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Sammanfattning 
Det är viktigt för företag som säljer eller tillverkar produkter att veta när efterfrågan för dessa 
produkter uppstår och hur stor den efterfrågan är. Utifrån detta kan sedan företag med hjälp av 
materialstyrningsmetoder bestämma när produkterna ska köpas in eller tillverkas. 
Materialstyrningsmetoder hjälper med att tillfredsställa kunderna samtidigt som det är möjligt 
att kostnadseffektivisera produktflödet. Återförsäljaren som detta examensarbete handlar om 
har i dagsläget ingen sådan materialstyrningsmetod och upplever brist i lagret för artiklar från 
en särskild leverantör. Syftet med detta arbete är att ta fram förslag på 
materialstyrningsmetoder som återförsäljaren kan använda för att tillfredsställa efterfrågan. 

Med hjälp av inhämtat data i form av inköps- och försäljningshistorik, årsredovisning, 
tidmätningar och intervjuer beräknades svaren för frågor kring hur stora beställningarna ska 
vara, när de ska läggas och hur stort säkerhetslagret ska vara enligt olika 
materialstyrningsmetoder. De uppnådda resultaten analyserades sedan med hänsyn till 
ekonomiska aspekter för återförsäljaren och för att kunna ge rekommendationer inför 
framtiden. 

Detta arbete fokuserade på två materialstyrningsmetoder. Dessa var den ekonomiska 
orderkvantiteten (EOQ) och täcktidsplaneringen. När den ekonomiska orderkvantiteten 
används för materialstyrningen beräknas beställningarnas storlek utifrån historiska data och är 
konstant, det vill säga att varje beställning har samma kvantitet. Beställningarna läggs när en 
viss nivå i lagret nås, den är alltså inte tidsbunden. Inom täcktidsplaneringen läggs 
beställningar när en viss tid har förflutit sedan den senaste beställningen. Beställningarnas 
storlekar kan variera från gång till gång då beställningskvantiteten används för att nå en viss 
lagernivå. Dessa metoder genomfördes i två varianter. I den första varianten genomfördes 
beräkningar genom att använda data från hela året utan säsongsindelning. I den andra 
varianten tillämpades en säsongsvariation, då återförsäljaren upplever variationer i efterfrågan 
under årets gång. Här genomfördes separata beräkningar för högsäsong och lågsäsong. I 
teorin bör detta ge mer optimala värden för att tillfredsställa kundernas varierande efterfrågan 
under de olika säsongerna under året. Att anpassa lagernivån till den efterfrågan som finns 
innebär även att man inte binder mer kapital än nödvändigt.  

Samtliga alternativa lösningar som analyserades leder till lägre bundet kapital och därmed 
lagerföringskostnader än i nuläget, samt att servicenivån är högre än i nuläget. 
Lagerföringskostnader för samtliga alternativ visas i kronor i nedanstående tabell. 

Metod Lagerförings- 
kostnad 

Nuläge 76 247 
EOQ hela året 57 494 
EOQ säsong 57 100 
Täcktid hela året 62 270 
Täcktid säsong 53 987 

 
Inför framtiden rekommenderas att återförsäljaren analyserar mer data från fler år för att 
tydligare kunna bestämma trender i efterfrågan, för att på så sätt kunna anpassa sig bättre efter 
kundernas behov. Det rekommenderas även att återförsäljaren bör undersöka liknande 
lösnigar för materialstyrningen från andra leverantörer. 
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Abstract 
It is important for a company that sells or produces goods to know when demand for these 
goods will arise and how large that demand is. Based on this, the company can then, with the 
help of material management methods, determine when the goods should be produced or 
purchased. Material management methods can help satisfy the customers and reduce costs at 
the same time. The retailer that this thesis concerns has no material management method at 
this time and experiences shortages for articles from a certain supplier. The purpose of this 
thesis is to propose material management methods that the retailer can use to satisfy demand.  

With the help of collected data in the form of purchasing and sales history, financial 
statement, time measurements and interviews, questions regarding the size and timing of 
orders as well as the size of the safety stock were answered. The results were then analysed 
with regards to the economic impact on the retailer and in order to issue recommendations for 
the future. 

This thesis is focused on two material management methods. These were the economic order 
quantity (EOQ) and run-out time planning. When the economic order quantity is used, the 
quantity of the orders is calculated using historical data and is constant, meaning the order 
quantity does not change over time. The orders are placed when a certain stock level is 
reached. When using run-out time planning, orders are placed when a certain time has passed 
since the latest order. The order quantity can vary as it is used to reach a certain stock level. 
These methods were calculated in two variants. For the first variant, the collected data was 
used for the whole year without seasonal adjustments. For the second variant, the data was 
split into seasons, as the retailer experiences fluctuations in the demand over the course of a 
year. In theory, this should result in more optimal values in order to satisfy the customers 
changing demands during the seasons. Adjusting the stock levels to the changing demand 
means that equity is not tied more than needed. 

All alternative solutions that were analysed result in less tied equity and therefore lower 
inventory costs compared to the current state, as well as an increased service level. The 
inventory costs for all alternatives are shown in SEK in the table below. 

Method Inventory 
costs 

Current 76 247 
EOQ whole year 57 494 
EOQ seasonal 57 100 
Run-out whole year 62 270 
Run-out seasonal 53 987 

 

For the future, it was recommended that the retailer analyses more data from several years in 
order to determine demand trends more accurately in order to increase its ability to meet 
customer demand. It was also recommended that the retailer should examine similar 
approaches for material management methods for other suppliers.  
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1. Inledning 
Återförsäljaren som ingår i detta arbete är en leverantör och installatör av tak, byggplåt och 
kringprodukter. Bolaget bildades 2011 och har anställda med lång erfarenhet inom branschen. 
År 2017 omsatte bolaget drygt 74 miljoner kronor och har i dagsläget åtta anställda. Bolaget 
har tio leverantörer för byggmaterial. Byggmaterialet säljs antingen vidare direkt, säljs med 
montering och installation eller anpassas enligt kunders önskemål. Kontoret och lagret är 
placerat på Argongatan i Mölndal i Västra Götaland och man har den största delen av sina 
kunder i Storgöteborg (Återförsäljaren, u.d. a). 

1.1 Problemformulering 
Bolaget har växt kraftigt sedan starten och på fem år (2012 till 2017) nästan fördubblat sin 
nettoomsättning (Ratsit AB, 2018). Då bolaget är så pass nybildat och är relativt litet på 
marknaden har affärerna med leverantörerna varit begränsade i antal. Detta har bidragit till att 
bolaget saknar en process för materialstyrning, vilket innebär att det saknas kontroll över när 
order ska läggas och vilka kvantiteter orderna ska innehålla. Då bolaget under de senaste åren 
har växt både med avseende på omsättning och antal leverantörer, kräver den nuvarande 
situationen att beställningar struktureras upp för att undvika att leverans- och 
lagerföringskostnader blir för höga. Under senare tid har återförsäljaren upplevt att det allt 
oftare förekommer att produkter blir slutsålda innan nästa leverans för dessa produkter 
inkommer. Den ökade omsättningen tillsammans med en obefintlig materialstyrningsprocess 
leder till att lagrade produkter tar slut, vilket betyder att man riskerar att förlora potentiella 
kunder (Återförsäljaren, u.d.).  

 
Problemet med att inte ha någon sorts materialstyrningsprocess får säljarna hos återförsäljaren 
uppleva dagligen. Utöver att bolaget saknar en materialstyrningsprocess saknas även ett 
warehouse management system (WMS). Att båda saknas innebär att ett vanligt scenario är att 
kunder ringer till säljarna för att beställa produkter och säljarna inte kan bekräfta 
beställningen. Detta då säljaren inte kan veta vad som finns tillgängligt i lager. Säljarna 
behöver först ta sig till lagret för att se och uppskatta vad som finns i lager, som förvärras om 
produkterna står högt upp i ställage och en truckförare behöver finnas tillgänglig. När säljaren 
har bekräftat vad som finns i lager kan säljaren återkoppla till kund om materialet finns 
tillgängligt för direkt leverans/upphämtning eller om återförsäljaren i sin tur behöver beställa 
från sin leverantör. Tiden från beställning från leverantör kan ta från dagar till veckor, 
beroende på leverantör och tillgänglighet. Att behöva vänta som kund för att få beställa, måste 
anses som en nackdel bland konkurrensen. 

 
En av de större leverantörerna till återförsäljaren är en leverantör med kontor och produktion i 
Staffanstorp i Skåne (Leverantören, u.d.). Antalet inleveranser varierar mellan en till två 
gånger per vecka, försäljning av produkter från leverantören sker nästan dagligen vilket 
kräver en planering av inleveranser och köp för återförsäljarens del. Årskostnaden för inköpen 
av leverantörens produkter motsvarar ungefär en tiondel av återförsäljarens totala årliga 
omsättning. Leverantören är också den tredje största leverantören till återförsäljaren, mätt i 
intäkter per år. 

Leverantören är ett företag vars främsta fokus är på taktäckning, detta innebär till exempel 
takpannor och valmtätning. Något som är karakteristiskt för denna bransch är att den är 
säsongsberoende, med nästintill ingen efterfrågan under vintern, men stor efterfrågan under 
våren. Då återförsäljaren saknar en process för materialstyrningen kan dessa variationer leda 
till bristförhållanden i återförsäljarens lager. Återförsäljaren upplever att detta problem 
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framträder mer med produkter relaterade till denna leverantören än till andra. Då företaget har 
en del fasta kostnader i samband med sitt lager kan en större lagermängd, som till exempel 
säkerhetslager, hjälpa företaget att utnyttja stordriftsfördelar. Utöver detta har denna 
leverantören längst leveranssträcka av återförsäljarens största leverantörer, vilket innebär att 
variationen i ledtiden kan vara större än för andra leverantörer med kortare leveranssträckor. 
Det är då viktigt att ha en materialstyrningsprocess för att kunna anpassa sina beställningar till 
dessa variationer. Vidare innebär en längre leveranssträcka att förändringar i antal leveranser 
har en högre påverkan från miljöperspektivet i jämförelse med andra, närliggande, 
leverantörer.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett förslag på materialstyrningsprocess för 
återförsäljaren för att förbättra bolagets lagertillgänglighet. Detta görs genom att studera 
materialflödet mellan leverantören och återförsäljaren.  
 

1.3 Avgränsningar 
Då återförsäljaren upplever bristförhållanden oftare för produkter från denna leverantören, 
och på grund av den högre miljöpåverkan och en stor mängd av fakturor från leverantörer och 
kunder kommer den inhämtade data i detta examensarbete att begränsas till produkter från 
denna leverantören samt inköp och försäljningen under räkenskapsåret från 2017-04-01 till 
2018-03-31. Produkter som återförsäljaren köper in från leverantören är takpannor av tegel i 
olika former, såsom nockar, halvpannor, hardtop (starkare material), ytbehandlade plattor, 
plus (mer lyster), valmtätning. Examensarbetets huvudområde är logistik och byggbranschen, 
och kommer därför inte att innehålla djupare analyser och information utanför detta område.  

 

1.4 Frågeställningar 
Utifrån bakgrunden och syftet har tre frågeställningar formulerats som ska besvara vilka 
orderkvantiteter som är lämpliga för takprodukterna från leverantören, när beställningarna ska 
ske och vilken storlek säkerhetslagret bör ha. Dessa uttrycks följande: 

• Vilken orderkvantitet bör man ha för de olika produkterna? 

• Hur stort bör säkerhetslagret vara? 

• När ska beställningar göras för att levereras i tid enligt behov? 
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2 Teoretisk referensram 
Detta examensarbete handlar om att ta fram förslag på en materialstyrningsprocess för 
återförsäljaren. För att kunna utföra detta arbete måste teorin bakom 
materialstyrningsprocesser, kostnader relaterade till lager och säkerhetslager förklaras för att 
få en djupare förståelse inom ämnet.  

2.1 Logistik 
Logistik är något som är närvarande världen runt och i varje del av samhället och handlar inte 
bara om distribution av varor och personer, utan även om kringtjänster, planering av 
produktion och lager och informationshantering. Logistik omfattar hela processen från råvara 
till slutprodukt. Målet med logistik är att kostnadseffektivisera processen, att göra den flexibel 
med hänsyn till efterfrågan och att tillföra värde till produkten under processen (Gleissner och 
Femerling, 2013). 

Ekonomi spelar en viktig roll inom logistiken, då ett optimerat och välfungerande 
logistikflöde gynnar verksamheten. För ett producerande företag är det till exempel viktigt att 
koordinera inflödet av komponenter, produktionen och utflödet av färdiga produkter så att rätt 
antal komponenter mottages vid rätt tidpunkt för att kunna tillfredsställa efterfrågan för 
produkterna i tid. Ett icke optimerat flöde kan ge upphov till onödiga kostnader som kan 
skada företaget, om till exempel antalet producerade produkter är högre än den faktiska 
efterfrågan innebär detta högre lagerhållningskostnader och bunden kapital (Jonsson och 
Mattsson, 2016).  

Jonsson och Mattson (2016) definierar logistik som ”planering av, organisering och styrning 
av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och 
returflöden av produkt och material, och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga 
intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg 
kapitalbindning, små miljökonsekvenser och goda sociala förutsättningar”. 

2.1.1 Försörjningskedjan 
Försörjningskedja är ett begrepp som används mycket inom logistiken och handlar om att inte 
bara se på en enstaka verksamhet, utan att även titta på kringliggande kontext, i detta fall 
kedjan av aktörer som leder från råvara till färdig produkt. Syftet med en försörjningskedja är 
att samarbeta med andra aktörer, det vill säga företag, för att minska den totala kostnaden för 
varor och på så sätt leverera produkten till kunden på billigaste sättet. Det har blivit allt 
viktigare att ha en väl fungerande försörjningskedja i samband med att globaliseringen har 
ökat och aktörer i kedjan kan vara utspridda runt hela jordklotet (Jonsson och Aronsson, 
2016).  

Att tänka på hela försörjningskedjan istället för bara enstaka verksamheter kan vara av 
betydelse i vissa situationer, då en förändring för en utav aktörerna kan innebära förändringar 
för andra aktörer. Detta gäller inte bara mellan olika nivåer i kedjan, som till exempel mellan 
en återförsäljare och dess leverantörer, utan även mellan olika återförsäljare. Ju mer 
sammanknuten en försörjningskedja är, desto enklare är det för problem hos en av aktörer att 
ha effekt hos övriga aktörer (Fahimnia et al., 2019). 

2.2 Byggbranschen 
Tak och byggplåtsbranschen är relaterad med byggbranschen i övrigt. Det råder bostadsbrist i 
många städer i Sverige och entreprenörer och politiker gör vad de kan för att försöka mätta 
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behovet på bostäder. Bostäder byggs både av privatpersoner och företag (SCB, 2015). Även 
intresset för att renovera och bygga om privata villor och hus är stort. Detta har lett till en 
expansion av byggvaruhusmarknaden i Sverige och resten av norra Europa (Sandberg, 2010).  

Gällande privatpersoner och renoveringar är den delen av branschen säsongsbetonad, när det 
är bra väder sker den större delen av försäljningen och förbrukningen. Det finns även en 
mindre efterfrågan för till exempel oplanerade reparationer, som sker under lågsäsong på 
grund av dåliga väderförhållanden som förstör byggnader. 

Andra faktorer som karakteriserar byggbranschen generellt är att många byggnader ser olika 
ut och är anpassade till sin omgivning, som kräver många typer av material och utformningar. 
En stor del av nybyggnationer är upphandlade, som ställer olika krav på entreprenörerna och 
deras material för att kunna få fram de rätta anbuden till upphandlingarna. Det finns många 
entreprenörer, allt från multinationella företag till egenföretagare, dessutom brukar det vara 
tiotals entreprenörer med under samma byggnation (Karlsson, 2018). 

Byggbranschen påverkas av ett antal externa faktorer, såsom landets och världens ekonomi, 
landets import och export, arbetslöshet och fastighetspriser. Olika delar inom byggbranschen 
påverkas dock olika av dessa faktorer, då ett lägre bostadspris inte betyder att efterfrågan för 
nybyggnationer som inte är bostäder minskar. För enstaka företag inom branschen kan det 
dock innebära en utmaning att förutse exakt hur dessa faktorer kommer att påverka sin egen 
verksamhet inför framtiden, då det finns en brist av empiriska studier för flera av de externa 
faktorerna. Företagen har dock möjligheten att använda sig av den data som finns tillgänglig, 
som till exempel bruttonationalprodukt (BNP) och prisindex i producent- och importled (PPI) 
(Jiang och Liu, 2015). 

2.3 Efterfrågemönster 
Enligt Jonsson och Mattson (2016) finns det främst tre olika typer av efterfrågemönster. 
Dessa typer är slumpmässig variation, trend och säsong. Vilken typ av efterfrågemönster som 
är aktuell för en produkt kan avgöras genom att titta på historiska försäljningsdata för 
produkten.  

Den slumpmässiga variationen kännetecknas av att efterfrågan kan variera kraftigt från period 
till period utan att bibehålla en positiv eller negativ förändring över flera perioder (Jonsson 
och Mattsson, 2016). 

Att efterfrågan följer en trend betyder att efterfrågan rör sig i en riktning och antingen sjunker 
eller stiger konstant. Detta kan vara fallet när en produkt precis har släppts på marknaden och 
börjar bli mer känd (Axsäter, 2015). 

Många industrier upplever en variation som är säsongsberoende i efterfrågan. Det kan vara 
svårt att förutse hur kraftigt ökningen mellan låg- och högsäsongen kommer att vara och i 
vissa fall även när säsongsövergången kommer att ske. Till följd av detta kan en så kallad 
bullwhip-effekt, som behandlas senare i rapporten, uppstå. Inom en försörjningskedja kan 
aktörer försöka minska effekterna av en plötslig ändring i efterfrågan genom att dela 
information om prognoser med varandra (Huang et al., 2017). 

2.4 Inköp 
Inköp kan delas in två olika kategorier, antingen strategisk eller operativ. Strategiskt inköp 
handlar om att ta fram långvariga avtal med leverantörer medan operativt inköp är mer 
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kortsiktigt. För att kunna ha ett effektivt inköpssystem krävs att man känner till den 
förväntade efterfrågan och att man känner till leverantörers förmåga att uppfylla behovet. Man 
måste även vara medveten om vilka kostnader som inköp av produkter medför, utöver själva 
produktpriset. Att köpa in ett högre antal produkter kan ge fördelar som att priset per styck 
blir lägre genom antingen mängdrabatt eller transportkostnaden fördelas över flera produkter. 
Dock medför detta att mer kapital blir bunden och att lagerföringskostnader ökar. Det är då 
viktigt att balansera dessa kostnader för att uppnå en optimal totalkostnad (Jonsson & 
Mattson, 2016). 

Oskarsson et al. (2013) tillägger att ju flexiblare ens leverantörer är, desto flera material-
styrningsmetoder kan väljas mellan. Generellt kan sägas att ju längre transportsträckan är, 
desto mindre flexibla blir leveranserna. 

2.5 Lager 
Lager kan finnas på många platser inom ett företag. Det kan finnas ett lager för råvaror, ett 
mellanlager mellan två olika produktionssteg och färdigvarulagret. Att lagerhålla produkter 
ger både för- och nackdelar. Fördelar med att ha lager för producerande företag är att det gör 
det möjligt att ha igång produktionen så mycket som möjligt utan att behöva vänta på att nya 
komponenter eller råvaror levereras. Lager kan även ge stordriftsfördelar i form av att 
lastbilar som levererar de färdiga produkterna kan utnyttjas bättre. Det gör det även enklare att 
ha tillräckligt antal produkter för att säkerställa att efterfrågan kan uppfyllas när efterfrågan 
uppstår. Man kan även ha lager som skyddar mot försenade eller uteblivna leveranser, ett så 
kallad säkerhetslager (Oskarsson et al., 2013).  

Nackdelar med ett lager är dock att det ger upphov till kostnader. Det krävs en lokal där lagret 
placeras, vilket kan betyda att en ny lokal måste byggas eller hyras samt underhållas. Vidare 
kräver ett lager utrustning för att hantera de lagrade produkterna. Inte minst betyder ett lager 
att kapital blir bundet i de produkter som lagerförs, vilket betyder att företaget har en minskad 
tillgänglig kapital och således mindre pengar att spendera om det skulle behövas (Oskarsson 
et al., 2013). 

2.5.1 Lagerföringskostnader 
Kostnader gällande lagerföring innefattar de kostnader som de lagrade produkterna står för. 
Till exempel kostnader för investerat kapital och för den risk man tar genom att lagerföra 
produkter, det kan även innefatta kostnader för svinn, inkurans, olyckor, bränder, stölder eller 
skadegörelser. För att förklara termen ytterligare kan man beskriva lagerföringskostnader som 
de pengar som är investerade i produkter som sedan kommer att säljas och förhoppningsvis 
leda till ett överskott av pengar i form av vinst. Det kan också vara att produkterna har korta 
livslängder, till exempel livsmedel. Dessa kostnader är vanligtvis beroende av hur många 
produkter man lagrar eller hur fullt lagret är (Oskarsson et.al., 2013). För att räkna fram 
lagerföringskostnader tar man hjälp av lagerräntan. Formeln för lagerräntan redovisas i 
ekvation 1.  � =  ∑ 賃�椎沈痛�鎮賃墜鎚痛津�鳥 椎勅追 å追+追沈鎚賃賃墜鎚痛津�鳥 椎勅追 å追陳勅鳥勅鎮鎮��勅追�ä追鳥勅                     (1) 

där  
r = lagerräntan 

Sedan multipliceras r med 100 för att få resultatet i procent. 
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För att beräkna medellagervärdet måste man känna till produkternas värde i lagret samt 
medellagernivån. Medellagernivån beräknas med hjälp av orderkvantiteten och 
säkerhetslagrets storlek (Oskarsson et al., 2013). Formeln för medellagervärdet enligt 
Oskarsson et al. (2013) redovisas nedan i ekvation 2.  警詣� = 喧 ∗ 岫鯨詣 + �態岻                     (2) 

där  
MLV = medellagervärde 
p = produktvärde i lagret 
SL = antal produkter i säkerhetslagret 
Q = orderkvantitet 

2.5.2 Lagerhållningskostnader 
Kostnader för förvaring och fastigheter/utrymmen som lager eller brädgårdar där produkter 
förvaras definieras som "lagerhållningskostnader". Vidare inkluderar det även kostnader för 
personal, avskrivningar för fastigheter, utrustning som exempelvis truckar, administration för 
lager, interna transporter, vatten, värme och el för anläggningen (Jonsson & Mattson, 2016).  

Dessa kostnader är oberoende av hur många produkter som finns i lagret, snarare är det 
beroende av hur stora fastigheterna är och hur många anställda man har. Med undantaget för 
om man hyr eller leasar förvaringsplatser, då ytan eller platserna varierar på kortsiktig basis. 
Antalet in- och utleveranser kan också påverka lagerhållningskostnaderna, då det sker många 
in- och utleveranser kan det krävas mer personal och utrustning än om det var färre in- och 
utleveranser. Däremot om man har fler inleveranser så kan man hålla lägre lagernivåer, och 
därmed färre investerade kronor i lagret (Oskarsson et al., 2013). 

Vidare uppkommer lagerhållningskostnader vid specifika, isolerade tidpunkter istället för 
utsträckta över en längre tid. Ett exempel på detta är lönekostnaden, som typiskt brukar 
betalas ut allt på en gång i slutet av en månad (Avinadav och Henig, 2015). 

2.6 Lagerstyrning 
Att föra och underhålla ett lager handlar inte om att upprätta ett lager, köpa in så många 
artiklar som får plats i lagret och sedan inte tänka mer på lagret. För företag vars verksamhet 
baseras på att sälja produkter är det viktigt att veta vilka och när produkter behövs i lagret, 
och i vilken kvantitet. Detta är viktigt, då man inte vill vara utsåld när det uppstår efterfråga, 
vilket innebär att man går miste om intäkter, samt att missnöjda kunder i framtiden kan 
komma att köpa från konkurrenter. Samtidigt är det viktigt att inte ha för mycket i lager 
heller. När produkter köps in och placeras i lager medför detta bundet kapital och 
lagerhållningskostnader. Ifall ett företag då köper in en för stor mängd av en produkt kan den 
kommer att ligga i lagret under en lång tid, vilket betyder onödigt höga 
lagerhållningskostnader och att det bundna kapitalet är större än vad som behövs. Samtidigt är 
det orealistiskt att ha dagliga leveranser, då varje leverans medför ordersärkostnader (Jonsson 
& Mattson, 2016). 

Det är då viktigt att hitta en balans mellan att placera stora beställningar med en lägre 
frekvens eller mindre beställningar med en högre frekvens. För att hitta denna balans kan man 
använda sig av ett utbud av metoder, som till exempel Wilsonformeln eller Silver & Meal. 
Man kan kategorisera dessa metoder utifrån sina egenskaper för orderkvantiteten och 
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orderperiodicitet. Dessa egenskaper kan antingen vara fasta eller varierande. En varierande 
kvantitet innebär att orderkvantiteten kan skilja sig mellan två beställningar, medan en 
varierande periodicitet innebär att tiden mellan beställningar kan variera från gång till gång 
(Oskarsson et al., 2013). 

Något som karakteriserar de olika modellerna är att de använder sig av parametrar och 
variabler för att bestämma orderkvantitet, beställningspunkt och säkerhetslager. De skiljer sig 
dock i vilka parametrar och variabler de använder sig av, samt på vilket sätt dessa används. 
Några modeller är kvantitetsbaserade, det vill säga att beställningspunkter utgår från antal 
produkter i lager, medan andra är tidsbaserade, det vill säga att beställningspunkter utgår från 
tiden mellan leveranser (Jonsson & Mattsson, 2016). 

2.6.1 Ledtid 
Ett begrepp som spelar en central roll i planeringen av lager och beställningar är ledtiden. 
Ledtid dyker upp på många olika platser i en försörjningskedja. Inom ett producerande företag 
finns ledtid i till exempel produktionen, där ledtid kan vara hur mycket tid som går för att 
hämta komponenter från lagret och sedan påbörja produktionen. För företagets kund syftar 
begreppet däremot på den tiden som förflyter mellan att en beställning uppkommer och när 
beställningen levereras (Oskarsson et al., 2013). Ledtiden påverkar inte bara planering av 
beställningar, utan även storleken på säkerhetslagret, då en kortare ledtid innebär lägre 
variationer i efterfrågan under ledtiden (Prak et al., 2017). 

2.6.2 Säkerhetslager 
Då saker och ting sällan fungerar helt felfritt och diverse osäkerheter är en del av vardagen, så 
måste företag skydda sig mot sådana osäkerheter som påverkar dem. Inom lagerstyrning 
kallas detta skydd säkerhetslager. Som namnet antyder så är säkerhetslager ett tal som visar en 
gräns där antal produkter i lagret är säkert. Då menas det att med beräkningar så har talet 
tagits fram för att man inte skall få slut på produkter innan nästa inleverans har skett. Ett annat 
namn för denna förbestämda mängd är "buffertlager", som även det antyder mycket med sitt 
namn (Jonsson och Mattsson, 2016). Jonsson och Mattson (2016) fortsätter att säkerhetslager 
även är ett skydd mot högre efterfrågan än väntat och försenade eller oväntat minskade 
leveranser. Säkerhetslagrets storlek är enklast att beräkna när ledtiden är känd och konstant 
men så är sällan fallet i verkligheten. Därför måste standardavvikelsen i ledtiden tas hänsyn 
till när beräkningar för säkerhetslagret genomförs. Detta görs genom att multiplicera 
standardavvikelsen i ledtid med en säkerhetsfaktor för att säkerställa att en viss servicenivå 
uppnås (Prak et al., 2017). Formeln för säkerhetslagret redovisas nedan i ekvation 3. 鯨詣 = � ∗ �                             (3) 

Där � är önskad servicenivå och där � är efterfrågans standardavvikelse från att man beställer 
tills att produkterna levereras (ledtid). Servicenivån är förbestämd för företaget och kan 
variera kring 50 till 99,5 procent. Exempelvis för 50 procents servicenivå får man � = ど och 
för 99,5 procents servicenivå får man � = に,のぱ. Formeln tar inte hänsyn till osäkerheter i 
ledtid eller efterfrågan, det finns däremot ytterligare, och aningen komplexare, formler som 
gör det, nämnda i Oskarsson et.al. (2013). En sådan formel presenteras nedan i ekvation 4. 
Denna formeln tar häsyn till både den genomsnittliga efterfrågan och ledtiden samt deras 
standardavvikelser för att på så sätt skydda mot bådas variationer. 

  鯨詣 = � ∗ √岫��態 ∗ 詣劇 + �挑�態 ∗ 経態岻                                                                   (4) 
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Där 
k = önskad servicenivå 
σD = standardavvikelse i efterfrågan 
LT = genomsnittliga ledtiden 
σLT = standardavvikelsen i ledtiden 
D = genomsnittliga efterfrågan 

Dessa metoder kan dock bara användas om efterfrågan är normalfördelad. Vid andra typer av 
förändringar bör andra beräkningsmetoder användas för att beräkna säkerhetslagrets storlek. 
Huruvida efterfrågan är normalfördelad eller inte bestäms först med hjälp av fördelningens 
variationskoefficent. Detta innebär att man dividerar efterfrågans standardavvikelse med dess 
medelvärde. För att kunna utgå från en normalfördelning bör variationskoefficenten vara 
mindre eller lika med 0,5. Tre vanliga typer av andra fördelningar är poisson-, gamma- och 
lognormalfördelning. När standardavvikelsen och roten ur efterfrågans medelvärde ligger 
inom 20 procent av varandra kan man utgå från en poissonfördelning (Mattson, u.d. A).  

När detta dock inte är fallet kan man med hjälp av snedförvridningsgraden bestämma om 
fördelningen har gamma- eller lognormalform. Nedan i ekvation 5 visas formeln för 
snedförvridningsgraden. 戴∗岫�尿賑匂賑如−�尿賑匂��韮岻鎚                     (5) 

Där 

Dmedel = efterfrågans medelvärde 
Dmedian = efterfrågans medianvärde 
s = efterfrågans standardavvikelse 

När snedförvridningsgraden är över 0,5 kan utgås från gammafördelning, vid värden under 
0,5 kan utgås från lognormalfördelning (Mattsson, u.d. B).  

Det är dock också viktigt att ha i åtanke att framtida efterfrågan kan variera och troligen 
kommer att avvika från en prognos för framtida efterfrågan. Som nämnt i kapitel 2.5.1 
påverkas säkerhetslagrets storlek av ledtiden. Generellt kan sägas att ju längre ledtiden är, 
desto större är avvikelsen för efterfrågan under ledtiden och för de perioder för vilken 
leveransen är avsedd för. Det är möjligt att uppskatta avvikelserna genom att jämföra 
prognoser och den faktiska efterfrågan för förflutna perioder. Många metoder bortser från 
dessa avvikelser i efterfrågan. Det finns metoder som tar hänsyn till dessa avvikelser, dock 
kräver metoderna mer administrativt arbete i form av empiriska studier av företaget som 
använder metoderna (Prak et al., 2017).   

Prak et al. (2017) nämner även möjligheten att, istället för att sätta perioder som vecko- eller 
månadsvis, utföra beräkningar där ledtiden anses som periodlängden, vilket motverkar 
avvikelser under flera perioder. Detta sätt kan dock inte användas om ledtiden är av en mer 
slumpmässig natur. 

Storleken på säkerhetslagret varierar mellan olika miljöer inom vilka dessa säkerhetslager 
upprättas. Huruvida lagret kontrolleras kontinuerligt eller periodvis har en påverkan på 
säkerhetslagrets storlek då kontinuerlig kontroll har fördelen att säkerhetslagret inte behöver 
vara lika stort som om lagret kontrolleras endast periodvis, då säkerhetslagret endast behöver 
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skydda mot osäkerheten under ledtiden istället för osäkerheten under ledtiden och tiden 
mellan kontroller. Vidare innebär en större orderkvantitet att säkerhetslagrets storlek kan 
minskas utan att servicenivån tar skada (Axsäter, 2015).  

2.6.3 Beställningspunktsystem 
Som namnet ”beställningspunktsystem” antyder, så är beställningspunkten (BP) en central del 
i systemet. Beställningspunkten beskriver den punkten där ett bestämt antal produkter i lagret 
nås och en ny beställning läggs. Denna punkt kalkyleras utifrån efterfrågan som uppstår under 
leveransens ledtid och säkerhetslagret. Syftet med en beställningspunkt är att den nya 
beställningen ska inkomma precis i tid innan säkerhetslagret behöver användas. Det kan 
förekomma att efterfrågan under ledtiden blir större än förväntat, vilket leder till att 
beställningar kan bli uteliggande. Detta måste tas hänsyn till i beräkningen av 
beställningspunkten. Formeln för beställningspunkten åskådliggörs i ekvation 6. �鶏 = 鯨詣 + 経挑� − 券 ∗ 芸                            (6) 

Där SL är säkerhetslagrets storlek, 経挑� är förbrukningen under ledtiden, Q är orderkvantiteten 
och n är förbrukningen under ledtiden delad med orderkvantiteten och avrundat nedåt till 
närmaste heltal (Oskarsson et.al., 2013). 

För att kunna hantera säsongvariationer kan företag använda en lagerstyrning som tillämpar 
en dynamisk beställningspunkt. Denna beställningspunkt är då inte fast på samma nivå, utan 
flyttas för att anpassas till säsongens krav. Detta uppnås genom att observationer görs i lagret 
och i framtida efterfrågan och uppdatera beräkningar utifrån dessa nya observationer flera 
gånger under en säsong. Ett sådant beställningspunktsystem är dock arbetsintensivare än mer 
traditionella beställningspunktsystem då det kräver att fler variabler observeras samt att 
beräkningarna är komplexa och måste lösas med specialiserade datorprogram. För företag 
som inte har möjligheten att använda en dynamiska beställningspunktsystem kan det vara 
lämpligt att beräkna en fast beställningspunkt var för låg- och högsäsong (Grewal et al., 
2015). 

Användning av ett beställningspunktsystem kräver inga avancerade datorprogram som andra 
materialstyrningsmetoder kan göra. Genom kontinuerlig kontroll av lagret, det vill säga att 
lagersaldot uppdateras efter varje uttag, är det möjligt att beräkna lagersaldo manuellt. Detta 
är en stor fördel för mindre företag som inte har möjligheten att installera ett automatiserat 
system eller att ha en anställd som är dedikerad till enbart lagersaldo. När beställningspunkt 
väl är fastställd, behöver användaren, det vill säga företaget, övervaka att lagrad mängd inte 
understiger beställningspunkt, och beställa när lagrad mängd når beställningspunkt. Detta är 
mer förmånligt än till exempel “Material requirements planning” (MRP), som hade krävt mer 
övervakande och kunskap om resurserna (Oskarsson et al., 2013).  

Ett beställningspunktssystem möjliggör även användningen av ekonomisk orderkvantitet 
(EOQ), vilket är en bra partiformningsmetod för små företag där finansiella felkalkyleringar 
kan ha grova konsekvenser. EOQ har även fördelen att resultatet inte påverkas drastiskt av 
eventuella felberäkningar av ordersärkostnaden och lagerräntan, som båda två är en del av 
metoden. Att fel i dessa poster inte är så avgörande är av fördel för företag som saknar 
möjligheten eller kompetensen för att beräkna dessa poster med hög noggrannhet (Vrat, 2014; 
Oskarsson et al., 2013). 
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2.6.4 Täcktidsplanering 
Vid användningen av täcktidsplanering är intervallen mellan beställningar fast, det vill säga 
tiden mellan beställningar är alltid den samma, medan orderkvantiteten kan varierar. Då 
täcktidsplaneringen används för att bestämma när beställningar ska läggas men inte vilka 
kvantiteter dess beställningar bör ha, använder man sig av till exempel Wilsonformeln för att 
beräkna orderkvantiteter. Den centrala delen i en täcktidsplanering är tiden som antal enheter i 
lagret beräknas vara (Oskarsson et al., 2013). Formeln för beräkning av hur länge en 
orderkvantitet kommer att räcka redovisas i ekvation 7. 劇ä潔���穴 =  ��妊賑��任匂岫尿賑匂賑如岻                                 (7) 

där  
Q = orderkvantitet 
Dperiod(medel) = genomsnittliga efterfrågan per tidsperiod  

När resultatet för täcktiden inte är ett heltal är nästa steg att beräkna totalkostnaden för de två 
mest nära följande heltal.  

Som ovan nämnt kan orderkvantiteten skilja från gång till gång. Detta beror på att man 
använder sig av något som kallas återfyllnadsnivå. Istället för att ha samma orderkvantitet vid 
varje beställning anpassas kvantiteten för att försöka uppnå samma lagernivå efter varje 
leverans. Detta betyder att orderkvantiteten motsvara förbrukningen från senaste leveransen 
till när den nya beställningen uppges, samt förväntade förbrukningen under ledtiden. När 
förbrukningen varierar kraftigt mellan två perioder, och man har möjlighet att beräkna den 
förväntade efterfrågan i nästa period, kan man även anpassa orderkvantiteten till nästa periods 
efterfrågan istället för föregåendes periods förbrukning (Oskarsson et al., 2013). 

2.6.5 Materialbehovsplanering 
Material requirements planning (MRP), eller materialbehovsplanering på svenska, är en 
behovsinitierad metod. Detta betyder att order för inleveranser planeras utifrån förväntad 
efterfråga så att inleveranser sker när det uppstår ett nettobehov i lagret. Begreppet nettobehov 
syftar på att tillgången i lagret blir negativt. Denna metoden styr just orderperiodiciteten, men 
inte orderkvantiteten. Det är då lämpligt att använda sig av till exempel ekonomisk 
orderkvantitet för att beräkna orderkvantiteten (Jonsson & Mattsson, 2016). 

2.6.6 Just-In-Time 
Inom just-in-time (JIT) planeras leveranser så att de inträffar precis när varorna behövs, för att 
på så sätt minska antal varor i lagret. För att kunna använda ett JIT-system är det därför 
viktigt att ledtiden är exakt, så att inga fördröjningar uppstår. Något som kännetecknar JIT är 
att dess leveranser innehåller färre produkter än i andra system (Oskarsson et al., 2013). 

Företag som använder sig av just-in-time löper större risk att påverkas av oväntade problem i 
försörjningskedjan, som till exempel stop i produktionen högre upp i kedjan (Chang och Lin, 
2018). 

2.6.7 Bullwhip-effekten 
Bullwhip-effekten är ett fenomen som uppstår i försörjningskedjan på grund av variationer i 
efterfrågan. Effekten blir större ju längre upp i försörjningskedjan man befinner sig och 
förstärks i samband med större orderkvantiteter (Jonsson & Mattsson, 2016). Chen et al. 
(2000) tillägger att ledtider och variationer i pris kan också påverka bullwhip-effekten.  
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I sin studie undersöker Chen et al. (2000) hur prognostisering av efterfrågan påverkar 
bullwhip-effekten och utgår från att återförsäljaren inte känner till den exakta framtida 
efterfrågan. Enligt studien påverkas bullwhip-effekten signifikant huruvida prognosen 
uppdateras oftare eller mindre ofta. Ju oftare prognosen uppdateras, desto mindre blir 
bullwhip-effekten.  

Trots att bullwhip-effekten blir mindre ju längre ner man befinner sig i försörjningskedjan, så 
är detta nånting som borde tas hänsyn till på återförsäljarnivå. Det kan vara viktigt för 
återförsäljaren att veta om varför vissa förändring sker, så att återförsäljaren kan avgöra om 
ändringen är någon enstaka händelse eller om det är ett tecken på en långvarig förändring i 
efterfrågan. Om efterfrågan under en period är lägre än beräknad, och prognosen på grund av 
detta uppdateras till att behöva färre varor än som faktiskt behövs, kan detta leda till en 
sänkning av servicenivån och tappade kunder, samt till leveransbrist hos aktörer längre upp i 
försörjningskedjan. Om efterfrågan däremot är högre och prognosen anpassas till att förutse 
en efterfrågan som är större än verkligheten, kan detta leda till en ökning av 
lagerhållningskostnader samt bunden kapital på grund av överflödiga varor i lagret. Ett sätt 
för att motverka detta är att veta varför vissa förändringar i efterfrågan sker och att sedan dela 
denna informationen med aktörer längre upp i försörjningskedjan (Chen et al., 2000). 

2.7 Partiformningsmetoder 
Det är dock inte bara viktigt att bestämma när varor ska beställas hem, utan även vilket antal. 
Här kan man använda sig av ett utbud av olika metoder för att bestämma orderkvantiteten. 
Metoderna skiljer sig i vilka faktorer som används och hur mycket administrativt arbete som 
krävs för att bestämma orderkvantiteten. 

2.7.1 Ekonomisk orderkvantitet 
Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) utvecklades i början av 1900-talet av Ford Whitman Harris 
och är en relativ simpel metod som är mest lämpad för att användas i icke-varierande 
förhållanden. Metodens mål är att, genom att ta hänsyn till lagerhållnings- och 
ordersärkostnader, hitta en orderstorlek som minimerar den totala kostnaden. Den optimala 
orderstorleken ges av den punkten där lagerhållnings- och ordersärkostnader är av lika värde 
(Vrat, 2014). Sammanspelet mellan dessa tre kostnadsposter visualiseras nedan i figur 1. 

  
Figur 1. Sammanspel mellan kostnadsposter enligt EOQ. © EFFSO 



Axel Björk  20.11.2019 

Felix Rehbein 

 

 

12 

Som ovan nämnt gynnar sig EOQ bäst till stabila förhållanden där inga stora förändringar 
sker. Detta beror på att modellen använder sig av ett antal antaganden som måste uppfyllas för 
att modellen skall fungera felfritt. I figur 2 presenteras hur lagernivån förändras med tiden 
inom ett beställningspunktsystem med EOQ som partiformningsmetod. 

 
Figur 2. Lagernivå över tiden enligt EOQ. © Monitor ERP System AB 

 
Oskarsson et al. (2013) pekar ut flera antaganden som EOQ gör. Ett antagande är att 
efterfrågan är jämn och känd, vilket även kan ses i figur 2. Om efterfrågan ändras efter 
beställningspunkten kan detta leda till att säkerhetslagret måste användas eller att det uppstår 
platsbrist i lagret när leverans levereras. Modellen gör antagandet att ingen mängdrabatt 
förekommer, det vill säga inköpskostnaden per produkt kommer vara den samma oavsett hur 
många enheter som beställs. Tredje antagandet är att hela leveransen levereras på en gång, 
och inte delas upp i flera, mindre leveranser. Detta kan ses i figur 2. Enligt EOQ finns det inte 
heller någon begränsning på kapacitet i varken produktionen eller lagret. För företag med litet 
lagringsutrymme kan det alltså förekomma att EOQ når ett resultat som är för stort för 
företagets lager och det gäller då att tänka om. 

Oskarsson et al. (2013) nämner även att det är svårt att beräkna ordersärkostnaden och 
lagerräntan korrekt, men att detta inte presenterar ett stort problem för EOQ då derivatan för 
kurvorna runt den optimala lösningen är små och således leder små avvikelser från den 
optimala lösningen inte till stora kostnadsökningar.  

EOQ beräknas enligt Wilsonformeln, döpt efter mannen som populariserade metoden under 
sena 1920-talet. Denna formeln presenteras nedan som ekvation 8. 継頚芸 =  √態∗懲∗�追∗椎                     (8) 

där 
K = ordersärkostnaden per ordertillfälle 
D = efterfrågan per period 
r = lagerräntan per period 
p = produktvärdet i lagret 

Ordersärkostnaden är de kostnader som uppstår vid varje ordertillfälle. Dessa kostnader sätts 
ihop av fyra underliggande kostnadsposter. Kostnadsposterna är kostnader för omställning 
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och nedtagning, kostnader för kapacitetsförlust, materialhanteringskostnader och 
orderhanteringskostnader. Produktvärdet beräknas som inköpspris och de resurser som har 
spenderats på produkten innan den lämnar lagret, dessa kostnader är till exempel de för 
utrustning för att lagra, till exempel truckar och pallyftar och personal för att lagra 
produkterna. (Jonsson och Mattson, 2016). 

Då EOQ är den äldsta vetenskapliga metoden av lagerstyrning (Vrat, 2014) har det under åren 
utvecklats flera olika variationer av den för att anpassas till olika situationer. 

2.7.1.1. EOQ modell med mängdrabatter 
Ett av antaganden som den vanliga EOQ modellen gör är att det inte finns mängdrabatt, utan 
utgår från att inköpspriset per enhet är konstant oavsett orderkvantitet. Det kan vara lockande 
att beställa en stor mängd av rabatterade varor för att kunna utnyttja rabatten så mycket som 
möjligt, men detta ger såklart upphov till ökade lagerhållnings- och ordersärkostnader. Därför 
är det nödvändigt att beräkna den ekonomiska orderkvantiteten för den eller de rabatter 
(Arnold, Chapman och Clive, 2012).  

För detta finns dock ingen allomfattande formel, utan beräkningen måste göras stegvis. Hillier 
och Lieberman (2001) säger att det finns fyra steg inom beräkningen. I det första steget 
beräknas EOQ för varje rabattintervall som erbjuds, till exempel noll procent vid beställning 
av tio eller färre enheter, 20 procent vid beställning av elva till 20 enheter och 30 procent för 
beställningar av 21 eller fler enheter. Sedan används en formel för att beräkna kostnaden per 
tidsenhet för de olika orderkvantiteter. Denna formel visas nedan i ekvation 9. 劇珍 = �懲� + �潔珍 + ℎ�態                     (9) 

Där  劇珍 = totala kostnaden per tidsenhet för rabattintervall j � = efterfrågan per period 計 = ordersärkostnaden 芸 = den ekonomiska orderkvantiteten från föregående beräkningen 潔珍 = inköpskostnaden per enhet för rabattintervall j ℎ = lagerhållningskostnaden per enhet och period  

Om resultatet av EOQ i första steget ligger inom intervallgränserna för mängdrabatten ges Q 
av detta resultat. Om resultatet ligger utanför gränserna ges Q av den närmsta gränsen. Till 
sist väljs den Q som ger den lägsta 劇珍 . 

2.7.2 Silver & Meal 
Denna metoden använder sig såväl av varierande orderkvantiteter som varierande 
orderperiodicitet. Vid användning av Silver & Meal-metoden görs beräkningar utifrån 
prognostiserad efterfrågan. Man använder efterfrågan, lagerförings- samt ordersärkostnader 
för att beräkna den genomsnittliga periodkostnaden för ett antal perioder framåt, och beställer 
sedan efterfrågan för de antal perioder som ger den lägsta genomsnittskostnaden (Oskarsson 
et al., 2013). 

2.7.3 Lot for lot 
Om ett företag är verksam inom en bransch som medför ostabila förhållanden som leder till 
att EOQ inte är en pålitlig modell för att bestämma orderkvantiteter, som till exempel en 
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varierande efterfråga, är det lämpligt att använda andra modeller. Lot for lot är en metod som 
innebär att antalet beställda artiklar matcher behovet exakt och är lämpligt för system som 
arbetar enligt just-in-time. Till skillnad från EOQ kan partistorleken förändras mellan två 
ordertillfällen, vilket möjliggör att metoden kan användas vid övergången mellan två säsonger 
(Arnold et al., 2012). 

2.8 Hållbarhet och etik 
Förutom att optimera ett lager eller företag är det också viktigt att ta hänsyn till andra 
aspekter. En av dessa aspekter är hållbarhet. Hållbarhet kan delas in i ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet. Men dessa menas inte nödvändigtvis ett företags hållbarhet, utan istället 
samhällets hållbarhet. Om ett företag är effektivt med sin planering och ekonomi kan det bidra 
till samhället genom att anställa fler personer och öka regionens eller nationens ekonomi. 
Ekologisk hållbarhet avser miljöpåverkan som vi som människor har. Mer effektiva 
transporter bidrar exempelvis till en lägre miljöpåverkan. Med social hållbarhet syftas på den 
hållbarheten som uppnås i ett stabilt och tryggt samhälle. Exempel på detta är hälsa och 
säkerhet (Oskarsson et al., 2013). 

Som Jonsson och Mattsson (2016) nämner, så är små miljökonsekvenser en del av logistikens 
syfte att tillfredsställa krav. Om man då tittar på hela flödet, det vill säga försörjningskedjan, 
kan man göra det möjligt för de olika aktörerna inom kedjan att koordinera med varandra för 
att tillsammans minska kedjans miljöpåverkan.  

I de flesta fallen bortser företag från miljöpåverkan på ett ekonomiskt vis när det gäller 
planeringen av ut- och inleveranser och beräknar orderkvantiteter utifrån traditionella 
kostnadsposter. Om koldioxidutsläpp anses som en ekonomisk post och inkluderas i 
beräkningarna kan detta påverka den optimala orderkvantiteten, och kan i vissa fall leda till att 
en annan lagerstyrning blir mer gynnsam. Den största effekten kan uppnås om hela 
försörjningskedjan är villig att inkludera koldioxidutsläpp som en kostnadspost men det kan 
emellertid vara en stor och dyr utmaning att byta lagerstyrningen i hela försörjningskedjan, 
om detta skulle krävas, vilket kan betyda att man väljer att fortsätta med samma lagerstyrning 
som ha använts sen tidigare (Wang och Ye, 2018). 

För att uppehålla en etisk nivå arbetar de flesta stora företag idag arbetar med “corporate 
social responsibility” (CSR), löst översatt till “företags sociala ansvar". Detta innefattar bra 
arbetsvillkor för de anställda som till exempel att behandlas väl på sin arbetsplats, ingen 
diskrimineras för sin etniska bakgrund, kön, religion eller sexualitet eller liknande. Dessa 
aspekter kan inte bara appliceras inom företaget, man kan även ställa krav på sina leverantörer 
att göra samma åtgärder. Det finns relativt lite forskning om CSR och logistik, det som finns 
och företag arbetar mycket med idag är hälsa och ergonomi, då traditionell logistik ofta 
innefattar tunga lyft. Att arbeta med CSR kan kräva investeringar från företagen men kan i 
slutändan vara en vinstaffär för både anställd och företaget i form av bland annat färre 
sjukdagar och högre arbetsmoral, kreativitet och effektivitet bland de anställda (Björklund, 
2010). 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs arbetsmetoden som används under examensarbetet samt en preliminär 
visualiserad genomförandeprocess. 

3.1 Metodteori 
Metodteori lyfter fram riktlinjer som skall användas när vetenskapliga undersökningar 
genomförs. Dessa riktlinjer hjälper såväl forskare att tänka igenom och utföra arbeten på ett 
vetenskapligt sätt, liksom hjälper läsare att följa de beslut som tagits under arbetets gång 
(Hartman, 2004).  

3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Den kvantitativa principen handlar, som namnet antyder, om att kvantifiera data. Denna data 
kan bestå av till exempel räkneresultat, intervallängder eller enkätsvar. Undersökningar som 
genomförs enligt den kvantitativa principen syftar på att undersöka relationen mellan 
kvantifierbara egenskaper för att sedan ge ett numeriskt resultat. Kvantitativa undersökningar 
genomförs ofta från ett realistiskt perspektiv, vilket betyder att man försöker minimera 
påverkan av subjektivitet och kontext på genomförandet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
Dessa undersökningar omfattar tre, på varandra följande, faser. Dessa tre faser är planerings-, 
insamlings- och analysfasen (Hartman, 2004).  

I planeringsfasen skapas först en plan för hur undersökningen ska genomföras. Här utformas 
och planeras undersökningens efterföljande faser samt att det formuleras en hypotes som 
undersökningen ska bepröva. Vid formuleringen av hypotesen formuleras och avgränsas 
problemet som undersökningen behandlar. När undersökningen är färdigplanerad övergår den 
till insamlingsfasen. Namnet är en stark indikator till vad som händer under denna fasen, 
nämligen att data som ska användas i undersökningen samlas in. Det är viktigt att följa de 
regler och planer som man har satt upp för datainsamlingen under planeringsfasen. Den sista 
fasen är analysenfasen, under vilken tidigare inhämtade data analyseras med hjälp av 
statistiska metoder enligt riktlinjer som sattes upp under planeringsfasen för att sedan 
jämföras med undersökningens hypotes (Hartman, 2004). Justesen & Mik-Meyer (2011) 
tillägger att dessa resultat ska kunna generaliseras så att de kan tillämpas på liknande 
situationer.  

Som motsats till de statistiska och kvantitativa metoderna finns sedan de kvalitativa 
metoderna. Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) kan undersökningar som utförs enligt den 
kvalitativa metoden användas för att skapa förståelse för ett fenomen utifrån individuella 
upplevelser. Hartman (2004) nämner Carl von Linnés klassificering av växter som ett 
exempel på ett kvalitativt arbete, då han grupperade växter utifrån deras egenskaper. Hartman 
(2004) påpekar även att kvalitativa liknar kvantitativa metoder i den aspekten att båda 
innehåller avgränsningar och olika faser, dock skiljer de sig åt då avgränsningar i 
undersökningar enligt kvantitativa metoder sätts innan insamlingen har påbörjats, medan 
avgränsningar i kvalitativa metoder först sätts alltefter mer data har samlats in och nya 
erfarenheter har erhållits. 

3.1.2 Fallstudie 
När man vill skaffa sig förståelse om till exempel en individ, organisation eller förändring och 
observera hur den fungerar och agerar under verkliga förhållanden är det lämpligt att använda 
sig av fallstudie. Även om fallstudier kan användas för långvariga arbeten, så är de mest 
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användbara för små studier som arbetar utifrån begränsande tidskrav (Bell, 2016). Wallén 
(1996) tillägger att fallstudier kan utföras som förberedande arbete inför andra 
forskningsprojekt.  

Enligt Olsson & Sörensen (2011) kan fallstudier utföras med hjälp av olika metoder, vilket 
betyder att fallstudier lämpar sig för arbete inom många områden. Bell (2016) nämner 
observation och intervjuer som den vanligaste metoden för datainsamlingen, men påpekar 
även att användningen av andra metoder kan förekomma, om situationen skulle kräva detta.   

Fallstudier har, precis som andra forskningssätt, sina för- och nackdelar. I och med att den 
eller de som utför fallstudien koncentrerar sig på ett specifikt fall möjliggörs att djupgående 
kunskap om fallets ämne kan erhållas. Då fallet studeras från nära håll får forskare enklare 
tillgång till mer primärdata än med studier som utförs på större avstånd. Däremot medför ett 
specifikt fall att det kan vara problematiskt att jämföra fallets resultat med andra situationer 
och applicera eventuella lösningsförslag (Wallén, 1996). Bell (2016) håller med om att detta 
kan vara problematiskt, men påpekar att det dock kan vara möjligt om två fall liknar varandra 
tillräckligt mycket. Vidare nämner Bell (2016) att det finns en risk för felaktiga resultat då det 
är svårt att kontrollera information och data av ett mycket specifikt fall. 
 

3.1.3 Litteraturstudie 
När man vill skapa en litteraturbas för en undersökning eller studera en verksamhet utan att 
störa sagd verksamhet använder man sig av litteraturstudier. Dessa studier ingår ofta bland de 
första stegen i ett forskningsprojekt, undersökning eller examensarbete (Olsson & Sörensen, 
2011).  

Det finns huvudsakligen tre olika typer av litteraturstudie. Man skiljer mellan den allmänna 
och systematiska litteraturstudien, samt begreppsanalysen. Den allmänna litteraturstudien 
används för att skapa en bas för empiriska studier samt ge en förståelse för kunskapen inom 
ett område, medan en systematisk litteraturstudie är mer djupgående och omfattande, samt 
analyserar litteraturen mer noggrant. Nackdelen med en allmän litteraturstudie är att 
författaren kan, genom urval av källor, vrida studiens resultat att stödja sina egna åsikter. 
Allmänna litteraturstudiers resultat kan även bli otydliga om forskare i ämnet som vidrör 
litteraturstudien når olika slutsatser. Det är därför av fördel att ha en systematisk ansats även i 
allmänna litteraturstudier. Begreppsanalysens syfte är att förklara vad olika begrepp innebär 
för att undvika att missförstånd uppstår när samma begrepp används i olika syften (Forsberg 
& Wengström, 2016). 

Det är viktigt att granska den informationen man hittar på ett kritiskt sätt. Det gäller att 
litteraturen ska ställas i fråga, jämföras och försöka bekräftas med annan litteratur. Men 
svårigheten är inte bara att bara att granska litteraturen, utan också att hitta rätt litteratur till att 
börja med. Det är därför viktigt att utveckla en strategi för sökandet av litteratur. Under 
sökningen är det av betydelse att vara medveten om studiens avgränsningar, för att kunna 
begränsa litteraturensökningen till relevanta områden. Litteraturstudier omfattar ofta såväl 
analoga som digitala källor. Möjligheten att söka efter källor digitalt underlättar att hitta en 
bred litteraturram och ger enklare tillgång till nyare litteratur. Det är dock viktigt att ha 
specifika, väldefinierade söktermer, då ospecifika söktermer kommer att leda till ospecifika, 
irrelevanta sökresultat. Förmågan att hitta relevant litteratur är av nytta särskilt när man inte 
har möjligheten att allokera mycket tid till litteraturen, till exempel vid kortvariga studie (Bell, 
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2016). Olsson & Sörensen (2011) tillägger att en utmaning med litteraturstudie är att man 
måste ha tillräckligt mycket kunskap i förväg för att veta vad som är relevant och vad som 
inte är det men samtidigt inte ha redan fastslagna åsikter om området. 
 

3.1.4 Primär- och sekundärdata 
Primärdata är en typ av data som inte tidigare har existerat, medan sekundärdata är en typ av 
data som redan finns uppmätt. Då sekundärdata inte är lika tillförlitligt som primärdata kan 
data ibland behövas ses över för att säkerställa att de är rimliga (Ejvegård, 2009). 

Vid inhämtningen av primärdata måste man först arbeta ut detaljer för hur inhämtningen skall 
ske, till exempel vilka mätinstrument som skall användas, var en mätning ska genomföras och 
vilka attribut som skall analyseras. Både användningen av primär- och sekundärdata kräver att 
man är medveten om till vilken grad den relevanta data är generaliserbar, och att en 
bedömning av eventuella felkällor och påverkningar på data görs (Wallén, 1996). 

3.1.5 Intervju 
Ett populärt sätt att hämta in information till både kvalitativa som kvantitativa studier är att 
genomföra intervjuer. Hur en intervju genomförs skiljer sig mellan så kallade öppna intervjuer 
och strukturerade intervjuer. I en öppen intervju tillåter intervjuaren intervjupersonen att 
beskriva och begränsa fenomenet som undersöks. Detta skiljer sig från den strukturerade 
intervjun, då intervjuaren i denna intervjumetod har bestämt och avgränsat fenomenet i 
förväg, och använder intervjun för att erhålla intervjupersonens uppfattning om fenomenet 
(Lantz, 2007). Hartman (2004) tillägger att frågor som har flera, och fasta svarsmöjligheter är 
helt strukturerade frågor.  

Intervjuer skiljer sig också i vilken grad av standardisering som tillämpas. Standardisering 
beskriver till vilken grad frågornas form är bestämd i förväg. Form avser vilka frågor som 
ställs under intervjun och i vilken ordning dessa ställs. Om en intervju har en hög grad av 
standardisering innebär detta att alla personer som intervjuas erhåller samma frågor i samma 
ordning. Ordningen som frågornas ställs i kan ha en påverkan på resultatet då personer ofta 
vill ge svar som stämmer överens med tidigare svar, vilket betyder att en ändring i ordningen 
kan möjligtvis ge olika svar på samma fråga. Utöver det är det viktigt att frågorna är identiska 
i de olika intervjuerna, då en ändring av orden i frågan kan innebära att intervjupersonen tyder 
frågan annorlunda, även om förändringen är minimal. En hög grad av både standardisering 
och strukturering är typiskt för kvantitativa intervjuer (Hartman, 2004).  

Kvalitativa studier använder sig ofta av den så kallade ”halvstrukturerade livsvärldsintervjun”. 
Målet med en sådan intervju är att låta intervjupersonen beskriva sin subjektiva omvärld. Det 
som skiljer denna typen av intervju från en helt strukturerad intervju är att frågorna är öppna 
samt att intervjuaren kan ställa mer djupgående följdfrågor om hen känner att det kan vara 
lämpligt. För att kunna ställa följdfrågor måste intervjuaren först förstå det givna svaret, och 
det är då fördelaktigt om intervjuaren har i förväg införskaffat relevant kunskap för intervjun 
(Graham, 2008). 

Graham (2008) fortsätter att strukturerade intervjuer ger liknande och enkelt jämförbara svar. 
Detta är inte fallet med ostrukturerade intervjuer där frågor kan ge väldigt olika svar. Vid 
ostrukturerade intervjuer är det då viktigt att intervjuaren har erfarenhet av det efterfrågade 
fenomenet för att kunna tyda, jämföra och analysera svaren bättre. 
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3.1.6 Observation 
I vissa situationer kan det dock vara olämpligt att använda sig av intervjuer eller man vill 
kontrollera intervjuns resultat. Då kan det vara lämpligt att genomföra en observation. 
Observationer har, jämfört med intervjuer, fördelen att den är oberoende av både den 
undersöktes minne och vilja att spendera tid på intervju, samt medför inget merarbete för den 
undersökte. De medför dock nackdelen att det kan ta lång tid, samt bli dyra och tidsödande 
(Hartman, 2004). 

Bell (2016) beskriver att det förekommer främst två metoder för observationer, nämligen 
deltagande och icke-deltagande. I deltagande observationer är den eller de personer som utför 
observationen en del av den gruppen eller organisationen som ska observeras. Detta medför 
att observationen kan påverkas av skevheter då det är svårt att utföra observationen objektivt 
om observatören är en del av det observerade ämnet. Om man i förväg är bekant med personer 
som tillhör det observerade ämnet finns risken att man ignorerar vissa av deras aspekter. 
Denna risk finns inte om observatören är icke-deltagande. Att en observatör är icke-
deltagande betyder att den möter ämnet som ska observeras för första gången och saknar 
information om tillhörande personer, vilket minskar subjektiviteten under observationen.  

Sedan kan observationer delas in i två kategorier, strukturerade och ostrukturerade. 
Strukturerade observationer används när ett specifikt beteende ska observeras och vid 
hypotestestning medan ostrukturerade observationer används till exempel under ett 
forskningsprojekts planeringsstadium med syftet att bestämma ”vilket beteende kan ligga till 
grund för en hypotes” (Hartman, 2004). Bell (2016) tillägger att korta projekt ofta använder 
sig av strukturerade observationer då denna sorten av observation utförs över en kortare 
tidsperiod än ostrukturerade observationer.   

Hartman (2004) fortsätter att man vid en strukturerad observation först bestämmer vilken typ 
av beteende som ska observeras. Detta innebär klassificering, räkning och tidsbestämning av 
beteenden, vilket kan ta mycket tid i anspråk. Därför är det viktigt att begränsa sitt arbete till 
relevanta områden och en rimlig nivå. Detta kan göras med hjälp av ostrukturerade 
observationer. Men även ostrukturerade observationer gör det inte möjligt att observera allt 
och ett urval av beteende som ska fokuseras på måste göras. Ett sådant urval kan göras med 
hjälp av tidsbegränsningar, där observationer bara genomförs inom vissa perioder. Ett annat 
sätt är att urvalet görs utifrån händelser, där bara en eller flera specifika händelser ska 
observeras. Det är då viktigt att ha en tydlig definition av alla händelser som kan komma i 
fråga. Detta urval har fördelen att händelsens hela förlopp, det vill säga från början till slut, 
observeras, vilket gynnar observationens validitet. En begränsning på denna urvalsmetod är 
att observatören måste veta när den händelsen hen vill observera inträffar för att inte missa 
den. Om hen inte vet när händelsen inträffar måste hen vara beredd på att invänta händelsen, 
vilket kan ta lång tid.  

När observationen genomförs skiljer man mellan hel och delvis intervallregistrering, samt 
tillfälligt tidsurval. Vid användning av hel intervallregistrering registreras endast beteende 
som sker under hela intervallet, medan man vid delvis intervallregistrering registrerar alla 
beteende som sker under intervallet. Om beteenden endast registreras om det sker vid 
specifika tillfällen under intervallet är det tillfälligt tidsurval som används. Data som samlats 
in under observationen kan betecknas som frekvensdata och varaktighetsdata, där 



Axel Björk  20.11.2019 

Felix Rehbein 

 

 

19 

frekvensdata beskriver hur ofta ett beteende uppträde under observation och varaktighetsdata 
beskriver hur länge ett beteende uppträdde (Hartman, 2004).  

När möjligheten till observationer är begränsade och observationen endast kan genomföras 
vid ett fåtal tillfällen är det viktigt att man är noggrann i sina förberedelser och att den 
metoden som valts för observationen är den rätta (Bell, 2016). 

3.1.7 Processkartläggning 
För att kunna genomföra en processkartläggning krävs det att man förstår hur företaget 
fungerar och vilka olika processer som finns inom företaget. Det är viktigt att skapa en tydlig 
kartläggning då en otydlig kartläggning kan vara oöverskådlig och svår att förstå. Man ska 
därför begränsa sig till de mest relevanta processer inom företaget. Vilka processer som är 
relevanta beror på syftet med kartläggningen. Kartläggningen skall även vara noggrann och så 
nära verkligheten som möjligt (Krogstie, 2016).  

3.1.8 Validitet och reliabilitet 
För att en undersökning ska kunna uppnå ett välgrundat resultat krävs det att undersökningen 
har en hög grad av validitet och reliabilitet. Dessa två begrepp har sitt ursprung inom 
kvantitativa undersökningar och har syftet att upprätthålla naturvetenskapliga ideal om att 
undersökningar ska genomföras med en neutral syn och minimera subjektivitet (Justesen & 
Mik-Meyer, 2011).  

Reliabilitet står för pålitlighet, vilket innebär att en observation eller mätning av ett fenomen 
kan genomföras flera gånger och uppnå samma resultat. Reliabilitet handlar ofta om 
hjälpmedel som används under undersökningar som testar kvantitativa hypoteser vars syfte är 
att förklara numeriska samband och om hur väldefinierade undersökningens metoder är 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). För att uppnå god reliabilitet är det viktigt att hjälpmedel som 
används vid observationer och mätningar är pålitliga. Detta kan säkerställas genom att 
genomföra observationer och mätningar upprepade gånger och med olika hjälpmedel för att 
styrka såväl resultatets som hjälpmedelns pålitlighet. Reliabiliteten hjälps även av att olika 
personer använder hjälpmedel och uppnår samma resultat. Vid undersökningar där ett 
snittvärde ska observeras gynnas pålitligheten av att genomföra observationen flera gånger för 
att öka provstorleken och därmed resultatets noggrannhet (Hartman, 2004).  

Validitet är ett annat ord för giltighet och fokuserar på huruvida en undersökning är 
sannskyldig, det vill säga hur väl undersökningen återspeglar verkligheten. Under en 
undersökning kan flera felkällor uppstå och påverka resultatet, vilket skadar undersökningens 
giltighet. Möjliga felkällor är bland annat omgivande faktorer, selektiv uppmärksamhet och 
defekta hjälpmedel. Det är då viktigt att motarbeta och eliminera dessa felkällor. Omgivande 
faktorers påverkan på en undersökning kan motverkas av att ha kontroll över omgivningen i 
vilken undersökningen genomförs medan selektiv uppmärksamhet kan undvikas genom att 
anteckna allt som observeras. Påverkan av defekta hjälpmedel kan undvikas genom att 
genomföra undersökningen med andra hjälpmedel (Hartman, 2004). Justesen & Mik-Meyer 
(2011) nämner att validitet inte bara är ett enda stort område, utan kan delas in i 
begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. Det nämns också att en undersökning 
kan ha en hög grad av reliabilitet och samtidigt en låg grad av validitet.  

Kvalitativa undersökningar befattar sig mer med validitet än reliabilitet då dessa under-
sökningar då reliabilitet innebär att neutralisera sådana omständigheter som kvalitativa 
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undersökningar handlar om. Validitet i kvalitativa undersökningar kan skilja sig beroende på 
om undersökningen utförs utifrån ett realistiskt, fenomenologiskt eller konstruktivistiskt 
perspektiv (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

3.1.9 Källkritik 
I akademiska studier är det viktigt att de källor som används i studien är pålitliga, vilket kan 
avgöras genom att bedöma källorna utifrån källkritiska kriterier. Detta gäller inte bara 
skriftliga källor utan även andra typer av källor, som till exempel intervjuer. 

Man kan skilja mellan primär- och sekundärkällor. Primärkällor, som även kan kallas 
förstahandskällor, är en källa som är först med att beskriva ett fenomen eller resultat medan 
sekundärkällor är källor som baseras på primärkällor. I majoriteten av fallen är en primärkälla 
pålitligare än en sekundärkälla, då detaljer kan snedvridas genom tiden och leda till 
felaktigheter i sekundärkällan. Om en primärkälla härstammar från det långt förflutna kan det 
dock vara av fördel att använda sig av en nyare sekundärkälla. Det är även viktigt att källor är 
tydliga i sin begreppsförklaring, då en otydlig eller saknande förklaring av begreppen kan leda 
till att läsaren missuppfattar vad ett begrepp innebär. En tydlig förklaring bidrar även till att 
undvika problem om olika rapporter använder samma begreppsord, men syftar på olika saker. 
I fallet att en källa är baserat på intervjuer eller vittnesmål måste man vara medveten om att 
berättelsen kan skilja sig från verkligheten, då minnet kan luras, även om personen i frågan är 
övertygad om att berättelsen stämmer överens med verkligheten. Det är även viktigt att 
betänka att det kan förekomma tydningsdifferenser mellan intervjuaren och intervjupersonen, 
vilket kan leda till oklarheter. En avgörande del inom källkritiken är även att det måste tas 
hänsyn till att källans författare kan ha, medvetet eller omedvetet, påverkat undersökningens 
resultat. När författaren har anledning att förvränga verkligheten och påverka resultatet är det 
sunt att anta just detta. Något som kan påverka resultatet är urvalen som gjorts under en 
studie. Det är oftast nödvändigt att göra urval och avgränsningar då det är svårt att återspegla 
hela verkligheten, dock finns det inga allmänna regler eller riktlinjer för hur dessa val ska 
göras. Detta betyder att det är viktigt att analysera hur och varför urval i en studie har gjorts 
(Thurén, 2005).  

Vidare menar Thurén (2005) att det finns ytterligare sätt för att säkerställa att de källor som 
används för vetenskapliga studier lämpar sig för denna användningen. Ett sätt är att använda 
källor som har genomgått referentgranskning, det vill säga att andra forskare har granskat 
källan för att upptäcka eventuella fel. När det kommer till källor som vidrör ett ämne med 
flera synvinklar kan det dock förekomma att en källa har genomgått referentgranskning men 
ändå påverkas av att författaren är partisk. Det kan då vara hjälpsamt att jämföra med andra 
källor som har en annan synvinkel och att använda sig, om möjligt, av tillgänglig 
expertkompetens. 

3.1.10 Validering och verifiering 
Begreppen verifiering och validering må låta liknande men de syftar på olika saker. Att 
verifiera en modell betyder att den är byggd på rätt sätt, det vill säga att den inte visar upp 
några systematiska fel. Validering av en modell betyder att det är rätt modell för situationen 
som den tillämpas i och att den ger önskade resultat (Kelton et al., 2002). 

3.1.11 Etik inom akademiskt skrivande 
När man skriver på en akademisk nivå finns det riktlinjer och regler att hålla sig till. En viktig 
aspekt är etik vilket innefattar ärlighet. En publicerad text anses vara något som är skapat av 
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den eller de författare som har undertecknat verket. Att ta någon annan författares verk är 
stöld och plagiat. Man kan citera verk och referera till andra verk men då skall detta tydligt 
vara skrivet (Åkerlund, 2017). 

3.2 Tillvägagångsätt 
Som tidigare nämnt ska detta examensarbete besvara vilka orderkvantiteter de olika 
produkterna från leverantören bör ha, när beställningarna ska ske och hur stort säkerhetslagret 
bör vara. För att kunna besvara de olika frågorna måste värden för olika parametrar och 
variabler bestämmas, samt att en teoretisk bakgrund behövs för att få en bättre förståelse.   

Linköpings universitets bibliotek och det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) samt 
Google Scholar kommer att användas för att hitta vetenskapliga källor för den teoretiska 
referensramen. Under examensarbetets gång kommer både referensramen och metoden 
uppdateras och utökas i samband med att ny information blir tillgänglig, samt att källor kan 
komma att ersättas. 

3.2.1 Inhämtning av data 
Data som används i detta arbete kommer att bestå av såväl primär- som sekundärdata. 
Sekundärdata som kommer att användas är till exempel kund- och leverantörskvitto. Dessa 
kvitto är sekundärdata då den ha fångats in av till exempel ekonomiansvarig eller lagerarbete. 
Detta gör att det finns en större risk att denna data kan innehålla felaktiga värden, då 
författarna saknar möjlighet att kontrollera om värden i kvittona överensstämmer med 
verkligheten. Författarna av rapporten avser att i största möjliga mån vara kritiska mot 
uppgifter från återförsäljaren som har producerats specifikt för detta examensarbete. 

Förutom namn på artiklar har följande data hämtats från kundkvitto: 

• Fakturadatum 
• Leveransdatum 
• Antal sålda artiklar 
• Styckpris 

Faktura- respektive leveransdatum kommer att användas i beräkningarna för att bestämma när 
efterfrågan för en artikel uppkommer. Författarna kommer här att använda sig främst av 
leveransdatum för att bestämma när efterfrågan uppkommer, då detta är det datumet som 
produkterna levererades och troligen behövdes hos kund. Ett antal kundkvitto saknar dock 
leveransdatum och innehåller endast fakturadatum. När detta är fallet betyder det att kunden 
hämtade produkterna på plats hos återförsäljaren och dessa fall anses fakturadatum vara det 
datumet där efterfrågan uppstod. Ett fåtal kvitto saknar såväl faktura- som leveransdatum, 
vilket gör det omöjligt att bestämma när efterfrågan för produkterna uppstod. Trots att det 
skulle vara möjlig att göra en ungefärlig gissning, tack vare framförliggande och följande 
kvitto i pärmen, bortser författarna från kvitto som saknar båda datum, då det förekommer att 
företaget missade att skicka fakturan i samband med leveransen och gjorde det med 
fördröjning istället, vilket betyder att kvittot ligger på fel plats i pärmen. 

Antal sålda artiklar används sedan för att bestämma efterfrågans storlek och dess 
standardavvikelse. Information kring när efterfrågan uppstår och vilken storlek den har krävs 
för att utföra beräkningar för partiformningsmetoder såsom lot for lot och EOQ, samt för 
materialstyrningsmetoder såsom täcktidsplanering, beställningspunksystem och JIT. 
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Styckpriset kommer att användas för att beräkna eventuella ekonomiska skador ifall en 
materialstyrningsmetod inte lyckas tillfredsställa efterfrågan. 

Utöver kundkvitto mellan återförsäljaren och dess kunder används även leverantörskvitto 
mellan återförsäljaren och dess leverantörer i beräkningar. Data som har hämtats från 
leverantörskvitto, förutom namn på artiklar är följande: 

• Leveransdatum 
• Antal beställda artiklar 
• Styckpris 

Samspelet mellan leverantörers leveransdatum, antal beställda artiklar, kunder leveransdatum 
och antal beställda artiklar kommer att användas för att beräkna medellagernivån, som sedan 
används tillsammans med styckpris för beställda artiklar för att beräkna medellagervärde. 
Medellagervärdet i sin tur används sedan i beräkningen av lagerföringskostnader.  

Då leverantörskvitto saknar beställningsdatum är det inte möjligt att göra en enkel beräkning 
av den genomsnittliga ledtiden och dess standardavvikelse. För att kunna beräkna denna 
kommer lagernivån över tiden att användas för att uppskatta när beställningarna gavs i 
uppdrag. Denna ledtid och dess standardavvikelse kommer sedan att användas i beräkningar 
för materialstyrningsmetoder såsom beställningspunktsystem och partiformningsmetoder för 
att beräkna säkerhetslagrets storlek. I bilaga 1 finns de leveranser som beräkningen av 
ledtiden baserades på. Bilagan innehåller leveransdatum och -mängd för dessa leveranser, 
samt försäljningsdatum och -mängd för de försäljningar som leveranserna troligen är 
kopplade till. Dessa leveranser är för Takpanna Modoplus Svart, då denna produkten hade 
högst antal inleveranser.  

Ytterligare sekundärdata som kommer att användas är kostnader som används vid 
beräkningen av lagerförings- och lagerhållningskostnader. Däribland ingår kapitalkostnader, 
riskkostnader och kostnader för företagsfastigheter. Utöver detta kommer en önskad 
servicenivå, som ingår i beräkningen av säkerhetslagrets storlek, hämtas in. Denna 
sekundärdata kommer att hämtas in med hjälp av intervjuer av ansvarig personal inom 
företaget. Under dessa intervjuer kommer även material- och orderhanteringskostnader 
hämtas in. Dessa sätts samman av personalkostnader och kostnader för till exempel maskiner 
som används vid förflyttningen av produkter och används vid beräkningen av 
ordersärkostnaden. 

Vid beräkningen av ordersärkostnaden kommer även primärdata komma till användning. 
Denna primärdata kommer att bestå av tidmätningar av inleveransprocessen samt hur många 
anställda som är delaktiga i den. För att kunna utföra tidmätningen krävs det kunskap om 
vilka olika delar ingår i inleveransprocessen och hur dessa delar definieras. Denna kunskap 
kommer att hämtas in genom en intervju med företagets VD. Tidmätningen kommer att 
påbörjas när anställda börjar gå till lastbilen som levererar produkterna och avslutas när den 
sista produkten har placerats i lagret. Utöver detta skall även tiden under vilken egna maskiner 
används mätas och antal anställda som hanterar leveransen antecknas, för att vara till underlag 
för att beräkna vilka kostnader återförsäljaren har för leverantören produkter och därmed ett 
utpekat varuvärde i lager. I det fallet att det uppkommer en brist på leveranser från 
leverantören under den tänkta tidsramen kommer leveranser från andra företag mätas för att få 
en större provstorlek och anpassas i största möjliga mån till leveranser från leverantören. 
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Vid beräkningen av lagerföringskostnader behövs medellagernivån, som beskriver den 
genomsnittliga lagernivån under året. Då återförsäljaren inte bokför sina lagernivåer behövdes 
dessa beräknas på egen hand. Vid beräkningen av medellagernivåerna för de olika 
produkterna utgicks från de inhämtade leverantörs- och kundkvitton samt en uppskattad 
ingående lagernivå. Först beräknades förändringen i lagernivån för varje dag med hjälp av 
kvittona. Sedan tillämpades dessa förändringar, eller dess avsaknade, för dagar utan in- eller 
utleveranser, på lagernivån för varje dag under året. I slutet beräknades det genomsnittliga 
värdet för att erhålla medellagernivån. Denna metoden användes även vid beräkningen av 
medellagernivån för de alternativa lösningsförslagen.  

Intervju med företagets VD kommer även användas för att ska en djupare förståelse av 
byggbranschen i allmänhet och återförsäljaren i synnerhet. Denna nyanskaffade förståelse av 
företaget kommer användas för att kunna göra en processkartläggning.  

Ett preliminärt urval av efterfrågan per vecka för leverantörens produkter under hela 
räkenskapsåret finns bifogad som bilaga 2. Observera att det i dagsläget fortfarande råder 
några oklarheter kring klassificeringar av vissa produkter och att således både produkter i 
urvalet och efterfrågan för de befintliga produkterna kan komma att ändras i framtida 
versioner. Ett urval av produkterna har gjorts då leverantören slutade producera vissa av 
produkterna under räkenskapsåret och det således inte är nödvändigt att ta hänsyn till dessa 
produkter i framtida planeringar. Utöver det har det bortsetts från produkter som bara såldes 
ett fåtal gånger över flera perioder. Ett exempel på en sådan produkt är nockbörjan 
”Modoplus” i färgen tegelröd, som såldes endast sju gånger under hela räkenskapsåret. 

3.2.2 Validering och verifiering av modellen 
Då de modeller som kommer att användas under examensarbetets utförande baseras på en rik 
vetenskaplig bakgrund och data direkt från beställaren samt att handledaren har stor 
erfarenhet inom området förväntas att modellerna inte kommer visa upp några systematiska 
fel.  

Resultaten från de olika modellerna kommer att jämföras med det verkliga läget under ett 
besök hos återförsäljaren för att kunna validera modellerna. 

3.2.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien som har utförts under detta examensarbete är en allmän litteraturstudie, dock 
med systematiska inslag, som rekommenderas enligt Forsberg & Wengström (2016) i kapitel 
3.1.3. Litteraturbasen utgörs av såväl elektroniska som tryckta källor. De elektroniska källorna 
består i sin tur av vetenskapliga artiklar och e-böcker.  

Författarna granskade både tryckta och elektroniska källor för att säkerställa att källorna är 
pålitliga och användbara. Källornas författares relation till ämnet ställdes ifråga, då detta kan 
ha en påverkan på hur källans resultat, samt att avgränsningar som gjorts i vetenskapliga 
artiklar ha granskats, som beskriven enligt Thurén (2005). Vidare har examensarbetets 
författare använt sig av vetenskapliga källor som ha genomgått referensgranskningen, som 
Thurén (2005) föreslår. Enligt Bell (2016) ska sökord vara specifika och väldefinierade för att 
undvika att irrelevanta sökresultat genereras. Detta har tagits hänsyn till. 

Sökningen av vetenskapliga källor genomfördes med hjälp av sökmotorerna UniSearch och 
Google Scholar. Då sökningarna gav ett stort antal träffar gjordes ett urval av träffarna. 
Urvalet gjordes inte bara enligt träffarnas sortering, utan även genom att läsa artiklarnas 
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sammanfattning samt året de publicerades. Vilka sökningsmotorer och sökord samt filter som 
används, vilka datum som sökningarna genomfördes och hur många träffar sökningarna gav, 
samt vilka artiklar som användes i examensarbetet redovisas nedan i tabell 1.  

Tabell 1. Litteratursökning. 
Sökmotor Sökord Använt 

filter 
Datum Antal 

träffar 
Använda källor 

UniSearch Economic 
order quantity 
model 

Akademiska 
peer review-
tidskrifter 

2019-02-03 9 020 (Wang & Ye, 
2018) 

UniSearch Inventory costs Akademiska 
peer review-
tidskrifter 

2019-02-04 66 116 (Aviadav & 
Henig, 2015) 

UniSearch Lead time in 
supply chain 

Akademiska 
peer review-
tidskrifter 

2019-02-05 9 218 (Chang & Lin, 
2018) 

UniSearch Seasonal 
demand 

Akademiska 
peer review-
tidskrifter 

2019-02-01 19 273 (Grewal et al., 
2015) 
(Huang et al., 
2017) 

UniSearch Supply Chain 
Management 

Akademiska 
peer review-
tidskrifter 

2019-02-02 152 825 (Fahimnia et al., 
2019) 

Google 
Scholar 

”Industrial 
construction” 
Demand 
forecasting 
model 

- 2019-01-29 Ungefär   
9 250 

(Jiang &Liu, 
2015) 

Google 
Scholar 

Retailer 
demand models 

- 2019-02-06 Ungefär   
3 480 000 

(Sandberg, 
2010) 

Google 
Scholar 

Supply Chain 
Management 

- 2019-01-26 Ungefär 
2 930 000 

(Chen et al., 
2000) 

 

3.2.4 Intervjuer 
En formell intervju har hållits med en inköpare av produkter från denna och en annan 
leverantör. Intervjun hölls den 8:e mars 2019 och rörde frågor om servicenivå och 
säkerhetslager för återförsäljaren. Det har även hållits mer informella intervjuer med Helene 
Björk som är ekonomiansvarig på företaget, dessa intervjuer har skett löpande under 
examensarbetet och har rört frågor om kundfakturor, leverantörsfakturor 
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4 Beräkning av orderkvantitet 
I detta kapitel kommer beräkningarna för de olika partiformningsmetoder presenteras med 
hjälp av text och figurer. I detta kommer beräkningar för underliggande faktorer såsom 
ordersärkostnaden, lagerräntan och produktvärde i lagret ingå. Detta ska svara på 
frågeställningen ”Vilken orderkvantitet bör man ha för de olika produkterna?”. Denna 
orderkvantiteten kommer att beräknas utifrån den ekonomiska orderkvantiteten, som baseras 
på efterfrågan för en produkt, dess ordersärkostnad och produktvärde, samt lagerräntan.  

4.1 Efterfrågan 
För att kunna beräkna hur många produkter som ska beställas måste man först veta vilket 
behov som finns. I detta underkapitel kommer en översikt över efterfrågan för de olika 
produkterna presenteras. I detta ingår även en beräkning av efterfrågans standardavvikelse per 
period, då detta kommer att användas senare vid beräkningen av säkerhetslagrets storlek.  

I tabell 2 redovisas den sammanlagda efterfrågan under räkenskapsåret 2017 för de olika 
produkterna. En mer utförlig översikt över efterfrågan på veckobas finns bifogat som bilaga 2. 

Tabell 2. Årliga efterfrågan, i antal styck.  
Produkt  Årlig efterfrågan 
Takpanna Modoplus Antracit 29 295 
Takpanna Modoplus Svart 161 370 
Takpanna Modoplus Tegelröd 115 550 
Takpanna Nibra H10 60 240 
Nockpanna Modoplus Svart 6 595 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 3 806 
Nockpanna Nibra H10 4 002 
Halvpanna Modoplus Svart 922 
Valmtätning 300x5 Svart 536 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 323 
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För att bättre förstå utvecklingen av efterfrågan över tiden har efterfrågan för takpannorna 
visualiserats på veckobas i antal tusen sålda produkter nedan i figur 7. 

 
Figur 7. Efterfrågan för takpannor under hela räkenskapsåret. 

I figur 8 presenteras den veckobaserade efterfrågan för nock- och halvpannor samt 
valmtätning under hela året i antal hundra sålda produkter. 

 
Figur 8. Efterfrågan för nock- och halvpannor samt valmtätningar under hela 
räkenskapsåret. 

4.2 Ordersärkostnad 
I begreppet ordersärkostnad ingår det ett antal delar, såsom omställnings- och 
nedtagningsförluster, kostnader för kapacitetsförlust, materialhanteringskostnader och 
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orderhanteringskostnader (Jonsson och Mattsson, 2016). Omställnings- och 
nedtagningsförluster och kostnader för kapacitetsförlust är bara tillämpbart för ett 
producerande företag och tas inte hänsyn till i denna rapport.  

Materialhanteringskostnader innefattar de kostnader för personal och material som krävs för 
att ta hand om materialet när det anländer till återförsäljaren. Orderhanteringskostnaden 
innefattar de administrativa kostnaderna som uppstår i samband med en orderläggning. För att 
beräkna dessa kostnader måste man först införskaffa sig förståelse om vilka steg som ingår i 
inleveransprocessen, vad som sker vid varje steg och hur mycket tid varje steg tar i anspråk.  

När beståndet i lagret blir mindre och ett beslut måste tas om när nästa beställning ska ges i 
uppdrag och hur många produkter denna beställningen ska innehålla använder sig den 
ansvariga personalen på återförsäljaren av sin expertkompetens. Detta innebär att personalen 
uppskattar den framtida efterfrågan utifrån sina erfarenheter och planerar beställningen utefter 
denna. 

När beställningsspecifikationer sedan har kommit fram till leverantören har detta företag 
sedan ett fönster av flera dagar under vilket leveransen kan ske. Detta då leverantören ibland 
använder sig av mjölkrundor och koordinerar sina leveranser för att säkerställa att kapaciteten 
i lastbilarna utnyttjas till så hög grad som möjligt. När leverantörernas lastbilar kommer till 
återförsäljaren parkerar de på Argongatan, då återförsäljarens gård inte är tillräckligt stor för 
att hantera en lastbil med släp samt lossningsprocess. Utöver detta är även platsen utanför 
återförsäljarens gård begränsad med en allmän väg i ett industriområde, vilket skulle göra det 
i princip omöjligt att backa in eller ut från gården. När lastbilen har parkerat börjar 
lastbilschauffören med att öppna upp lastbilens sida samtidigt som trucken, som kan ha 
varierande ståplatser, startas av en av återförsäljarens truckförare. Lastbilens 
parkeringsområde är markerad med röd i figur 3 nedan. Sedan börjar självaste 
godslossningen. Trucken lastar då av pallarna en åt gången och kör dessa direkt till sina 
lagerplatser. Takpannor av alla typer avlastas vanligtvis i de området som är markerade med 
grönt i figur 3, men kan även lastas av på andra områden om detta skulle krävas. 
Valmtätningar och andra tillbehör har sina lagerplatser inomhus, markerad med blå i figur 3. 
När den sista pallen är lossad från lastbilen stänger lastbilschauffören lastbilens sida igen, och 
beger sig med sina fraktsedlar till lagerkontoret. När den sista pallen har placerats i lagret 
stängs trucken av, och dess förare går till lagerkontoret för att hantera fraktsedlarna. När dessa 
är undertecknade är inleveransprocessen avslutad från återförsäljarens sida. 
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Figur 3. Lastbilars parkeringsområde samt takpannors och valmtätningars lagerplatser.  
© Google, 2019. 

De olika stegen som ingår i denna inleveransprocessen redovisas nedan i figur 4. Under de 
grönmarkerade stegen är återförsäljarens personal aktiva i inleveransprocessen och under de 
orangemarkerade stegen är såväl personalen som trucken aktiva.  

 
Figur 4. Aktiviteter under inleverans. 

Under den tiden som en anställd till återförsäljaren är inblandad i inleveransprocessen kan 
man knyta lönekostnader till denna aktivitet. Denna tid börjar när den anställde beger sig till 
trucken och slutar när alla fraktsedlar är hanterade. Utöver dessa lönekostnader tillkommer 
även kostnader för trucken. Truckens kostnader under denna tiden är bränslekostnader, som 
uppstår under den tiden där trucken motor är igång. Några avskrivningskostnader uppstår inte 
för trucken då den leasas in från Toyota, hade den däremot ägts av återförsäljaren hade det 
varit en investering som hade avskrivits under ett visst antal år.  

I figur 5 och 6 nedan visas lossningsprocessen från lastbil med truck till återförsäljarens gård.  

Lastbilen parkerar Personal går 
till trucken

Trucken 
startas

Gods lossas
Trucken 
parkeras

Fraktsedlar 
hanteras

Inleverans 
klar
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Figur 5. Lossning av leverans.  © Axel Björk, 2019. 

 
Figur 6. Placering av lossade pallar. © Axel Björk, 2019. 

Nedan i tabell 3 visas de tidmätningar av leveranser som har gjorts av författarna hos 
återförsäljaren, för att vara till underlag för beräkningen av de fasta kostnader till varje 
beställning återförsäljaren gör.  

 

Tabell 3. Tidmätning. 
Leverans-
nummer 

Datum Tidsåtgång Utrustning/ 
personal 

Lastmängd 

1 21/2 50 minuter 1 truck med förare 35 EU-pallar 
2 7/3 26 minuter 1 truck med förare 38 EU-pallar 
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3 7/3 20 minuter 1 truck med förare 38 EU-pallar 
4 8/3 47 minuter 1 truck med förare 39 EU-pallar  
5 21/3 41 minuter 1 truck med förare 38 EU-pallar 

 
Som man ser i tabell 3 kan tidsåtgången för en inleverans variera mellan 20 och 50 minuter. 
Detta beror på vilken plats i lagret som produkterna ska lagras på. Det tar längre tid att köra 
pallarna till lagerplatser som ligger längre bort från lossningsplatsen. Det kan även 
förekomma att trucken inte bara lossar gods, utan även flyttar på pallar som inte ska lossas vid 
återförsäljaren. Detta kan till exempel vara gods som står i vägen för återförsäljarens pallar 
eller gods som måste flyttas omkring på lastbilen på grund av viktfördelningen på flaket. I 
snitt varade leveranserna 36,8 minuter och omfattade 37,6 EU-pallar. En truckförare från 
återförsäljaren tjänar vid heltidsarbete (40 timmar per vecka, 160 timmar per månad) 27 500kr 
före skatt. Vidare tillkommer fler kostnader för arbetsgivaren för att ha en anställd i Sverige, 
såsom arbetsgivaravgifter, pensionsinbetalningar och försäkringar. Full arbetsgivaravgift är 
31,42% av bruttolönen som betalas ut till den anställde (Skatteverket, 2018). Detta ger en 
arbetsgivaravgiften på 8 641 kronor per månad, vilket betyder att återförsäljaren betalar 36 
141 kronor per månad, eller 226 kronor per timme, för en truckförare. Ytterligare lön i form 
av förmåner och liknande undersöks inte i detta examensarbete. Då en inleverans i snitt varar i 
36,8 minuter innebär detta att truckföraren ger upphov till 139 kronor per inleverans. Dessa 
beräkningar visas nedan i tabell 4. 
 
Tabell 4. Kostnad för truckförare, i kronor. 
Kostnadspost Kostnad 
Lön per månad 27 500 
Arbetsgivaravgift per månad 8 640,5 
Totala kostnaden per månad 36 140,5 
Kostnad per timme 225,88 
Kostnad per leverans 138,54 

 
Utöver detta tillkommer dock också kostnader för maskiner som används under inleveransen, 
i detta fall trucken. Truckens användningstid är i snitt två minuter kortare än hela 
inleveranstiden, då den är avstängd under hanteringen av fraktsedlar. Återförsäljarens truck, 
en Toyota Tonero HST 35, förbrukar i snitt 4,6 liter diesel per timme, eller 2,7 liter per 
inleverans. Vid ett literpris på omkring 16 kronor innebär detta att trucken förbrukar 43 
kronor diesel under inleveransen. Utöver detta tillkommer även kostnader för truckens 
leasing. Återförsäljaren betalar 24 699 kronor i leasingavgifter varje år. Då denna kostnad är 
konstant och inte beror på antal aktiva timmar kommer kostnaden per inlevernas beräknas 
utifrån 160 arbetstimmar per månad. Beräkningarna för truckkostnaderna visas nedan i tabell 
5. 

Tabell 5. Kostnad för truck, i kronor. 
Kostnadspost Kostnad 
Bränsle per inleverans 42,69 
Leasing per inleverans 7,89 
Totala kostnader 50,58 

 
Tillsammans resulterar kostnaderna för truckföraren och trucken i 189,12 kronor per leverans. 
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Utöver dessa kostnadsposter tillkommer även orderhanteringskostnader, vilka är de kostnader 
som uppstår när en inleverans planeras och verkställs. I detta fall syftar detta på en tjänsteman 
på kontoret som håller telefonsamtal med leverantören samt ansvarar för betalning och 
bokföring. Denna tiden uppskattas till 30 minuter. En tjänsteman tjänar i snitt 34 000 kronor 
exklusive provision och bonus, vilket blir en kostnad på 44 683 kronor för återförsäljaren med 
arbetsgivaravgiften. Detta motsvarar 279 kronor per timme vid 160 timmar per månad eller 
171 kronor per beställning. Dessa beräkningar visas nedan i tabell 6. 

Tabell 6. Kostnad för tjänsteman, i kronor. 
Kostnadpost Kostnad 
Lön per månad 34 000 
Arbetsgivaravgiften per månad 10 682,8 
Kostnad per månad 44 682,8 
Kostnad per timme 279,27 
Kostnad per leverans 171,28 

 
Alla dessa kostnadsposter resulterar i en ordersärkostnad på cirka 360 kronor, vilket visas 
nedan i tabell 7. 

Tabell 7. Orderkostnader summerade i kronor. 
Kostnadspost Kostnad 
Materialhantering 189,12 
Orderhantering 171,28 
Totalt per order 360,4 

 

4.3 Produktvärde 
Produktvärdet är det värdet som en produkt har efter att den har lagts i lager. I produktvärde 
ingår då även andra kostnader utöver inköpskostnaderna. De andra kostnaderna som behöver 
tas hänsyn till är frakt- samt hanteringskostnader. I detta fall är fraktkostnaderna per styck lika 
och konstanta för varje produkt. Oavsett vilken produkt det är frågan om kostar den 0,94 
kronor i frakt. Fraktpriset bestäms av leverantören beroende på var leveransadressen befinner 
sig. Hanteringskostnader är ordersärkostnaden för varje enstaka produkt.  

Leverantörens betongtakpannor av typen Modoplus har ett inköpspris på 4,31 kronor per 
styck för alla färger medan lertegeltakpannan Nibra kostar 9,35 kronor att köpa in. 
Nockpannors inköpspris är högre än inköpspriset för takpannor av samma typ. Inköpspriset 
för nockpannor av typen Modoplus är 26 kronor per styck och är 43 kronor per styck för 
nockpannor av typen Nibra. Halvpannor av typen Modoplus har ett inköpspris på 19,8 kronor 
och valmtätning kostar 198 kronor per styck att köpa in. Utöver detta tillkommer en 
fraktavgift som uppgår till 0,94 kronor per styck för såväl alla typer av panna och 
valmtätning. 

Takpannor är typer av pannor som läggs på takets sida, de finns storlekarna ”hel” och ”halv”, 
medan nockpannor befinner sig på takets spets, den så kallade nocken. Valmtätning är ett 
skydd som läggs mellan nock- och övriga pannor för att förhindra att till exempel löv kan 
lägga sig under takpannorna.  

Som nämnt i underkapitel 4.2 ansvarar en genomsnittlig leverans på 37,6 pallar för en 
ordersärkostnad på cirka 360 kronor, vilket innebär cirka nio kronor per pall. Då en pall 
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rymmer 240 pannor respektive 160 valmtätningar, resulterar det i en kostnad på 0,04 kronor 
per panna respektive 0,06 kronor per valmtätning. 

Dessa värden samt det slutliga produktvärdet i lagret för varje produkt presenteras i kronor 
nedan i tabell 8. 

Tabell 8. Produktvärde i lagret. 
Produkt  Inköps- 

pris 
Frakt- 
kostnad 

Hanterings- 
kostnad 

Värde i  
lager 

Takpanna Modoplus Antracit 4,31 0,94 0,04 5,29 
Takpanna Modoplus Svart 4,31 0,94 0,04 5,29 
Takpanna Modoplus Tegelröd 4,31 0,94 0,04 5,29 
Takpanna Nibra H10 9,35 0,94 0,04 10,33 
Nockpanna Modoplus Svart 26 0,94 0,04 26,98 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 26 0,94 0,04 26,98 
Nockpanna Nibra H10 43 0,94 0,04 43,98 
Halvpanna Modoplus Svart 19,8 0,94 0,04 20,78 
Valmtätning 300x5 Svart 198 0,94 0,06 199 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 198 0,94 0,06 199 

 

4.4 Lagerränta 
I beräkningen av lagerräntan för ett företag ingår summan för de årliga kapital- och 
riskkostnader och medellagervärdet. Då återförsäljaren inte har uppgifter på sin internränta 
beräknades kostnadsposterna med hjälp av återförsäljarens balans- och resultatrapport. 
Återförsäljarens kapitalkostnader utgörs av avskrivningar, räntekostnader och skatt, och 
uppgår till 1 438 670 kronor. Riskkostnaderna sätts ihop av företagets inkurans- och 
försäkringskostnader, vilka tillsammans har ett värde på 295 710 kronor. Vid beräkningen av 
medellagervärdet användes mittpunkten mellan ingående och utgående lagertillgångar för att 
ta hänsyn till hela lagret. De olika faktorerna och lagerräntan i procent redovisas nedan i tabell 
9. 

Tabell 9. Lagerräntan och dess faktorer. 
Kapitalkostnader [kr]  1 438 670 
Riskkostnader [kr]  295 710 
Medellagervärde [kr] 7 200 026 
Lagerränta [%] 24,09 

 

4.5 Ekonomisk orderkvantitet 
Den ekonomiska orderkvantiteten beräknas utifrån efterfrågan per period, ordersärkostnaden, 
lagerräntan och produktvärdet i lagret, vilka har presenterats i detta kapitel. Formeln för den 
ekonomiska orderkvantiteten som visades i underkapitel 2.7.1 upprepas nedan. 継頚芸 =  √態∗懲∗�追∗椎                     (8) 

där 
K = ordersärkostnaden per ordertillfälle 
D = efterfrågan per period 
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r = lagerräntan per period 
p = produktvärdet i lagret 

Med hjälp av faktorerna beräknades den ekonomiska orderkvantiteten för var och en av 
produkterna som visas nedan i tabell 10 i antal styck. 

Tabell 10. Ekonomisk orderkvantitet för hela räkenskapsåret.  
Produkt  EOQ 
Takpanna Modoplus Antracit 4 071 
Takpanna Modoplus Svart 9 554 
Takpanna Modoplus Tegelröd 8 084 
Takpanna Nibra H10 4 177 
Nockpanna Modoplus Svart 855 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 650 
Nockpanna Nibra H10 522 
Halvpanna Modoplus Svart 364 
Valmtätning 300x5 Svart 90 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 70 

 
Dock så skiljer sig efterfrågan under lågsäsongen och högsäsongen. Därför har ytterligare 
beräkningar för hög- och lågsäsongen genomförts. Baserad på efterfrågan per vecka, som 
finns bifogad som bilaga 2, anses lågsäsongen vara från och med vecka 50 2017 till och med 
vecka 5 2018. Dessa veckor anses vara lågsäsong då den sammanlagda efterfrågan under 
dessa veckor är lägre än efterfrågan under endast vecka 49 2017 och vecka 6 2018. Resultaten 
av dessa beräkningar redovisas nedan i tabell 11 i antal styck. 

Tabell 11. Ekonomiska orderkvantitet under låg- och högsäsong.  
Produkt  EOQ 

lågsäsong 
EOQ 
högsäsong 

Takpanna Modoplus Antracit 0 4 071 
Takpanna Modoplus Svart 1 828 9 377 
Takpanna Modoplus Tegelröd 1 042 8 017 
Takpanna Nibra H10 0 4 177 
Nockpanna Modoplus Svart 123 846 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 73 646 
Nockpanna Nibra H10 0 522 
Halvpanna Modoplus Svart 0 364 
Valmtätning 300x5 Svart 0 90 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 0 70 

 
Då det dock inte är möjligt att beställa ett exakt antal takpannor, utan endast i steg av 120 
styck, redovisas den ekonomiska orderkvantiteten för de olika takpannorna nedan i tabell 12 i 
antal pallar. Notera att en halv pall motsvarar 120 takpannor.  

Tabell 12. Ekonomisk orderkvantitet för takpannor med antal pallar som enhet. 
Produkt Hela året Lågsäsong Högsäsong 
Takpanna Modoplus Antracit 17 0 17 
Takpanna Modoplus Svart 40 7,5 39 
Takpanna Modoplus Tegelröd 33,5 4,5 33,5 
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Takpanna Nibra H10 17,5 0 17,5 
Nockpanna Modoplus Svart 3,5 0,5 3,5 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 2,5 0,5 2,5 
Nockpanna Nibra H10 2 0 2 
Halvpanna Modoplus Svart 1,5 0 1,5 

 
När avrundning krävdes beräknades totalkostnaden för de två alternativen och sedan valdes 
det alternativet som gav lägst totalkostnad. Då antal pallar för nockpannan Modoplus 
Tegelröd under lågsäsongen var under 0,5 valdes 0,5 utan beräkning av totalkostnaden 
eftersom det inte är möjligt att beställa inga produkter. 

Totalkostnaden består av lagerföringskostnaden och totala ordersärkostnader. 
Lagerföringskostnaderna beräknades genom att multiplicera lagerräntan, värde i lagret och 
orderkvantiteten och sedan dela detta med två. De totala ordersärkostnaderna beräknades 
genom att multiplicera ordersärkostnaden med den årliga efterfrågan, vilket sedan delades 
med den ekonomiska orderkvantiteten. Detta redovisas nedan i ekvation 10. 追∗椎∗�態 + 懲∗�� = 劇剣�                         (10) 

Där  
r = lagerränta 
p = värde i lager 
Q = ekonomisk orderkvantitet 
K = ordersärkostnad 
D = årliga efterfrågan 
Tot = totalkostnaden 

Vid beräkningen av den ekonomiska orderkvantiteten för hela året för Takpanna Modoplus 
Antracit blev resultatet 4 071 styck, vilket ligger mellan 16,5 och 17 helpallar. Då beräknades 
först totalkostnaden om orderkvantiteten sätts till 16,5 helpallar, det vill säga 3 960 takpannor. 
Detta visas nedan i ekvation 11. 0,態替0苔∗泰,態苔∗戴苔滞0態 + 戴滞0,替∗態苔態苔泰戴苔滞0 ≈ のなぱひ,ぬぱ��                   (11) 

Sedan genomfördes samma beräkning med orderkvantiteten satt till 17 helpallar, det vill säga 
4 080 takpannor. Denna beräkning visas nedan i ekvation 12. 0,態替0苔∗泰,態苔∗替0腿0態 + 戴滞0,替∗態苔態苔泰替0腿0 ≈ のなぱば,ねに��                   (12) 

Då en orderkvantitet på 17 helpallar gav en lägre totalkostnad valdes denna orderkvantitet. 
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5 Beräkning av beställningspunkt och säkerhetslager 
Vid beräkningen av beställningspunkten och säkerhetslager måste man först, med hjälp av 
variationskoefficenten, bestämma vilken typ av fördelning efterfrågan har. 
Variationskoefficenten beräknas genom att dividera standardavvikelsen med den 
genomsnittliga efterfrågan. Nedan i tabell 13 visas variationskoefficenten under hela året, låg- 
och högsäsong för samtliga produkter. Symbolen ”-” indikerar att värdet saknas, då såväl 
snittefterfrågan som standardavvikelse är lika med noll. 

Tabell 13. Variationskoefficenter för samtliga produkter. 
Produkt Hela året Lågsäsong Högsäsong 
Takpanna Modoplus Antracit 2,09 - 1,88 
Takpanna Modoplus Svart 1,05 1,33 0,95 
Takpanna Modoplus Tegelröd 2,05 2,29 1,89 
Takpanna Nibra H10 2,69 - 2,44 
Nockpanna Modoplus Svart 1,52 1,41 1,39 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 2,18 2,67 2 
Nockpanna Nibra H10 5,03 - 4,6 
Halvpanna Modoplus Svart 2,89 - 2,67 
Valmtätning 300x5 Svart 1,2 - 1 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 1,5 - 1,43 

 
För att kunna utgå från en normalfördelning krävs att variationskoefficenten är lägre än eller 
runt 0,5. Då den lägsta variationskoefficenten i tabell 13 är 0,95 kan man här inte utgå från 
normalfördelning. Alternativa fördelningar att utgå från är lognormalfördelning, 
gammafördelning eller poissonfördelning. Beräkningen av snedförvridningensgraden 
genomförs med ekvation 5 som visades i kapitel 3.6.2. Ekvationen upprepas nedan. 戴∗岫�尿賑匂賑如−�尿賑匂��韮岻鎚                     (5) 

Där 
Dmedel = efterfrågans medelvärde 
Dmedian = efterfrågans medianvärde 
s = efterfrågans standardavvikelse 

Resultaten för snedförvridningsgraden visas nedan i tabell 14. Symbolen ”–” indikerar att 
värdet saknas, då såväl snittefterfrågan som standardavvikelse är lika med noll. 

Tabell 14. Snedförvridningsgrad för samtliga produkter. 
Produkt Hela året Lågsäsong Högsäsong 
Takpanna Modoplus Antracit 1,44 - 1,6 
Takpanna Modoplus Svart 0,98 1,33 1,12 
Takpanna Modoplus Tegelröd 0,69 1,31 0,76 
Takpanna Nibra H10 1,11 - 1,23 
Nockpanna Modoplus Svart 1,07 2,13 0,82 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 0,77 1,13 0,83 
Nockpanna Nibra H10 0,6 - 0,65 
Halvpanna Modoplus Svart 1,04 - 1,13 
Valmtätning 300x5 Svart 0,88 - 0,125 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 1,17 - 0,9 
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Som visas ovan i tabell 14 är, förutom ett undantag, samtliga värden högre än 0,5. Detta 
betyder att beräkningar för säkerhetslagret och beställningspunkten för dessa produkter 
kommer att utföras enligt gammafördelningen. Valmtätning 300x5 Svart under högsäsong är 
undantaget och för denna produkten och perioden kommer beräkningarna utföras enligt 
lognormalfördelning.  

När efterfrågan innehar en gammafördelning beräknas först beställningspunkten med hjälp av 
Microsoft Excels funktion GAMMA.INV. I funktionen ingår den önskade servicenivån, alfa 
och beta. I dagsläget mäter inte återförsäljaren sin servicenivå, men uppskattar att en tiondel 
av kundordrar inte kan uppfyllas. Efter intervju med återförsäljarens verkställande direktör 
har den önskade servicenivån fastslagits som 95%. När GAMMA.INV används syftar 
servicenivån på sannolikheten att det inte uppstår brist mellan två inleveranser. Alfa beräknas 
genom att dividera den genomsnittliga efterfrågan under ledtiden i kvadrat med 
standardavvikelsen under ledtiden i kvadrat och beta beräknas genom att dividera 
standardavvikelsen under ledtiden i kvadrat med den genomsnittliga efterfrågan under 
ledtiden. Den genomsnittliga ledtiden för de 26 inleveranser som valdes för beräkningen av 
ledtiden är 2,96 dagar och deras standardavvikelse är 1,39 dagar. Uttryckt i veckor ger detta 
ett värde på 0,42 respektive 0,2. De leveranserna som användes i beräkningen är bifogade i 
bilaga 1. Nedan i tabell 15 visas den genomsnittliga efterfrågan under ledtiden för varje 
produkt för hela året, låg- och högsäsong. Symbolen ”-” indikerar att det inte fanns någon 
efterfråga. 

Tabell 15. Genomsnittliga efterfråga under ledtid. 
Produkt Hela året Lågsäsong Högsäsong 
Takpanna Modoplus Antracit 236,46 - 279,72 
Takpanna Modoplus Svart 1 303,26 309,96 1 483,86 
Takpanna Modoplus Tegelröd 933,24 100,8 1 084,86 
Takpanna Nibra H10 486,36 - 574,98 
Nockpanna Modoplus Svart 53,34 7,14 61,74 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 30,66 2,52 35,7 
Nockpanna Nibra H10 32,34 - 38,22 
Halvpanna Modoplus Svart 7,56 - 8,82 
Valmtätning 300x5 Svart 4,2 - 5,04 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 2,52 - 2,94 

 
Nedan i tabell 16 visas standardavvikelsen under ledtiden för varje produkt för hela året, låg- 
och högsäsong. Symbolen ”-” indikerar att det inte finns någon standardavvikelse då 
efterfrågan under denna perioden var konstant noll. 

Tabell 16. Standardavvikelse under ledtid. 
Produkt Hela året Lågsäsong Högsäsong 
Takpanna Modoplus Antracit 493,5 - 525 
Takpanna Modoplus Svart 1 368,78 410,76 1 404,06 
Takpanna Modoplus Tegelröd 1 916,46 231 2 044,98 
Takpanna Nibra H10 1 308,72 - 1 404,9 
Nockpanna Modoplus Svart 81,48 10,08 85,68 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 66,78 6,72 71,4 
Nockpanna Nibra H10 162,54 - 175,98 
Halvpanna Modoplus Svart 21,84 - 23,52 
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Valmtätning 300x5 Svart 5,04 - 5,04 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 3,78 - 4,2 

 
När beställningenspunkten beräknas enligt lognormalfördelning används Microsoft Excels 
funktion LOGNORM.INV. Även här används servicenivå, alfa och beta. Dock skiljer sig 
definitionen av alfa och beta från gammafördelningen och beräknas på ett annat sätt. Ekvation 
13 nedan visar formeln som används vid beräkningen av lognormalfördelningens alfa. ln岫経挑�岻 − ど,の ∗ ln 岫な + 鎚��2���2 岻                  (13) 

Där 
DLT = genomsnittliga efterfrågan under ledtiden 
sLT = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden 

Nedan i ekvation 14 visas formeln som används vid beräkningen av lognormalfördelningens 
beta. √ln 岫な + 鎚��2���2 岻                   (14) 

Där 
DLT = genomsnittliga efterfrågan under ledtiden 
sLT = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden 

Med hjälp av dessa två Excelfunktioner beräknas beställningspunkterna för samtliga 
produkter för hela året, låg- och högsäsong, vilka presenteras nedan i tabell 17. Symbolen ”-” 
indikerar att det inte finns någon beställningspunkt, då ingen försäljning förekom under den 
tidsramen. 

Tabell 17. Beställningspunkter för samtliga produkter. 
Produkt Hela året Lågsäsong Högsäsong 
Takpanna Modoplus Antracit 1 173 - 1 302 
Takpanna Modoplus Svart 4 043 1 137 4 276 
Takpanna Modoplus Tegelröd 4 588 526 5 064 
Takpanna Nibra H10 2 718 - 3 093 
Nockpanna Modoplus Svart 216 27 234 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 156 14 173 
Nockpanna Nibra H10 154 - 199 
Halvpanna Modoplus Svart 73 - 49 
Valmtätning 300x5 Svart 14 - 14 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 10 - 11 

 
För att sedan bestämma säkerhetslagrets storlek substraheras den genomsnittliga efterfrågan 
under ledtiden, vilken presenteras ovan i tabell 17, från värdet för beställningspunkten. 
Säkerhetslagrets storlek för samtliga produkter för hela året samt låg- och högsäsong visas 
nedan i tabell 18. 

Tabell 18. Säkerhetslagrets storlek för samtliga produkter. 
Produkt Hela året Lågsäsong Högsäsong 
Takpanna Modoplus Antracit 937 - 1 023 
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Takpanna Modoplus Svart 2 739 827 2 792 
Takpanna Modoplus Tegelröd 3 655 425 3 979 
Takpanna Nibra H10 2 231 - 2 518 
Nockpanna Modoplus Svart 163 20 172 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 125 12 137 
Nockpanna Nibra H10 122 - 161 
Halvpanna Modoplus Svart 36 - 40 
Valmtätning 300x5 Svart 10 - 9 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 8 - 8 
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6 Täcktidsplanering 
Vid beräkningen av täcktiden använder man sig av den beräknade orderkvantiteten och den 
genomsnittliga efterfrågan per tidsperiod. Beräkningens resultat motsvarar de antal perioder 
som fortlöper mellan beställningarna, vilket skiljer sig från beställningspunktsystemet som 
inte har en fast intervall. När resultatet inte ger ett heltal beräknas totalkostnaden för de två 
närmast liggande heltal och sedan väljs täcktiden för de olika produkterna för hela året, 
lågsäsong och högsäsong redovisas nedan i tabell 19 i antal veckor. Symbolen ”-” indikerar 
att det inte förekom någon försäljning, och därmed inga beställningar, under den tidsramen. 

Tabell 19. Täcktiderna för varje produkt. 
Produkt  Hela året Lågsäsong Högsäsong 
Takpanna Modoplus Antracit 7 - 6 
Takpanna Modoplus Svart 3 3 2 
Takpanna Modoplus Tegelröd 3 2 3 
Takpanna Nibra H10 3 - 2 
Nockpanna Modoplus Svart 6 8 5 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 8 20 7 
Nockpanna Nibra H10 6 - 6 
Halvpanna Modoplus Svart 20 - 17 
Valmtätning 300x5 Svart 5 - 4 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 7 - 6 

 
Trots att den ekonomiska orderkvantiteten används vid beräkningar av täcktiden, så används 
den inte för att bestämma orderstorleken. Här använder man sig inom täcktidsplaneringen 
istället av återfyllnadsnivån, som beräknas utifrån säkerhetslagrets storlek och den 
genomsnittliga förbrukningen under täcktiden. Återfyllnadsnivån för de olika produkterna 
redovisas för hela året, låg- och högsäsong nedan i tabell 20 i antal styck. Symbolen ”-” 
indikerar att det inte förkom försäljning under den tidsramen, och man inte behöver fylla upp 
lagret till en viss nivå. 

Tabell 20. Återfyllnadsnivån för varje produkt. 
Produkt  Hela året Lågsäsong Högsäsong 
Takpanna Modoplus Antracit 4 881 - 4 403 
Takpanna Modoplus Svart 12 049 1 168 8 771 
Takpanna Modoplus Tegelröd 10 321 499 10 535 
Takpanna Nibra H10 5 706 - 4 835 
Nockpanna Modoplus Svart 924 41 793 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 711 30 644 
Nockpanna Nibra H10 584 - 623 
Halvpanna Modoplus Svart 391 - 341 
Valmtätning 300x5 Svart 62 - 50 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 51 - 45 
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7 Beräkning av lagerkostnader 
I detta kapitel kommer först en beräkning av lagerkostnader i dagsläget utföras. Sedan 
kommer lagerkostnader beräknas utifrån resultat från kapitel 4, 5 och 6. Till slut kommer 
dessa kostnader att jämföras mellan nuläge och samtliga alternativ. 

7.1 Lagerhållningskostnader 
Kostnadsposter för lagerhållning innefattar två truckar. En truck med dieselmotor som körs 
utomhus och används mest för lossning och lastning. Den andra trucken är med elmotor och 
körs inomhus, där lagras inte några av leverantörens produkter och räknas därför inte med i 
denna uträkning. Dieseltrucken kostar 24 699 kronor årligen i leasingkostnad till Toyota, där 
även försäkring, underhåll och reparationer ingår. Varje år hyrs även en ytterligare truck in då 
den ordinarie trucken har är på underhåll, denna truck kostade detta år 8232 kronor i hyra. 
Genomsnittligen per månad har återförsäljaren betalat 1216 kronor för diesel till sin 
leverantör GLC AB. 
 
Varje månad betalar återförsäljaren en hyra per 131 000 kronor, eller 1 572 000 kronor årligen 
till uthyraren Trebeo AB (som ägs av samma ägare som återförsäljaren). Det innefattar alla 
lokaler, både kontor, lager och tomt där de åtta anställda inryms. Till bokslut 2017 hade man 
gjort en inventering av lagret och värdet för de lagrade produkterna uppgick till 7 815 337 
kronor.  
 
I försäkringskostnader betalar återförsäljaren 53 999 kronor per år, vilket innefattar all 
nödvändig försäkring för företaget, såsom för de anställda, lagrade produkter, tjänstefordon 
och så vidare. Kostnaderna illustreras i tabell 21 nedan. Tecknet * indikerar att detta tal är 
omräknat från det andra tidsintervallet. 
 
Tabell 21. Kostnader för lagerhållning, i kronor. 
Kostnadspost Kostnad per månad Kostnad per år 
Truck (dieselmotor) 2 058,25* 24 699 
Truck (reserv/ersättning) 686* 8 232 
Diesel 1 216 14 592* 
Lokal 131 000 1 572 000* 
Försäkring 4 499,92* 53 99 

 

7.2 Lagerföringskostnader 
För att kunna beräkna lagerföringskostnader måste man först beräkna medellagervärdet, och 
därmed medellagernivån. Då återförsäljaren inte bokför lagernivåer beräknades dessa utifrån 
de inhämtade leverantörs- och kundkvitton för varje dag under året. Medellagernivån för 
alternativen beräknades enligt samma metod. Vid beräkningen av medellagernivån för 
täcktidsplaneringen rundades orderstorleken upp till närmaste halv- respektive helpall. Nedan 
i tabell 22 redovisas medellagernivån för varje produkt och alternativ i antal styck. 
 
Tabell 22. Medellagernivå för samtliga alternativ. 
Produkt  Nuläge EOQ 

hela året 
EOQ 
Säsong 

Täcktid 
hela året 

Täcktid 
säsong 

Takpanna Modoplus Antracit 3 537 3 099 3 117 3 497 3 018 
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Takpanna Modoplus Svart 8 569 7 485 6 790 7 047 4 406 
Takpanna Modoplus Tegelröd 3 192 8 097 8 346 7 413 6 734 
Takpanna Nibra H10 6 808 3 328 3 328 4 885 4 273 
Nockpanna Modoplus Svart 537 522 513 665 555 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 439 428 463 537 517 
Nockpanna Nibra H10 513 630 630 589 512 
Halvpanna Modoplus Svart 122 179 266 322 290 
Valmtätning 300x5 Svart 209 199 199 201 200 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 363 56 56 40 39 

 
Sedan multipliceras medellagernivån för varje produkt med dess värde i lagret för att på så 
sätt beräkna medellagervärdet. Medellagervärdet för varje produkt och scenario presenteras 
nedan i tabell 23 i kronor.  
 
Tabell 23. Medellagervärde för samtliga alternativ.  
Produkt  Nuläge EOQ 

hela året 
EOQ 
Säsong 

Täcktid 
hela året 

Täcktid 
säsong 

Takpanna Modoplus Antracit 18 711 16 400 16 495 18 506 15 971 
Takpanna Modoplus Svart 45 330 39 596 35 919 37 293 23 317 
Takpanna Modoplus Tegelröd 16 886 42 849 44 150 39 230 35 636 
Takpanna Nibra H10 70 327 34 278 34 378 50 472 44 149 
Nockpanna Modoplus Svart 14 488 14 085 13 842 17 943 14 975 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 11 844 11 548 12 493 14 489 13 950 
Nockpanna Nibra H10 22 562 27 709 27 709 25 905 22 519 
Halvpanna Modoplus Svart 2 535 3 720 5 528 6 692 6 027 
Valmtätning 300x5 Svart 41 591 39 602 39 602 40 000 39 801 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 72 237 11 144 11 144 7 960 7 761 

Summa 316 510 240 931 241 260 258 490 224 105 

 
Utifrån de tidigare beräknade värden för lagerränta och medellagervärde kan 
lagerföringskostnader beräknas. De resulterande lagerföringskostnaderna redovisas för samma 
kategorier nedan i tabell 24 i kronor. 
 
Tabell 24. Lagerföringskostnader för samtliga alternativ. 
Metod Lagerförings- 

kostnad 
Nuläge 76 247 
EOQ hela året 58 040 
EOQ säsong 58 120 
Täcktid hela året 62 270 
Täcktid säsong 53 87 
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8. Diskussion 
I detta kapitel kommer en diskussion kring examensarbetets metod och resultat föras. Utöver 
detta kommer hållbarhet, etik och framtida studier att diskuteras.  

8.1 Resultatdiskussion 
Då detta examensarbete baseras på data från endast ett räkenskapsår har 
lagerstyrningsmetoderna Lot for lot och materialbehovsplanering inte analyserats. Vid 
användning av dessa metoder inträffar inleveransen samtidigt som behovet uppstår, vilket 
betyder att man måste ha en pålitlig prognos för efterfrågan. Att göra en pålitlig prognos 
utifrån ett års efterfrågan är dock inte möjligt då det möjligtvis kan uppstå stora variationer 
mellan åren.  

För att svara på frågeställningen genomfördes varje beräkning i tre varianter. Dessa varianter 
var ”hela året”, ”lågsäsong” och ”högsäsong”. Denna indelningen gjordes då det kan vara 
fördelaktigt att använda olika värden under olika delar av året. Att ha samma säkerhetslager 
och orderkvantitet hela året runt skulle kunna leda till att efterfrågan inte kan tillfredsställas 
under högsäsongen och ökade lagerföringskostnader under lågsäsongen. Med de nuvarande 
alternativa lösningarna bortses från övergångsperioder mellan hög- och lågsäsong. Detta kan 
leda till att man har en högre lagernivå än nödvändigt under lågsäsongen, vilket innebär högre 
bundet kapital och lagerföringskostnader. Samtidigt kan det leda till man har en för låg 
lagernivå i början av högsäsongen, vilket kan leda till en lägre servicenivå och att 
försäljningar gås miste om. Detta problem kan motverkas genom att tidigarelägga 
lågsäsongens början och slut i planeringen. I detta fall bör värdena för hög- och lågsäsongen 
börja användas något före deras verkliga början. Här kan återförsäljaren använda sig av sina 
expertkunskaper för att avgöra när bytet mellan planeringen för hög- och lågsäsongen ska 
genomföras. Ett annat alternativ är att dela in året i fler perioder, såsom övergångsperioder 
mellan säsongerna, och beräkna beställningspunkten, ekonomiska orderkvantiteten och 
täcktiden för dessa. 

Denna säsongsindelningen leder till att både säkerhetslagrets storlek och beställningen 
påverkas även för produkter som endast säljs under högsäsongen, då beräkningarna baseras på 
färre veckor. Att basera beräkningarna på färre veckor innebär att standardavvikelsen för 
efterfrågan per vecka påverkas, vilken betyder ändringar för säkerhetslagrets storlek och 
beställningspunkten som baseras därpå. 

Trots detta är lagerföringskostnaderna för fyra av de sex produkterna som inte såldes under 
lågsäsongen lika stora vid användningen av beställningspunktsystem med samma värden hela 
året och säsongsindelade värden. Detta beror på att de ändrade värden inte påverkade 
orderläggningen, då lagernivån aldrig hamnade mellan de två beställningspunkterna.  

Beräkningarna i detta examensarbete baserades på veckovis data. Detta innebär att 
standardavvikelsen i efterfrågan är högre än om beräkningarna hade baserats på månadsvis 
data. Denna ökningen leder till att säkerhetslagrets dimensionering blir större, vilket i sin tur 
leder tid högre lagerföringskostnader. Trots detta är lagerföringskostnaden för samtliga 
alternativa lösningar lägre än i nuläget.  

I teorin bör en säsongsindelning ge mer optimala värden för båda säsonger och bidra till 
sänkta lagerföringskostnader. Detta inträffar dock vid användning av beställningspunkt bara 
för Mjöbäck Modoplus Svart och Nockpanna Modoplus Svart.. Anledningen är att de övriga 
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produkterna som säljs under båda säsonger bara hade begränsad efterfrågan och begränsat 
antal inleveranser under lågsäsongen, samt en högre ingående lagernivå för högsäsongen, 
vilket betydde att de inte kunde dra nytta av de lägre värden under lågsäsongen, och istället 
skadades av de högre värden under högsäsongen. Vid användningen av täcktid sänks 
lagerföringskostnaderna för samtliga produkterna när säsongsindelning används. 

Att medellagernivån, och därmed lagerföringskostnaderna, för Mjöbäck Modoplus Tegelröd 
blir högre för samtliga lösningar i jämförelse med nuläget beror på att den verkliga efterfrågan 
under vecka 7 2018 var mycket större än för andra veckor, vilket ledde till en stor 
standardavvikelse för efterfrågan, vilket påverkade säkerhetslagrets storlek och 
beställningspunkten. Detta hade kunnat motverkats genom att antingen justera den 
datapunkten eller att ha efterfrågedata för fler år tillgängligt.  

Medellagernivån för Valmtätning 300x5 Tegelröd är i samtliga alternativ mycket lägre än i 
nuläget. Detta härleds från att det i verkligheten inträffade en stor inleverans under året, som 
ökade medellagernivån. Då denna inleverans inte sker i de alternativa lösningarna blir 
medellagernivån lägre. 

Lagerföringskostnaderna för samtliga alternativa lösningar är avsevärt lägre än för nuläget. 
Det är dock svårt att bestämma den exakta påverkan som de beräknade alternativen har på de 
totala ordersärkostnaderna. I dagsläget beställs flera olika produkter samtidigt och levereras 
därmed i samma inleverans, vilket kan vara svårare att koordinera med en alternativ lösning. 
Detta beror på att beställningspunkterna nås, respektive att täcktiden löper ut, vid olika 
tillfällen. Dock ska antal inleveranser inom beställningspunktsystemen och 
täcktidsplaneringarna i teorin ligga på ungefär samma nivå som i nuläget. 

Genom att använda den metoden som ger lägst lagerföringskostnad för varje produkt kan den 
totala lagerföringskostnaden sänkas med 7,5% jämfört med den säsongsindelade 
täcktidsplaneringen. Dessa metoder framhävs nedan i tabell 25 med tjock text. 

Tabell 25. Lägsta lagerföringskostnaderna för varje produkt. 
Produkt  EOQ 

hela året 
EOQ 
Säsong 

Täcktid 
hela året 

Täcktid 
säsong 

Takpanna Modoplus Antracit 16 400 16 495 18 506 15 971 
Takpanna Modoplus Svart 39 596 35 919 37 293 23 317 
Takpanna Modoplus Tegelröd 42 849 44 150 39 230 35 636 
Takpanna Nibra H10 34 278 34 378 50 472 44 149 
Nockpanna Modoplus Svart 14 085 13 842 17 943 14 975 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 11 548 12 493 14 489 13 950 
Nockpanna Nibra H10 27 709 27 709 25 905 22 519 
Halvpanna Modoplus Svart 3 720 5 528 6 692 6 027 
Valmtätning 300x5 Svart 39 602 39 602 40 000 39 801 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 11 144 11 144 7 960 7 761 

 
Att använda olika materialstyrningsmetoder för olika produkter kan dock även medföra 
svårigheter. Svårigheten ligger i att beräkningar och planeringen måste genomföras för flera 
metoder, vilket innebär mer administrativt arbete för personalen som inte är utbildade i 
materialstyrningsmetoderna. Det finns heller inte någon uppskattning av hur mycket tid 
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företaget kommer att behöva lägga på dessa aktiviteter och således inte hur mycket det 
kommer att kosta. Vidare finns inget system för uppföljning av noggrannhet som 
återförsäljaren kan använda sig av.  

 
När efterfrågan för en produkt överstiger den aktuella lagernivå, det vill säga att efterfrågan 
inte kan tillfredsställas och lagernivån blir negativ, säljer återförsäljaren i dagsläget de 
produkterna som finns i lagret, och uppger sedan en beställning som täcker den icke-
tillfredsställda efterfrågan samt framtida behov. Detta är något som skulle användas även i 
alternativa lösningar, såsom under vecka 7 2018 för Mjöbäck Modoplus Tegelröd och flera 
tillfällen för Nibra H10. Anledningen till att bristförhållanden uppträder med ökad frekvens 
för Nibra H10 beror på att denna produkten efterfrågas bara ett fåtal gånger, men då i stora 
mängder. Då orderkvantiteten beräknas utifrån en längre tidsram innebär detta att 
säkerhetslagret och beställningspunkten, respektive återfyllnadsnivån, inte lyckas 
tillfredsställa efterfrågan.  

Något att ta hänsyn till är dock att det vid användning av täcktidsplanering ibland uppstår 
orderkvantiteter som överstiger en lastbils kapacitet, vilket innebär att orderkvantiteten 
antingen kräver två lastbilar vid samma tillfälle eller att en del inlevereras vid ett annat 
tillfälle. Vid användning av ekonomisk orderkvantiteten inom beställningspunktsystemen 
lämnar, bortsett från Mjöbäck Modoplus Svart utan säsongsindelning, alla orderkvantiteter 
plats för andra produkter, både från ett plats- och viktperspektiv.  

Det ska dock också nämnas att det finns några osäkerheter i detta examensarbete, vilket kan 
ha påverkat de uppnådda resultaten. Dessa osäkerheter härstammar främst från den inhämtade 
data. Då datum som inleveranser gavs i uppdrag på saknades från återförsäljarens sida 
beräknades ledtiden och dess standardavvikelse i efterhand. För att beräkna ledtiden användes 
därför lagernivåns utveckling för att uppskatta när en inleverans gavs i uppdrag. Detta betyder 
dock att det uppskattade datumet inte behöver stämma överens med verkligheten. Vidare var 
det inte möjligt att uppskatta datumet för samtliga inleveranser, vilket betyder att datapunkter 
gicks miste om.  

Att data av endast ett år användes påverkar också beräkningarna, då varken efterfrågan eller 
säsongstrender behöver vara den samma under flera år. Vidare kan kundbeställningar ibland 
levereras direkt från leverantören till kunden med återförsäljaren som mellanhand, vilket 
betyder att dessa beställningar aldrig hamnar i återförsäljarens lager. Dessa beställningar gick 
dock inte att urskiljer från övriga beställningar, vilket betyder att de har tagits med i 
examensarbetet. 

Trots detta borde samtliga uppnådda resultat påverkas i samma utsträckning och en jämförelse 
kunna genomföras, även om de exakta pengarvärden kan skilja från verkligheten. 

8.2 Metoddiskussion 
Det har varit begränsat antal observationer av exempelvis inleveranser och hur lång tid de tar. 
Det kan ha haft påverkan på det framräknade produktvärdet för respektive produkt. 

Konjunkturen och ekonomin torde påverka efterfrågan på tak- och plåtprodukter under ett 
längre perspektiv, än det ett års statistik som har studerats i denna rapport. Hade denna rapport 
gjorts för tio år sedan under finanskrisen hade efterfrågan antagligen varit lägre och hade lett 
till lägre EOQ exempelvis. Vidare påverkar även den rådande befolkningstillväxten i Sverige 
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att ovanligt många nya bostäder byggs, och efterfrågan på byggmateriel torde vara högre än 
normalt, hade författarna valt ett längre perspektiv hade man kunnat ta hänsyn till denna 
faktor. 

I denna studie har endast en leverantör behandlats. Detta innebär att det inte finns någon 
kunskap i studien om hur de andra leverantörerna och kunderna till de andra produkterna som 
återförsäljaren säljer är representerade. Resultatet går därmed endast att applicera på 
produkter som leverantören levererar. 

Grova uppskattningar av värden som servicenivå, då det kan vara svårt för en som inte har lärt 
sig om just servicenivå skall svara på i procent. 

I en del av beräkningarna nås ett resultat och en standardavvikelse, som är säkerhetsfaktor då 
beräkningen inte är exakt. Hade författarna valt komplexare metoder är det möjligt att man 
hade fått exaktare resultat. 

Metoderna som har använts har lett till decimaler som inte alltid kan tas hänsyn till. Detta har 
lett till avrundningar, som ger aningen felaktigt resultat. Bättre metoder skulle kunna ha 
använt dagar, veckor eller år som enheter. 

8.3 Hållbarhet och etik 
Detta examensarbete fokuserar främst på ekonomisk hållbarhet, men även ekologisk och 
social hållbarhet vidrörs. Genom att sänka det bundna kapitalet i lagret samt 
lagerföringskostnaderna får återförsäljaren ett ökat fritt kapital. Detta gynnar den ekonomiska 
hållbarheten eftersom det tillåter återförsäljaren att investera pengar i andra områden, som kan 
hjälpa företaget uppnå konkurrensfördelar och växa. Samtidigt innebär en lägre 
medellagernivå att det frigörs mer plats i lagret, vilket gör det möjligt att antingen höja 
lagernivån för produkter som upplever brister eller breda ut sortimentet genom att lagerföra 
nya produkter eller leverantörer. Att motverka brister leder till en högre servicenivå, vilket 
innebär en högre kundnöjdhet. Ett bredare sortiment innebär konkurrensfördelar över 
konkurrerande företag som lagerför ett mindre sortiment.  

Om företaget växer och har ett större fritt kapital kan detta påverka den sociala hållbarheten 
på främst två sätt. Dels möjliggörs anställningen av fler personal och dels kan personalens lön 
höjas.  

Då antal leveranser i teorin kommer att vara kvar på ungefär samma nivå innebär detta inga 
större påverkningar på den ekologiska hållbarheten. Om det dock krävs flera lastbilar för att 
hantera en inleverans skadar detta den ekologiska hållbarheten. Om det skulle krävas färre 
inleveranser och lastbilar än i nuläget skulle detta visserligen sänka återförsäljarens 
miljöpåverkan, och därmed öka den ekologiska hållbarheten, men då leverantören använder 
sig av mjölkrundor för sina utleveranser skulle skillnaden i hela försörjningskedjan vara 
försumbar. För att uppnå en märkbar förbättring av den ekologiska hållbarheten skulle det 
krävas koordination och informationsdelning i hela försörjningskedjan. 

Då det inte finns en överenskommelse mellan återförsäljaren och examensarbetets författare 
om sekretess finns inga etiska konflikter. Som ett vetenskapligt och akademiskt arbete uppstår 
det etiska ansvaret att vara ärlig, det vill säga att redovisa sin metod, inte förfalska siffror och 
inte plagiera. Detta ansvaret har uppfyllts.  
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8.4 Framtida studier 
I detta underkapitel kommer möjligheten av framtida studier diskuteras och förslag på hur de 
skall inriktas och utföras. Detta innebär hur återförsäljaren kan använda sig av detta 
examensarbete för att kunna genomföra ett förändringsarbete i lagerstyrningen av produkter 
från andra leverantörer. 

Vid kommande liknande studier bör man undersöka en större del av leverantörerna till det 
studerade företaget för att få en helhetslösning av lagerstyrning. Formlerna från detta arbete 
kan appliceras och användas för framtida studier och för att lägga till data för fler 
leverantörer. 

Man bör även fördjupa sig i huruvida avrundningar påverkar resultat och rekommendationer i 
det längre loppet, då dessa avrundningar kommer att bli tydligare med tiden. Även en liten 
avrundning kan leda till ett tomt eller överfullt lager i slutändan, fastän man följer givna 
rekommendationer. 

Som nämnt i kapitel 9.2, för att få bättre resultat än i denna rapport behöver man se statistik 
från ett längre tidsperspektiv för att få exaktare siffror, trender och förutse och eliminera 
avvikelser. 

Som framtida studie bör resultaten i denna rapport kontrolleras och utvärderas av antingen 
återförsäljaren eller i andra studier. Därmed kan man även förstå hur verklighetstrogna 
metoderna som används är när de tillämpas i verkliga företag och situationer. 
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9 Slutsats 
I detta examensarbete undersöktes hur lagerföringskostnader för en återförsäljare av 
takprodukter skulle påverkas om beställningar från en av deras leverantörer skulle planeras 
utifrån definierade lagerstyrnings- och partiformningsmetoder. Återförsäljaren använder sig i 
dagsläget inte av sådana metoder utan lägger beställningar när de anser att det behövs. Den 
partiformningsmetod som användes i detta examensarbete är ekonomisk orderkvantitet (EOQ) 
då den lämpar sig bra för ett företag som inte har en stor administrativ kapacitet. Utöver detta 
saknades även pålitliga prognoser, vilket gör det svårt att implementera metoder som 
materialbehovsplanering, just-in-time och lot-for-lot. Beställningspunktsystem (BP) och 
täcktidsplanering är de metoder som användes för att bestämma när beställningar ska ges i 
uppdrag. Återigen kräver dessa inte mycket administrativt arbete, vilket lämpar sig för ett litet 
företag. Beräkningarna för dessa genomfördes i två varianter. En variant använde samma 
värden för hela året, medan den andra varianten använde sig av säsongsindelade värden för 
låg- och högsäsongen.  

Beräkningarna i examensarbetet baserades på kund- och leverantörskvitto från räkenskapsåret 
2017-04-01 till 2018-03-31 som hämtades in från återförsäljaren. Med hjälp av dessa 
kartlades när efterfrågan uppstod under räkenskapsåret och hur stor denna efterfrågan var. 
Dessa användes även för att beräkna medellagernivån (MLN) i nuläge för de produkterna som 
ingår i detta examensarbete, vilken sedan användes för att beräkna lagerföringskostnaderna.   

Kund- och leverantörskvittona användes också för att beräkna den genomsnittliga ledtiden, 
som sedan användes tillsammans med resultaten för EOQ, BP och täcktidsplaneringen för att 
beräkna MLN och därmed lagerföringskostnaderna för samtliga alternativa lösningar.  

Det lägsta medellagervärdet, och därmed lagerföringskostnader, vid användning av en 
övergripande materialstyrningsmetod uppnås av en säsongsindelad täcktidsplanering. Detta 
medellagervärdet uppgår till 224 105 kronor och resulterar i 53 987 kronor i 
lagerföringskostnader. Dock är det möjligt att nå ett ännu lägre värde om olika 
materialstyrningsmetoder tillämpas på olika produkter. Detta skulle innebära att en av 
beställningspunktsystemen används för Takpanna Nibra H10 och Valmtätning 300x5 Svart 
och beställningspunktsystemet med samma värden året runt för Nockpanna Modoplus 
Tegelröd och Halvpanna Modoplus Svart. För Nockpanna Modoplus Svart används 
säsongsindelad beställningspunktsystem. Slutligen skulle täcktidsplanering med 
säsongsindelning användas för takpannorna Modoplus Antracit, Modoplus Svart och 
Modoplus Tegelröd, samt Nockpanna Nibra H10 och Valmtätning 300x5 Tegelröd. Denna 
lösning skulle sänka medellagervärdet ytterligare till 207 433 kronor och 
lagerföringskostnaderna till 49 971 kronor. 

Syftet med detta examensarbete var att förbättra återförsäljarens lagertillgänglighet, det vill 
säga deras servicenivå. Då man i dagsläge uppskattar att en av tio kundordrar blir restordrar så 
förbättras servicenivån genom att sätta den 95 procent. Detta funkar bra för nio av de tio 
produkterna som ingår i detta examensarbete. Dock upplever Takpanna Nibra H10 flera 
bristförhållanden i alla alternativa lösningar. Då föreslås att återförsäljaren fortsätter att 
använda sina expertkompetenser för denna produkten. Dock borde mer data för denna produkt 
samlas in av företaget för att sedan genomföra nya beräkningar och eventuellt byta till en 
alternativ materialstyrningsmetod.  
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För att svara på frågeställningen om vilka orderkvantiteter de olika produkterna bör ha visas 
resultatet från kapitel 4.5 nedan i tabell 25. Observera att orderkvantiteterna i tabellen visas i 
antal styck. 

Tabell 25. Ekonomisk orderkvantitet för samtliga produkter för hela året, låg- och högsäsong. 
Produkt Hela året Lågsäsong Högsäsong 
Takpanna Modoplus Antracit 4 080 0 4 080 
Takpanna Modoplus Svart 9 480 1 800 9 240 
Takpanna Modoplus Tegelröd 8 040 1 080 7 920 
Takpanna Nibra H10 4 080 0 4 080 
Nockpanna Modoplus Svart 840 120 840 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 600 120 600 
Nockpanna Nibra H10 480 0 600 
Halvpanna Modoplus Svart 360 0 360 
Valmtätning 300x5 Svart 89 0 89 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 69 0 69 

 
Tabell 26 nedan visar resultatet från kapitel 5 i antal styck för att svara på frågeställningen 
”Hur stor bör säkerhetslagret vara?”. 

Tabell 26. Säkerhetslagrets storlek för samtliga produkter för hela året, låg- och högsäsong. 
Produkt Hela året Lågsäsong Högsäsong 
Takpanna Modoplus Antracit 937 0 1 023 
Takpanna Modoplus Svart 2 739 827 2 792 
Takpanna Modoplus Tegelröd 3 655 425 3 979 
Takpanna Nibra H10 2 231 0 2 518 
Nockpanna Modoplus Svart 163 20 172 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 125 12 137 
Nockpanna Nibra H10 122 0 161 
Halvpanna Modoplus Svart 36 0 40 
Valmtätning 300x5 Svart 10 0 9 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 8 0 8 

 
Frågeställningen ”När ska beställningar göras för att levereras i tid enligt behov?” har två 
svar, en för beställningspunktsystem och en för täcktidsplanering. Nedan i tabell 27 visas 
resultaten av beräkningen för beställningspunkten från kapitel 5 i antal styck. Symbolen ”-” 
indikerar att det inte finns någon beställningspunkt, då ingen försäljning förekom under den 
tidsramen. 

Tabell 27. Beställningspunkten för samtliga produkter för hela året, låg- och högsäsong. 
Produkt Hela året Lågsäsong Högsäsong 
Takpanna Modoplus Antracit 1 173 - 1 302 
Takpanna Modoplus Svart 4 043 1 137 4 276 
Takpanna Modoplus Tegelröd 4 588 526 5 064 
Takpanna Nibra H10 2 718 - 3 093 
Nockpanna Modoplus Svart 216 27 234 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 156 14 173 
Nockpanna Nibra H10 154 - 199 
Halvpanna Modoplus Svart 73 - 49 
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Valmtätning 300x5 Svart 14 - 14 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 10 - 11 

 
Resultaten för täcktidsplaneringen från kapitel 6 visas nedan i tabell 28 i antal veckor. 
Symbolen ”-” indikerar att det inte förekom någon försäljning, och därmed beställningar, 
under den tidsramen. 

Tabell 28. Täcktiderna för varje produkt. 
Produkt  Hela året Lågsäsong Högsäsong 
Takpanna Modoplus Antracit 7 - 6 
Takpanna Modoplus Svart 3 3 2 
Takpanna Modoplus Tegelröd 3 2 3 
Takpanna Nibra H10 3 - 2 
Nockpanna Modoplus Svart 6 8 5 
Nockpanna Modoplus Tegelröd 8 20 7 
Nockpanna Nibra H10 6 - 6 
Halvpanna Modoplus Svart 20 - 17 
Valmtätning 300x5 Svart 5 - 4 
Valmtätning 300x5 Tegelröd 7 - 6 

 
Med hjälp av detta examensarbete som underlag kan återförsäljaren lyckas öka sin servicenivå 
samtidigt som medellagernivån och lagerföringskostnader sänks. En ökad servicenivå innebär 
att man går miste om färre kundordrar, vilket inte bara gynnar den egna ekonomin utan 
innebär också att man inte tappar kunder till konkurrenter. Genom att sänka medellagernivån 
och lagerföringskostnader frigörs mer kapital som sedan kan investeras på andra sätt. 

Inför framtiden rekommenderas att återförsäljaren kontrollerar beräkningarna i denna 
rapporten samt komplettera dessa med nya verkliga värden för att få noggrannare data. Dessa 
beräkningar kan även tillämpas för planeringen av leveranser från andra leverantörer.  
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Bilaga 1 – Leveranser för beräkning av ledtiden 

Försäljningsdatum Försäljningsmängd Inleveransdatum Inleveransmängd Ledtid 
2017-04-19 2040 2017-04-21 2040 2 
2017-04-22 2040 2017-04-24 2040 2 
2017-04-25 1120 2017-04-27 4680 2 
2017-04-27 3840 2017-05-03 1080 6 
2017-05-08 1800 2017-05-10 1800 3 
2017-05-15 1920 2017-05-23 1920 7 
2017-06-08 200 2017-06-12 3600 4 
2017-07-10 1560 2017-07-14 2520 4 
2017-07-15 1920 2017-07-19 4320 4 
2017-07-18 1780 2017-07-20 1680 2 
2017-07-31 1920 2017-08-02 7440 2 
2017-08-07 200 2017-08-11 720 4 
2017-08-18 1320 2017-08-21 4920 3 
2017-08-28 1680 2017-08-30 2280 2 
2017-09-26 4800 2017-09-28 2400 2 
2017-10-03 1200 2017-10-05 1680 2 
2017-10-17 175 2017-10-19 960 2 
2017-10-27 1080 2017-11-01 1080 5 
2017-11-05 2520 2017-11-07 960 2 
2017-11-13 1800 2017-11-15 3840 2 
2017-12-01 150 2017-12-04 1200 3 
2017-12-15 1095 2017-12-18 3000 3 
2018-02-04 2160 2018-02-07 840 3 
2018-02-06 1440 2018-02-08 1320 2 
2018-02-12 3000 2018-02-14 1680 2 
2018-03-26 1440 2018-03-28 1080 2 
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Bilaga 2 – Efterfrågan per vecka under räkenskapsåret 

 

 

 

 


