöka 

dessa artiklar då många av dessa artiklar var högvärdiga. 

Artiklar som valdes var artiklar som endast fanns i den studerade produktionslina. Detta gjorde att vissa 

högvärdiga artiklar som användes i flera produktionslinor sorterades bort. Nackdelen med detta var det 

kunde finnas intressanta artiklar att undersöka som nu sorterades bort. Enligt Diffner (2019) kunde det 

vara problematiskt att undersöka artiklar som ingick i andra produktionslinor, därav anledningen att 

välja en produktionslina att undersöka.  

Vid datainsamlingen visade det sig att vissa artiklar var nya vilket bidrog till att det fanns otillräckliga 

data att arbeta med och att det även fanns artiklar som var utgående. Samtidigt berättade Skreijl (2019). 

Utifrån ovanstående beskrivning erhölls de studerade artiklar genom ett antal steg: 

 Urval ett: Produktionslinor med liten variation i säsongsindex sållades bort 

 Urval två: Produktionslinor med få antal tillverkade produkter med låg volymvärde togs bort 

 Urval tre: Nya produktionslinor sållades bort 

 Urval fyra: Den produktionslinan med högst säsongsindex valdes 

 Urval fem: ABC-klassificering där artiklar utöver A-artiklar sållades bort 

 Urval sex: Artiklar som finns i studerad produktionslina 

 Urval sju: Artiklar med olämpliga leveranssätt sorterades bort 

 Urval åtta: Artiklar som även fanns i andra produktionslinor sållades bort 

 Urval nio: Artiklar med otillräckliga data, tillfällig ledtid och utgående artiklar  

 Urval tio: Indelning av A-artiklar utifrån lång och kort ledtid 

När detta moment genomfördes och artiklarna som skulle studeras definierades, kunde därför B1 och 

dess delfrågor besvaras.  

B1. Vilka artiklar från klasserna ska undersökas? 

Med valda artiklar fortsatte datainsamlingen från affärssystemet Jeeves för att erhålla den information 

som behövdes för att genomföra studien. Vilken data som skulle hämtas identifierades genom att studera 

de framtagna modellerna och vilka inparametrar som var nödvändiga för att kunna genomföra 
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simuleringar. För att kunna göra en jämförelse med nuläget togs även lagersaldot på dagsnivå för år 

2018 fram. De data som samlades in från affärssystemet var av vikt för att kunna utforma en 

lagerstyrningsmodell. Exempelvis inhämtades produktvärdet, ledtid och efterfrågan för de olika 

artiklarna. För beräkning av osäkerheten för ledtid undersöktes den avtalade inleveranstiden och den 

verkliga inleveransen för en artikel, vilket gjorde att en standardavvikelse i ledtid kunde fås fram för 

den undersökta artikeln. För vissa artiklar och leverantörer fanns det extrema ledtidsavvikelser. Detta 

gjorde att författarna i vissa fall fick undersöka saken närmare och ifall en orders avvikelse ansågs vara 

väldigt stor och skulle ha en påverkan på resultatet togs denna ej med i beräkning av ledtidsavvikelsen. 

Detta berodde på att det ej blev jämförbart att i simuleringen inkludera dessa stora avvikelser då Bosch 

i nuläget får information när extrema avvikelser inträffar. För ledtidsavvikelser som inte togs med, se 

Bilaga 4. Informationen gör att detta kan hanteras på ett bättre sätt genom omplanering av körplanen. 

För att få fram osäkerheten för efterfrågan undersöktes den verkliga förbrukningen av en artikel, vilket 

gjorde att en standardavvikelse i efterfrågan kunde fås fram. När data om artiklarna i den studerade 

produktionslinan var framtagna kunde detta analyseras.  

Vidare behövde ordersärkostnad beräknas då Bosch inte hade den beräknad. Genom att ta reda på 

kostnaden för personalen som arbetar med materialanskaffning, godsmottagning samt fakturering och 

sedan dividera det med totalt antal order år 2018 kunde en ordersärkostnad beräknas. Ett annat sätt att 

beräkna den kostnaden hade kunnat vara genom att erhålla timkostnaden och tiden för en order för 

materialplaneringen, godsmottagning och fakturahantering. Utifrån intervju var det dock osäkert hur 

lång tid det tog för personalen i godsmottagningen att hantera en order då detta varierade kraftigt från 

order till order (Sköld, 2019). Av den anledningen ansågs den nuvarande metoden för framtagning av 

ordersärkostnaden vara mer korrekt uppskattat.  

När artiklarna var valda kunde även nulägets lagertillgänglighet beräknas. Denna beräknades genom att 

andelen brister av den totala mängden förbrukade artiklar under år 2018 togs fram för de valda artiklarna. 

Ett medeltal från de fyra artiklarna kom att bli det värde som används som senare kom att vara det värde 

lagertillgänligheten minst måste anta.  

Därmed kunde fråga B2 besvaras efter detta moment: 

B2. Vad är data till inparametrarna som är nödvändiga för simulering av lagerstyrningsmodeller? 

I detta avsnitt, som var av kvantitativ art var det enligt Denscombre (2017) viktigt att redovisa data på 

ett sådant sätt att den blir lättbegriplig. För att presentera data beskriver Denscombre (2017) att tabeller 

ett bra verktyg. Tabeller ska alltid ha en rubrik, information om enheter och information om datakällan. 

Vad som är positivt med rådata som används i denna studie är att den är sakliga är således objektiv. 

Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) och Kothari (2004) bör datainsamling ske innan analysen. Detta är 

anledningen till att insamling av data och beräkningar bearbetades innan analys av data kunde ske. 
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Saunders et al. (2015) menar att rådata, i detta fall rådata från affärssystemet, inte säger någonting och 

behöver bearbetas för att kunna för att bli värdefull. Denscombre (2017) menar även att det är av stor 

vikt att denna data tolkas på rätt sätt och att inga missförstånd uppstår. Dessa missförstånd har försökt 

att undvikas genom upplärning av affärssystem och genomgång av de Exceldokument som erhållits. Det 

kan även kritiseras att den efterfrågedata som erhölls var justerad. Detta beror på att de gjorde ändringar 

i körschemat när lagernivåerna närmar sig noll.  

Även i denna fas har intervjuer tillämpats vilket gör att samma brister som nämnts i avsnitt 5.1.2 

Planeringsfas 

Planeringsfas gäller. Kvantitativa data har även använts och analyserats i denna fas (Denscombre, 2017). 

Denscombre (2017) beskriver även att om färre än 100 dataenheter används ska faktiska innehållet ej 

hemlighållas, generaliseringar ska hanteras med försiktighet och de statistiska test som används ska 

fungera väl för små datamängder. 

Simuleringiochiutvärdering 

Precis som vid datainsamling och klassificeringsanalys utfördes simuleringarna i Microsoft Excel. 

Varför Microsoft Excel har använts är av samma anledning som tidigare nämnt. I detta moment sattes 

det in numeriska värden framtagna i datainsamlingen. Law (2007) påpekar att en simulering utförs 

genom att sätta in olika numeriska värden i en modell för att se hur det påverkar resultatet. 

Simuleringen utfördes en artikel för sig i respektive klass. Vidare byggde simuleringen på formler i 

Microsoft Excel. En del av arbetet var dock av manuell karaktär där data från affärssystemet fick föras 

över till Microsoft Excel. Tidsperioden som valdes att simuleras är veckodagar 2018-01-01 till 2018-

12-31. Det kan diskuteras huruvida denna period är tillräcklig för att ge rättvis data, exempelvis hade 

två år kunnat simuleras. Dock har trenden de senaste åren varit att säsongsvariationer blivit mindre och 

produktionen mer jämnt fördelad över åren. Att då använda gammal data skulle kunna innebära att en 

metod som passade i dåtid tas fram snarare än en som passar för framtiden. Dessutom har många av 

artiklarna från den studerade produktionslinan bytt leverantör under de senaste åren vilket gör att 

tillgängligheten av data är begränsad. Med anledning av ovanstående togs beslut i samråd med Bosch 

om att 2018 års data skulle simuleras.  

För att simuleringen skulle vara jämförbar med nuläget beräknades parametrar som skulle sättas in på 

år 2017 siffror. Om exempelvis en lagerstyrningsmodell krävde den årliga efterfrågan användes således 

år 2017 totala efterfrågan. Ytterligare åtgärd för att göra modellerna jämförbara var att simulera nuläget 

på samma sätt som modellerna sedan kom att simuleras. Detta innebar att tillskillnad mot verkligheten 

gjordes inga omplaneringar vid brister och att produktionsplanen låg till grund för förbrukningen. Vidare 

har även ledtidsavvikelsen räknats om och extremvärden har uteslutits. Detta beror på att vid en stor 
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avvikelse kan det antas att information har erhållits från leverantören och att detta har kunnat tagits i 

beaktning i planeringen och denna information kunde ej inkluderas vid simuleringarna.  

För att göra de olika modellerna jämförbara användes i den mån det var möjligt samma slumpade 

ledtider i modellerna. I några av modellerna som simulerades har beställningskvantiteter och 

säkerhetslagret beräknats med hjälp av ledtidsavvikelse för en avsedd period. För att simuleringarna då 

skulle bli rättvisa slumpades ledtiderna fram med den standardavvikelse som används för de andra 

beräkningarna i respektive period.  

Då den prognostiserade förbrukningen är på veckobasis och antal arbetsdagar per vecka varierar 

beräknades ett medel av antal arbetsdagar per vecka, medeltalet blev 4,3 dagar per vecka. Under intervju 

framkom det att färre produktionsdagar än fem oftast beror att det under fredagen har varit stängt 

(Diffner, 2019). Av denna anledning kom förbrukningen att fördelas på fyra heldagar som inföll måndag 

till torsdag varje vecka. Förbrukningen under fredagarna antogs motsvara en tredjedels dag. Någon 

hänsyn till helgdagar utöver lördagar och söndagar togs ej i varken antal verksamma dagar i 

produktionen eller i möjliga leveransdagar. 

Då klassificering utefter ledtid skulle ske var det intressant att även studera vad som händer vid 

förändring av ledtiden för artiklarna. Detta studerades genom att ändra ledtiden och de parametrar som 

beror av den, samtidigt som resterande parametrar var fixa. Ledtiden ändrades med plus respektive 

minus 50 procent. På detta sätt studerades ett stort spann representativt för Boschs artiklar.  

Resultaten från simuleringarna kom att redovisas i diagram och tabeller då detta är ett enkelt sätt att ta 

till sig mycket data på. En typ av diagram är linjediagram. Detta visar tydligt tendenser i data och 

används ofta tillsammans med årtal (Denscombre, 2017). För att lyckas med sin studie beskriver 

Denscombre (2017) att data som används måste ha god kvalitet. Vid presentation av data i form av 

diagram och tabeller kan dessa ge felaktiga intryck. Vissa skalor på axlarna kan överdriva skillnader 

vilket kan leda till misstolkningar (Denscombre, 2017). För tabeller gäller samma saker som nämndes i 

avsnittet Datainsamling. 

När resultatet för simuleringarna var redovisat summerades resultatet, lång och kort ledtid var för sig. I 

denna summering ingick även resultatet som blev utfallet av ledtidsanalysen, således studerades total 

fyra verkliga artiklar och åtta artiklar där ledtiden blev justerad. Utifrån dessa värden gjordes sedan 

utvärderingen med avseende på lagertillgänglighet och totalkostnad. Modeller som direkt blev 

bortsållade var de som hade dyrare totalkostnad jämfört med nuläget eller en lagertillgänglighet under 

99 procent. Efter denna utsållning var det sedan lägsta kostnad som modellerna bedömdes efter. På 

grund av att differentierad lagerstyrning skulle tillämpas valdes bästa metod för kort respektive lång 

ledtid. Genom att slutligen subtrahera den nya totalkostnaden från nulägets erhölls vad besparingen blev. 
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Vid uppskattningar och antaganden som görs kan det enligt Oskarsson (2013) förekomma osäkerheter. 

Därför utfördes en känslighetsanalys där indata till olika parametrar ändrades. Detta är ett sätt enligt 

Coyle (2017) att undersöka vilka effekter olika uppskattningar och felaktiga antaganden har på 

modellen. Genom att göra detta undersöks huruvida stabil modellen är. 

Därmed kunde slutligen B3, B4 och dess delfrågor besvaras.  

B3. Hur kan lagerstyrningsmodellerna anpassas till säsongsvariation? 

B4. Vad blir det förbättrade resultatet? 

5.1.5 Slutfas 

I studiens sista fas, Slutfasen, summerades studiens resultat och det konstaterades att syftet var besvarat. 

Momenten i denna fas är Slutsatser och rekommendationer samt Diskussion. 

Slutsatseriochirekommendationer 

I denna del beskrevs rapportens slutsatser och rekommendationer. Enligt Björklund och Paulsson (2012) 

jämförs i denna del resultatet med det syfte och mål som utformades i avsnitt 1 Introduktion, detta ger 

att slutsatsen besvarar studiens syfte. Utifrån slutsatserna kunde sedan rekommendationer till företaget 

att utformas.  

Diskussion 

I rapportens sista del diskuteras resultatet av rapporten och dess utförande. Det diskuterades även i denna 

del hur generaliserbart resultatet är. Björklund och Paulsson (2012) menar att genom att gå upp i 

abstraktionsnivå kan det diskuteras hur resultatet av studien kan generaliseras och användas på andra 

fall. Detta menar författarna är viktigt för att ta ställning till ifall utfallet gäller även för objekt utanför 

studien. Som avslutning presenteras vidare studier som kan följa. 
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5.1.6 Sammanfattning av tillvägagångssätt 

Sammanfattningsvis skapades förutsättningarna för att utföra studien under planeringsfasen. I den första 

fasen togs även ett syfte och tillhörande frågor fram. Den första underfrågan kom att besvaras i studiens 

andra fas och den andra huvudfrågan i den nästkommande fasen med hjälp av svaret från den föregående 

fasen. I Slutfasen knöts sedan studien samman. Detta tillvägagångssätt och momenten i respektive fas 

finns sammanfattade i Figur 5-2. 

 

 

Figur 5-2: Studiens fyra faser och dess innehåll.
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I detta kapitel kommer först en utsållning av olika lagerstyrningsmetoder att göras för att 

därefter kombinera de kvarvarande metoderna. De kombinerade metoderna leder till olika 

lagerstyrningsmodeller som ska appliceras på de artiklar som ska undersökas. Slutligen 

kommer en differentiering, med utgångspunkt ur teorin och empirin, av Boschs artiklar att 

ske. Således besvaras huvudfråga A i detta kapitel. 

 

6.1 Lagerstyrningsmodeller 

De teoretiska lagerstyrningsmetoder som nämnts i avsnitt 3.5 Lagerstyrning kommer i detta kapitel att 

diskuteras. Efter diskussionen följer ett urval av de metoder som anses fungera för Bosch. För att 

underlätta för läsaren sammanställs i Tabell 6-1 metoder för hur nivån för säkerhetslager kan fastställas, 

när beställning kan ske och hur orderkvantiteter kan bestämmas utifrån referensramen.  

Tabell 6-1: Sammanställning av lagerstyrningsmetoder. 

Osäkerhet 

SERV1 

SERV2 

SERV1 med standardavvikelse per period 

SERV2 med standardavvikelse per period 

SERV1 med prognostiserad standardavvikelse med hänsyn till ökad orderkvantitet och antal order 

SERV2 med prognostiserad standardavvikelse med hänsyn till ökad orderkvantitet och antal order 

Manuell bedömning 

När 

Beställningspunktssystem 

Beställningspunktssystem när förbrukning under ledtid är större än orderkvantiteten 

Beställningspunktssystem med justerad efterfrågan under ledtid 

Periodbeställningssystem 

Kvantitet 

Ekonomisk orderkvantitet 

Periodisk orderkvantitet 

Återfyllnadsnivå 

Dynamiska metoder 

Silver & Meal  

Wagner & Whitin 

 

6.1.1 Utsållning  

I detta avsnitt kommer en utsållning att ske av de metoder som inte är lämpliga för den aktuella studien. 

Det kommer även att ske en diskussion kring hur de olika metoderna kan användas
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Osäkerhet 

I dagsläget använder sig Bosch av en statisk metod för fastställande av säkerhetslager. Detta genom att 

årsförbrukningen divideras med antalet verksamma veckor för att få en veckoförbrukning. Därefter görs 

en manuell bedömning hur många veckors behov säkerhetslagret behöver täcka. En sådan bedömning 

görs vid införandet av artikel och sedan endast slumpmässigt vid upptäckt behov (Hultman, 2019). 

Den nuvarande metoden med en manuell bedömning är enligt Mattsson & Jonsson (2003) ett sätt att 

bestämma säkerhetslagernivån. Dock grundar sig detta inte på sannolikhet att brist uppstår varför det är 

svår att nå en önskad servicenivå, varför denna sållas bort.  

Ett vanligt sätt att dimensionera utefter är att använda sig av SERV1 och SERV2. Fördelar med SERV1 

är att den är enkel att använda men den tar inte hänsyn till orderkvantiteterna. SERV2 däremot tar hänsyn 

till orderkvantiteterna men är svårare att beräkna. Vidare beräknas olika saker i respektive metod. I 

SERV1 beräknas sannolikheten att inte få brist mellan två påfyllningar av lagret och SERV2 andelen av 

efterfrågan som kan levereras direkt från lagret, vilket med andra ord är lagertillgängligheten. SERV2 

förutsätter även att orderkvantiteten är fix (Oskarsson, et al., 2013). 

Det har givits direktiv om att bristerna ej får bli fler till antalet än tidigare. SERV1 och SERV2 tar 

hänsyn till servicenivån och med hjälp av dessa metoder kan säkerhetslagret anta en nivå som innebär 

bristerna inte blir fler än tidigare. Med andra ord anses SERV1 och SERV2 som två lämpliga metoder 

att använda sig av för dimensionering av säkerhetslager. 

Herrin (2005) beskriver att standardavvikelsen som används för att dimensioner säkerhetslager kan 

beräknas för en specifik månad under fyra tidigare år för att ta hänsyn till artiklar med säsongsvariation. 

Detta är en alternativ lösning till den vanliga metoden. Även Mattsson (2010) tar upp att 

standardavvikelsen kan delas in i perioder för att ta hänsyn till säsongsvariationer. Därför anses det vara 

lämpligt att inkludera både SERV1 och SERV2 med standardavvikelse per period för 

lagerstyrningsmodellerna. För att underlätta implementeringen av denna metod, kommer därför 

metoden att modifieras en aning och standardavvikelsen kommer inte att beräknas för varje månad. 

Istället kommer standardavvikelsen delas in i två perioder, låg- och högsäsong där data från perioderna 

tas om möjligt från fyra tidigare år. Enligt Viheriainen (2019) framkom det att högsäsongen infaller från 

augusti till november. Utifrån produktionsplanen kan det dock ses att det generellt är högre tillverkning 

under andra halvåret varför indelningen kommer vara januari till juni för lågsäsong och juli till december 

för högsäsong. 

Förändringar i efterfrågan, vilket sker i Boschs fall, kan bero på ökade orderkvantiteter, ökat antal order 

eller en kombination av dessa. En modell som tar hänsyn till detta i standardavvikelsen är en 

prognostiserad standardavvikelse, som delas in i perioder. Prognostiserad standardavvikelse med hänsyn 

till ökade orderkvantitet och order är därför lämpligt att behålla för modellering av lagerstyrning 

(Mattsson, 2010). I detta fall, när produktionsplanen svarar för efterfrågan mot råvarulagret, kommer 
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endast antal order att öka. Detta beror på att om ytterligare en värmepump ska byggas läggs ytterligare 

en order.   

Utifrån ovanstående diskussion har ett antal metoder för dimensionering av säkerhetslager uteslutits. De 

metoder som efter denna utsållning återstår är i understrukna. 

, understrukna. 

Tabell 6-2: Sammanställning av kvarvarande metoder för dimensionering av säkerhetslager. 

Osäkerhet 

SERV1 

SERV2 

SERV1 med standardavvikelse per period 

SERV2 med standardavvikelse per period 

SERV1 med prognostiserad standardavvikelse med hänsyn till ökad orderkvantitet och antal order 

SERV2 med prognostiserad standardavvikelse med hänsyn till ökad orderkvantitet och antal order 

Manuell bedömning 

 

När 

Utifrån avsnitt 3.5 Lagerstyrning har det identifierats fyra olika metoder för när en beställning bör ske. 

Dessa är beställningspunkt med olika varianter och ett periodbeställningssystem. Metoderna för 

beställningspunkt är ett vanligt beställningspunktsystem, beställningspunktsystem då förbrukningen är 

större än kvantiteten under ledtid och beställningspunktsystem med säsongsjusterad efterfrågan under 

ledtid. Beställningspunktsystem när förbrukningen är större än kvantiteten under ledtid är en utvecklad 

variant och tar hänsyn till en aspekt som inte det vanliga beställningspunksystemet tar. Detta gör att den 

vanliga beställningspunktsystem som inte tar hänsyn till när förbrukningen är större än kvantiteten under 

ledtid sållas bort.  

I dagsläget använder sig Bosch en variant av beställningspunktsystem. En kontinuerlig programkörning 

görs där den inplanerade tillverkningsorder tillsammans med prognosen visar när säkerhetslagret 

kommer att nås. Om ledtiden är lika lång eller längre än perioden görs en beställning (Hultman, 2019). 

Detta illustreras i Figur 6-1 som även presenterades i avsnitt 2.2.2 Nuvarande lagerstyrning hos Bosch. 
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Oskarsson (2013) menar att detta är en form av ett BP-system där det blickas framåt i tiden och ser till 

den förväntade framtida efterfrågan. Skulle inte ett aktuellt lagersaldo räcka för det framtida behovet, 

uppstår ett nettobehov och en beställning görs. Nettobehovet fås fram genom att prognostisera 

förbrukningen. Detta liknar beställningspunktsystemet med säsongsjusterad efterfrågan under ledtid där 

den framtida prognosen för efterfrågan baseras på historiska data. 

Ett vanligt beställningspunktsystem tar inte hänsyn till säsongsefterfrågan vilket gör att den inte är lika 

optimal jämfört med beställningspunktsystem med säsongsjusterad efterfrågan. Mattsson (2010) menar 

att även vid en liten säsongsvariation är det viktigt att säsongsanpassa vid beräkning av efterfrågan under 

ledtid. Med anledning av att Bosch har en säsongsvariation hade beställningspunktsystem med 

säsongsjusterad efterfrågan under ledtid kunnat användas. Dock är Boschs prognostisering utanför 

studiens ramar, vilket gör att den förväntade efterfrågan under ledtiden tas från Boschs produktionsplan 

och istället används Bosch nuvarande metod för att bestämma när beställning ska ske. Denna metod är 

mycket lik beställningspunktsystem med säsongsjusterad efterfrågan under ledtid men då det ej har 

studerats hur prognosen tas fram väljer författarna att benämna deras nuvarande metod som 

beställningspunktsystem med justerad efterfrågan under ledtid.  

För periodbeställningssystem behöver en täcktid beräknas efter att en ekonomisk orderkvantitet har 

tagits fram. Täcktiden som fås kan bli skilt från heltal och därför behövs det bestämmas det exakta antal 

perioder täcktiden ska vara, genom att testa vilket av det närmast högre eller lägre antal perioder som 

Figur 6-1: Nuvarande beställningspunkt. 
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ger den lägsta kostnaden (Oskarsson, et al., 2013). Detta gör att två fall behöver undersökas, vilket gör 

denna metod mer krävande att underhålla. Som tidigare nämnt ska det enligt Bosch inte vara för 

krävande att underhålla den nya lagerstyrningen. Detta gör att periodbeställningssystem sållas bort. 

Vid användandet av ekonomiska orderkvantiteten, som sannolikt inte heller blir till heltal eller avtalad 

beställningskvantitet, fås att två olika fall kan behöva testas liksom för täcktiden. Oskarsson et al. (2013) 

och Mattsson & Jonsson (2013) menar dock på att merkostnaden inte blir särskilt stort om den valda 

kvantiteten avviker från den beräknade optimala kvantiteten, vilket tyder på att de olika fallen inte 

behöver testas om detta önskas undvikas. Teorin säger dock inte om merkostnaden är stor eller liten om 

den närmast högre perioder används istället för närmast lägre antal perioder för 

periodbeställningssystem och vice versa.  

Med anledningen av detta används samma metod som i nuläget för att bestämma när beställning ska 

ske. Denna metod kallas fortsättningsvis för Beställningspunktsystem med justerad efterfrågan under 

ledtid. I Tabell 6-3 är de teoretiska metoderna och Bosch nuvarande metod, Beställningspunktsystem 

med justerad efterfrågan under ledtid sammanfattade. Den metod som kvarstår är understruken i 

tabellen. 

Tabell 6-3:Sammanställning av utsållningen för metoder när en artikel ska beställas. 

När 

Beställningspunktssystem 

Beställningspunktssystem när förbrukning under ledtid är större än orderkvantiteten 

Beställningspunktssystem med säsongsjusterad efterfrågan under ledtid 

Periodbeställningssystem 

Beställningspunktsystem med justerad efterfrågan under ledtid 

 

Kvantitet 

För att bestämma hur mycket som ska beställas varje gång kan en ekonomisk orderkvantitet, periodisk 

orderkvantitet och en kvantitet som fyller upp till en återfyllnadsnivå användas. Den ekonomiska 

orderkvantiteten tar inte hänsyn till en efterfrågeförändring (Axsäter, 2015; Oskarsson, et al., 2013). 

Detta gör att en periodisk orderkvantitet kan vara mer lämpligt att använda sig av om säsongsvariationen 

är tillräckligt stor, vilket Mattsson (2010) tar upp. En variant av periodisk orderkvantitet kommer därför 

att användas där två olika orderkvantiteter uppstår beroende om det är hög- eller lågsäsong. Ett alternativ 

skulle vara att dela in det i fler perioder. Att dela in i fler perioder skulle innebära mer jobb för att 

underhålla modellen och Bosch har varit tydlig med att det bör vara lätt att underhålla.   

En återfyllnadsnivå används i kombination med periodbeställningssystem. Med anledning av att 

periodbeställningssystem med täcktidsplanering inte tas med är återfyllnadsnivå inte av intresse. 
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I dagsläget bestäms Bosch orderkvantiteter dels av MOQ, dels av MLT. Om multiplar och i sådana fall 

hur många som ska beställas bestäms av förbrukningen från beställningsdag till nästa möjliga inleverans 

enligt Ekvation 23. 

En sammanställning över de metoder som tagits upp i avsnitt 3.5 Lagerstyrning och den som används i 

dagsläget av Bosch finns sammanfattade i Tabell 6-4. De metoder som valts att behandla vidare är 

understrukna i tabellen.  

Tabell 6-4: Sammanställning av utsållningen för metoder hur mycket som ska beställas. 

Kvantitet 

Ekonomisk orderkvantitet 

Periodisk orderkvantitet 

Återfyllnadsnivå 

MOQ och MLT 

 

Dynamiskaimetoder 

Bland de dynamiska lagerstyrningsmetoder som bestämmer hur mycket och när det ska beställas finns 

Silver & Meal och Wagner & Whithin. Dessa metoder använder sig av en varierande kvantitet och 

tidsintervall (Oskarsson, et al., 2013). Dessa är dock mer beräkningstunga jämfört med ovannämnda 

metoder, vilket gör att Wagner & Whitin sällan används i praktiken (Olhager, 2013). Mattsson (2010) 

menar i sin tur att de mer komplicerade lagerstyrningsmodeller som tar hänsyn till säsongsvariationer 

är inte kompatibelt med ERP-system.  

Bosch har förklarat att lagerstyrningsmodellerna ska vara kompatibla mer ERP-system och på daglig 

basis fungera automatiskt vilket gör att Silver & Meal och Wagner & Whitin inte kommer att användas 

som en lagerstyrningsmetod. Detta illustreras i Tabell 6-5 där ingen av de dynamiska metoderna har 

valts att arbeta vidare med varför de ej är understrukna i tabellen.  

Tabell 6-5: Sammanställning av utsållningen för dynamiska metoder. 

Dynamiska metoder 

 Silver & Meal  

Wagner & Whitin 
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6.1.2 Kombination av kvarstående metoder 

De kvarstående metoderna sammanfattas i Tabell 6-6.  

Tabell 6-6: Sammanfattande tabell över kvarstående metoder. 

Osäkerhet 

SERV1 

SERV2 

SERV1 med standardavvikelse per period 

SERV2 med standardavvikelse per period 

SERV1 med prognostiserad standardavvikelse med hänsyn till ökad orderkvantitet och antal order 

SERV2 med prognostiserad standardavvikelse med hänsyn till ökad orderkvantitet och antal order 

När 

Beställningspunktsystem med justerad efterfrågan under ledtid 

Kvantitet 

Ekonomisk orderkvantitet 

Periodisk orderkvantitet 

MOQ och MLT 

 

När de olika metoderna inom varje område har valts behöver dessa kombineras för att utgöra en 

lagerstyrningsmodell. Vissa metoder är kompatibla med varandra och kan kombineras medan vissa inte 

är det. Vad som är gemensamt är att ett beställningspunktsystem med justerad efterfrågan under ledtid 

kommer att användas för alla modeller. 

SERV2-metoder tar hänsyn till orderkvantitet vilket SERV1 inte gör. Därför kommer SERV2 

kombineras med metoder som har en bestämd orderkvantitet, antingen ekonomisk orderkvantitet eller 

periodisk orderkvantitet. Vanlig SERV2 kombineras ej med periodisk EOQ. Detta beror på att om en 

periodisk EOQ tillämpas används två olika orderkvantiteter, dessa kommer sedan att ge upphov till två 

olika säkerhetslagernivåer vid beräkning av SERV2 varför denna automatiskt blir en periodisk SERV2.  

Ett sätt att utforma lagerstyrningsmodeller är att låta den nuvarande metoden för att bestämma 

orderkvantiteten bestå och utifrån det dimensionera deras säkerhetslager. Beskrivet sedan tidigare 

använder sig Bosch av varierande kvantiteter med MOQ och MLT som utgångspunkt varje gång de 

beställer. Detta gör att varianter av SERV1 måste tillämpas istället för SERV2 som är beroende av en 

fix orderkvantitet.   

Utifrån ovanstående resonemang har åtta modeller skapats, dessa sammanställs i Tabell 6-7, där 

Beställningspunktsystem med justerad efterfrågan under ledtid är exkluderat på grund av att alla 

modeller använder denna. Tabellen ger även svar på fråga A1. Vilka teoretiska lagerstyrningsmetoder 

är lämpliga för Bosch samt artiklar med säsongsvariation? 
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Tabell 6-7: Förslag till lagerstyrningsmodeller. 

Nr Kvantitet Osäkerhet 

1 EOQ SERV2 

2 EOQ SERV2 – standardavvikelse per period 

3 EOQ SERV2 – ökade orderkvantitet och order 

4 Periodisk EOQ SERV2 – standardavvikelse per period 

5 Periodisk EOQ SERV2 – ökade orderkvantitet och order 

6 MOQ och MLT  SERV1 

7 MOQ och MLT SERV1 – standardavvikelse per period 

8 MOQ och MLT SERV1 – ökade orderkvantitet och order 

 

6.2 Klassificering av artiklar 

Beskrivet i avsnitt 4.3.1 Huvudfråga A görs den första klassificeringen baserat på artiklarnas volymvärde 

där de delas in i tre grupper. Detta då det enligt Bosch binds onödigt mycket kapital under lågsäsong. 

Fokuset blir därför att undersöka artiklar med höga volymvärde, det vill säga A-gruppen. Volymvärdet 

som tillämpas för att beräkna detta är baserat på inköpspris och antal inköpta artiklar. Det kan 

argumenteras för att även kostnader för transport ska inkluderas i volymvärdet för en mer rättvis bild av 

vad det faktiskt kostar att lagra produkten. För att beräkna transportkostnaden krävs dock att denna 

beräknas manuellt av transport- och logistiksupport vilket de inte hade utrymme för. Utöver det måste 

alla artiklar sökas upp på dess lagerplats för att notera hur dessa förpackas. Då detta måste göras innan 

ett urval sker är detta något som skulle ta mycket tid. Slutligen menar Diffner (2019) att 

transportkostnaderna endast står för en liten del varför dessa väljs att exkluderas vid beräkning av 

volymvärdet. Nedan, i Tabell 6-8, kan det ses hur fördelningen över Boschs artiklar har fördelats enligt 

en ABC-klassificering. 

Tabell 6-8: ABC-klassificering på Boschs artiklar. 

 
A B C Totalt 

Antal artiklar (St) 246 379 744 1 369     

Volymvärde (SEK) 445 211 386 83 442 762 28 062 793 556 716 941 

Volymvärde (%) 80 15 5 100     

Andel artiklar (%) 18 28 54 100     

 

Det visar sig att 80 procent av volymvärdet motsvarar cirka 18 procent av artiklarna enligt 

Paretoprincipen, vilket är gränsen som drogs för A-artiklarna. 80–20-regeln, där 20 procent av artiklarna 

står för 80 procent av volymvärdet behöver inte vara på detta sätt i verkligheten, men oftast hamnar 

fördelningen väldigt nära 80–20, vilket överensstämmer med fallet för Bosch (Oskarsson, et al., 2013). 

Vidare har en indelning gjorts för B- och C-artiklarna där de fördelas på 15 respektive fyra procent av 

volymvärdet. Dock spelar det för denna studien ingen roll hur B- och C-artiklarna fördelar sig, då endast 

A-artiklar ska undersökas. 
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Nedan i Figur 6-2, kan det ses förhållandet mellan ackumulerat volymvärde och ackumulerat andel 

artiklar.  

För att besvara fråga A2. Vilka klassificeringar utöver volymvärde ska tillämpas? behövs det en till 

klassificering som bör tas till hänsyn.  

Klassificering utefter artiklarnas fluktuation i efterfrågan beskrivet av Scholtz-Reiter et al. (2012) kan 

tillämpas. Ett problem med en sådan indelning är i detta fall att variationen procentuellt i producerade 

produkter inte skiljer mycket och klassernas betydelse av en sådan indelning kan antas ha liten effekt. 

Antalet producerade produkter syns i  Figur 2-1. Den produktionslina som sticker ut mycket är ny och 

därav beror den stora förändringen på att produktionen i slutet av året kom igång snarare än att 

efterfrågan ökade.  

Ett annat alternativ är att tillämpa klassificering utefter behovsfrekvens. En sådan indelning bestäms 

enligt Olhager (2013) utav hur ofta uttag görs. Artiklarna på Bosch har olika uttagsfrekvens, vissa ingår 

i flera produkter och andra i en enstaka. Därav finns det skillnader som kan påverka hur lagret bäst kan 

styras. Ett problem vid denna typ av klassificering är att uttagsfrekvensen måste beräknas för alla artiklar 

för att sedan kunna delas in i respektive grupp.  

Keskin & Ozkan (2013) och Ravinder & Misra (2014) nämner ledtid som ett kriterium som kan tas med 

vid klassificering. Utifrån de framtagna lagerstyrningsmodeller är ledtid och dess variation en faktor 

som ingår vid dimensionering av säkerhetslager. Ett problem med denna indelning utifrån 

ledtidsavvikelse är att Bosch inte i nuläget har en ledtidsavvikelse beräknat och att det vid införandet av 

lagerstyrningsmodeller skulle behövas beräknas för alla A-artiklar, med andra ord är denna inte enkel 

att implementera. Enklare är det att göra en indelning genom ledtid. Från intervju med Bosch, se avsnitt 
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Figur 6-2: ABC-klassificering av Boschs artiklar. 
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2.1.2 Leverantörer, framkom det att artiklarnas ledtid har en stor variation, från fem dagars ledtid till 

162. Med hjälp av data från Jeeves kunde alla artiklars ledtid fås fram och det visade sig att ledtiden var 

från tre till 162 dagar. Från Boschs sida finns det ett intresse att undersöka artiklar med kort och lång 

ledtid, vilket gör att ledtid är en intressant parameter att klassificera utefter.  

Från teorin har det inte hittats någon definition på vad som är kort och lång ledtid då allt är relativt. Ett 

sätt att dela in detta blir då att utifrån ledtiden för Boschs artiklar utföra en klassificering. Bland de 1369 

artiklarna hos bosch är medelledtiden cirka 25 dagar. Ett sätt att dela in detta kan därför vara baserat på 

medelvärde, där gränsen för kort och lång ledtid ligger på 25 dagar. Dock finns det en risk att det kan 

vara missvisande att endast undersöka en medelledtid för artiklarna, då det kan finnas ett fåtal artiklar 

med extremt långa ledtider. Detta gör att en median för ledtiden också kan undersökas för att se om 

gränsen på 25 dagar blir missvisande. Det visar sig att medianen för artiklarna ligger på 22 dagar vilket 

ligger nära 25 dagar, och därför anses en gräns på 25 dagar inte vara för missvisande. Hur fördelningen 

över artiklarnas ledtid ser ut kan ses i Bilaga 5. 

Utifrån dessa två klassificeringar kan artiklarna delas in i respektive grupp. Hur fördelningen ser ut kan 

ses i Tabell 6-9 och i och med indelning är underfråga A2 besvarad vilken med underfråga A1 besvarar 

huvudfråga A. 

Tabell 6-9: Fördelning av artiklar på volymvärde och ledtid. 

Klass Kort ledtid Lång ledtid 

A 116 130 

B 180 199 

C 456 288 
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Efter avsnitt 6 Modellval och klassificering kunde modellering i Excel utföras. När detta var 

gjort stod det klart vilken data som modellerna kräver varför nästa steg blir att utföra en 

datainsamling. I detta avsnitt presenteras därför först val av den produktionslina som ska 

studeras och därefter sker val av artiklar som ska studeras. Slutligen kommer 

inparametrarna som behövs till de framtagna lagerstyrningsmodellerna att diskuteras. 

 

7.1 Val av produktionslina 

En specifik produktionslina kommer väljas då produktionsplanen är avsedd per produktionslina och 

produktionsplanen är indata till simuleringen. Detta upplägg ger att det innebär mer arbete att välja 

artiklar från olika produktionslinor. Detta tidsbesparande val har gjorts då studiens resultat antas fungera 

lika bra för artiklar som delar produktionslina. Detta motiveras med att den enda förändringen som sker 

är att förbrukningen beror av att det finns efterfrågan från fler produktionslinor vilket endast påverkar 

den kvantitet som ska tillgodoses. Hade en produktionslina haft högsäsong när den andra har lågsäsong 

hade det fått konsekvenser då säsongsvariationen hade jämnats ut, sådant är dock inte fallet utan alla 

produktionslinor har en högsäsong som infaller ungefär samtidigt. För studien är det viktigt att den 

produktionslina som väljs har bra och tillförlitliga data. De produktionslinor som är relativt nya, få i 

produktion och inte har gammal efterfrågedata att tillgå sorteras därför bort. 

Studiens syfte är att lagerstyra artiklar med säsongsvariation. Ett urval vid val av produktionslina blir 

därför att studera säsongsindex för de olika produktionslinorna. Beräkningen av säsongsindexet baseras 

på Boschs produktionsplan och beräknas för de två föregående åren. De produktionslinor med lägst 

säsongsindex sorteras därför bort. Vidare sorteras även produktionslinor med få producerade antal 

produkter bort. Ett antagande är att om en produktionslina har en småskalig produktion kommer dessa 

inte vara lika förekommande bland A-artiklar jämfört med en produktionslina med hög produktion. 

Dessutom är vissa produktionslinor relativt nya och har därför inte kommit igång med försäljning av 

produkterna. Dessa sorteras bort då det blir en orättvis jämförelse med produktionslinor som har 

producerats under en längre tid. 

7.2 Val av artiklar 

Efter att produktionslina har valts är nästa steg att välja ut artiklar som ska studeras. Utifrån 

artikelklassificeringen hittades 246 artiklar i A-grupp som står för cirka 18 procent av volymvärdet. 

Bland dessa 246 artiklar är det 63 som finns i produktionslina 11, varpå ett urval bland dessa kom att 

göras. Detta urval är nödvändigt då ingående data är otillräcklig för somliga artiklar. Utöver detta tar 
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det lång tid att exportera data från affärssystemet Jeeves och exporteringen kräver handpåläggning för 

varje enskild artikel (Diffner, 2019).  

Beskrivet i avsnitt 2.1.2 Leverantörer, levereras vissa artiklar i container som transporteras med båt. 

Detta gäller framförallt de artiklarna med högt volymvärde som kompressorer, värmeväxlare och 

förångare där leverantörerna har som krav att endast leverera en full container. På grund av detta måste 

dessa artiklar ibland beställas även om de inte nått sin beställningspunkt. Detta ger att lagerstyrningen 

av dessa inte kan följa samma principer som övriga sortimentet. Med anledningen av detta och efter 

diskussion med handledaren på Bosch har det därför valts att utesluta dessa artiklar i undersökningen. 

De artiklar som transporteras med båt är de som har längst ledtid på över 100 dagar. I gruppen för lång 

ledtid finns det 14 artiklar som har detta speciella leveranskrav, vilket gör att 49 artiklar återstår efter 

sorteringen. Ett nästa urval var att sortera bort artiklar som används i andra produktionslinor utöver den 

studerade produktionslinan. Med hjälp av Jeeves visade det sig vid urvalet att det fanns artiklar där en 

stor andel går till artiklar som fanns brist på data och artiklar som är utgående. Vidare hade enligt Skreijl 

(2019) vissa artiklar tillfälligt satta ledtider vilket gjorde att dessa inte heller var lämpliga att undersöka. 

Se Tabell 7-1 för hur urvalet av artiklar har skett. 

Vissa av artiklarna är nya och har ersatt en äldre artikel med ett nytt artikelnummer från november 2017. 

Detta gör att det finns begränsad information om data från 2017 ska studeras. Den nya artikeln är i 

princip samma som den äldre men med ett annat nytt artikelnummer. Om en ny artikel är intressant att 

studera kan därför data från den äldre artikeln användas. Exempelvis kan förbrukningen av den äldre 

artikeln vara till hjälp för att veta vad förbrukningen är för den nya artikeln. 

Tabell 7-1: Urval av artiklar. 

 

Urval 

 

Beskrivning 

Artiklar innan urval 

(St) 

Bortsorterade i 

urvalet (St) 

5 Endast A-artiklar 1369 1123 

6 Artiklar som finns i studerad 

produktionslina  

246 183 

7 Ej artiklar med olämpligt leveranssätt 63 14 

8 Artiklar finns endast i studerad 

produktionslina 

49 24 

9 Otillräckliga data, tillfällig ledtid, 

utgående artiklar 

24 10 

 

Efter utsållningen fanns det 14 artiklar att utgå ifrån, där nio av dessa är klassade som kort ledtid och 

resterande som lång ledtid. Det beslutades i samråd med handledare på Bosch att två artiklar från 

respektive klass skulle väljas. Två valdes på grund av tiden det tog att hämta data från Jeeves och att 
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göra simuleringar för alla modeller. Dessa artiklar valde författarna slumpmässigt. Några fler hade 

kunnat väljas men då en det även ska undersökas hur lagerstyrningen beror av ledtiden valdes istället att 

låta de valda artiklarnas ledtid att variera. På detta sätt representeras tre artiklar ur en faktisk artikel. Det 

positiva med detta tillvägagångssätt har att det tydligt syns hur lagerstyrningsmodellerna fungerar för 

olika ledtider. Hade istället artiklar med olika ledtid valts hade det varit svårare att urskilja om det är 

ledtidens längd som gör att modellen är bra eller dålig eller om det finns någon annan bakomliggande 

faktor.  

Utifrån ovanstående sortering undersöks totalt fyra artiklar, två med kort ledtid och två med lång ledtid. 

Trots begränsningar vid urval av artiklar anses dessa utvalda artiklar vara representativa för sina 

karaktäristiker, där artikel A och B klassas som lång ledtid medan C och D klassas som kort ledtid. Alla 

dessa artiklar är i sin tur A-artiklar. Nuläget för dessa fyra artiklar presenteras nedan i Tabell 7-2. 

Tabell 7-2: Valda artiklar. 

Artikel SL-nivå 

(St) 

Ledtid 

(Dagar) 

Pris  

(SEK) 

Förbrukning 

(St) 

Volymvärde 

(%) 

A 400 42 57 10 332 0,11 

B 50 63 1697,55 452 0,14 

C 500 7 457, 23 5973 0,14 

D 70 7 184, 94 3728 0,12 

 

7.3 Inparametrar till lagerstyrningsmodellerna 

När lagerstyrningsmodellerna har modellerats och produktionslina har valts, blir nästa steg att undersöka 

inparametrarna och de data som behöver fås fram för att simulera de framtagna 

lagerstyrningsmodellerna. Då en simulering ska utföras för perioden är 2018-01-01 – 2018-31-31, 

används 2017 års data. Detta kommer att gås igenom i följande avsnitt. 

7.3.1 Ordersärkostnad och lagerränta 

Ordersärkostnaden och lagerräntan behövs för att kunna beräkna beställningskvantiteterna enligt EOQ, 

därför behövs dessa tas fram. 

Beskrivet i avsnitt 3.5.1 Fast kvantitet – varierande intervall, är ordersärkostnaden en kostnad som 

uppstår vid beordring. Detta sker hos Bosch när en materialplanerare lägger och bevakar en order, när 

personalen i godsmottagningen tar emot ordern samt när fakturan för leveransen betalas. Oskarsson 

(2013) menar att en korrekt ordersärkostnad är svår att beräkna. 

Bosch har i dagsläget ingen uträknad ordersärkostnad som kan användas. För detta behövs därför en 

datainsamling över totalt antal order år 2018, vilket är 16 496 styck. Med hjälp av totalt antal order kan 

en ordersärkostnad per order beräknas. Det är 3,5 personer som jobbar med materialplanering, 2,5 

personer som jobbar med godsmottagning och 0,5 person som jobbar med fakturering. 
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Lönekostnad för personal i godsmottagning, materialplanering och fakturering är 270kr/h, 320kr/h och 

320kr/h (Reehn, 2019). Detta leder till en följande ordersärkostnad: 

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠ä𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =  
(8 ∙ 5 ∙ 46) ∙ (2,5 ∙ 270 + 3,5 ∙ 320 + 0,5 ∙ 320)

16496
≈ 220 𝑆𝐸𝐾/𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 

Lagerräntan erhölls genom intervju och är 9 procent (Diffner, 2019). 

7.3.2 Ledtid och dess osäkerhet 

För att beräkna säkerhetslagernivån enligt SERV1 och SERV2 behövs ledtiden och dess osäkerhet. Detta 

fås genom datautdrag från affärssystemet. Osäkerheten i ledtid fås genom att först undersöka hur mycket 

det skiljer sig från begärd leveransdag med inleveransdag. Därefter kan en standardavvikelse i ledtid för 

den specifika artikeln beräknas med hjälp av funktionen STDAV.P i Excel, vilket är samma som 

Ekvation 16. Vidare behövs även ledtiden och dess osäkerhet för att kunna simulera de alternativa 

lagerstyrningsmetoderna.  

7.3.3 Efterfrågan och dess osäkerhet 

Även efterfrågan och dess osäkerhet används för att beräkna säkerhetslagernivån enligt SERV1 och 

SERV2. Detta behövs även för att beräkna EOQ och periodisk EOQ. Med hjälp av Jeeves kan 

efterfrågan per dag, och såldes även för vecka, fås fram för perioden 2017. För dess osäkerhet i 

efterfrågan används funktionen STDAV.P i Excel.  

7.3.4 Artikelns lagersaldo 

För att kunna utföra simulering för år 2018 behövs det information om artikelns lagersaldo. För att kunna 

göra simuleringen behövs ingående lagersaldo för 2018-01-01. Vidare behövs även lagersaldot för varje 

dag under år 2018 för att kunna jämföra de alternativa lagerstyrningsmodellera med varandra och med 

nuläget med avseende på brister. Det genomsnittliga lagersaldot används sedan för att beräkna 

medellagernivån. 

7.3.5 Produktvärde 

Det produktvärde som tas fram är inköpsvärdet av artikeln. Detta används för att kunna bestämma 

beställningskvantiteten. Denna parameter används även för att beräkna volymvärdet av en artikel som 

sedan klassificeras. Övriga kostnader som transport och exempelvis försäkring hade här kunnat 

inkluderats för en mer exakt bild av verkligheten. Det är dock endast inköpsvärdet som finns tillgängligt 

för författarna i Jeeves varför detta väljs att användas. Detta motiveras på samma sätt som i avsnitt 6.2 

Klassificering av artiklar. Detta används även då Bosch vid en implementation hade använt 

inköpsvärdet som inparameter på grund av den lilla andel övriga kostnader står för samt för att hushålla 

med arbetsresurser.  
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7.3.6 Beställningskvantiteter 

För att kunna göra simulering av nuvarande lagerstyrning med förändrad nivå av säkerhetslagret måste 

de beställningskvantiteter som skulle använts i nuläget tas fram. De nuvarande beställningskvantiteterna 

bestäms av dels MOQ, dels MLT varför dessa blir inparametrar för att simulera beställningskvantiteterna 

vid en förändrad nivå av säkerhetslagret. 

7.3.7 Servicenivå 

För att kunna dimensionera säkerhetslagret krävs en servicenivå för SERV1 och en för SERV2. För att 

beräkna lagertillgängligheten beräknas ett snitt för de fyra studerade produkterna som ger 98,4 procent. 

Då bristerna inte bör vara fler än dagsläget avrundas detta uppåt till 99 procent.  Hos Bosch är det antalet 

brister av det totala förbrukade antalet som är intressant snarare än om det uppstår en brist under en 

lagercykel. Då SERV2 innebär andelen av efterfrågan som kan levereras direkt från lagret, ansätts 

servicenivån för SERV2 genom det tidigare uträknade medeltalet. Vid dimensionering av 

säkerhetslagret genom SERV1 beräknas istället sannolikheten att brist inte uppstår under en lagercykel, 

varför det framräknade medelvärdet för lagertillgängligheten måste översättas till vad det innebär för 

servicenivån enligt SERV1.  

För att finna detta tal testas olika nivåer för SERV1, med start i det genomsnittliga värdet för de fyra 

artiklarna som erhölls av nuläget om 93 procent. Med start i 93 procent testades sedan vilken servicenivå 

enligt SERV1 som måste gälla för att en lagertillgänglighet om 99 procent ska nås. Testen sker iterativt 

där servicenivån enligt SERV1 ökas med en procentenhet för varje test till dess att en lagertillgänglighet 

om 99 procent uppnås. Se Tabell 7-3 för vilken servicenivå enligt SERV1 som ger en lagertillgänglighet 

om 99 procent. 

Tabell 7-3: Servicenivå för Modell 6, 7 och 8 enligt SERV1. 

Modell Servicenivå (%)  

6 93 

7 94 

8 97 

 

7.3.8 Prognostiserad efterfrågan 

För att göra en rättvis jämförelse mellan nuläget och de alternativa modellerna ska samma data som 

användes vid beställning i nuläget användas. Detta ger att den produktionsplan som gällde under en 

vecka kommer att vara den data som prognostiseras efterfrågas i produktionsplanen i den innevarande 

veckan i simuleringen. 

En sammanställning över de ingående parametrarna till lagerstyrningsmodellerna kan ses i Tabell 7-4 

nedan. Värdena för dessa parametrar för respektive artikel och modell finns i Bilaga 6.  
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7 DATAINSAMLING 

Tabell 7-4: Ingående parametrar. 

Inparameter Benämning Metod 

K Ordersärkostnad Intervju och beräkning 

r Lagerränta Intervju 

𝐿𝑇𝑖 Ledtid för artikel i Jeeves 

𝐷𝑖 Efterfrågan för artikel i Jeeves 

𝜎𝐿𝑇,𝑖 Standardavvikelse i ledtid för artikel i Jeeves och beräkning 

𝜎𝐷,𝑖 Standardavvikelse i efterfrågan för artikel i Jeeves och beräkning 

𝑃𝑖 Produktvärde för artikel i Jeeves 

S Önskad servicenivå Intervju och beräkning 

Fi,n Prognostiserad efterfrågan för artikel i i vecka n Dokument 
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I denna del kommer resultatet av simuleringar att redovisas och utvärderas.  Först redovisas 

de kostnadsposter som kommer att förändras, sedan redovisas kostnaderna tillsammans med 

lagertillgängligheten för respektive modell och artikel. Vidare utvärderas det även vad 

kostnaderna och lagertillgängligheten blir när ledtiden för artiklarna förändras. Det 

summerade resultatet presenteras sedan och det resoneras kring vilken modell som ger bäst 

resultat. Utifrån valda modeller görs sedan en känslighetsanalys för att studera hur robust 

lösning är. När detta kapitel är avslutat är huvudfråga B besvarad. 

 

8.1 Beräkning av totalkostnad 

För att kunna göra en jämförelse mellan den nuvarande lagerstyrningen och de framtagna 

lagerstyrningsmodellerna behöver logistikens totalkostnad beräknas. Beskrivet i avsnitt 4.3.3 

Huvudfråga B kommer posterna bristkostnaden, lagerföringskostnaden, ordersärkostnaden och 

transportkostnaden att ingå i totalkostnadsanalysen. I följande avsnitt kommer dessa kostnader att 

presenteras för varje artikel.  

8.1.1 Lagerföringskostnad 

Lagerföringskostnaden kommer att beräknas då denna påverkas av en förändrad medellagernivå. Från 

teorin i 3.2.2 Lagerföringskostnad kommer lagerföringskostnaden att beräknas enligt Ekvation 3.  

8.1.2 Bristkostnad 

Bristkostnader kommer även tas i beaktning även om möjligheter till omplanering i vekligheten finns. 

Att produktionen står stilla kan innebära förlorad försäljning vilket bör tas i beaktning vid en 

totalkostnadsanalys. Dock tillverkar Bosch mot både lager och kundorder varför det antas att det finns 

färdiga pumpar på lager (Diffner, 2019). Med anledning av detta beräknas bristkostnaden enligt nedan.  

𝐵𝑟𝑖𝑠𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑚𝑎𝑑 = 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑒𝑟 ∙ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

∙ 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

 

(24) 

 

8.1.3 Transportkostnad 

Hur transportkostnaden förändras beräknas även den. Med hjälp av personal på transport- och 

logistiksupport erhålls en kostnad per order för respektive studerad artikel. Kostnaden är rörlig med 

antalet produkter och därmed kan en transportkostnad per artikel beräknas, se 
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Tabell 8-1 (Memic, 2019). Denna summa multipliceras sedan med antalet beställda artiklar och den 

totala transportkostnaden erhålls.

Tabell 8-1: Transportkostnad per artikel. 

Artikel Transportkostnad 

 (SEK/artikel) 

A 14,1 

B 24,5 

C 22,0 

D 13,2 

 

8.1.4 Ordersärkostnad 

Slutligen beräknas ordersärkostnaden som inkluderar kostnaden för godsmottagning, 

materialanskaffning samt fakturering.  

8.2 Simulering 

För att kunna utvärdera resultatet av modellerna utförs simuleringar. Dessa simuleringar genererar 

lagersaldot under år 2018, antalet beställningar och antalet brister. Med hjälp av informationen räknas 

sedan lagertillgänglighet, LTG och totalkostnad, TK ut. De framtagna modellerna ska dels jämföras 

sinsemellan, dels med nuläget, därav följer först en simulering av nuläget följt av Modell 1 till Modell 

8.  

8.2.1 Nuläge 

I detta avsnitt presenteras lagerföringskostnaden och lagertillgängligheten för de studerade artiklarnas 

nuläge. Dessa parametrar bestäms för två fall, dels genom det faktiska lagersaldot för år 2018 men även 

via simulering där produktionsplanen bestämmer förbrukningen. Dessa två skiljer sig nämnvärt åt då 

körplanen i verkligheten avviker ifrån produktionsplanen. Dessa avvikelser beror bland annat på att 

körplanen omplaneras då en i värmepumpen ingående artikel brister. Då det ej är möjligt att veta hur 

körplanen omplaneras är det inte möjligt att simulera en omplanerad, alternativ modell. Därav behövs 

nuläget utan omplaneringar simuleras. De faktiska värdena på lagertillgänglighet och totalkostnaden tas 

fram för att det är av intresse att se vilka effekter omplaneringen får på lagerstyrningen. 

Nedan i, Figur 8-1, syns lagersaldo, totalkostnad och lagertillgänglighet för artikel A. Figur med samma 

innehåll för artikel B, C och D finns i Bilaga 7. 
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En sammanfattning för parametrarna lagertillgänglighet och totalkostnad för nuläget syns i Tabell 8-2. 

Totalkostnaden tar hänsyn till lagerföringskostnad, ordersärkostnad, transportkostnad samt bristkostnad 

och lagertillgängligheten beräknas som andelen brister av totala antalet förbrukade. 

Tabell 8-2: Totalkostnad och lagertillgänglighet för nuläget, med och utan omplanering. 

Artikel Omplanering TK (St) LTG (%) 

A Ja 1 173 064 99,62 

A Nej 793 399 99,75 

B Ja 4 435 464 100,00 

B Nej 4 126 924 100,00 

C Ja 7 295 084 100,00 

C Nej 5 881 101 100,00 

D Ja 932 139 100,00 

D Nej 777 904 91,63 

 

I tabellen syns det att omplaneringen genererar ett högre lagervärde för artiklarna A, B, C och D. För 

artikel A innebär även omplaneringen en lägre lagertillgänglighet än tidigare, B och C fick däremot en 

bibehållen lagertillgänglighet om 100 procent. För artikel D leder däremot omplaneringen förbättrat 

resultat med avseende på både lagertillgänglighet. 

För att kunna resonera kring vad som skiljer sig vid simuleringarna när omplaneringar tas i beaktning 

och ej studeras de parametrar som ger upphov till en viss lagertillgänglighet och totalkostnad se Bilaga 

7. För artikel A gäller att antalet beställningar ökar från tolv till 27 styck när omplanering ej sker. Detta 

ger att ordersärkostnaderna ökar. Vidare syns att medellagernivån minskar från 713 till 471 vilket i sin 

tur påverkar lagerföringskostnaderna. Slutligen minskar antalet brister från 39 till 26 styck vilket gör att 

bristkostnaderna minskar. 

TK (SEK): 793 399   1 173 064 

LTG (%):   99,75          99,62  

Figur 8-1: Nuläget med avseende på lagersaldo, totalkostnad och lagertillgänglighet för artikel A. 
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För artikel B minskar antalet order från nio till fem styck när simulering utan omplanering sker. Detta 

ger en direkt påverkan på ordersärkostnaden som trots den stora procentuella skillnaden inte blir 

nämnvärt stor då antalet är få. Medellagernivån minskar från 111 till 103 vilket påverkar 

lagerföringskostnaden nämnvärt vilket beror på att priset på artikeln är högt.  

Artikel C får fler antal order när simulering utan omplanering görs, den går från 25 till 42 styck order 

vilket ger en fördubbling av ordersärkostnaden. Vidare sänks medellagernivån från 666 till 534 styck 

när det ej tillämpas omplanering vilket ger en nämnvärd skillnad på lagerföringskostnaderna. 

Transportkostnaderna ändras knappt, detta beror på att posten endast har rörliga kostnader och ökar med 

antalet inleveranser. Utifrån detta kan det utläsas att antalet som beställs är snarlikt.  

Slutligen går artikel D:s antal beställningar från 13 till 32 styck. Detta ger en högre ordersärkostnad men 

relativt lik transportkostnad vilket betyder att totala antalet artiklar som beställs är relativt konstant. I 

detta fall innebär dock omplaneringen att bristerna blir färre och skillnaden är stor. Med omplanering 

fås noll brister och utan 311 styck brister. Medellagernivån sjunker kraftigt när omplanering ej görs, den 

går ifrån 203 till 85 styck. Detta innebär en mer än halverad lagerföringskostnad vilket är mer än 

bristkostnaderna varför det blir billigare att ej planera om.  

Således innebär det att när omplanering ej görs blir antalet beställningar i tre av fyra fall fler med 

omkring det dubbla antalet beställningarna. I det fjärde fallet halveras istället antalet beställningar. 

Påföljderna av denna förändring är små då ordersärkostnaden är den post som generellt har minst 

påverkan på totalkostnaden. Lagertillgängligheten är däremot bibehållen om 100 procent i två av fyra 

fall och i ett av fallen förändras den endast lite. För artikel D sker däremot en stor förändring då 

lagertillgängligheten sjunker från 100 till 92 procent. Gemensamt för de tillfällen brist har uppstått är 

att vid alla tillfällen har ledtiden avvikit från avtalad tid om sju dagar. Medlet för de ledtiden för de åtta 

lagercykler som brister är 11,37 dagar. Detta kan betyda att informationen om ledtidavvikelsen har gjort 

att omplaneringen varit gynnsam för denna artikel. Vidare kan det också betyda att ett mer rättvist 

resultat hade erhållits om fler utstickande värden hade uteslutits vid beräkning av ledtidavvikelsen för 

simuleringen.  

I övrigt minskar medellagernivån för alla artiklar när omplanering ej sker. Detta kan vara en följd utav 

att omplanering sker just då lagernivån tenderar att närma sig noll. 

Det syns också att transportkostnaden inte varierar nämnvärt. Detta är en följd utav att samma antal 

förbrukas i de båda modellerna och att transportkostnaden är rörliga. Sammanfattningsvis blir i regel 

totalkostnaden lägre utan omplanering än med vilket är en följd utav att lagerföringskostnaden är de post 

som generellt tar upp störst del av totalkostnaden. Lagertillgängligheten är relativt konstant bortsätt från 

artikel D som visar att omplanering till följd av ledtidavvikelse kan vara bra. Det kan dock påpekas att 

trots den stora minskningen av lagertillgängligheten är totalkostnaden mindre utan omplanering än med, 

dock är bristkostnaden en osäker post som är svår att mäta.   
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8.2.2 Modell 1 

Modell 1 innebar att kvantiteterna beräknades med EOQ och att säkerhetslagret dimensionerades med 

hjälp av SERV2. Vad lagersaldo, totalkostnad och lagertillgänglighet var för Artikel A, kan ses i Figur 

8-2. Motsvarande figurer för artikel B, C och D finns i Bilaga 8. 

 

Vidare finns sammanfattande tabeller över lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A och B i 

Tabell 8-3. För att enkelt kunna jämföra med nuläget presenteras dess totalkostnad och 

lagertillgänglighet även de i Tabell 8-3 tillsammans med motsvarande värden för Modell 1.  

Tabell 8-3: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A och B med Modell 1. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 1 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 1 

A 793 399 1 202 013 99,75 99,05 

B 4 126 924 3 905 908 100,00 100,00 

Medel 

Totalt 
- 

4 920 323 

- 

5 107 921 

99,88 

- 

99,53 

- 

 

För artikel A med lång ledtid blir lagertillgängligheten något sämre än vad den är i nuläget. För artikel 

B med lång ledtid uppkommer det inga brister, precis som nuläget för samma artikel. Detta ger att denna 

modell når företagets krav om servicenivå då den överstiger 99 procent i lagertillgänglighet. Summeras 

artiklarna för lång ledtid ihop blir totalkostnaden cirka 200 000 SEK högre än för nuläget. 

Som syns i Tabell 8-4 har artiklarna med kort ledtid, artikel C och D, bättre lagertillgängligheten 

samtidigt som kostanden är reducerad med omkring hälften av nulägets summa. 

TK: 1 202 013 SEK   

LTG: 99,05 %           

Figur 8-2: Lagersaldo, lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A för Modell 1. 

Lagersaldo              SL 
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Tabell 8-4: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel C och D med Modell 1. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 1 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 1 

C 5 881 101 2 768 484 100,00 100,00 

D 777 904 933 314 91,63 100,00 

Medel 

Totalt 
- 

6 659 005 

- 

3 701 798 

95,82 

- 

100,00 

- 
 

8.2.3 Modell 2 

I denna simulering har Modell 2 testats. Modellen innebär att EOQ och SERV2 med standardavvikelse 

beräknad för två olika perioder har tillämpats. Lagersaldot för artikel A med denna modell samt 

lagertillgänglighet och totalkostnad syns i Figur 8-3. Motsvarande figurer för artikel B, C och D finns i 

Bilaga 8. 

En sammanfattande tabell med lagertillgänglighet och totalkostnad för nuläge respektive för Modell 2 

för artiklarna med lång ledtid, A och B, finns i Tabell 8-5. 

Tabell 8-5: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A och B med Modell 2. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 2 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 2 

A 793 399 1 019 016 99,75 99,46 

B 4 126 924 4 215 719 100,00 100,00 

Medel 

Totalt 
- 

4 920 323 

- 

5 234 735 

99,88 

- 

99,73 

- 

 

För artikel A med lång ledtid, blir lagertillgängligheten sämre än vad den är i nuläget men högre än det 

99 procent som är lägsta tillåtna. Totalkostnaden blir ungefär 300 000 SEK högre än i nuläget för de 

Figur 8-3: Lagersaldo, lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A för Modell 2. 

TK: 1 019 016 SEK   

LTG: 99,46 %           

Lagersaldo              SL 
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båda artiklarna. För artiklarna med kort ledtid är lagertillgängligheten högre än nuläget samtidigt som 

kostanden är reducerad med omkring hälften av nulägets summa, se Tabell 8-6. 

Tabell 8-6: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel C och D med Modell 2. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                 Modell 2 

                     LTG (%) 

Nuläge                 Modell 2 

C 5 881 101 2 663 920 100,00 100,00 

D 777 904 830 912 91,63 99,81 

Medel 

Totalt 
- 

6 659 005 

- 

3 494 832 

95,82 

- 

99,91 

- 
 

8.2.4 Modell 3 

I Modell 3 användes EOQ för att bestämma orderkvantiteter, för fastställande av säkerhetslägets nivå 

tillämpades SERV2 där standardavvikelsen beräknas per period med hänsyn till om variationen beror 

av ökade order eller orderkvantitet. Se Figur 8-4 för lagersaldo, totalkostnad och lagertillgänglighet för 

artikel A med denna modell. 

Motsvarande figurer för artikel B, C och D finns i Bilaga 8. För jämförelse av nuläget och Modell 3 för 

artikel A och B med avseende på totalkostnad och lagertillgänglighet se Tabell 8-7. 

Tabell 8-7: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A och B med Modell 3. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 3 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 3 

A 793 399 1 487 892 99,75 100,00 

B 4 126 924 3 969 684 100,00 100,00 

Medel 

Totalt 
- 

4 920 323 

- 

5 457 576 

99,88 

- 

100,00 

- 

Figur 8-4: Lagersaldo, lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A för Modell 3. 

TK:  1 487 892 SEK   

LTG: 100 %           
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För artiklarna A och B, artiklar med lång ledtid, blir lagertillgängligheten bättre än vad den är i nuläget 

då den i Modell 3 antar 100 procent för båda artiklarna. Dock genererade denna modell i en ökad 

totalkostnad jämfört med nuläget. För en sammanfattande tabell för artiklarna med kort ledtid, C och D, 

se Tabell 8-8. 

Tabell 8-8: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel C och D med Modell 3. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 3 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 3 

C 5 881 101 2 605 200 100,00 99,83 

D 777 904 816 931 91,63 99,81 

Medel 

Totalt 
- 

6 659 005 

- 

3 422 130 

95,82 

- 

99,82 

- 

 

Lagertillgängligheten för dessa är i medeltal 99,82 procent vilket är över 99 procent som är gränsen för 

vad som är godkänt. I detta fall sjunker totalkostnaden med omkring hälften.  

8.2.5 Modell 4 

I den fjärde modellen som har testats i denna studie tillämpas periodisk EOQ för att besluta om 

orderkvantiteter och SERV2 med standardavvikelse beräknad per period för att dimensionera 

säkerhetslagret. Nedan följer Figur 8-5 som visar lagersaldot, totalkostnad och lagertillgänglighet för 

Artikel A med den studerade modellen. Figurer med samma upplägg för artikel B, C och D finns i Bilaga 

8. 

 

Lagertillgängligheten och totalkostnaden för artikel A och B, de med lång ledtid, finns i Tabell 8-9. I 

tabellen syns det att lagertillgängligheten är 100 procent för båda men totalkostnaden är något högre 

jämfört med nuläge. 

Figur 8-5: Lagersaldo, lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A för Modell 4. 

TK: 954 788 SEK  

LTG: 100 %        
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Tabell 8-9: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A och B med Modell 4. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 4 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 4 

A 793 399 954 788 99,75 100,00 

B 4 126 924 3 996 665 100,00 100,00 

Medel 

Totalt 
- 

4 920 323 

- 

4 951 452 

99,88 

- 

100,00 

- 

 

För artikel C och D som har en kort ledtid om sju dagar höjs den totala lagertillgängligheten och 

medeltalet blir 99,87 procent jämfört med nulägets 95,82 procent. Utöver en förbättrad 

lagertillgänglighet blir totalkostnaden hälften av nuläget. Enskilda siffror för artikel C respektive D samt 

summerade värden finns i Tabell 8-10. 

Tabell 8-10: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel C och D med Modell 4. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 4 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 4 

C 5 881 101 2 539 316 100,00 99,89 

D 777 904 668 363 91,63 99,84 

Medel 

Totalt 
- 

6 659 005 

- 

3 207 679 

95,82 

- 

99,87 

- 
 

8.2.6 Modell 5 

Modell 5 liksom föregående modell, Modell 4, tillämpar periodisk EOQ för att besluta om 

orderkvantiteter. Säkerhetslagret i Modell 5 bestäms dock på ett annat sätt, nämligen med SERV2 där 

standardavvikelsen beräknas genom att hänsyn tas till om det är antalet order eller storleken på ordnarna 

som ökar under högsäsong. Resultatet av denna modell, med avseende på lagersaldo, lagertillgänglighet 

Figur 8-6: Lagersaldo, lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A för Modell 5. 

TK: 1 425 103 SEK 

LTG:100 %           
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och totalkostnad, för artikel A finns presenterat i Figur 8-6. För artikel B, C och D presenteras detta i 

Bilaga 8.  

För artiklarna med lång ledtid presenteras resultatet av Modell 5 nedan. I detta fall ökar 

lagertillgängligheten till 100 procent för båda artiklarna dock på bekostnad av en dubblering av 

kostnaderna för artikel A. Trots att artikel B blev billigare, med bibehållen lagertillgänglighet, får denna 

modell ökade summerade kostnader. Värdena för lagertillgänglighet och totalkostnad finns redovisat i 

Tabell 8-11.  

Tabell 8-11: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A och B med Modell 5. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 5 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 5 

A 793 399 1 425 103 99,75 100,00 

B 4 126 924 3 941 511 100,00 100,00 

Medel 

Totalt 
- 

4 920 323 

- 

5 366 614 

99,88 

- 

100,00 

- 

 

För de artiklar med kort ledtid finns resultatet noterat nedan i Tabell 8-12. Till skillnad mot artiklarna 

med lång ledtid sjunker lagertillgänligheten för detta fall. Medeltalet blir 98,33 procent vilket 

understiger det önskade värdet om 99 procent. Minskningen av lagertillgänligheten resulterar dock i en 

omkring halverad totalkostnad.  

Tabell 8-12: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel C och D med Modell 5. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 5 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 5 

C 5 881 101 2 491 417 100,00 99,89 

D 777 904 654 683 91,63 96,77 

Medel 

Totalt 
- 

6 659 005 

- 

3 146 100 

95,82 

- 

98,33 

- 
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8.2.7 Modell 6  

I Modell 6 tillämpas nuvarande metod för att bestämma orderkvantiteterna. Detta innebär att om MOQ 

täcker behovet beställs denna kvantitet men om MOQ inte räcker adderas MLT till dess att behovet är 

täckt. Vid dimensionering av säkerhetslagret tillämpas för denna modell SERV1. Resultatet av detta för 

artikel A presenteras i Figur 8-7. Figurer, som liksom denna visar lagersaldo, lagertillgänglighet och 

totalkostnad, för artikel B, C och D finns i Bilaga 8.  

För artiklarna A och B som har lång ledtid gemensamt blev lagertillgängligheten 100 procent för denna 

modell. Utöver det blev även kostnaden reducerad med omkring 100 000 SEK. Återigen blev artikel A 

dyrare än för nuläget men det var också den artikel vars lagertillgänglighet ökade. I Tabell 8-13 

sammanfattas värdena för lagertillgänglighet och totalkostnad.  

Tabell 8-13: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A och B med Modell 6. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 6 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 6 

A 793 399 961 029 99,75 100,00 

B 4 126 924 3 844 282 100,00 100,00 

Medel 

Totalt 
- 

4 920 323 

- 

4 805 312 

99,88 

- 

100,00 

- 
 

När Modell 6 applicerades på artikel C och D blev lagertillgängligheten 98 procent. Detta beror av att 

artikel D erhöll en lagertillgänglighet om 95,99 procent. Kostnaden blev däremot mindre än hälften av 

nulägets kostnader. Värdena för artiklarna med kort ledtid finns i Tabell 8-14. 

 

TK: 961 029 SEK   

LTG:100 %          

Figur 8-7: Lagersaldo, lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A för Modell 6. 

Lagersaldo              SL 
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Tabell 8-14: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel C och D med Modell 6. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 6 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 6 

C 5 881 101 2 365 958 100,00 100,00 

D 777 904 662 618 91,63 95,99 

Medel 

Totalt 
- 

6 659 005 

- 

3 028 576 

95,82 

- 

98,00 

- 

 

8.2.8 Modell 7 

Liksom i föregående modell används nulägets metod för att bestämma orderkvantiteterna i Modell 7. 

För att dimensionera säkerhetslagret används SERV1 där standardavvikelsen beräknas för hög- 

respektive lågsäsong. Resultatet av detta, med hänsyn till lagersaldo, lagertillgänglighet och 

totalkostnad, för artikel A finns i Figur 8-8. Figurer som tar upp samma parametrar för artikel B, C och 

D finns i Bilaga 8.  

 

För artiklarna A och B, som har lång ledtid, sjönk lagertillgängligheten något. Liksom för andra modeller 

blev dock artikel A sämre än för nuläget. Se värdena för lagertillgänglighet och totalkostnad i Tabell 

8-15. 

 

Tabell 8-15: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A och B med Modell 7. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 7 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 7 

A 793 399 890 007 99,75 99,4 

B 4 126 924 4 058 173 100,00 100,00 

Medel 

Totalt 
- 

4 920 323 

- 

4 948 180 

99,88 

- 

99,70 

- 

Figur 8-8: Lagersaldo, lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A för Modell 7. 
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Modellen applicerad på artiklarna med kort ledtid gav att lagertillgängligheten sjönk något för artikel C. 

Dock sjönk även totalkostnaden för både artikel C och D och tillsammans blev mindre än hälften jämfört 

med tidigare. Värden för lagertillgängligheten och totalkostnaden finns i Tabell 8-16. 

Tabell 8-16: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel C och D med Modell 7. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 8 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 7 

C 5 881 101 2 293 537 100,00 99,36 

D 777 904 586 956 91,63 100,00 

Medel 

Totalt 
- 

6 659 005 

- 

2 880 493 

95,82 

- 

99,68 

- 
 

8.2.9 Modell 8 

Den sista modellen, Modell 8, bestämmer även den orderkvantiteter på samma sätt som i nuläget. Vidare 

används, liksom i Modell 6 och Modell 7, SERV1 för fastställande av säkerhetslager. Speciellt för denna 

modell är dock att standardavvikelsen som behövs för SERV1 beräknas genom att hänsyn tas till om det 

är ökat antal order eller ökad storlek på ordnarna som ger upphov till säsongsvariationen. Se Figur 8-9 

för vad denna modell ger för resultat med hänsyn till lagersaldo, lagertillgänglighet och totalkostnad för 

artikel A. Motsvarande figurer för resterande artiklar finns i Bilaga 8.  

Modellen kom att, för de artiklar med lång ledtid, innebära en lagertillgänglighet om 100 procent 

vilket är en knapp ökning jämfört med nuläget. Med avseende på totalkostnad resulterade denna 

modell dock i högre kostnader jämför med nuläget. Ökningen motsvarade omkring 500 000 SEK. 

Noterbart är att för artikel B blev totalkostnaden liksom lagertillgängligheten samma i nuläget som för 

Modell 8. Detta beror på att det ingående lagersaldo var högt och att under halva året behövdes inga 

Figur 8-9: Lagersaldo, lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A för Modell 8. 

TK:1 306 376 SEK 

LTG: 100 %           

Lagersaldo               
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beställningar göras. Detta gör att det finns mindre tid för att modellen ska ge utslag. Vidare skiljde sig 

säkerhetslagernivån endast lite och detta har lett till att beställningarna skett vid samma tidpunkt. Att 

beställningarna skett samtidigt är även en följd utav att de har fixa leveransdagar och beställning kan 

således inte ske vid exakt det tillfälle som skulle vara optimalt. Alla värden för de undersökta 

parametrarna finns i Tabell 8-17. 

Tabell 8-17: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel A och B med Modell 8. 

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                   Modell 8 

                     LTG (%) 

Nuläge                   Modell 8 

A 793 399 1 306 376 99,75 100,00 

B 4 126 924 4 126 924 100,00 100,00 

Medel 

Totalt 
- 

4 920 323 

- 

5 433 300 

99,88 

- 

100,00 

- 

 

Modellen gav för artiklarna med kort ledtid en lagertillgänglighet om 98,9 procent jämfört med den 

tidigare om 95,82 procent. Minskningen berodde enkom på artikel D som sjönk. Totalkostnaden sjönk 

dock för båda artiklarna och totalt sjönk kostnaderna med lite mer än hälften. Resultatet finns noterat i 

Tabell 8-18. 

Tabell 8-18: Lagertillgänglighet och totalkostnad för artikel C och D med Modell 8. 

 

 

 

 

 

8.3 Utvärdering  

Nedan följer en summering av totalkostnaden och lagertillgängligheten för de studerade artiklarna med 

lång respektive kort ledtid. Detta innebär att för lång ledtid har värdena från artikel A och B summerats 

och för kort ledtid har artikel C och D summerats. Detta för att kunna ge rekommendationer som gäller 

för artiklar med lång respektive kort ledtid snarare än en specifik artikel.  

8.3.1 De studerade artiklarna 

I Tabell 8-19 kan det ses att lagertillgängligheten för artiklarna med lång ledtid är över 99 procent som 

är det önskade värdet. För kort ledtid gäller däremot att Modell 5, 6 och 8 inte når önskad 

lagertillgänglighet. För kort ledtid med Modell 8 skiljer det sig endast en tiondels procent från den 

önskade servicenivån som har använts för dimensionering av säkerhetslager. I själva verket är 

lagertillgängligheten för Modell 8, högre än den verkliga nuvarande lagertillgängligheten för kort ledtid 

som tidigare beräknats 95,82 procent.  

 

Artikel 

                    TK (SEK) 

Nuläge                  Modell 8 

                     LTG (%) 

Nuläge                 Modell 8 

C 5 881 101 2 429 658 100,00 100,00 

D 777 904 633 744 91,63 97,79 

Medel 

Totalt 
- 

6 659 005 

- 

3 063 402 

95,82 

- 

98,90 

- 
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Tabell 8-19: Lagertillgängligheten för artiklar med lång och kort ledtid. 

 

Lång ledtid 

LTG (%) 

Kort ledtid 

LTG (%) 

Nuläge 99,88 95,82 

Modell 1 99,53 100,00 

Modell 2 99,73 99,91 

Modell 3 100,00 99,82 

Modell 4 100,00 99,87 

Modell 5 100,00 98,33 

Modell 6 100,00 98,00 

Modell 7 99,70 99,68 

Modell 8 100,00 98,90 

 

Vidare studeras kostnaden för respektive modell. Kostnaderna mellan modellerna jämförs för att urskilja 

vilka modeller som passar de studerade artiklarna. Som går att utläsa ur Tabell 8-20 är alla modeller 

utom Modell 6 dyrare än nuläget för artiklar med lång ledtid. För kort ledtid ger alla modeller en lägre 

kostnad än nuläget. Om hänsyn tas till både lagertillgänglighet och kostnad fås att Modell 6 ger bäst 

resultat för artiklar med lång ledtid och Modell 7 för artiklar med kort ledtid. 

Tabell 8-20: Totalkostnaderna för artiklar med lång och kort ledtid för respektive modell. 

 

Lång ledtid 

TK (SEK) 

Kort ledtid 

TK (SEK) 

Nuläge 4 920 323 6 659 005 

Modell 1 5 107 920 3 701 798 

Modell 2 5 234 734 3 494 832 

Modell 3 5 457 575 3 422 130 

Modell 4 4 951 452 3 207 679 

Modell 5 5 366 614 3 146 099 

Modell 6 4 805 311 3 028 576 

Modell 7 4 948 180 2 880 492 

Modell 8 5 433 299 3 063 401 

 

8.3.2 Ledtidsvariation 

Då klassificering utefter ledtiden sker studeras fler värden för ledtiden. Genom att hålla alla parametrar 

förutom ledtiden fixt syns det hur modellerna reagerar på förändringen. Genom att, om möjligt, förlänga 

och förkorta ledtiden med 50 procent av den ursprungliga ledtiden studeras ett intervall som täcker större 

delen av de intervall som Boschs artiklar idag befinner sig inom. Vid förkortning av ledtid avrundas det 

nedåt till närmsta heltal och vid förlängning av ledtid avrundas det uppåt till närmsta heltal. För de 

artiklarna med lång ledtid sträcker de sig från 25 dagar vid förkortning och 95 dagar vid förlängning. 

Den egentliga ledtiden som fås då artikel A:s ledtid förkortas med 50 procent är 21 dagar men då gränsen 

för lång och kort ledtid går vid 25 ansätts en ledtid om 25 dagar, vilket är en förkortning på cirka 40 

procent av den ursprungliga ledtiden. Vid val av artiklar från den studerade produktionslinan var den 
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längsta ledtiden 122 dagar, men dessa artiklar skickas med båt och där leverantörerna har som krav att 

endast leverera en full container. Av denna anledning är det inte lämpligt att studera dessa artiklar och 

en förändring av ledtid för de studerade artiklar anses därför ge en bra bild över vilken modell som 

skulle passa artiklar med en längre ledtid. 

För artiklarna med kort ledtid som båda har sju dagars ledtid, blir ledtiden tre dagar vid en förkortning 

vilket är den undre gränsen. Utifrån intervjun med materialplaneraren, se avsnitt 2.1.2 Leverantörer, är 

den minsta ledtiden fem dagar. En undersökning över alla artiklar hos Bosch visade sig att den minsta 

ledtiden är tre dagar. En ökning med 50 procent leder till att den undersökta ledtiden blir elva dagar. Då 

det finns ett glapp mellan elva dagar och 25 dagars ledtid, förlängs ena artikeln till 24 dagar för att täcka 

ett större spann. Artikeln som förlängs är artikel D, vilket var ett slumpmässigt beslut. Artikel C kommer 

förlängas som planerat med 50 procent till elva dagar. 

För att göra förändringen rättvis och proportionerligt, behöver därför ledtidsavvikelsen multipliceras 

med samma faktor som ledtiden förändrades. Detta då en förlängd ledtid bör leda till en större osäkerhet 

i leverans, därav en större ledtidsavvikelse i dagar och vice versa. 

I Tabell 8-21 syns det att alla modeller uppfyller önskad lagertillgänglighet för de testade långa ledtider. 

För kort ledtid gäller olika resultat beroende på om den ursprungliga ledtiden har ökats eller minskats. 

När ledtiden minskades uppfyller endast Modell 6 och 7 kravet om önskad servicenivå. Vid förlängning 

av ledtiden är det Modell 1, 6,7 och 8 som klarar kravet. 

Tabell 8-21: Lagertillgänglighet vid förändring av ledtid. 

 Lång ledtid LTG (%) Kort ledtid LTG (%) 

 -50% 50% -50% 50% 

Nuläge 100,00 99,88 94,73 100,00 

Modell 1 100,00 100,00 98,40 100,00 

Modell 2 99,24 100,00 98,55 91,73 

Modell 3 100,00 100,00 98,03 92,56 

Modell 4 100,00 100,00 96,61 98,04 

Modell 5 100,00 100,00 98,20 84,83 

Modell 6 100,00 99,88 99,62 99,85 

Modell 7 100,00 100,00 99,39 99,62 

Modell 8 100,00 100,00 98,06 99,42 
 

Vidare studeras totalkostnaden för respektive fall, en sammanställning av detta finns i Tabell 8-22. För 

de långa ledtiderna som minskades var det Modell 2, 3,5 och 8 som fick en högre totalkostnad jämfört 

med nuläget. För de förlängda långa ledtiderna var det Modell 2, 3 och 8 som fick en högre totalkostnad 

jämfört med nuläget. Gemensamt för testerna av lång ledtid var att Modell 8 var bland de mest 

kostsamma. 
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Tabell 8-22: Totalkostnad vid förändring av ledtid. 

 Lång ledtid TK (SEK) Kort ledtid TK (SEK) 

 -50% 50% -50% 50% 

Nuläge 4 655 809 5 554 603 4 455 535 9 888 812 

Modell 1 4 486 004 5 346 637 3 274 876 5 102 241 

Modell 2 4 776 643 5 643 519 3 249 089 4 217 859 

Modell 3 5 081 552 5 574 296 3 032 294 4 619 942 

Modell 4 4 396 356 5 360 329 2 871 528 3 577 349 

Modell 5 4 925 571 5 449 558 2 621 813 4 118 212 

Modell 6 4 458 639 5 059 852 2 580 278 3 708 075 

Modell 7 4 426 880 5 204 282 2 651 601 3 638 823 

Modell 8 4 917 150 5 781 972 2 555 568 3 801 758 
 

Vid analys av de korta ledtiderna fick alla modellerna en lägre totalkostnad jämfört med nuläget. Vid 

förlängning av ledtiden blev Modell 4 bästa alternativ och vid förkortning av ledtiden blev Modell 8 

bästa modell. Signifikant för Modell 1–3 är att dessa passar mindre bra för kort ledtid. Gemensamt för 

dessa modeller är att EOQ används för att bestämma orderkvantiteter. Det syns även att för kort ledtid 

är Modell 6, 7 och 8 bland de bästa, dessa modeller har gemensamt att olika varianter av SERV1 används 

samt att beställningskvantiteter bestäms på samma sätt som i nuläget.   

Det syns också det för alla modeller samt nuläget gäller att när ledtiden ökas, ökas även totalkostnaden. 

Detta kan antas bero utav att osäkerheten vid beställningarna är osäkrare vilket gör att säkerhetslagret 

påverkas och blir högre. 

8.3.3 Summerat resultat 

Genom att summera totalkostnaden för respektive klass, lång och kort ledtid, samt dess resultat för olika 

ledtider erhålls slutresultatet. Detta görs även för lagertillgängligheten, se Tabell 8-23, där ett 

medelvärde beräknas. Med denna hopslagning fås den modell som i medeltal erhåller bästa resultat för 

lång respektive kort ledtid, resultatet för respektive artikel finns i Bilaga 9. Slutresultatet för 

lagertillgängligheten visar att alla modeller för lång ledtid har en tillräcklig hög servicenivå, där inga 

brister fås för Modell 3,4, 5 och 8. För kort ledtid har däremot Modell 2, 3, 4, 5 och 8 lägre än 99 procent 

lagertillgänglighet. Modell 7 är bäst med 99,56 procent lagertillgänglighet för kort ledtid. 
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Tabell 8-23: Lagertillgänglighet för de studerade artiklarna inklusive resultatet från ledtidsvariationer. 

 

Lång ledtid 

LTG (%) 

Kort ledtid 

LTG (%) 

Nuläge 99,92% 96,85% 

Modell 1 99,84% 99,48% 

Modell 2 99,66% 96,73% 

Modell 3 100,00% 96,80% 

Modell 4 100,00% 98,17% 

Modell 5 100,00% 93,79% 

Modell 6 99,96% 99,16% 

Modell 7 99,90% 99,56% 

Modell 8 100,00% 98,79% 
 

Totalkostnaderna är redovisade i Tabell 8-24. I denna syns att Modell 6 är billigast, följt av Modell 7 

för artiklar med lång ledtid. För kort ledtid är Modell 7 billigast följt av Modell 6. 

Tabell 8-24: Totalkostnaden för de studerade artiklarna inklusive resultatet från ledtidsvariationer. 

 

Lång ledtid 

TK (SEK) 

Kort ledtid 

TK (SEK) 

Nuläge 15 130 736 21 003 352 

Modell 1 14 940 562 12 078 915 

Modell 2 15 654 897 10 961 780 

Modell 3 16 113 425 11 074 367 

Modell 4 14 708 138 9 656 557 

Modell 5 15 741 744 9 886 125 

Modell 6 14 323 803 9 316 931 

Modell 7 14 579 343 9 170 918 

Modell 8 16 132 423 9 420 729 

 

Med hänsyn till resultaten ovan anses Modell 6 passa artiklar med lång ledtid bäst och Modell 7 artiklar 

med kort ledtid bäst. Att Modell 7 är bäst för kort ledtid är enkelt att tyda då den ger bästa resultat för 

både lagertillgänglighet och totalkostnad. Riktigt lika självklart är inte valet av modell för artiklar med 

lång ledtid. Detta då Modell 6 som har lägst totalkostnad, men har femte högsta lagertillgänglighet. De 

som har högre lagertillgänglighet har dock inga brister alls och genererade oftast höga kostnader. Modell 

7 hade näst lägst totalkostnad men sjätte bästa lagertillgänglighet varför Modell 6 tillslut bedömdes vara 

den bästa. Det ska dock noteras att skillnaderna i lagertillgänglighet mellan bästa och sämsta modell för 

lång ledtid endast är 0,34 procentenheter. Att Modell 6 och Modell 7 passar bra stämmer väl överens 

med teorin som Mattsson (2010) nämner om att även om det endast är en liten säsongsvariation är det 

fördelaktigt att ta hänsyn till efterfrågan under ledtid som dessa modeller gör.  

I Tabell 8-25 syns vad besparingen blir vid användande av Modell 6 och Modell 7 jämfört med nuläget. 

Det ska här noteras att även om alla data ursprungligen baseras på fyra artiklar har ledtiden minskats 

och ökas och det är det sammanvägda resultatet som syns i tabellen. Besparingen är såldes beräknad 
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som att det är 6 undersökta artiklar för lång respektive kort ledtid. Den stora besparingen för kort ledtid 

beror till viss del av att säkerhetslagret i nuläget för artikel C är högt satt. 

Tabell 8-25: Besparing vid användandet av Modell 6 och 7. 

Klass Nuläge (SEK) Alternativ modell (SEK) Besparing (SEK) Besparing (%) 

Lång  15 130 736 14 323 803 806 933 5 

Kort 21 003 352 9 170 918 11 832 434 56 

Total 36 134 088 23 494 721 12 639 367 35 

 

Även kostnadsbesparingarna för artiklarna med lång ledtid skiljer sig endast något. Detta innebär att 

Modell 4 och Modell 1 hade kunnat väljas. Dessa metoder, med olika varianter av EOQ, är enklare än 

dagens varierande beställningskvantiteter men då fungerande affärssystem för detta redan finns, finns 

det ingen anledning till att byta. Det skulle dock kunna vara relevant med EOQ ifall avtal med 

leverantören blev billigare vid fasta beställningskvantiteter. För kort ledtid däremot är metoder som 

tillämpar EOQ de dyraste och skillnaden är markant. Vanlig EOQ är dyrast och därefter periodisk EOQ. 

Det syns tydligt för artiklarna med kort ledtid att en hundraprocentig lagertillgänglighet ofta leder till 

höga kostnaderna. Denna korrelation är svårare att utskilja för kort ledtid, detta kan bero på att inga 

modeller antar en lagertillgänglighet om 100 procent och enligt teorin är det de sista procenten som är 

de dyraste.  

Det är även intressant att studera varför Modell 8 för lång ledtid är signifikant mycket dyrare än Modell 

6 och Modell 7 då dessa är relativt lika varandra. Vid en jämförelse syns det att det är 

lagerföringskostnaderna utgör den största skillnaden, se i Bilaga 9. Detta är en följd utav att 

medellagernivån är högre vilket i sin tur beror utav säkerhetslagret är högre och därmed sker 

beställningarna tidigare. 

Ytterligare ett sätt att utvärdera modeller efter är genom att se hur kostnadsposterna fördelar sig. 

Gemensamt för alla modeller, oavsett om det gäller för artiklar med lång eller kort ledtid, är att 

lagerföringskostnaderna är den största posten. För artiklar med lång ledtid står denna post för 96,29 till 

96,92 procent av totalkostnaden. 96,29 procent fås för Modell 2 och 96,92 procent för Modell 3 och 

Modell 8. För kort ledtid står lagerföringskostnaderna för 88,62 till 94,24 procent av totala kostnader. 

Extremvärdena fås av Modell 5 som har minst andel och Modell 1 som har störst andel.  

För lång ledtid gäller även att alla modeller får transportkostnader som den näst största posten. För 

artiklarna med kort ledtid gäller att alla modeller utom Modell 5 har denna post som näst största. För 

kort ledtid är andelen transportkostnader mellan 4,41 till 5,82 procent där Modell 1 får minsta andel och 

Modell 7 får största andel. Minsta andelen som transportkostnaderna ger upphov till för artiklarna med 

lång ledtid är 2,99 procent och fås utav Modell 2 ,3 och 8. Störta andel står Modell 6 för vars 

transportkostnad är 3,31 procent. 
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Ordersärkostnaderna är även den en liten post. För artiklar med lång ledtid gäller att detta är den tredje 

största kostnaden för Modell 3,4,5,6 och 8. Maximala respektive minimala värdet är 0,16 procent 

respektive 0,09 procent. Det minsta värdet erhölls av Modell 1,2 och 3 och största värdet av Modell 6 

och 7. För artiklarna med kort ledtid gäller att ordersärkostnaden motsvara minsta posten för alla 

modeller. Störst andel om 0,53 procent har Modell 7 och minsta andel om 0,21 procent har Modell 1.  

Bristkostnaderna för artiklar med lång ledtid är den minsta posten för Modell 3, 4, 5, 6 och 8 där alla 

utom Modell 6 inte har några bristkostnader överhuvudtaget. Modell 2, med bristkostnader som 

motsvara 0,63 procent av de totala kostnaderna utgör maximala andelen och de modeller utan brister är 

givetvis de med minst andel. För artiklarna med kort ledtid är ingen modell hundraprocentig med 

avseende på lagertillgänglighet och alla modeller har jämfört med lång ledtid en större andel 

bristkostnader. Största andel har Modell 5 med 5,68 procent och minsta andel har Modell 1 med 1,16 

procent. 

Sammanfattningsvis gäller att alla modeller för lång ledtid har störst kostnadsposter för 

lagerföringskostnad följt av transportkostnad. För kort ledtid gäller detta för alla modeller bortsätt från 

Modell 5 där bristkostnaderna är större än transportkostnader. För artiklarna med lång ledtid varierar det 

mellan modellerna om ordersär- eller bristkostnader är störst. För kort ledtid gäller att bristkostnaderna 

i alla fall utom för Modell 5 är den tredje största posten och ordersärkostnaderna är alltid den minsta 

posten. Det är dock noterbart att lagerföringskostnaderna för alla modeller motsvarar omkring 90 

procent av kostnaderna. Något samband om hur kostnadsposterna beror av när beställning sker, vilken 

kvantitet som beställs och hur osäkerhet hanteras är svårt att urskilja. I Tabell 8-26 syns posternas 

fördelning för respektive modell samt nuläget.  

I tabellen syns det även att fördelningen är ungefär densamma för nuläget.  

Tabell 8-26: Procentuell kostnadsfördelning av poster i respektive modell. 

 

Modell 

                         Lång ledtid 

OSK           Brist          TRP           LFK 

                            Kort ledtid 

OSK           Brist          TRP           LFK 

Nuläge 0,14 0,15 3,10 96,61 0,23 3,62 2,65 93,5 

1 0,09 0,36 3,22 96,32 0,21 1,16 4,41 94,22 

2 0,09 0,63 2,99 96,29 0,23 4,57 4,83 90,38 

3 0,09 0,00 2,99 96,92 0,23 4,24 4,79 90,75 

4 0,14 0,00 3,28 96,58 0,37 4,26 5,49 89,88 

5 0,13 0,00 3,11 96,75 0,36 5,68 5,34 88,62 

6 0,16 0,07 3,31 96,45 0,51 2,16 5,67 91,65 

7 0,16 0,33 3,20 96,32 0,53 1,36 5,82 92,30 

8 0,13 0,00 2,99 96,88 0,51 2,83 5,62 91,05 
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8.4 Känslighetsanalys 

När en lagerstyrningsmodell har tagit fram för respektive klass utförs en känslighetsanalys på dessa 

modeller. Detta för att se hur robust en modell är och hur resultatet påverkas när en parameter ändras 

under tiden de andra parametrarna är fixa. 

8.4.1 Förändrad ordersärkostnad 

En ordersärkostnad var något som Bosch tidigare inte hade beräknat. Detta fick göras genom att ta fram 

totalt antal order för år 2018 och därefter beräkna en kostnad per order, se avsnitt 7.3.1 Ordersärkostnad 

och lagerränta. Då Oskarsson et al. (2013) menar att det är svårt att beräkna en korrekt ordersärkostnad, 

är det därför av intresse att undersöka hur resultatet påverkas när ordersärkostnaden förändras. Den 

framtagna ordersärkostnaden på 220 SEK per order kommer att ökas respektive minskas med 50 

procent. Sammanställningen över lagertillgängligheten vid en förändrad ordersärkostnad kan ses i 

Tabell 8-27. Som kan ses ger en förändrad ordersärkostad inte någon förändring i lagertillgängligheten 

för varken Modell 6 eller Modell 7. Detta beror på att modellerna ej använder ordersärkostnaden för att 

beräkna beställningskvantiteterna. 

Tabell 8-27: Lagertillgänglighet för känslighetsanalys med förändrad ordersärkostnad. 

 Lång ledtid LTG (%) Kort ledtid LTG (%) 

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% 

Nuläge 99,88 99,88 99,88 95,81 95,81 95,81 

Modell 6 100,00 100,00 100,00, - - - 

Modell 7 - - - 99,68 99,68 99,68 
 

Resultatet i form av totalkostnad vid en förändrad ordersärkostnad kan ses i nedanstående Tabell 8-28. 

För både artiklar med lång ledtid och kort ledtid ger en förändrad ordersärkostnad ingen större påverkan 

i totalkostnaden. I alla fall blir totalkostnaden för de framtagna lagerstyrningsmodellerna lägre än 

nuläget. En anledning till resultatet nedan är att ordersärkostnaden ej har någon inverkan på hur mycket 

som beställs och när, vilket gör att det enda som påverkar totalkostnaden är den totala 

beordringskostnaden. För lång ledtid skiljer det sig endast cirka 8 000 SEK när ordersärkostnaden ändras 

från 110 SEK till 330 SEK per order. För artiklar med kort ledtid skiljer det sig cirka 15 000 SEK från 

den lägsta till högsta ordersärkostnad. Resultatet visar att modellerna är robusta med avseende på 

ordersärkostnaden då modellerna förblir bättre än nuläget vid analysen. Detta anses vara önskvärt då det 

kan vara svårt att beräkna en korrekt ordersärkostnad. 
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Tabell 8-28: Totalkostnad för känslighetsanalys med förändrad ordersärkostnad. 

 
Lång ledtid TK (SEK) Kort ledtid TK (SEK) 

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% 

Nuläge 4 916 803 4 920 323 4 923 843 6 754 725 6 659 005 6 771 005 

Modell 6 4 801 131 4 805 311 4 809 491 - - - 

Modell 7 - - - 2 872 132 2 880 492 2 888 852 

 

8.4.2 Förändrad lagerränta 

Lagerränta är ytterligare en känslighetsanalys som kan göras för att bedöma robustheten för 

lagerstyrningsmodellerna. Även här ändras lagerräntan med 50 procent, uppåt och nedåt, av 

ursprungsvärdet på nio procent. Detta ger en lagerränta på fyra procent och 14 procent efter avrundning. 

Resultat för lagertillgängligheten kan ses i Tabell 8-29. Precis som med förändrad ordersärkostnad 

påverkas inte lagertillgängligheten av att lagerräntan förändras. 

Tabell 8-29: Lagertillgänglighet för känslighetsanalys med förändrad lagerränta. 

 Lång ledtid LTG (%) Kort ledtid LTG (%) 

 -50% 0% 50% -50% 0% 50% 

Nuläge 99,88 99,88 99,88 95,81 95,81 95,81 

Modell 6 100,00 100,00 100,00 - - - 

Modell 7 - - - 99,68 99,68 99,68 
 

Resultatet för totalkostnaden kan ses i Tabell 8-30. Det visar sig att en förändrad lagerränta ger en stor 

förändrad totalkostnad. Detta då den största kostnadsposten, lagerföringskostnaden, förändras när 

lagerräntan ändras. Dock ökar lagerföringskostnaden proportionerligt, detta gör att för alla fall blir 

totalkostnaden lägre än nuläget. En modell med EOQ hade troligtvis haft en större påverkan då denna 

är beroende av lagerräntan som således har en inverkan på beställningskvantiteterna.  

 

Tabell 8-30: Totalkostnad för känslighetsanalys med förändrad lagerränta. 

 Lång ledtid TK (SEK) Kort ledtid TK (SEK) 

 -50% 0% 50% -50% 0% 50% 

Nuläge 2 280 960 4 920 323 7 559 686 3 370 271 6 659 005 10 155 459 

Modell 6 2 226 738 4 805 311 7 383 884 - - - 

Modell 7 - - - 1 405 123 2 880 492 4 355 861 
 

8.4.3 Förändrad efterfrågevariation 

Då studien har som mål att undersöka lagerstyrningen för artiklar med säsongsvariation är det intressant 

att undersöka hur resultatet varierar när efterfrågevariationen förändras, både till det större och mindre. 

Denna känslighetsanalys kommer därför att utföras genom att den säsongsvariation som finns för den 
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undersökta artikeln säsongsrensas, för att därefter sätta en faktor som ändrar säsongsvariationen till en 

viss nivå. Sedan tidigare används perioden januari till juni som lågsäsong och juli till december som 

lågsäsong. Den justerade efterfrågevariationen som prövas är att efterfrågan under högsäsong blir 

dubbleras jämfört med lågsäsong. De säsongsrensade efterfrågevärden under högsäsong kommer därför 

att multipliceras med faktorn 4/3 och lågsäsong med 2/3. Noterbart är att för de studerade artiklarna är 

förbrukningen i medeltal 22 procent högre under högsäsong än lågsäsong.  Även ett test utförs där den 

ursprungliga säsongsvariationen tas bort genom att säsongsrensa efterfrågevärden. Detta görs genom 

Ekvation 5.  Vad som kan tas i beaktning är att även vid en säsongsrensning kan det förekomma en 

variation inom respektive säsong. Exempelvis skulle efterfrågan under november kunna vara högre än 

efterfrågan under augusti, vilket leder till att det inte blir helt säsongsrensat då båda månaderna 

multipliceras med samma faktor vid säsongsrensning. Detta beteende är dock önskvärt då det mer liknar 

verkligheten jämfört med en helt jämn förbrukning. 

Resultatet av lagertillgängligheten kan ses i Tabell 8-31. Som kan ses ur tabellen är Modell 6 och 7 är 

robusta vid förändrad efterfrågevariation, då de för alla fall håller en lagertillgänglighet på minst 99 

procent. Detta är inte fallet med nuvarande lagerstyrningen för artiklar med kort ledtid. Dock når 

artiklarna för kort ledtid inte önskad lagertillgänglighet i nuläget och det sker även en förbättring vid 

denna känslighetsanalys, både vid utjämning och ökning av säsongsvariationen. 

Tabell 8-31: Lagertillgänglighet för känslighetsanalys med förändrad säsongsvariation. 

 Lång ledtid LTG (%) Kort ledtid LTG (%) 

 Utjämnad Oföränd.  Ökad Utjämnad Oföränd.  Ökad 

Nuläge 99,42 99,88 99,16 97,15 95,81 96,15 

Modell 6 100,00 100,00 99,65 - - - 

Modell 7 - - - 99,95 99,68 99,88 
 

När det gäller totalkostnaden blir det för alla modeller en lägre kostnad jämfört med nuläge, där 

kostnaden blir som minst vid en säsongsrensning, se Tabell 8-32. En undersökning som mäter 

lagertillgängligheten och totalkostnaden vid efterfrågejustering visar att de framtagna modellerna är 

robusta som skulle klara av olika fall när det kommer till efterfrågejustering. 

Tabell 8-32:Totalkostnad för känslighetsanalys med förändrad säsongsvariation. 

 Lång ledtid TK (SEK) Kort ledtid TK (SEK) 

 Utjämnad Oföränd.  Ökad Utjämnad Oföränd.  Ökad 

Nuläge 4 708 878 4 920 323 4 952 669 6 587 108 6 659 005 6 691 868 

Modell 6 4 456 014 4 805 311 4 748 522 - - - 

Modell 7 - - - 2 748 171 2 880 492 3 213 628 
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8.4.4 Förändrat säkerhetslager i nuläget 

För att kontrollera hur representativa de valda artiklarna är för hela sortimentet av A-artiklar skulle 

lagersaldon kunnat illustreras i diagram för en visuell kontroll om hur lagersaldona ser ut. Detta kräver 

dock att samtliga artiklar manuellt exporteras till Excel vilket kräver en stor arbetsinsats (Diffner, 2019). 

Ett annat sätt att kontrollera nivåerna på säkerhetslagret är genom att undersöka hur många veckors 

förbrukning som artiklarnas säkerhetslager beräknas täcka samt hur stor andel av ledtiden som 

säkerhetslagret täcker. Antalet veckors förbrukning som täcks beräknas då det är en ingående parameter 

vid dimensionering av deras säkerhetslager. I avsnitt 2.2.2 Nuvarande lagerstyrning hos Bosch 

Nuvarande lagerstyrning hos Bosch förklaras det att säkerhetslagret enligt företagets riktlinjer ska 

ansättas till mellan två dagar upp till tre till fyra veckor beroende på ledtid och dess variation. Detta 

innebär att om denna tid sticker ut anses lagret vara för högt satt även om det såklart kan finnas 

undantagsfall, exempelvis för artiklar med stor ledtidsavvikelse. Ekvationen för att ta fram hur många 

veckors förbrukning som säkerhetslagret motsvarar utgår från Ekvation 1 ur vilken termen X bryts ut 

enligt Ekvation (25). 

 

𝑋 =
46

𝐹Å𝑟

∙
1

𝑆𝐿
 

 

(25) 

där 

SL säkerhetslager 

𝐹Å𝑟 förbrukning per år 

X antal veckors förbrukning som materialplanerare utefter ledtid och leveransprecision

 bedömer bör täckas av säkerhetslagret  

Vidare studeras hur stor andel av ledtiden som säkerhetslagret täcker förbrukningen för. Trots att denna 

andel inte är direkt inkluderad vid beräkning av Boschs säkerhetslager anses den vara en viktig faktor 

att studera. Detta då det har visat sig att den i vissa fall är väldigt stor och därmed indikerar om ett 

onödigt högt säkerhetslager. Vidare kan denna parameter visa på ledtidsavvikelsen inverkan vid den 

manuella bedömningen av säkerhetslagrets nivå. För att sedan beräkna hur stor andel av ledtiden som 

antalet veckor, X, täcker används Ekvation 26. 

𝑌 =
𝑋

𝐿𝑇𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟
 

(26) 

där 

𝑌 Andelen av ledtiden som säkerhetslagret täcker förbrukningen under 

𝐿𝑇𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 Ledtid angiven i veckor 

X antal veckors förbrukning som materialplanerare utefter ledtid och leveransprecision

 bedömer bör täckas av säkerhetslagret 
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Dessa värden kan ge en snabb indikation om vilka artiklar som möjligtvis har ett överdimensionerat 

säkerhetslager. Som kan ses i Figur 8-10, hittas ett maximumvärde på 12,77 veckors förbrukning som 

säkerhetslagret ska täckas. De flesta av A-artiklarna hamnar inom intervallet noll till fyra veckor, vilket 

överensstämmer från tidigare intervju presenterat i 0  

Nuvarande lagerstyrning hos Bosch. Ett medelvärde för dessa artiklar visar att snittet ligger på 2,73 

veckors förbrukning som säkerhetslagret ska täcka.  

 

Figur 8-10: Antal veckors förbrukning som säkerhetslagret täcker. 

Det ses även i Figur 8-10 att två artiklar har över tio veckors förbrukning i säkerhetslagret. Vad som kan 

vara intressant att se är hur stor andel av ledtiden som täcks, vilket kan ge en bättre indikation på om 

säkerhetslagret ligger orimligt högt. Denna andel för alla A-artiklar kan ses i Figur 8-11. Det syns att 

två artiklar avviker för resterande där säkerhetslagret täcker 3,03 respektive 2,75 ledtider. För de flesta 

artiklar gäller dock att mängden i säkerhetslagret motsvara den förbrukning som förbrukas under noll 

till en ledtid, med medel i 0,54 ledtider. 
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Det är intressant att studera de fyra artiklarna utifrån dessa parametrar för att se hur väl resultatet speglar 

det resultat som skulle erhållas för alla A-artiklar, se Tabell 8-33 för resultat.  

Tabell 8-33: Antal veckor och andel av ledtiden som förbrukningen är täckt av säkerhetslagret. 

Artikel  SL 
(St)  

LT 

(St)  

Årsförbrukning  

(St) 

Antal täckta veckor 

 (St) 

Andel av ledtid som täcks 

 (%) 

A  400  42  10 332  1,78  0,21  

B  50  63  452  5,1 0,4  

C  500  7  5 937  3,86  2,75  

D  70  7  3 728  0,86  0,62  
 

Utifrån dessa siffror kommer nya nivåer på säkerhetslagret att ansättas och vidare sker en simulering 

med denna nivå, se resultat och indata till simuleringar i Bilaga 10. Detta görs dock bara för de artiklar 

där värdet av antal veckors förbrukning som täcks av säkerhetslagret alternativt andelen av ledtiden som 

säkerhetslagret täcker förbrukningen för är högre än medelvärdet. Detta motiveras med att ett högre 

säkerhetslager väntas ge en högre totalkostnad. Detta antagande kan göras då omkring 90 procent av 

totalkostnaderna är lagerföringskostnader vilka påverkas av säkerhetslagernivån. Anledningen till att ett 

sämre nuläge inte önskas är för att den beräknade besparingen skulle bli ännu högre och såldes inte ge 

en pessimistisk skattning vilket önskas då det finns en viss osäkerhet i dessa beräkningar då 

ledtidsavvikelsen ej har tagits i beaktning mer än genom hur den påverkar medeltalet av de beräknade 

parametrarna. 

Det syns att artikel B med 5,1 och artikel C med 3,86 täckta veckor ligger över medel. Av den 

anledningen kommer säkerhetslagret för dessa artiklar dimensioneras på ett sådant vis att säkerhetslagret 

täcker 2,73 veckors förbrukning enligt medeltalet och sedan simuleras för att erhålla en ny lägre 

totalkostnad i nuläget. 

Figur 8-11: Andel av ledtiden under vilken säkerhetslagret täcker förbrukningen. 
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Andelen av ledtiden som säkerhetslagret täcker förbrukningen under, sticker ut för artikel C med ett 

värde på 2,75 vilket är högre än medeltalet. Detta ger att två nya säkerhetslager för artikel C kommer att 

beräknas och sedan simuleras för. Även artikel D har en större andel av ledtiden som säkerhetslagret 

täcker förbrukningen under varför en simulering där säkerhetslagret är bestämt genom detta medeltal 

utförs. Simuleringen gav att artikel D fick ett sämre utfall än för nuläget då många brister erhölls och 

därmed är det inte troligt att denna nivån på säkerhetslagret är önskvärt. Dessutom ger resultatet att den 

beräknade besparingen skulle bli större vilket inte ger den önskade pessimistiska skattningen.  

Utifrån ovanstående resonemang beräknas vad besparingen skulle bli om nuläget hade haft ett resultat 

baserat på medelvärdet eller bättre. I Tabell 8-34 syns resultatet för om antal veckors förbrukning som 

säkerhetslagret täcker baseras på medelvärdet alternativt ett bättre nuvarande.  

 
Tabell 8-34: Känslighetsanalys av antal veckors förbrukning som säkerhetslagret täcker. 

Klass  Nuläge  

(SEK)  

Alternativ modell  

(SEK)  

Besparing  

(SEK)  

Besparing  

(%)  

Lång   14 748 787  14 323 803 424 984  2,88 

Kort  19 591 764  9 170 918  10 420 846 53,19 

Total 34 340 551 23 494 721 10 845 830 31,58 

 

 

Om säkerhetslagrets nivå istället baseras på medeltalet av andelen av ledtiden som förbrukningen är 

täckt av säkerhetslagret fås besparingen presenterad i Tabell 8-35. 

 

Tabell 8-35: Känslighetsanalys av andelen av ledtiden som förbrukningen täcks av säkerhetslagret. 

Klass  Nuläge  

(SEK)  

Alternativ modell  

(SEK)  

Besparing  

(SEK)  

Besparing  

(%)  

Lång   15 130 736  14 323 803  453 813  5  

Kort  15 951 252  9 170 918  6 780 334  42,51   

Total 31 081 988 23 494 721 7 587 267  24,41 
 

Detta ger att om artiklarnas säkerhetslager hade dimensionerats enligt medelartikeln, eller mer 

gynnsamt, med avseende på hur stor andel av ledtiden som säkerhetslagret täcker förbrukningen hade 

besparingen av att tillämpa Modell 6 och 7 totat blivit 24,41 procent. Samma resonemang för hur många 

veckor av ledtiden som täcks hade gett ett resultat om 31,58 procent. Med andra ord är resultatet robust 

för denna känslighetsanalys. Lagertillgängligheten efter denna förändring är för artikel B bibehållen och 

för artikel C förändras den endast när säkerhetslagret baseras på medelvärdet för andelen av ledtiden 

som säkerhetslagret täcker förbrukningen och den blir då 99,7 procent. Att Bosch skulle ansätta ett 

säkerhetslager som genererar denna lagertillgänglighet är fullt realistisk då det nuvarande medelvärdet 

för de studerade artiklarna är 98,4 procent vilket gör att det satta säkerhetslagret kan användas i denna 

analys. 
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I denna del ska studiens syfte besvaras. Vad resultatet av arbetet blev upprepas även i denna 

del. Detta resultat kommer sedan att leda till en rekommendation om hur Bosch bör 

lagerstyra sina högvärdiga produkter.  

 

9.1 Arbetets slutsatser 

Detta arbete syftade till att Utforma en förbättrad lagerstyrning med hänsyn till totalkostnad för artiklar 

med säsongsvariation. Det utformades två huvudfrågor som tillsammans skulle besvara syftet. Den 

första syftade till att ta fram teoretiska lagerstyrningsmodeller och den andra till att utvärdera de 

framtagna modellerna och sedan välja de bästa. För att få bättre förståelse för problemet och en bra 

grund att stå på innan huvudfrågorna kunde formuleras studerades först nuläget.  

De teoretiska lagerstyrningsmodellerna som huvudfråga A ämnade att leda till är hämtade från studiens 

litteratursökning. Från litteratursökningen framkom det även att klassificering är bra för att kunna 

lagerstyra rätt artikel på rätt sätt. Det blir även uppenbarat att ett vanligt och bra sätt att klassificera 

utefter är volymvärde. Vidare framkom det också att det ofta inte är tillräckligt att klassificera utefter 

ett kriterium varför fler sådana studerades. När litteraturstudier och empiri hade kombinerats fastslogs 

det att högvärdiga A-artiklar enligt Paretoprincipen skulle studeras, detta för att resurser då läggs där de 

gör mest nytta. Inom denna grupp skulle det ske ytterligare en indelning, indelning med avseende på om 

ledtiden för en artikel är lång eller kort där gränsvärdet utgörs av medelvärdet. Från litteraturen hämtades 

det även flera lagerstyrningsmetoder som beskriver när en beställning ska ske, hur mycket som ska 

beställas samt hur osäkerheten ska hanteras. Då en komplett lagerstyrningsmodell behöver alla dessa 

delar kom metoderna att kombineras ihop till fullständiga lagerstyrningsmodeller. Vad som avgjorde 

vilka metoder som kombinerades var om de var kompatibla med varandra och om de var aktuella för 

Bosch, detta kom att resultera i åtta olika modeller.  

En del av arbetet som ledde till att huvudfråga B besvarades simulering av de teoretiska 

lagerstyrningsmodellerna baserade på Boschs data. Simuleringarna utgick från fyra artiklar, två med 

lång ledtid och två med kort ledtid. Med hjälp av resultatet från simuleringarna gick det sedan att 

utvärdera modellerna utefter bedömningsvariablerna lagertillgänglighet och totalkostnad. Genom 

beräkning av nulägets lagertillgänglighet erhölls resultat om vilken lagertillgänglighet som de nya 

modellerna ej får understiga för att vara godkända. Denna nivå kom att bli 99 procent. Vidare bedömdes 

modellerna efter vilken kostnadsbesparing den gav. Den modell som gav bäst kostnadsbesparing och 

fick en godkänd lagertillgänglighet var sedan den som utsågs vara bäst lämpad för Bosch. Det nuläge 

som jämförelse skedde med var även det simulerat. Detta beror på att jämförelse mellan modellerna ska
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 ske snarare än jämförelse mellan två olika situationer som hade jämförts om det faktiska nuläget med 

omplaneringar av körplanen hade använts som nuläge.  

Resultatet visade att det finns potential till kostnadsbesparingar och att en maximal sådan erhålls om 

lagerstyrningen anpassas för artikelns ledtid. För lång ledtid ska Modell 6 tillämpas vilken innebär att 

orderkvantiteterna ska bestämmas på samma sätt som för nuläget, även när en beställnings ska 

bestämmas på samma sätt som i nuläget. Säkerhetslagret däremot ska dimensioneras med SERV1. För 

artiklar med kort ledtid ska dessa styras på samma sätt som för lång ledtid när det gäller 

beställningskvantitet och när beställningen ska ske. Dock ska säkerhetslagret för dessa artiklar 

bestämmas med hjälp av SERV1 där standardavvikelsen beräknas för två perioder, hög- och lågsäsong. 

Besparingarna för de alternativa lagerstyrningsmodellerna är sammanfattade i Tabell 9-1. Notera att i 

tabellen är besparingen beräknad för sex styck artiklar för lång respektive kort ledtid.  

Tabell 9-1: Besparingar med alternativa lagerstyrningsmodeller. 

Klass Nuläge (SEK) Alternativ modell (SEK) Besparing (SEK) Besparing (%) LTG (%) 

Lång  15 130 736 14 323 803 806 933 5 99,96 

Kort 21 003 352 9 170 918 11 832 434 56 99,56 

Total 36 134 088 23 494 721 12 639 367 35 99,76 

 

För de två valda modellerna utfördes känslighetsanalyser som testade modellernas robusthet med 

avseende på variation i ordersärkostnad, lagerränta, säsongsvariation och förändrad säkerhetslagernivå 

i nuläget. Resultatet av detta blev att modellerna är robusta för en förändring av ordersärkostnad och 

lagerränta för både ökning och minskning om 50 procent jämfört med nuläget. Vid förändring av 

efterfrågan testades att rensa bort säsongsvariationen samt att fördubbla skillnaden mellan hög- och 

lågsäsong. Även för dessa fall fick modellen bättre resultat än nuläget vilket visar på robusthet även för 

denna parameter. Vidare undersöktes det hur säkerhetslagret på Boschs A-artiklar har blivit satta i 

nuläget. Detta undersöktes genom att beräkna, för varje artikel, hur många veckors förbrukning 

säkerhetslagret täcker. Detta kan ge en indikation på vilka artiklar som möjligtvis har en hög 

säkerhetslagernivå, givet att säkerhetslagret ska täcka upp till tre till fyra veckor vilket framkom under 

intervjun. Dock tar detta inte hänsyn till hur lång ledtiden är, vilket gör att andelen av ledtiden som 

säkerhetslagret täcker förbrukningen under beräknades. Medeltalet för antal veckor som ska täckas och 

andel av ledtiden som täcks applicerades på de studerade artiklarna som överskred dessa medelvärde. 

På detta sätt beräknades nuläget om och en lägre besparing jämfört med resultatet av de alternativa 

modellerna erhölls. Detta gav en pessimistisk skattning av modellernas resultat. Resultatet visade att 

besparingar minskades och den sämsta besparingen blev 24,41 procent. 

Sammanfattningsvis kan syftet besvaras med följande: 

För att erhålla en god lagerstyrning ska en differentierad styrning, med avseende på volymvärde och 

ledtid, tillämpas. Utifrån denna indelning ska två olika lagerstyrningsmodeller praktiseras. 
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LagerstyrningsmodellLedtids-
indelning

Volymvärdes-
indelning

246 St 
A-artiklar

Lång ledtid

≥ 25 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟

När 
BP - justerad 
efterfrågan

Kvantitet MOQ, MLT

Osäkerhet SERV1

Kort ledtid

<25 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟

När
BP - justerad 
efterfrågan

Kvantitet MOQ, MLT

Osäkerhet
SERV1 -

standardavvikelse 
per period

Figur 9-1: Besvarande av syftet. 

Differentieringen görs enligt de två första stegen, från vänster, i Figur 9-1. Steget längst till höger 

besvarar vilken lagerstyrningsmodell som ska tillämpas för att enligt denna studie erhålla bästa resultat.   
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9.2 Rekommendationer 

Genom denna studie har det synliggjorts att det finns förbättringspotentialer gällande Boschs 

lagerstyrning. De modeller som skulle ge lägre totalkostnad för artiklar med lång ledtid är Modell 4, 6 

och 7 vilka alla även har en lagertillgänglighet över 99 procent vilket i sin tur är bättre än nuläget. För 

kort ledtid är alla modeller bättre än nuläget med avseende på kostnader. Dock uppfyller inte Modell 

3,4,5 och 8 kravet om att lagertillgängligheten ska vara minst 99 procent. Detta ger att för lång ledtid 

skulle Modell 4, 6 och 7 ge förbättrade och godkända resultat och för kort ledtid skulle detta fås genom 

tillämpning av Modell 1,2,6 och 7. Det finns dock ingen anledning att rekommendera ett alternativ som 

inte är det bästa varför Bosch utav författarna rekommenderas att lagerstyra sina artiklar med kort ledtid 

enligt Modell 7 och de men lång ledtid enligt Modell 6. Det ska även poängteras att dessa modeller ej 

innebär några större skillnader jämfört med nulägets lagerstyrning varför det inte ska finnas några 

praktiska begränsningar. Finns ej möjligheten att beräkna säkerhetslagrets nivå i affärssystemet görs 

detta relativt enkelt i exempelvis Excel. Det är även sagt att dynamiska metoder ska vara möjligt i det 

nya affärssystemet SAP varför Modell 7 med varierande nivå på säkerhetslagret ej bör innebära extra 

arbete. Vidare ska inte heller två metoder innebära någon större förändring i arbetsbörda. Vid ett tillfälle 

måste artikeln delas in i kort eller lång ledtid vilket bör vara en enkel uppgift, när detta väl är gjort bör 

affärssystemet kunna hantera resterande delar.  

Ytterligare en rekommendation är att systematisk och mer regelbundet uppdatera nivåerna för 

säkerhetslagret. Det har anträffats artiklar under denna studie, exempelvis artikel C, där det om en graf 

över lagersaldot upprättas syns tydligt att denna nivå på säkerhetslagret går att sänka mycket utan att 

riskera några brister. Om det fortfarande kräver en stor arbetsinsats att visualisera lagersaldot för alla 

artiklar, kan metoden från avsnitt 8.4.4 Förändrat säkerhetslager i nuläget användas. Genom metoden 

erhålls värdena för antal veckors förbrukning som säkerhetslagret täcker och andel av ledtiden som 

förbrukningen är täckt av säkerhetslagret. De artiklar som har högst värden kan ses över och justeras om 

detta bedöms nödvändigt. En bedömning måste utföras då denna metod ej tar hänsyn till 

ledtidsavvikelsen.   
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Denna del syftar till att granska arbete. Dels ska resultatet granskas, dels dess utförande. 

Antaganden och val som har gjorts diskuteras utefter hur dessa kan ha påverkat resultatet. 

Slutligen diskuteras generaliserbarheten och hur fortsatta studier kring området kan se ut.   

 

10.1 Studiens utförande och resultat 

Denna studie är utförd åt Bosch och då målet är att den framtagna lagerstyrningen ska kunna nyttjas av 

företaget har många val antagits utifrån deras perspektiv genom direktiv och handledning. Detta då 

författarna till rapporten ej besitter samma kunskap om företaget och dess processer och därmed inte är 

lika lämpliga till att fatta somliga beslut.  

Avgränsningar tillämpades exempelvis vid val av studerad produktionslina och studerad artikel. Det 

valdes att artiklar som endast finns på en produktionslina skulle studeras samt att alla artiklar som 

studerades skulle vara från produktionslina 11. Avgränsningen att artikeln bara ska ingå i en 

produktionslina antas inte ha påverkat studien nämnvärt beroende på att enda skillnaden som uppstår 

om en artikel ingår i fler produktionslinor är det förbrukade antalet ökar. Hade säsongsvariationerna sett 

olika ut för de olika produktionslinorna hade säsongsvariationen kunnat jämnats ut för artikeln men 

sådant är inte fallet. Att endast produktionslina 11 har studerats kan ha påverkat studien genom att 

osäkerheten i efterfrågan varierar från produktionslina till produktionslina.  Dock har hänsyn till 

osäkerhet i efterfrågan används vid beräkningarna av säkerhetslagret varför detta hanteras av de 

framtaga modellerna.   

Vid val av artiklar studerades fyra artiklar, två för lång ledtid och två för kort ledtid. Detta innebär att 

resultatet möjligtvis hade blivit annorlunda om fler artiklar hade studerats. Det studerades dock vad som 

skedde vi förändring av ledtiden. På detta sätt undersöktes ledtidens inverkan på resultatet. För att 

undersöka hur tillförlitligt resultatet var undersöktes sedan hur representativt nuläget för de studerade 

artiklarna var för alla A-artiklar. Genom att dimensionera säkerhetslagret på samma sätt som det 

dimensioneras i medeltal kunde ett nytt nuläge erhållas vilket gjorde att besparingen blev sämre än 

tidigare. I dessa beräkningar gjordes även pessimistiska skattningar då motsatsen av det erhållna 

resultatet försöktes motbevisas. Resultatet kunde ej motbevisas av denna analys varför resultatet ansågs 

vara robust med hänsyn till att nuläget är olika för olika artiklar.  

Ett ytterligare antagande som gjordes var att produktionsplanen som användes fördelades jämt över fyra 

heldagar, måndag till torsdag och fredag antogs vara en tredjedels dag. Detta gör att körplanen som 

Bosch använder sig av i nuläget inte är exakt samma som den vid simuleringen vilket kan ha påverkat
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 resultatet. Genom denna metod kunde dock modellerna jämföras snarare än om omplanering tillämpas 

eller ej. I detta fall hade resultatet blivit mindre tillförlitligt utan detta antagande.  

Metoden vid urvalet av lagerstyrningsmodeller kan diskuteras. Det har varit viktigt att 

lagertillgängligheten inte understiger den nuvarande, vilket gjort att de modellerna med lägre 

lagertillgänglighet har sorterats bort. Att det blir brister har dock tagits med i beräkningarna då en 

bristkostnad har tagits till beaktning. Då totalkostnaden återspeglar en helhetsbild kan det argumenteras 

för att endast välja den modell med lägst totalkostnad och inte ta hänsyn till lagertillgängligheten vid 

utvärderingen. Dock är det inte bara totalkostnaden som är det viktiga, då en låg servicenivå exempelvis 

hade påverkat Boschs goodwill. Bristkostnaden som beräknas tar hänsyn till produktionsstillestånd, men 

inte goodwill och andra kostnader som tillkommer. Detta gör att den bristkostnad som beräknats kan ha 

varit för låg. För artiklarna med kort ledtid har dock den modell med högst lagertillgänglighet valts på 

grund av lägsta kostnad och högsta lagertillgänglighet. Detta innebär att om bristkostnaden hade varit 

högre hade detta alternativ varit ännu mer fördelaktigt jämfört med de andra. För artiklarna med lång 

ledtid valdes den femte bästa modellen sett till lagertillgänglighet och hade bristkostnaderna varit högre 

hade kostnadsdifferensen minskat mellan denna modell och de med högre lagertillgänglighet. Dock är 

skillnaden i totalkostnad stor, omkring en miljon för de sex studerade artiklarna, i alla fall utom för 

Modell 4 där skillnaden är mindre. Dock är skillnaden i lagertillgängligheten endast 0,04 procentenheter 

varför en högre bristkostnad ändå inte väntas ge en nämnvärd påverkan på totalkostnaden och resultatet 

är därmed tillförlitlig.  

En iakttagelse är att en del av lagerstyrningen, nämligen säkerhetslagret, i nuläget styrs utav godtyckliga 

bedömningar av materialplanerarna.  Då det görs en manuell bedömning leder detta till att vissa artiklar 

har ett högt säkerhetslager. För de studerade artiklarna i denna studie är det framförallt artikel C som 

avviker med ett högt säkerhetslager på 500 styck jämfört med den framtagna lagerstyrningsmodellen 

som ger ett säkerhetslager på 83 under lågsäsong och 136 under högsäsong. Det kan hända att denna 

besparing är mycket högre än för genomsnittliga artiklarna vilket skulle leda till att vid implementering 

på alla artiklar skulle besparingen ej vara lika stor procentuellt sätt. För att kontrollera tillförlitligheten 

utifrån denna aspekt utfördes en analys av hur säkerhetslagret i medeltal ser ut, se avsnitt 8.4.4 

Förändrat säkerhetslager i nuläget. Denna studie visade att om artiklarna i nuläget hade haft ett 

säkerhetslager dimensionerat som A-artiklarnas är i medeltal, eller bättre, hade de valda modellerna 

fortsatt bidragit till en besparing om än något mindre.  

Att säkerhetslagret är högre under högsäsong beror inte enbart på efterfrågan. Ledsavvikelsen under 

högsäsong visade sig vara större än under lågsäsong. Någon anmärkningsvärt är att ledtidsavvikelsen 

för vissa order var orimligt höga vilket gjorde att en del extrema avvikelser fick sorteras bort för att öka 

studiens trovärdighet. Exempelvis var ledtidsavvikelsen extra stor för artikel D. Detta påverkar 

självfallet dimensionering av säkerhetslager men även resultatet av simuleringen. Samtidigt blir det svårt 
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att avgöra om fler eller färre extrema ledtidsavvikelser skulle sorteras bort. Detta då det vid extrema 

ledtidsavvikelser i verkligenheten sker förändringar och information erhålls från leverantör. Detta är 

dock inte möjligt att ta hänsyn till vid simuleringar.  

En kritik till metoden att dela in säsongsperioderna från januari till juli som lågsäsong och augusti till 

december som högsäsong kan diskuteras. Från intervjuerna framkom det att det finns en 

säsongsvariation där högsäsongen infinner sig från augusti till november. Vid en datainsamling av 

artiklarnas materialuttag till produktionen visade det sig att säsongsvariationen var mindre än vad som 

framkom från empirin i början av studien. Exempelvis finns det artiklar som har ungefär lika stor 

efterfrågan under december som november och under juni som augusti. Då efterfrågevariationen för 

varje artikel inte nödvändigtvis behöver vara samma, är det möjligt att resultatet hade blivit annat med 

en annorlunda indelning av låg- och högsäsong. Det gjordes en gränsdragning att dela in året i två 

perioder, där första halvåret är lågsäsong och andra halvåret högsäsong. En mer komplicerad variant 

med fler perioder och olika periodindelning beroende på artikel hade kunnat testats. Det ansågs dock 

bäst att använda en indelning som gäller generellt för alla artiklar då det enligt kraven ska vara lätt att 

implementera och underhålla. 

På grund av ovannämnda beskrivningen blev säkerhetslagret för vissa metoder under lågsäsong och 

högsäsong lika, vilket kan ses i Bilaga 6. Detta gäller exempelvis för vissa fall, i Modell 3, 5 och 8, där 

hänsyn tas till ökade order och orderkvantitet. Förvissligen blev inte någon av dessa modeller valda, 

men om säkerhetslagret under lågsäsong och högsäsong inte skiljer sig mycket skulle det kunna anta 

samma värde under hög- och lågsäsong för enkelhetens skull.   

En viktig aspekt i detta arbetet har varit att lagerstyrningen ska vara lätt att underhålla och implementera. 

De modeller som har valts ut använder sig av nuvarande beställningskvantiteter enligt avtal med 

leverantörerna. På detta sätt har de framtagna lagerstyrningsmodellerna inte någon större påverkan på 

de aktörer som befinner sig utanför det studerade systemet, då det endast är deras egen 

säkerhetslagernivå som behöver ses över. 

Bidrag som studien medfört till företaget är rekommendationer vid lagerstyrning för artiklar med 

säsongsvariation i allmänhet och dimensionering av säkerhetslager i synnerhet. Utöver bidrag till 

företaget, medför denna studie även bidrag till akademin då det i den teoretiska referensramen görs en 

sammanställning av forskning inom lagerstyrning och klassificering. Detta arbete kan även vara av 

intresse för andra företag och personer som skulle vara intresserad av lagerstyrning och klassificering. 

Informationen om hur ett säsongsbetonat lager är i jämförelse med statisk lagerstyrning knapphändigt 

berört varför detta kan vara en god introduktion till ämnet till personer som vill lära sig mer om 

lagerstyrning i en säsongsbetonad bransch.  
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10.2 Generaliserbarhet 

Detta arbete har i syfte att ta fram en lagerstyrning som passar Boschs säsongsvariation, är anpassad till 

Bosch och bygger därför på Boschs specifika situation och förutsättning. De modeller som har tagits 

fram är dock baserade på litteraturstudier som behandlar väl beprövade områden. Detta gör att 

modellerna skulle kunna tillämpas på andra företag med en viss justering beroende på den specifika 

företagets förutsättning. Utöver lagerstyrningsmodeller som har tagits fram, har även en ABC-

klassificering gjorts där artiklar kan delas in i olika grupper för att sedan kunna lagerstyra dessa grupper 

på olika sätt. Denna metod är mer en generell och välkänd metod som skulle kunna göras hos andra 

företag. I detta fall gjordes en klassificering på volymvärde och ledtid, då Bosch är intresserade av att 

förbättra lagerstyrningen för de högvärdiga artiklar, samtidigt som det var intressant att undersöka 

ledtiden då den har en stor variation. För andra företag hade kanske inte ledtiden varit en intressant 

klassificering, då det kan finnas andra intressanta parametrar beroende på situationen. Med andra ord 

passar de framtagna lagerstyrningsmodellerna och klassificeringen Bosch bäst då de är framtagna utefter 

deras förutsättningar.  

Vidare användes Boschs produktionsplan och specifika data för att simulera fram resultatet för de olika 

modellerna där slutligen Modell 6 och 7 fick bäst resultat. Det är inte säkert att samma modell hade gett 

bäst resultat hos andra företag vilket gör att det inte kan användas direkt rakt av. Däremot kan metodiken 

för studien användas där egen data används för att se vilken modell som hade passat bäst. För 

totalkostnadsanalysen, som är en mer generell metod, anses vara generaliserbar då principen är att olika 

förutbestämda kostnadsposter beräknas. Vilka poster som ska beräknas bör dock alltid undersökas av 

det berörda företaget då alla som påverkas måste inkluderas för en rättvis bild av verkligheten.  

10.3 Vidare studier 

Vid utvärdering av de studerade artiklarna visade det sig att det kan göras stora besparingar med en rätt 

lagerstyrning. Detta gjordes för fyra av omkring 1000 artiklar hos Bosch. Dessutom undersöktes en 

produktionslina och artiklar som endast finns på den produktionslinan. Ett nästa steg skulle därför kunna 

vara att skala upp antalet artiklar och undersöka hur denna lagerstyrningsmodell fungerar för flera 

högvärdiga artiklar på en annan produktionslina. Detta skulle leda till ett mer tillförlitligt resultat, vilket 

eventuellt önskas innan implementering. Det skulle även kunna undersökas hur B- och C-artiklar med 

avseende på volymvärde med fördel kan lagerstyras. Antingen kan Modell 6 och 7 testas alternativt en 

studie med flera olika lagerstyrningsmetoder utföras.  

En avgränsning i denna studie har varit att produktionsplanen har fördelats ut över veckodagarna. Detta 

överensstämmer inte med verkligheten och en studie kan således vara att ytterligare kontroller effekten 

av omplaneringen.  
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Leverantörerna har även exkluderats ur denna studie vilket gjort att vid beräkning av EOQ och periodisk 

EOQ har samma inköpspris som idag tillämpats. En vidare studie kan således vara att kontrollera om 

inköpspriset kan sänkas om samma kvantitet alltid köps in och om detta bidrar till att en sådan metod 

blir billigare. Detta är intressant då Modell 4 för artiklar med lång ledtid visar goda resultat med tredje 

lägsta totalkostnad och hundraprocentig lagertillgänglighet.  

Som tidigare nämnts i studien, är det ett flertal av de dyra artiklar som fraktas med båt där leverantören 

har som krav att fylla en hel container vid en beställning. Detta gör att lagerstyrningsmodellerna inte är 

applicerbara för dessa artiklar, vilket gör att dessa artiklar skulle kunna undersökas, framförallt med 

tanke på artiklarnas volymvärde. 

Avslutningsvis har det i teorin påtalats att lagerstyrning med hänsyn till säsongsvariationer är ett relativt 

outforskat område och mer studier inom detta område hade kunnat tillföra mycket till Bosch om många 

andra företag i säsongsbetonade branscher. 
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Ordlista 

Ordlista 
 

 

Beställningspunktssystem Lagerstyrningsmetod som innebär att vid passering av en 

viss punkt, beställningspunkten, initieras behov av 

orderläggning 

Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) Metod för att beräkna beställningskvantitet 

Enterprice resource planning (ERP) Benämning för affärssystem 

Jeeves Boschs nuvarande affärssystem 

Karaktäristik Utmärkande drag hos en artikel, i denna rapport, ledtid och 

volymvärde 

Körplan Den plan som beskriver vilken exakt vilken pump som ska 

tillverkas. 

Lagertillgänglighet (LTG) Mått som mäter andelen artiklar som kan levereras direkt när 

det efterfrågas. 

Lagerstyrningsmodell En modell som beskriver när beställning ska ske, vilken 

kvantitet som ska beställas samt hur osäkerhet ska hanteras 

Multiplar (MLT) Är den förpackningsstorlek som artiklarna köps in i. Om 

minsta orderkvantitet ej är tillräcklig beställs multiplar av 

förpackningsstorleken 

Minsta orderkvantitet (MOQ) Minsta orderkvantitet som kan beställas 

SAP Boschs kommande affärssystem 

SERV1 Metod för fastställande av säkerhetslager där dimensionering 

sker efter sannolikheten att få brist under en lagercykel 

SERV2 Metod för fastställande av säkerhetslager där dimensionering 

sker efter sannolikheten att en artikel kan levereras direkt 

vid beställning.  

Säkerhetslager (SL) 

 

Lager som finns för att gardera sig mot osäkerhet i ledtid 

och efterfrågan  

Totalkostnad (TK) Lagrets totalkostnad som i denna studie inkluderar 

lagerföringskostnad, ordersärkostnad, bristkostnad och 

transportkostnad 

Produktionsplan Den plan som ligger till grund för hur mycket som ska 

produceras under en vecka på en produktionslina 
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10 Diskussion 

BILAGOR 

Här presenteras rapportens alla bilagor.  

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Semistrukturerade intervjuer 

Datum: 2019-01-28  

Intervjuperson: Sandra Hultman, materialplanerare. 

Syfte med intervjun: Utförts för att få en förståelse över nuläget.  

Intervjustruktur: Semistrukturerad intervju. 

Titel i referenslista: Materialförsörjningens nuläge. 

Frågor: 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Varför vill ni göra detta projekt och vad vill ni ha för resultat av arbetet? 

 Hur många leverantörer har ni? 

o Hur stora är leverantörerna jämfört med Bosch? 

o Var har ni era leverantörer? 

 Hur varierar ledtiden för leveranserna? 

o Håller leverantörerna sina utlovade ledtider? 

 Vad använder ni för transportsätt? 

 Använder ni er utav single sourcing eller dual soucing? 

 Hur fungerar er nuvarande lagerstyrningsmetod? 

 Hur uppstår ett nettobehov er affärssystem? 

 Hur bestäms säkerhetslagret? 

o Tas det någon hänsyn till leverantörens leveransprecision vid bestämning av 

säkerhetslager? 

 Har ni någon leveransbevakning? 

 Hur bestäms kvantiteten och leveransfrekvensen som köps in? 

 Hur ofta har ni brister? 

o När sker dessa brister? 

o Vad är orsaken till det? 

 Borde vi prata med någon mer i organisationen? 



 

 iii 

Bilagor 

Datum: 2019-01-31 

Intervjuperson: Toni Viheriainen, huvudplanerare. 

Syfte med intervjun: Få en förståelse över nuläget och vilka produkter som finns.  

Intervjustruktur: Semistrukturerad intervju. 

Titel i referenslista: Intervju om produkterna och dess efterfrågan. 

Frågor: 

 Allmänt  

o Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Modeller 

o Hur många modeller har ni? 

o Hur många varianter till respektive modell? 

o Hur skiljer sig modellerna och dess varianter åt? 

o Hur många ingående artiklar består en värmepump utav? 

o Används många artiklar till flera modeller/varianter? 

o Vilken produkt säljer ni mest utav? 

o Hur ser försäljningsfördelningen ut för produkterna? 

 Säsongsvariationer 

o Hur ser säsongsvariationerna ut? 

o Vad för problem upplever du med säsongsvariationer? 

o Vad beror säsongsvariationerna på? 

o Någon produkt/ produktionslina som sticker ut vad gäller säsongsvariation? 

o Är det någon produkt som inte har någon säsongsvariation? 

o Skiljer sig säsongsvariationerna åt för olika marknader? 

o Ser ni någon trend? 

 Prognoser  

o Hur gör ni era prognoser? 

o Vem utför prognoser? 

o Hur stor vikt läggs vid prognoserna? 

o Hur precisa är era prognoser? 

 Borde vi prata med någon mer i organisationen? 
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Ostrukturerade intervjuer 

Datum: 2019-01-09 

Intervjuperson: Björn Diffner, BPS-koordinator; Anders Nordek, Logistikchef; Sandra Hultman, 

Materialplanerare. 

Syftet med intervjun: Rundvandring i godsmottagningen och råvarulagret för att få en förståelse över 

materialflödet på Bosch. 

Intervjustruktur: Ostrukturerad intervju. 

Titel i referenslista: Ej i referenslista 

 

Datum: 2019-02-04 

Intervjuperson: Jonas sköld, godsmottagning. 

Syftet med intervjun: Rundvandring i godsmottagningen och råvarulagret för att få en förståelse över 

materialflödet på Bosch. 

Intervjustruktur: Ostrukturerad intervju. 

Titel i referenslista: Introduktion till lagerverksamheten i godsmottagning och råvarulagret. 

 

Datum: 2019-01-21 - 2019-05-30 

Intervjuperson: Björn Diffner, BPS-koordinator och handledare.  

Syftet med intervjun: Löpande handledning. 

Titel i referenslista: Handledning. 

 

Datum: 2019-01-21 - 2019-05-30 

Intervjuperson: Edisa Skreijl, Materialplanerare. 

Syftet med intervjun: Löpande handledning om materialplanering, inköp och Jeeves. 

Titel i referenslista: Handledning. 

 

Datum: 2019-04-29 

Intervjuperson: Eva-Lott Reehn, HR. 

Syftet med intervjun: Ta reda på kostnaderna per timme för personal i godsmottagning, 

materialplanering och fakturering. 

Titel i referenslista: Lönekostnad. 

 

Datum: 2019-05-07 

Intervjuperson: Jelena Memic, Transport och logistiksupport. 

Syftet med intervjun: Ta reda på transportkostnaderna för de studerade artiklarna. 

Titel i referenslista: Transportkostnad.
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Bilagor 

Bilaga 2 - Litteratursökning 

Nedan presenteras de sökord som användes och iterationen av den metodiska sökningen. 

Sökord 
ABC analysis 

ABC-classification 

Carrying cost 

Cycle stock  

Demand pattern 

Demand variation 

Efterfrågevariation 

EOQ 

Forecasting 

Inventory carrying cost 

Inventory control 

Inventory management 

Inventory turnover rate 

Lagerföringskostnad 

Lead time 

Logistic 

Lot size inventory 

Order point 

Order point system 

Order quantity 

Ordering system 

Safety stock 

Seasonal fluctuation 

Seasonal inventory 

Seasonal pattern 

SERV1 

SERV2 

Silver-meal 

säkerhetslager 

Säsongsvariation 

Total cost 

Totalkostnad 

Warehousing cost 
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 Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3 
 

ID Ordet 

finns i 

Sökord Antal träffar Ordet finns i Sökord Antal 

träffar 

Ordet 

finns i 

Sökord Antal träffar Antal  

lästa 

1 Valfritt Säkerhetslager 0   
 

  
   

0 

2 Valfritt Efterfrågevar* 0   
 

  
   

0 

3 Valfritt Säsongsvar* 0   
 

  
   

0 

4 Valfritt Lagerförings* 0   
 

  
   

0 

5 Valfritt Totalkostnad* 0   
 

  
   

0 

6 Titel Carrying cost* 292 Valfritt Logistic* 11 
   

0 

7 Titel Carrying cost* 292 Valfritt Total cost* 14 
   

1 

8 Titel Inventory carrying cost* 18   
 

  
   

0 

9 Abstract Warehousing 

 cost* 

1071 Valfritt Seasonal 8 
   

0 

10 Titel Seasonal fluctation* 3975 Valfritt Logistic* 6 
   

1 

11 Titel "Buffer stock" 273 Valfritt Season 1 
   

0 

12 Titel "Safety stock" 642 Valfritt Fluctation* 6 
   

3 

13 Titel "Safety stock" 642 Valfritt Variation* 17 
   

5 

14 Titel Seasonal inventory 243 Valfritt Inventory 

control 

35 
   

2 

15 Titel Demand pattern 1776 Valfritt Production 158 Valfritt Inventory 30 0 

16 Titel Demand variation 1033 Valfritt Inventory 

control 

23 
   

0 

17 Titel Demand variation 1033 Valfritt Stock 13 
   

0 

18 Titel Demand pattern 1776 Valfritt Stock 62 Abstract Stock 12 0 

19 Titel "Total cost analysis" 13   
 

  
   

1 

20 Titel Logistic 76621 Abstract "Total cost 

analysis" 

5 
   

2 

21 Abstract Order point system 83217 Abstract Seasonal 

variation 

92 
   

0 
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22 Valfritt Lot size inventory 5976 Valfritt Demand 

variation 

67 
   

2 

23 Valfritt Lot size inventory 5976 Valfritt Seasonal 

variation 

4 
   

0 

24 Valfritt Cycle stock 28144 Valfritt Seasonal 

inventory 

60 
   

3 

25 Titel ABC analysis 1529 Valfritt Demand 

variation 

0 
   

1 

26 Abstract Order quantity 70785 Abstract Demand 

variation 

305 Valfritt Seasonal 18 0 

27 Titel Order quantity 2270 Valfritt Demand 

variation 

19 
   

0 

28 Titel Order quantity 2270 Valfritt Seasonal 7 
   

1 

29 Titel Order quantity 2270 Valfritt Safety stock 18 
   

0 

30 Abstract Order point system 83127 Abstract Seasonal 

pattern 

44 
   

0 

31 Abstract Seasonal pattern 63243 Abstract Safety stock 6 
   

0 

32 Valfritt Ordering system 73826 Valfritt Safety stock 244 
   

1 

33 Valfritt Inventory control 156957 Valfritt EOQ 1206 
   

1 

34 Valfritt Silver-meal 237 Valfritt Inventory 

control 

68 
   

2 

35 Valfritt ABC classification 3617 Valfritt Demand 

forecast 

10    1 
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Bilagor 

Här sammanställs lästa artiklar. Nummer från tabellen motsvarar numret från föregående tabell. 

Nummer Titel Författare År Hämtat Använt 

7 Inventory lot-size models with general time-dependent demand and carrying cost 

functions* 

Moshe F. 

Friedman 

1982 2019-

01-31 

 

10 Distribution of seasonal inventory of the hawaiian pineapple company. Alan R. Eagle 1958 2019-

01-31 

 

12 Inventory management, service level and safety stock Alin Constatin 

Radasanu 

2016 2019-

01-31 

X 

12 Safety stock versus safety time in mrp controlled production system J. A. Buzacott 

& J. G. 

Shanthikumar 

1994 2019-

01-31 

 

12 Integrating safety stock and lotsizing   policies   formulti-stage   inventory 

systems   under   uncertainty 

J. I. Hsu & M. 

K. El-Najdawi 

1991 2019-

01-31 

 

13 Dynamic safety stock in co-production demand-driven wood remanufacturing mills: a 

case study 

Rezvan Rafiei 

et al. 

2015 2019-

01-31 

 

13 Interaction between frequency of rescheduling and the role of safety stock in material 

requirements planning system 

Candace Arai 

Yano & Robert 

C. Carlson 

1987 2019-

01-31 

 

13 A method of determining safety stock D. J Tugwell & 

T. O. Jeffries 

1968 2019-

01-31 

 

13  Safety stock and service levels in periodic review inventory systems W. C Benton 1991 2019-

01-29 

 

13 Managing demand variations with safety stock James. A.G. 

Krupp 

1997 2019-

01-29 

 

14 Inventory control in environments with seasonal demand Stig-Arne 

Mattsson 

2010 2019-

01-29 

X 

14 The simultaneous planning of production, capacity, and inventory in seasonal demand 

environments 

James R. 

Bradley & 

Bruce C. 

Arntzen 

1999 2019-

01-29 

 

19 Integrated logistics management, total cost analysis and optimization modelling Jeremy F. 

Shapiro 

1992 2019-

01-30 

X 

20 Measuring logistics structure Mats 

Abrahamsson & 

1999 2019-

02-01 

X 



 

ix 
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Håkan 

Aronsson 

20 Measuring and selling the value of logistics Douglas M. 

Lambert & 

Renan 

Burduroglu 

2000 2019-

01-31 

X 

22 An eoq model with random variations in demand Percy H. Brill & 

Ben A. Chaouch 

1995 2019-

02-02 

 

22 Production and inventory control with chaotic demands Kung-Jeng 

Wang et al. 

2004 2019-

02-02 

 

24 Bullwhip effect measure in a seasonal supply chain Dong Won Cho 

& Young Hae 

Lee 

2011 2019-

02-02 

 

24 Smoothing inventory decision rules in seasonal supply chains Francesco 

Constantino et 

al. 

2015 2019-

02-03 

 

24 Demand dynamics in the seasonal goods industry: an empirical analysis Gonca P. Soysal 

& Lakshman 

Krishnamurthi 

2012 2019-

02-04 

 

25 Abc analysis for inventory management: bridging the gap between research and 

classroom 

Hanandhal 

Ravinder & 

Ram B. Misra 

2014 2019-

02-04 

X 

27 A coordination system for seasonal demand problems in the supply chain Ching-Ter 

Chang & Hsiao-

Ching Chou 

2012 2019-

02-04 

 

32 Adaptive limits in inventory control Samuel Eilon & 

Joseph Elmaleh 

1970 2019-

02-04 

 

33 Optimality of (s,s) policies in EOQ models with general cost structures Sandun Perera 

et al. 

2017 2019-

02-05 

X 

34 Two modifications of the least cost per period heuristic for dynamic lot-sizing J C Ho et al. 2006 2019-

01-30 

X 

34 Inventory control of raw material using silver meal heuristic method in PR. Trubus alami 

malang 

D M Ikasari et 

al. 

2018 2019-

01-30 

X 

35 Integration of demand forecasts in ABC-XYZ analysis: practical investigation at an 

industrial company 

Bernd Scholz-

Reiter et al. 

2012 2019-

01-25 

X 
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Bilaga 3 – Fördelning av ledtidsavvikelser  
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Bilagor 

Bilaga 4 – Rensade ledtidsavvikelser 

Artikel Ledtid (dagar) Bortsorterade extremvärden (dagar) 

A 42 30, 18, 45, 19 

B 63 - 

C 7 - 

D 7 18, 15, 15 

 

För ledtidsavvikelsen och dess standardavvikelse, se figurer nedan. 
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Bilaga 5 – Fördelning ledtid 

Fördelning över alla Boschs artiklars ledtid 
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Bilaga 6 - Inparametrar 

 

Modell Parameter 

 

Artikel A Artikel B Artikel C Artikel D 

1 𝐸𝑂𝑄 820 26 231 280 

𝜎𝐿𝑇(𝑣) 0,93 0,31 0,14 0,59 

𝜎𝐷(𝑣) 95,1 7,06 64,41 44,65 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉2 479 49 116 83 

2 𝐸𝑂𝑄 820 26 231 280 

𝜎𝐿𝑇,𝐻𝑆(𝑣) 1 0,35 0,16 0,69 

𝜎𝐿𝑇,𝐿𝑆(𝑣) 0,62 0 0,09 0,1 

𝜎𝐷,𝐻𝑆(𝑣) 97,1 8,58 71,6 49,3 

𝜎𝐷,𝐿𝑆(𝑣) 63,9 4,78 44,4 27,2 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉2,𝐻𝑆 423 61 130 76 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉2.𝐿𝑆 243 31 70 32 

3 𝐸𝑂𝑄 820 26 231 280 

𝜎Ö𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟,𝐻𝑆(𝑣) 449,5 27,47 68,59 44,24 

𝜎Ö𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟,𝐿𝑆(𝑣) 418,2 24,52 63,81 41,16 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉2,𝐻𝑆  765 54 99 51 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉2,𝐿𝑆  699 48 90 46 

4 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑘 𝐸𝑂𝑄𝐻𝑆 666 21 183 231 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑘 𝐸𝑂𝑄𝐿𝑆 479 16 141 159 

𝜎𝐿𝑇,𝐻𝑆(𝑣) 1 0,35 0,16 0,69 

𝜎𝐿𝑇,𝐿𝑆(𝑣) 0,62 0 0,09 0,1 

𝜎𝐷,𝐻𝑆(𝑣) 97,1 8,58 71,6 49,3 

𝜎𝐷,𝐿𝑆(𝑣) 63,9 4,78 44,4 27,2 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉2,   𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑘 𝐻𝑆 448 64 139 81 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉2,   𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑘 𝐿𝑆 288 34 81 41 

5 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑘 𝐸𝑂𝑄𝐻𝑆 666 21 183 231 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑘 𝐸𝑂𝑄𝐿𝑆 479 16 141 159 

𝜎Ö𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟,𝐻𝑆(𝑣) 449,5 27,47 68,59 44,24 

𝜎Ö𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟,𝐿𝑆(𝑣) 418,2 24,52 63,81 41,16 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉2,𝐻𝑆  801 57 106 55 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉2,𝐿𝑆  791 52 104 57 

6 

 

 

𝑀𝑂𝑄 192 50 121 112 

𝑀𝐿𝑇 192 1 11 28 

𝜎𝐿𝑇(𝑣) 0,93 0,31 0,14 0,59 

𝜎𝐷(𝑣) 95,1 7,06 64,41 44,65 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉1 459 38 115 93 

7 𝑀𝑂𝑄 192 50 121 112 

𝑀𝐿𝑇 192 1 11 28 

𝜎𝐿𝑇,𝐻𝑆(𝑣) 1 0,35 0,16 0,69 

𝜎𝐿𝑇,𝐿𝑆(𝑣) 0,62 0 0,09 0,1 

𝜎𝐷,𝐻𝑆(𝑣) 97,1 8,58 71,6 49,3 

𝜎𝐷,𝐿𝑆(𝑣) 63,9 4,78 44,4 27,2 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉1,𝐻𝑆  538 48 136 124 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉1,𝐿𝑆  306 27 83 51 

8 𝑀𝑂𝑄 192 50 121 112 

𝑀𝐿𝑇 192 1 11 28 

𝜎Ö𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟,𝐻𝑆(𝑣) 449,5 27,47 68,59 44,24 
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Bilagor 

𝜎Ö𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟,𝐿𝑆(𝑣) 418,2 24,52 63,81 41,16 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉1,𝐻𝑆  846 52 129 84 

𝑆𝐿𝑆𝐸𝑅𝑉1,𝐿𝑆  787 47 120 78 
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Bilaga 7 – Nuläget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artikel A Med omplanering Utan omplanering 

Antal order (St) 12 27 

Ordersärkostnad (SEK) 2 640 5 940 

Lagertillgänglighet (%) 99,62 99,75 

Antal brister (St) 39 26 

Bristkostnad (SEK) 65 838 12 339 

Medellagernivå (SEK) 713 471 

Pris (SEK) 57 57 

Lagerföringskostnad SEK) 955 247 631 154 

Transportkostnad (SEK) 149 339 143 966 

Totalkostnad (SEK) 1 173 064 793 399     
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Artikel B Med omplanering Utan omplanering 

Antal order (St) 9 5 

Ordersärkostnad (SEK) 1980 1100 

Lagertillgänglighet (%) 100,00 100,00 

Antal brister (St) 0 0 

Bristkostnad (SEK) 0 0 

Medellagernivå (SEK) 111 103 

Pris (SEK) 1 697,55 1 697,55 

Lagerföringskostnad SEK) 4 425 105 4 119 699 

Transportkostnad (SEK) 8379 6125 

Totalkostnad (SEK) 4 435 464 4 126 924     
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Artikel C Med omplanering Utan omplanering 

Antal order (St) 25 42 

Ordersärkostnad (SEK) 5 500 9 240 

Lagertillgänglighet (%) 100 100 

Antal brister (St) 0 0 

Bristkostnad (SEK) 0 0 

Medellagernivå (SEK) 666 534 

Pris (SEK) 457,23 457,23 

Lagerföringskostnad SEK) 7 151 004 5 735 461 

Transportkostnad (SEK) 138 580 136 400 

Totalkostnad (SEK) 7 295 084 5 881 101     
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Artikel D Med omplanering Utan omplanering 

Antal order (St) 13 32 

Ordersärkostnad (SEK) 2860 7040 

Lagertillgänglighet (%) 100 91,63 

Antal brister (St) 0 311 

Bristkostnad (SEK) 0 351 985 

Medellagernivå (SEK) 203 85 

Pris (SEK) 184,94 184,94 

Lagerföringskostnad SEK) 882 413 371 208 

Transportkostnad (SEK) 46 866 47 671 

Totalkostnad (SEK) 932 139 777 904     
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A
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1 12 2640 99,05 98 54 353 739 57 989 515 155 504 1 202 012 

2 12 2640 99,46 56 38 811 597 57 800 003 143 909 985 362 

3 12 2640 100 0 0 977 57 1 308 714 155 504 1 466 858 

4 17 3740 100 0 0 630 57 844 054 150 018 997 812 

5 18 3960 100 0 0 944 57 1 264 196 156 947 1 425 102 

6 33 7260 100 0 0 601 57 804 374 149 396 961 029 

7 33 7260 99,4 62 47 600 494 57 660 888 146 681 862 428 

8 32 7040 100 0 0 847 57 1 134 335 154 826 1 296 201 

A
rt

ik
el

 B
 

1 9 1980 100 0 0 98 1 697,55 3 897 558 6 370 3 905 908 

2 9 1980 100 0 0 106 1 697,55 4 208 006 5 733 4 215 719 

3 10 2200 100 0 0 99 1 697,55 3 961 114 6 370 3 969 684 

4 14 3080 100 0 0 100 1 697,55 3 987 239 6 346 3 996 665 

5 14 3080 100 0 0 99 1 697,55 3 932 086 6 346 3 941 511 

6 5 1100 100 0 0 96 1 697,55 3 837 057 6 125 3 844 282 

7 5 1100 100 0 0 102 1 697,55 4 050 948 6 125 4 058 173 

8 5 1100 100 0 0 103 1 697,55 4 119 699 6 125 4 126 924 

A
rt

ik
el

 C
 

1 25 5 500 100 0 0 245 457,23 2 635 791 127 193 2 768 484 

2 25 55 00 100 0 0 236 457,23 2 531 227 127 193 2 663 920 

3 25 5 500 99,83 12 7 363 230 457,23 2 465 143 127 193 2 605 200 

4 36 7 920 99,89 8 4 697 223 457,23 2 397 326 129 374 2 539 316 

5 36 7 920 99,89 8 4 697 219 457,23 2 349 427 129 374 2 491 417 

6 43 9 460 100 0 0 208 457,23 2 229 305 127 193 2 365 958 

7 43 9 460 99,36 42 30 313 198 457,23 2 125 118 128 647 2 293 537 

8 42 9 240 100 0 0 213 457,23 2 291 771 128 647 2 429 658 
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A
rt

ik
el

 D
 

1 13 2 860 100 0 0 203 184,94 882 413 48 040 933 314 

2 13 2 860 99,81 7 9 333 177 184,94 770 678 48 040 830 912 

3 13 2 860 99,81 7 9 333 174 184,94 756 697 48 040 816 931 

4 19 4 180 99,84 6 8 000 139 184,94 605 780 50 403 668 363 

5 19 4 180 96,77 120 81 333 120 184,94 520 760 48 410 654 683 

6 33 7 260 95,99 149 145 227 106 184,94 461 721 48 410 662 618 

7 33 7 260 100 0 0 122 184,94 530 547 49 149 586 956 

8 33 7 260 97,79 82 98 167 111 184,94 480 646 47 671 633 744 
  

  



 

xxx 

 

Bilaga 9 – Summerat resultat 
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1 36 7 920 99,68 98 54 352 751 57 3 016 460 463 798 3 542 531 

2 36 7 920 99,31 213 98 132 633 57 2 541 704 452 203 3 099 960 

3 36 7 920 100,00 0 0 978 57 3 928 789 463 798 4 400 508 

4 54 11 880 100,00 0 0 578 57 2 319 719 465 014 2 796 613 

5 55 12 100 100,00 0 0 926 57 3 717 844 472 282 4 202 227 

6 91 20 020 99,92 25 10 447 562 57 2 258 323 456 332 2 745 123 

7 87 19 140 99,80 62 47 600 545 57 2 187 596 448 187 2 702 523 

8 80 17 600 100,00 0 0 865 57 3 475 605 464 477 3 957 682 

A
rt

ik
el

 B
 

1 27 5 940 100,00 0 0 95 1 698 11 374 892 17 199 11 398 031 

2 26 5 720 100,00 0 0 105 1 698 12 532 655 16 562 12 554 937 

3 29 6 380 100,00 0 0 98 1 698 11 688 701 17 836 11 712 917 

4 40 8 800 100,00 0 0 99 1 698 11 884 717 18 007 11 911 524 

5 41 9 020 100,00 0 0 96 1 698 11 513 004 17 493 11 539 517 

6 15 3 300 100,00 0 0 97 1 698 11 557 005 18 375 11 578 680 

7 16 3 520 100,00 0 0 99 1 698 11 854 925 18 375 11 876 820 

8 16 3 520 100,00 0 0 102 1 698 12 152 845 18 375 12 174 740 

A
rt

ik
el

 C
 1 76 16 720 99,96 7 5 242 249 457 8 011 853 385 544 8 419 360 

2 76 16 720 99,09 180 120 579 235 457 7 573 695 385 544 8 096 539 

3 76 16 720 99,31 136 95 916 237 457 7 627 789 386 667 8 127 092 

4 107 23 540 98,44 308 210 466 208 457 6 711 668 384 288 7 329 963 

5 107 23 540 98,99 199 147 377 211 457 6 798 957 384 090 7 353 965 



 

xxxi 

 

6 120 26 400 100,00 0 0 201 457 6 474 712 382 306 6 883 418 

7 121 26 620 99,45 109 73 210 196 457 6 324 052 385 213 6 809 096 

8 121 26 620 99,96 9 6 606 214 457 6 882 917 386 425 7 302 568 

A
rt

ik
el

 D
 

1 39 8 580 98,99 113 135 197 258 185 3 368 700 147 077 3 659 555 

2 39 8 580 94,37 628 379 956 179 185 2 333 323 143 382 2 865 241 

3 39 8 580 94,30 636 373 307 186 185 2 422 005 143 382 2 947 274 

4 57 1 2540 97,90 234 200 833 151 185 1 967 225 145 995 2 326 593 

5 57 1 2540 88,58 1273 413 985 151 185 1 961 632 144 002 2 532 160 

6 97 2 1340 98,31 188 201 288 158 185 2 064 546 146 338 2 433 512 

7 98 2 1560 99,68 36 5 1394 164 185 2 140 312 148 555 2 361 822 

8 96 2 1120 97,63 264 259 561 130 185 1 694 836 142 643 2 118 160 
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Bilaga 10 – Känslighetsanalys förändrat 

säkerhetslager i nuläget 

 

 

Artikel B Täckta veckor 

Säkerhetslager (St) 25 

Antal order (St) 5 

Ordersärkostnad (SEK) 1100 

Lagertillgänglighet (%) 100 

Antal brister (St) 0 

Bristkostnad (SEK) 0 

Medellagernivå (SEK) 92 

Pris (SEK) 1697,55 

Lagerföringskostnad SEK) 3 668 541 

Transportkostnad (SEK) 6 125 

Totalkostnad (SEK) 3 675 766 

 

 

Artikel C Täckta veckor Andel av ledtid som täcks 

Säkerhetslager (St) 331 110 

Antal order (St) 41 39 

Ordersärkostnad (SEK) 9020 8580 

Lagertillgänglighet (%) 100 99,98 

Antal brister (St) 0 1 

Bristkostnad (SEK) 0 756 

Medellagernivå (SEK) 384 203 

Pris (SEK) 457,23 457,23 

Lagerföringskostnad SEK) 4 124 288 2 180 288 

Transportkostnad (SEK) 132 765 126 709 

Totalkostnad (SEK) 4 266 073 2 316 332 

 

 

 

 

 

 

 


