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Sammanfattning

Begreppet kapitalbindning har under de senaste åren kommit alltmer i fokus. Tidigare
uppfattades höga lagernivåer snarast som något positivt, ett välfyllt lager ansågs tyda på ett
välmående företag. På en nutida marknad är dock reducering av lagernivåer och därmed
kapitalbindning i de allra flesta fall önskvärd. Syftet med detta arbete har varit att, på uppdrag
av Green Cargo Road & Logistics, finna möjligheter att sänka kapitalbindningen vid
Goodyears nordenlager i Norrköping. Lageromsättningshastigheten är i nuläget inte
tillfredställande och även en generell minskning av lagernivåerna är önskvärd.

En nulägesanalys har genomförts medelst intervjuer och studiebesök. Därefter har en grundlig
litteraturstudie och en detaljstudie av ett urval artiklar i lagersystemet utförts. Utifrån dessa
båda studier samt utförd problemanalys rekommenderas ett antal förslag på
förbättringsåtgärder. Det system som studerats är i många avseenden komplext, med en stor
mängd parametrar. De stora säsongsvariationerna, det stora antalet ingående artiklar och
förädlingsverksamheten i form av dubbning och montering av vissa artiklar är faktorer som
försvårar lagerstyrningen.

Studien visar att lagerstyrningssystemet inte på ett godtagbart sätt klarar av att ta hänsyn till
nordenmarknadens kraftiga säsongsvariationer. Bristsituationer är vanligt förekommande
tidigt under säsong samtidigt som överbeställningar sker i slutet på säsong. Detta mönster
gäller såväl vinter- som sommarartiklar, även om fenomenet är enklast att se vad gäller
sommardäck och till viss del ej dubbningsbara vinterdäck. För dubbade och monterade
artiklar kan i många fall höga lagernivåer och låg lageromsättningshastighet observeras, detta
beroende på den process förädlingen medför. Ytterligare en faktor som starkt bidrar till
komplexiteten är i detta fall det stora antalet artiklar i systemet. Totala antalet artiklar har
också minskat under den tid som systemet granskats, men det kan rimligtvis antas att nivån
bör sänkas ytterligare. Dessutom kan ett stort antal artiklar iakttagas där lagernivåerna ligger
relativt högt konstant över såväl hög- som låg säsong, där dessutom omsättningen är låg,
vilket leder till en i sammanhanget ej tillfredställande lageromsättningshastighet för dessa
artiklar.

Ett antal åtgärdsförslag med rekommendationer föreslås i sex punkter. Åtgärdsförslagen
rekommenderar ett lagerstyrningssystem bättre anpassat till nordenmarknadens kraftiga
säsongsvariationer. Karaktäristikan med påtagliga säsongsvariationer bidrar till stora
prognosfel, prognososäkerheten kan minskas men aldrig helt elimineras.
Lagerstyrningssystemet behöver följaktligen på ett bättre sätt hantera prognosavvikelserna.
Detta inkluderar en reviderad partiformeringsmetod, då det nuvarande användandet av
metoden TBO inte ger tillfredställande resultat. En möjlighet är att förändra nuvarande
orderintervall, med bättre anpassning till säsongsvariationer och ledtider. Ett annat alternativ
är ett byte av metod, exempelvis till metoden LC, vilken använder sig av mer differentierade
orderintervall.

I dagsläget är förädlingen en flaskhals i lagersystemet. Därför är initiativet att införskaffa
dubbningsmaskiner under senare halvåret 2002 positivt, eftersom dubbningsprocessen
snabbas upp och därmed minskas tiden i lager för produkterna. Ytterligare en åtgärd vilken
skulle höja lageromsättningshastigheten är en bättre bevakning av inaktuella artiklar. För
lågvolymartiklar med avsevärd hög lagernivå i förhållande till prognos bör en översyn utföras
och en rutin för övervakning av dessa skapas. Denna åtgärd bidrar till ett reducerat sortiment,
Goodyear har påbörjat detta arbete, vilket är en viktig del i att öka



lageromsättningshastigheten. En annan väg i arbetet med att sänka kapitalbindningen kan vara
en reviderad servicenivå. Att sänka lagerhållningen av C-artiklar genom att förslagsvis flytta
lagerhållning till lämpliga centrallager minskar kapitalbindningen, med nackdelen att
servicenivån för dessa artiklar sjunker.

Slutligen förordas ett för lagersystemet mer kontinuerligt informationsflöde. För att kunna
utvärdera och förbättra effektiviteten i lagersystemet krävs en mer regelbunden
informationsinsamling om detsamma. Utan relevant information om flödet försvåras
felsökning och problemlokalisering avsevärt. Exempel på sådana kontinuerliga
informationsflöden kan vara bevakning av restordersituationen och lagernivåer.



Abstract

During the recent years, more focus has been put on the concept of capital binding. The fact is
that high stock levels in the past were considered beneficial; a well-filled warehouse was
regarded as a sign of a wealthy company. On the market of today in most cases reduced stock
levels, and thereby less bounded capital, are desirable. The purpose of this master’s thesis,
assigned by Green Cargo Road & Logistics, has been to find possible ways to reduce the level
of bounded capital at the Nordic Goodyear-Dunlop distribution centre located in Norrköping.
A general cut in stock levels is considered necessary, since the rate of stock turnover is not
satisfactory.

A study of the present situation has been performed by interviews and study visits. These two
studies have been followed by a literature study and an in-depth study in the warehouse
system. Recommendations have been developed from these studies.  The system that has been
investigated was found to be in many ways complex, with a lot of parameters. Major seasonal
variations, the large amount of articles and add-on-production are factors contributing to
difficulties in warehouse managing.

The study indicates that the warehouse management system cannot appropriately handle the
season variations of the Nordic market. Back order situations commonly occur during the
early season as well as the stock levels being too high at the late season. This pattern can be
recognised for both winter and summer products. Depending on the process of the add-on-
production, high stock levels and a low rate of stock turnover can be observed for articles
studded or mounted on the rim. Another contributing factor to the complexity is the wide
assortment of products. The total number of articles has been reduced during the period the
system has been monitored, which is a positive trend from a logistics perspective.

The study has resulted in a number of recommended actions for the warehouse inventory
management system. The recommendations include a warehouse inventory management
system more suitable to the major season variations of the Nordic market. The characteristics
of the Nordic market contribute to significant errors in the sales estimates. A revised order
method is proposed in order to achieve better performance of the warehouse inventory
system. The solution could be to change the order intervals in the current system, alternatively
to change the method of ordering.

Add-on-production is a bottleneck in the current warehouse system. The initiative to
acquire studding machines is a positive factor and will result in the studding process being
more effective and the time in storage will thereby be reduced. An improved control system
for low volume articles is another action that would increase the rate of stock turnover. For
articles with a considerably high stock level according to the forecasts, a routine for
monitoring would be a desirable action. A modified service level can be an additional method
to reduce the amount of bounded capital. By moving the stock keeping of low-level articles to
a central warehouse, the amount of bounded capital can be reduced even further, with the
drawback of lowered service level. This action contributes to a reduced assortment of product.
Goodyear has started this process, and it is an important step for achieving a higher rate of
stock turnover.

Finally, it is recommended that a more continuous way of obtaining information regarding the
warehouse system should be found. To be able to conduct evaluations and improvements in
the warehouse management control system, it is necessary to obtain more continuous



information regarding the warehouse system. Without this important information, it is
difficult to find the existing problems in a system and thus to solve them.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Green Cargo Road & Logistics är ett tredjepartslogistikföretag och går in flödeskedjan mellan
leverantör och köpare. I praktiken handlar det om att sköta olika typer av leveranser och det
kan innefatta både transporter och lagerhållning. I vissa kundrelationer omfattar
logistikåtagandet ett totalansvar. Green Cargo kan då ansvara för distribution, lagerhållning,
tullhantering och varuförädling.

Green Cargo Road & Logistics driver sedan 1999 Goodyears Nordenlager beläget i
Norrköping. Tidigare skötte Goodyear lagerverksamheten i egen regi. Efter att samarbetet
inleddes har Goodyear skapat en för nordenmarknaden gemensam försäljning- och
distributionsorganisation tillsammans med Dunlop, Goodyear Dunlop Tires Sverige AB.
Lagret i Norrköping fungerar som centrallager för hela Norden exklusive Danmark. Den
danska marknaden förses med produkter från ett separat lager i Köpenhamn, vilket sedan
2001 drivs av Green Cargo. De produkter som lagerförs i Norrköping är till största delen
person-, mc- och lastbilsdäck. Vid lagret sker även förädling, vinterdäck för personbilar
dubbas och personbilsdäck, de allra flesta vinterdäck, monteras på fälg.

Problematiken med kapitalbindning inom industri och logistik har under senare år kommit
alltmer i fokus. Någon djupare utredning inom detta område har inte genomförts vid
Goodyears nordenverksamhet, därvid vore det av intresse att genomföra en sådan
kartläggning. Däckprodukter binder relativt stort kapital och branschens kraftiga
säsongsvariationer gör att lageromsättningshastigheten i nuläget inte är tillfredställande.

1.2. Syfte

Syftet med examensarbetet är att ge förslag på åtgärder för att förbättra lagerstyrningen vid
Goodyears nordenlager, speciellt i fokus är en minskning av kapitalbindningen. Detta skulle
leda till bättre lönsamhet för Goodyear och kostnadsbesparingar för Green Cargo. En
minskning av kapitalbindningen innebär även en generell minskning av lagernivåerna, vilket i
dagsläget är önskvärt av andra orsaker än enbart kapitalbindningsmässiga.

1.3. Metod

Studien genomförs i form av intervjuer av berörd personal på Green Cargo och Goodyear.
Fördelen med att erhålla information genom intervjuer är att många aspekter vägs in. Personer
som har olika befattningar svarar på frågor efter sitt intresse och därmed blir flera olika
synvinklar beaktade. Nackdelen är att intervjuer kan ge subjektiva bedömningar, det är dock
intressant att även få fram dessa bedömningar då de ligger till grund för den allmänna
uppfattning som råder i företaget. Information och data erhålls även genom inom företagen
existerande dokumentation. Genom att studera dokumentation fås en bra bild över intentioner
och strategier inom företaget. Det är inte alltid säkert att dessa målsättningar tillämpas fullt ut,
men det är ändå av vikt att ta del av de mål företaget har.

Vidare inhämtas information om flödet i lagersystemet genom det interna affärssystemet.
Detta för att få en helhetsbild av lagerstyrningssystemet samt att studera hur
lagerstyrningssystemet fungerar i praktiken. Nackdelen med att studera data inhämtad på detta
sätt är att den är behäftad med en del felkällor. I verkligheten förekommer ofta olika
störningsfaktorer vid lagerverksamhet, så som försenade inleveranser, byte av
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produktgeneration et cetera. Det finns dock flera fördelar av att använda en metod av detta
slag. Metoden ger en bra bild av hur verkligheten egentligen ser ut och de problem som trots
allt finns. Det ger också möjlighet att relatera till de problem och orsaker till problem som
framkommit under intervjuerna.

De mönster vilka sedan observeras i studien av lagerstyrningssystemet ligger till grund för
den problemanalys som följer. En litteraturstudie för inom ämnesområdet relevanta teorier
genomförs, vilken syftar till att koppla analysen till relevanta teorier inom området. Fördelen
med att studera teorier är att den vetenskapliga uppfattningen kring lagerstyrningsproblem och
lösningen till dessa inhämtas. De teorier som är de mest framträdande är ofta optimerande
metoder utifrån givna omvärldsvillkor. Modeller inom lagerstyrningsområdet har dock
begränsningar då verkligheten många gånger inte helt uppfyller de krav som teorierna ställer.

1.4. Avgränsningar

Det finns många former av kapitalbindning, däribland lager, maskiner, kundfodringar et
cetera. För detta examensarbete är dock en koncentration på lagerpositionerna passande. Den
fysiska lagerhanteringen påverkar kapitalbindningen, dock inte i samma utsträckning som
lagerstyrningssystemet. Då potentialen till förbättring är störst för lagerstyrningssystemet, har
studien koncentrerats på detta. Studien fokuserar på personbilsdäck, då dessa utgör den
avsevärt största delen av det totala sortimentet. Nordens totala logistikstruktur innefattas av
huvudlager i Norrköping samt ett antal mindre lagerställen, av praktiska skäl har studien i
huvudsak behandlat flödet rörande nordenlagret. Studerad tidsperiod valdes till 1:e januari till
31:e december 2001.
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2. Företagspresentationer

2.1. Green Cargo

Green Cargos affärsidé är:

”Vi ska erbjuda konkurrenskraftiga logistiklösningar som tillgodoser höga krav på
säkerhet, kvalitet och miljö.”

Green Cargos motto är att vara ett enhetligt och flexibelt logistikföretag, med stor kapacitet
och hög kompetens. Företaget hanterar både enklare transporter och mer komplexa
logistiklösningar.

Green Cargo fokuserar arbetet på säkerhet, kvalitet och miljö. Det sker hela tiden ett
systematiskt arbete med att minska riskerna inom trafiksäkerhet och transporter av farligt
gods. Kvalitet är för Green Cargo att hålla avtal med kunder, som exempelvis punktliga
transporter. Vidare erbjuder Green Cargo tjänster märkta med Naturskyddsföreningens Bra
Miljöval. Ambitionen är att under 2002 certifieras enligt ISO 14001 och ISO 9001.

2.1.1 Historik

År 1995 beslutar riksdagen att järnvägen ska avregleras. Några år senare 1998 bildas SJ Cargo
Group av SJ Godstransportdivision. SJ Gods har under hela 90-talet expanderat sin
logistikverksamhet med dotterbolagen Ringborgs, Svelast, NTR, TGOJ, RailCombi och
Combitrans. Ringborgs har mer än 40 år erfarenhet av logistikkonsultverksamhet med kunder
främst inom konsumentvarusektorn. Riksdagen beslutar senare under år 2000 att SJ ska
bolagiseras och vid årsskiftet 2000/2001 bolagiseras SJ Godstransportdivision. Green Cargo
AB blir då det nya namnet på Godstransportdivisionen.

2.1.2 Företagsfakta

År 2000 omsatte företaget 6,7 miljarder och antalet anställda var 3900 inkluderat
dotterbolagen. Jan Sundling, VD för Green Cargo har uttalat visionen:

”Vi ska ta gammal genuin järnvägstradition in i en ny modern struktur med
samverkan mellan olika transportslag som tåg, lastbil, båt och flyg”.

Green Cargo har ett antal dotterbolag och partners verksamma inom olika delar
logistikbranschen:

TGOJ Trafik AB bedriver uthyrning av lok, förare och godsvagnar. Inriktningen är systemtåg
för skräddarsydda transporter av tungt gods för regionala företag.

NTR AB (Nordisk Transport Rail) är en järnvägsspeditör som köper, säljer och förädlar
internationella järnvägstransporter. Affärsidén är att kunna erbjuda en anpassad
transportlösning för alla sorters gods. Av denna anledning rör det sig därför ofta om
kombinationer mellan tåg och andra transportmedel.
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RailCombi AB har specialiserat sig på kombinerade transporter med lösa lastbärare.
Affärsidén är att snabbt och smidigt lyfta gods mellan tåg och lastbil på särskilda
kombiterminaler. Kunderna består av åkerier, speditörer, logistikbolag och rederier som i sin
tur förmedlar transporter gentemot industrin.

CombiTrans Sweden AB utvecklar och erbjuder miljöanpassade logistiklösningar för
internationella transporter med järnväg, bil och sjö som bas.

Wilson Logistics Sweden AB är ledande i Norden inom sjö- och flygtransporter. Ett strategiskt
samarbete med Wilson Logistics Sweden AB har inletts, vilket kan utveckla Green Cargo
vidare mot att bli ett multiserviceföretag. Samarbetet sträcker sig över fem kontinenter, då
Wilson & Co har 130 kontor i hela världen och ett nätverk som sträcker sig in i 33 länder.

2.1.3 Organisation

Green Cargo

Market Support

Green Cargo

Operations

Green Cargo

Road & Logistics

Human

Resources

Ekonomi &

Finans
Affärsutveckling

Kommunikation

Miljö,Kvalitet &

Säkerhet

Green Cargo

Marketing & Sales

VD

Figur 1. Green Cargos organisation.

Green Cargo är uppdelat i ett antal divisioner, Operations, Products & Services, Sales, Road
& Logistics samt Market Support. Till organisationen hör också en del centrala funktioner
som Affärsutveckling, Kommunikation, Miljö & Kvalitet & Säkerhet, Ekonomi & Finans,
Human Resources.

2.1.4 Tjänster

Green Cargo är ett logistikföretag och hanterar olika slags material- och produktflöden mellan
en leverantör och en köpare. Logistik avser just styrningen och kontrollen av sådana flöden.
Divisionen Road & Logistics arbetar med tredjepartslogistik och går in i flödeskedjan mellan
leverantör och köpare. I praktiken handlar det om att sköta olika typer av leveranser och det
kan innefatta både transporter och lagerhållning. I vissa kundrelationer innefattar det ett
totalansvar med leveranser från ”dörr till dörr”. Logistikåtagandet kan därför sägas spänna
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över alla delar i flödeskedjan mellan leverantör och köpare och kan omfatta transporter av
olika slag, tullhantering, lagerhållning, upplockning och varuförädling. Huvudsyftet med
logistikåtagandet är att kunden ska kunna koncentrera sig på kärnverksamheten och
överlämna logistiken åt Green Cargo. Man har flera mål för att uppnå en effektiv logistik,
avsikten är att kunden ska kunna frigöra bundet kapital i lagerbyggnader, fordon, utrustning
och liknande. Logistikupplägget ska leda till högre flexibilitet och tillgänglighet till
erforderliga resurser och man ska verka för hög kvalitet i leveranser och minska den totala
logistikkostnaden.

Affärsområde

Inter. Road

Affärsområde

Road

Affärsområde

TPL

Personal

EkonomiDivisionsresurs

IT

Miljö,Kvalitet &

Säkerhet

Affärsområde

Logistics

Divisionschef

Figur 2. Green Cargo Road & Logistics organisation.
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2.2. Goodyear

Goodyear är ett av de ledande företagen i däckbranschen. Företaget inriktar sin verksamhet på
kvalitet och vidareutvecklig av nya produkter. Däckbranschen är starkt beroende av
konjunkturläget, vid högkonjunktur stiger omsättningen kraftigt. När vinterdäckslagen trädde
i kraft 1999 steg försäljningen av vinterdäck kraftigt. Försäljningen har dock sjunkit tillbaka
sedan lagen varit i kraft i några år.
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Figur 3. Sommar- och vinterdäcksförsäljningens andel av total försäljning på den svenska marknaden. Källa:
Däckleverantörernas förening.

Problemen med kraftiga säsongsvariationer och förädling av produkter finns i flertal
branscher. För däckbranschen är detta ett stort problem, då det ställer höga krav på
lagerstyrningen. Säsongsvariationerna gör att möjligheten till en träffsäker prognos blir
mindre och förädlingen medför att i sin tur att hemtagning till lager måste ske tidigare. För
säsongsvariationerna gäller särskilt att säsongsstarten är starkt beroende av väderleken. Vid
tidig vår respektive vinter förskjuts försäljningen av sommar- och vinterprodukter.

2.2.1 Historik

1898 grundas Goodyear av Frank A. Seiberling och den första fabriken i Ohio tas i bruk
samma år. Företaget tillverkar bland annat cykel- och vagnshjul. Några år senare används den
välbekanta logotypen i annonser för första gången.  Företaget expanderar sedan kraftigt och
på 20-talet blir Goodyear det världsledande företaget inom däck- och gummibranschen.. Ett
decennium senare tillverkas det första amerikanska syntetiska gummidäcket och det
syntetiska gummit ska till så stor del som möjligt efterlikna det naturliga gummit.

En stor expansion i Europa sker 1970, då det tekniska centret i Luxemburg öppnas. 1999
ingås en allians med Sumito Rubber Industries Ltd. Därigenom får Goodyear tillgång till
varumärket Dunlop och stärker sin ställning som det ledande däckföretaget i världen. Under
år 2000 formas en Internetbaserad inköpsallians där information angående prognoser,
produktdesign och liknande kan utbytas. Webbplattformen kan även användas av tillverkare
och återförsäljare till att sälja respektive köpa däck.
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2.2.2 Företagsfakta

Goodyear har 105 000 anställda världen över i 185 länder och omsättningen år 2000 var 144
miljarder SEK. Produktionen sker i 96 fabriker i 28 länder. I Europa har Goodyear fabriker i
Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Polen, Slovenien, Storbritannien och Turkiet. De två
testanläggningarna återfinns i Mireval i Frankrike samt i Colmar-Berg i Luxemburg, där även
utvecklingscentrumet är beläget. Den europeiska marknaden är uppdelad på två
försäljningsområden. Det första området utgörs av EU-länderna och den andra av östra
Europa, i vilket även mellanöstern- och afrikamarknaderna ingår.

2.2.3 Organisation

VD

FörsäljningMarknad OEFinans Logistik

DistributionInköp Förädling

Figur 4. Logistikorganisation Goodyear Dunlop Tires Sverige AB.

Goodyear har tillsammans med Dunlop en gemensam distributions- och
försäljningsorganisation för nordenmarknaden. De båda företagen har dock egna säljare. I
Norden har Goodyear lager i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt Baltikum. Lagret
i Norrköping verkar som centrallager för Norden och Baltikum exklusive Danmark. Den
danska marknaden försörjs via en separat distributionskanal. För att uppnå en hög servicenivå
bedrivs även lager i form av lokala depåer belägna i Sundsvall, Malmö, Oslo, Helsingfors,
Tallinn samt Reykjavik. Företaget är vidare uppdelat i olika funktioner enligt figur 4. Under
VD verkar fem olika avdelningar:

• Marknadsavdelningen ansvarar för framtagandet av prognoser samt
marknadsbedömningar.

• Försäljningsavdelningen handhar marknadsföring och kundkontakter.
• Finansavdelningen ansvarar för den ekonomiska situationen i form av avkastning och

kapitalbindning hos företaget.
• OE är en del av försäljningsorganisationen och handhar försäljning av

originalmonterade däck, alltså däck avsedda att medfölja biltillverkning. Dessa
produkter levereras till största delen till bilfabrikanterna Volvo, Ford och Saab.

• Logistikavdelningen ansvarar för en tillförlitlig distribution av produkterna samt
lagerhållning av dessa. De två aktiviteterna är grundstenarna för att upprätthålla en
bra kundservicenivå.
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2.2.4 Produkter

Den dominerande produkten är däck för personbilar. Dagens sortiment i den nordiska
marknaden innefattar varumärken, förutom Goodyear, så som Dunlop, Pneumant, Kelly,
Fulda, Sava och Debica. Varumärkena kontrolleras av Goodyear och Dunlop.

Goodyear marknadsför ett urval av gummiprodukter för diverse branscher. Det industriella
sortimentet består främst av vibrationsdämpande produkter, transportband och slangar.
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3. Nulägesbeskrivning

3.1. Kapitalbindning

Inom den europeiska däckbranschen ligger lageromsättningshastigheten i bästa fall på nivåer
upp mot 10. Goodyear har ambitionen att vara branschledande och målet är att ha en
lageromsättningshastighet på motsvarande nivå. För den nordiska marknaden ligger
lageromsättningshastigheten i intervallet mellan 3,5 och 5 gånger/år, vilket inte anses vara
tillfredsställande. Det finns en del faktorer som till viss del förklarar nordenmarknadens lägre
lageromsättningshastighet:

• Stora säsongsvariationer. Den nordiska däckmarknaden för personbilar är starkt
säsongsbunden. Under sommarhalvåret säljs i princip enbart sommardäck och på
vinterhalvåret i stort sätt uteslutande dubbade vinterdäck och friktionsdäck (ej
dubbningsbara vinterdäck)

• Förädling i form av dubbning och montering. De dubbade vinterdäcken kräver en
dubbningsprocess, som till stor del utförs vid anläggningen i Norrköping. Vissa
vinterartiklar levereras dessutom monterade på fälgar. Denna tilläggsproduktion är en
flaskhals i lagersystemet och komplicerar logistikhanteringen.

• Relativt låga volymer av totala europamarknaden. Den nordiska marknadens andel av den
totala europeiska marknaden är relativt liten, vilket medför mindre skalfördelar.

• Problematisk geografisk struktur. Nordens geografiska struktur talar också för försvårad
logistik. De nordiska marknaderna är avskilt belägna i förhållande till den mer
tätbefolkade kontinentala europamarknaden.

• Stort antal artikelnummer. Det lagerhållna sortimentet består av många varumärken,
vilket leder till ett stort antal artikelnummer. Många ingående artiklar i systemet gör
lagerstyrningen mer komplex.

3.2. Lagersystem

Norrköpingslagret har idag tre inlastningsportar och tolv utlastningsportar. Däcken är oftast
lastade utan pallar direkt i lastbilen, både vid transport från leverantör och ut till kund. Detta
förfaringssätt är mer kostnadseffektivt än att lasta på pall, då lastbilarnas kapacitet utnyttjas
till fullo. Det är inte ekonomiskt försvarbart att transportera däcken på pallar i lastbil, då
kostnaden för sämre fyllnadsgrad i lastbilarna överstiger den minskade hanteringskostnaden
vid in- och utlastning. Lossning av personbilsdäck från lastbil till pall sker manuellt, en
hantering som är ett tidskrävande arbete. Däcken lastas sedan över på pall. För närvarande
används främst tre typer av pallar i lagret, rörpall, E-pall samt träpall. E-pallen är en
nyutvecklad lastbärare med något större dimensioner bland annat avsedd för däckhantering.
Denna lämpar sig för däck med stora volymer, då dessa kan flätas på pallen. Rörpallar
används för artiklar i mindre volymer och däcken staplas på dessa. Träpallen används för små
volymer och vilka ofta placeras i ställage. E-pallar kan staplas tre i höjd och rörpallar fem i
höjd. Vid utlastning lastas däcken från pall direkt till lastbil, omvänt förfarande jämfört med
lossning till lagret. Truckarna som används vid lagerhanteringen är inhyrda på
långtidskontrakt. Vid exceptionellt hög arbetsbelastning i lagerhanteringen rekvireras extra
truckar på korttidskontrakt.

En lagerlayout kan innehålla en plockzon där högfrekventa produkter lagras. Denna lagerdel
placeras med fördel nära utlastningen då flödet genom lagret blir effektivare då. Ett dylikt
system har testats, dock med övervägande negativa resultat. De negativa konsekvenserna
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berodde huvudsakligen på att det befintliga datorstödet för lagret inte var anpassat för ett
sådant lagerupplägg.

3.3. Förädling

Vid nordenlagret sker även förädling av däck. Vinterdäck dubbas med halvautomatiska
dubbmaskiner vid ett antal stationer. Vidare sker montering på fälg, oftast av däck avsedda för
nybilsförsäljning. Av de däck som monteras på fälg står vinterdäcken för den största delen.
Dessa två processer, dubbning och montering, ställer stora krav på logistiksystemet.
Förädlingsprocesserna kräver noggrann planering, då de för med sig ledtider samt att däcken
inte kan placeras i lager direkt vid inleverans. Försäljningen av vinterdäck är starkt
säsongsberoende, vilket medför att dubbningen av däck tenderar att bli en flaskhals i
systemet. Marknaden för vinterdäck är dessutom begränsad, då dessa i princip endast saluförs
i de nordiska länderna. Tillverkning av däck medför stora omställningskostnader och därför
producerar man däck i stora serier för att erhålla effektivt kapacitetsutnyttjande av
produktionslinorna. Det optimala förfaringssättet för dubbningsverksamheten vore att
vinterdäcken levererades under hela året med jämna kvantiteter, detta skulle dock medföra
stora lagerhållningskostnader. I dagsläget levereras vinterdäck under stora delar av hela året,
dock med en kraftig tyngdpunkt på perioden innan vintersäsongen, april till september. För att
klara av dubbningen innan försäljningen startar tvingas man i dagsläget att hyra in extra
personal under en del av året. Fälgmonteringen medför likartat problem, dock inte i lika stor
utsträckning.

3.4. Prognoser

Goodyear har ett centralt ordersystem som nyttjas av hela europamarknaden. Det består av
flera olika system som är sammanlänkade enligt figur 5.

GSF RIT

Euro Ticket

EWIT SAP

Försäljningsprognos Prognosuppsamling

Logistik Affärssystem

Produktionsplanering

Figur 5. Goodyears informationsflödessystem.

Prognoser över framtida försäljning skapas i GSF, Global Sales Forecast. Prognoserna är
baserade på tidigare försäljningsutfall samt marknadsbedömningar. Statistiken i form av
historiskt försäljningsutfall ligger till grund för prognosen, vilken korrigeras beroende på
beaktade marknadsbedömningar. Fördelen med en statistisk prognos är att den kan
systematiseras och erhållas mer rutinmässigt, dock kräver den mer tid och resurser att
frambringa än en kvalitativ.
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Konjunkturförändringar och nybilförsäljning är två marknadsfaktorer vilka har stor betydelse
vid framtagningen av prognosen. Detta har sin grund i att personbilsdäck är en relativt
priskänslig produkt samt att Goodyear i stor utsträckning levererar däck till nybilsförsäljning.
I marknadsbedömningen tas vidare hänsyn till förändringar i marknadssituationen. Det kan
vara förändringar hos kunder, konkurrenter, leverantörer, tekniska framsteg et cetera.
Marknaden är i ständig förändring och den globala ekonomin har idag stor betydelse för allt
fler företag, då dessa ofta är representerade på flera världsmarknader. Det som särskilt
studeras hos konkurrenterna är prisförändringar, annonsering och kampanjer,
sammanslagningar och anseende hos kunder.

Prognos för tolv månader framåt i tiden läggs för olika produktgrupper. Sortimentet uppgår i
nuläget till ungefär 3100 artiklar och det finns inte tid för att kontrollera
försäljningsprognosen för varje enskild artikel. Det läggs alltså inte någon prognos för
enskilda artiklar, utan för större produktgrupper, vilket medför att artiklar med snarlika
egenskaper sammanförs till en gemensam prognos. För enskilda artiklar bryts prognosen ned
beroende på tidigare utfall. Försäljningsprognosen bryts därefter ned i förväntningar för varje
månad, vilka sedan följs upp med en månatlig uppdatering. Det vill säga att prognosen
jämförs med det verkliga utfallet. Prognoserna bearbetas sedan i RIT-systemet, i vilket
produktionsplaner per däckdimension utifrån prognoser och lagerpositioner upprättas. Vid
positivt lagersaldo för aktuell artikel lager styrs beställningen över från produktion till lager
vid någon av produktionsanläggningarna. Detta förfarande sker månatligen.

3.5. Lagerstyrningssystem

Logistiken för nordenlagret handhas med systemet EWIT, European Warehouse Inventory
Targets. EWIT är ett gemensamt system för lagerfunktionerna i Europa. I EWIT finns all data
för koncernens produkter tillgänglig. Varje vecka uppdateras försäljningsprognosen från RIT.
Systemet innehåller fakta kring ledtider mellan leverantörer och lager. Ledtid består av flera
delar och den kan delas upp i följande beståndsdelar:

• Expedieringstid hos leverantören
• Prepareringstid för transport hos leverantören
• Transporttid
• Avlastningstid vid lagret

3.5.1 Beställningspunkt

För varje beståndsdel inkluderas även nödvändig tid för administration. I EWIT beräknas
beställningspunkter och säkerhetslager. Systemet använder sig av beställningspunkt och övre
beställningspunkt. Den övre motsvarar ett tak på vad som är lämpligt att lagerföra.
Beställningspunkten är definierad enligt summan av säkerhetslager och efterfrågan under
ledtiden för en ordercykel. Den övre beställningspunkten definieras vidare enligt summan av
beställningspunkten och efterfrågad kvantitet under den längsta tänkbara väntetiden för
transport eller ett fixerat antal dagar. Den lagerposition som jämförs med beställningspunkten
är summan av aktuell lagerstock samt inkommande order under transport. Orderkvantiteten
bestäms som differensen mellan aktuellt lagersaldo och den övre beställningspunkten. Den
övre beställningspunkten motsvarar efterfrågan för tre respektive fyra veckor för en A-
respektive B- och C-artikel.
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Figur 6. Goodyears beställningssystem.

3.5.2 Säkerhetslager

Goodyear använder sig av följande formel för säkerhetslager:

CSLTDVDSSS ***=

DS = Daglig försäljning (Daily Sales)
LT = Ledtid från leverantör i dagar (Lead Time)
DV = Avvikelse i efterfrågan (Demand Variation)
CS = Servicefaktor (Customer Service)

DS motsvarar genomsnittlig förväntad daglig försäljning. Denna är baserad på de månatliga
prognoserna jämt fördelad per dag. LT är tiden i dagar mellan beställning från leverantör till
mottagning av gods. För att ta hänsyn till variationer i försäljning är faktorn DV inkluderad i
formeln. Den beskriver försäljningsprognosens avvikelse i förhållande till aktuell försäljning
för en bestämd tidsperiod bakåt i tiden. Osäkerheten i prognosen representeras således av DV.
DV ansätts till värdena 3, 4 respektive 5 för A-, B- respektive C-artiklar. Artiklarna delas in i
ABC-kategorier efter ett antal produktgrupper. De största produktgrupperna är standard
sommar respektive vinter och prestanda sommar respektive vinter. A-artiklarna omsetts mest
och C-artiklarna är de mest lågfrekventa, denna uppdelning uppdateras varje vecka. Det är
dock samma servicenivå för alla kategorierna av artiklar.

Kundernas krav på snabba leveranser innefattas av faktorn CS. Ambitionen är att 84 procent
av beställningarna ska kunna levereras direkt till kunden. Ett sådant upplägg motsvarar en
servicefaktor på 1, enligt definitionen SERV1 (se kapitel 4.2). Då en del artiklar lagras i flera
olika lager i en flödeskedja; centrallager, regionalt lager och lokalt lager, beräknas
säkerhetslager för de olika lagren i separata beräkningar.

3.5.3 Orderkvantitet

I EWIT beräknas hur mycket som ska beställas av respektive artikel, utifrån följande data.
Prognosen bryts ned till veckoplaner, dessa anger hur mycket som beräknas säljas för varje
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vecka, och orderkvantiteter beräknas utifrån detta. Lagersaldon jämförs med
beställningspunkter och orderkvantiteter räknas fram. Från EWIT sänds sedan dessa
beräkningar av orderkvantiteter och säkerhetslager och vidare till affärssystemet SAP.

SAP används också vid månadskontroller och beställning av transporter. En större inventering
sker dock en gång varje år. De artiklar, vilka vid inventeringstillfället är minst tre år, avyttras
till ett rabatterat pris eller förklaras inkuranta. Vid brist prioriteras kundorder före
prognosorder i SAP. Detta kan innebära att däck som finns i lager inte är tillgängliga för en
viss försäljningsregion, beroende på att däcken levereras mot kundorder till annan
försäljningsregion. I SAP registreras även felleveranser och avvikelser. För felleveranser till
ett värde under US$500 sker ingen ekonomisk rapportering.

3.6. Leverantör- och kundstruktur

Leveranser av däck till nordenlagret sker från fabriker belägna till största delen i Europa,
exempelvis Philipsburg i Tyskland och Debica i Polen. Ledtiderna från de större europeiska
tillverkningsanläggningarna varierar från 8 dagar från fabrikerna i Tyskland till 22 dagar för
turkiettillverkade produkter. Produkterna transporteras till Norrköping framförallt med lastbil,
i vissa fall även med fartyg.

Goodyear Dunlop Tires AB äger en stor del av den rikstäckande återförsäljarkedjan Däckia,
som har ett 60-tal däckserviceverkstäder i landet. Samtliga verkstäder utför däckservice och
säljer såväl nya som regummerade däck.
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4. Teoretisk referensram

4.1. Kapitalbindning

En viktig orsak till att analys och uppföljning av kapitalanvändningen är prioriterad är att
denna ger utslag direkt i avkastningsgraden, vilken tämligen är det viktigaste nyckeltalet när
ett företags lönsamhet bedöms. Exempelvis Schonberger, 1986 anser att ett företag eller
organisation bör eftersträva att successivt förbättra sig inom fyra viktiga delmål: ledtider och
kapitalbindning, personalens engagemang i produktionen, kvaliteten i produktionen, Just-In-
Time synsättet.

4.1.1 Kapitalomsättningshastighet

Det är relativt enkelt för en företagsledning att följa upp kapitalbindningen, då denna går att
utläsa direkt ur årsredovisningen. Det finns dock risk för suboptimeringar om helheten inte
betraktas. För att öka avkastningsgraden finns det huvudsakligen två vägar. Det är möjligt att
öka kapitalets omsättningshastighet per år eller att öka vinstmarginalen.

Kapital-

rationalisering

Kapital-

omsättnings-

hastighet

Lönsamhetsförbättring

Kostnadsrationalisering

Vinstmarginal

Figur 7. Samband mellan kapitalomsättningshastighet och vinstmarginal.

Genom att reducera varulagren kan man förbättra kapitalomsättningshastigheten genom att
kapitalbindningen minskar samtidigt som vinstmarginalen förbättras genom att kostnaderna
för lagerhållning minskar. En sänkning av kapitalbindningen kan motiveras av flera skäl. Det
insparade kapitalet kan användas till, för verksamheten, andra viktiga ändamål till exempel
nyinvesteringar. Ett företag med låg soliditet har möjlighet att minska skuldsättningen och
förbättra likviditeten. Detta är speciellt viktigt för expanderande företag, då likviditeten i
många fall verkar som en begränsande faktor. Minskad kapitalbindning leder även till
minskade kostnader. För lagerhållning yttrar sig detta bland annat i lägre lokalkostnader och
fel- och kvalitetskostnader. Vid lägre nivåer på lager kan även andra fördelar inbringas, till
exempel förbättrad kommunikation och högre arbetsproduktivitet.
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En av målsättningarna vid val av partiformering är att reducera kapitalkostnaden. Ett
alternativt sätt till att minska orderkvantiteten är att öka kalkylräntan. Detta är dock en
kostnadsineffektiv metod, då storleken på orderkvantiteten med all sannolikhet kommer att
minska på grund av den ökade kapitalkostnaden. Ordersärkostnaden kommer att öka och
därmed kommer den totala kostnaden för partiformering att öka. Vid en extremt hög
kalkylränta kommer således inga artiklar att lagerhållas överhuvudtaget. Den totala kostnaden
för lagerhållningen kommer att bli avsevärd då varje order medför hög hemtagningskostnad.

Kostnad

Partistorlek

Kostnad för
lagerhållning

Kostnad för
beordring

Totalkostnad

Figur 8. Totalkostnad som funktion av lagerhållningskostnad och beordringskostnad.

En aspekt av kapitalbindning vid lagerverksamhet är den servicenivå företaget erbjuder
kunden. En hög servicenivå ställer höga krav på lagerhållning och i regel även säkerhetslager.
Detta leder till ökad kapitalbindning. Servicenivån bör alltså avvägas mot de ökade kostnader
som uppstår. Det är dock inte säkert att en minskning av kapitalbindningen leder till
försämrad servicenivå.  Det är ofta möjligt att minska kapitalbindningen, utan att behöva ge
avkall på leveranstid och kvalitet. Vid studie av praktikfall enligt Södahl et al, 1984 har en
minskning av varulagret lett till en förbättrad driftsekonomi. Detta i motsats till den
traditionella uppfattningen, vilken i vissa fall innebär att driftkostnaderna ökar om varulagren
reduceras. Trots betydande varulagerreduktioner har leveransservicen ej försämrats i något
fall. En annan uppmärksammad effekt är att driftkostnadsbesparingen är betydligt större än
kapitalkostnadsbesparingen. En kapitalrationalisering kan alltså medföra positiva effekter på
andra parametrar än kapitalkostnader. En minskad kapitalbindning leder ofta till bättre
överblick av verksamheten och det insparade kapitalet kan användas till andra
kvalitetshöjande åtgärder.

Ett sätt att minska lagerhållningskostnaderna är att ge kunderna längre kredittider. På så sätt
fås då ett incitament till att lagerföra mer än tänkt från början och lagret flyttas från leverantör
till kund. Kostnadsmässigt är kapitalkostnaderna på samma nivå, men lagerkostnaderna har
minskat beroende på frigjord lageryta.

Åtgärder för att minska kapitalbindningen kan delas upp i administrativa, organisatoriska
samt tekniska åtgärder. Det krävs samarbete över funktionsgränserna för att ett bra resultat
ska uppnås.
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Exempel på åtgärder för minskad kapitalbindning:

Administrativa åtgärder
-Mindre orderstorlekar
-Kortare administrativ ledtid
-Leverans mot kundorder
-Frekventare planering

Organisatoriska åtgärder
-Ansvarsfördelning
-Distributionsstruktur
-Förändrad lagerlayout

Tekniska åtgärder
-Eliminering av flaskhalsar
vid lagerverksamheten
-Standardisering av till
exempel lastbärare

4.1.2 Kalkyl- och lagerränta

Kalkylräntan är den lägsta avkastningen som ett företag kan acceptera på sitt kapital. Denna
sätts ofta lika med normal bankränta. Lagerränta är en beräkningsfaktor i syfte att uppskatta
samtliga kostnader som uppstår när en vara lagerförs i väntan på försäljning. Beräkningssättet
för lagerräntan kan skilja sig mellan olika företag. Vissa skiljer mellan kostnader för själva
driften av lagerverksamheten och kostnader för att äga lagerförda varor, lagerränta. Med den
definitionen täcker lagerräntan bara faktorer som är direkt associerbara till lagersaldot. I detta
ingår normalt element som kapitalkostnader, försäkringspremier, värdeminskning och
kostnader för förrådskontroll och inkurans. En idag vanlig uppskattning för dessa kostnader är
minst 15 procent av de ursprungliga anskaffningskostnaderna. Tillkommer gör då
driftskostnaderna för lagret, kostnadsposter som bland annat hyra, kostnader för
informationsöverföring, personalkostnader samt investeringar i inventarier och
hanteringsutrustning. Andra företag inkluderar däremot de senare kostnaderna i lagerräntan,
som då kan hamna upp mot så mycket som 30-40%.

4.1.3 Just-In-Time

Japansk produktions- och lagerfilosofi har idag fått stor utbredning i andra delar av världen,
speciellt Europa och Nordamerika. En central tankegång är begreppet Just-In-Time, förkortat
JIT. JIT är emellertid inte något enhetligt begrepp, utan kan snarast betraktas som ett
samlingsbegrepp för en mängd tekniker, målsättningar och metoder inom
materialadminstration, logistik och operativ material- och produktionsstyrning. Det
gemensamma för JIT-begreppet är att målsättningen är att producera varor i rätt tidpunkt och
bara i den mängd det finns behov av. Materialförsörjningen måste speciellt tidsmässigt
noggrant planeras för att efterfrågat material skall finnas tillgängligt i "rätt tid". Detta leder till
reducerade produktionskostnader och minskad kapitalbindning.

JIT innebär att rätt antal av varje artikel är färdiga just när det behövs, varken för tidigt eller
för sent. Förfarandet ger möjlighet att hålla en låg nivå på produkter-i-arbete, PIA. En aktiv
reduktion av PIA medför dock ofta att problem i systemet kommer fram, exempelvis en
obalans mellan olika arbetsstationer. En hög nivå på PIA kan ofta kännas behagligare, men
leder till omfattande materialhantering och förrådshållning. Den ökade förrådshållningen
medför dessutom accentuerande kapitalbindning, ett problem som företag fokuserar alltmer
på. JIT-produktion uppnås genom att ett "behovssug" (eng: pull), det vill säga arbetsstationer
hämtar detaljer från föregående vid behov. Motsatsen är att "trycka" igenom materialet genom
systemet (eng: push); föregående station levererar till nästa enligt en produktionsplan. För att
realisera pull-systemet används ofta ett enkelt system med roterande kort, ett så kallat kanban.

Emellertid ställer JIT-filosofin stora krav på produktionsförutsättningarna. Korta ställtider,
små partistorlekar, korta ledtider och flexibel personal är några krav som måste uppfyllas.
Södahl et al, 1984 ifrågasätter vidare att JIT skulle medföra ökade lagernivåer hos
leverantören. Detta förefaller enbart vara giltigt i de fall leverantören inte vidtar några
åtgärder för att anpassa situationen till de nya förutsättningarna. Ständiga förbättringar är ett



17

centralt inslag i JIT-tänkandet, vanligast är att arbeta med reducering av ställtider, ledtider och
flödesvägar. Därigenom skapar man efter hand förbättrade förutsättningar för en effektiv och
enkel produktion.

4.2. Servicenivå

Det finns olika sätt att mäta servicenivå. Axsäter, 1991 behandlar de inom den akademiska
världen kända fyra definitionerna av servicenivå:

1. Brist per ordercykel (SERV1). Detta servicenivåmått mäter sannolikheten för brist
under en ordercykel, med avseende på ordercykeln mellan företaget och leverantören.
Med brist avses däremot den brist som kan uppstå mellan företaget och kunden.
Nackdelen med detta mått är framförallt att det inte tar hänsyn till orderkvantiteten.
För stora och lågfrekventa order (från företag till leverantör) innehar ett lågt SERV1-
värde en relativt låg betydelse, eftersom de kundorder som eventuellt inkommer under
ledtiden endast kommer att utgöra en liten andel av det totala antalet ordrar. I fallet
med små orderkvantiteter, kan å andra sidan den verkliga servicen vara mycket dålig
trots att SERV1 har ett högt värde.

2. Lagertillgänglighet (SERV2). Detta mått på servicenivå anger den del av
kundefterfrågan som kan levereras direkt från lager utan att brist uppstår. Vanligt är
även att just denna del av efterfrågan utlovas att kunna leveras inom ett visst
tidsintervall. Följande samband gäller mellan SERV2 och bristkostnaden B:

rB

B
SERV

+
=2

r = lagerhållningsränta för bristperioden.

SERV2 ger ett mått på den verkliga kundservicen. Efterfrågas en enhet i taget, kan
SERV2 också tolkas som sannolikheten för att en kund får vänta.

3. Lagertillgänglighet per tidsenhet (SERV3). Måttet anger hur stor andel av tiden med
positivt lagersaldo. Då efterfrågan är Poissonfördelad är SERV3=SERV2.

4. Medeltid mellan bristtillfällen (TBS = Time Between Shortage).  Här mäts icke oväntat
medeltiden mellan bristtillfällen. Kan dessutom användas för att ange servicenivå.
Man kan, i de fall varje bristtillfälle leder till en åtgärd, sätta ett målvärde för TBS i
syfte att beräkna ett rimligt antal åtgärder som skall genomföras under en period.

4.3. Beordringssystem

Ett lagerstyrningssystem skall avgöra när en beställning ska göras och vilken kvantitet som
skall beställas. Detta beslut grundas på lagerposition, efterfrågan och vissa kostnadsfaktorer.
Efterfrågan bedöms lämpligen med någon form av prognos och de relevanta kostnaderna i
sammanhanget är framförallt ordersärkostnaden och lagersärkostnaden. Lagerpositionen
beräknas genom sambandet:

lagerposition = fysiskt lager + uteliggande order - restorder
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4.3.1 Inspektion av lagerposition

Beordringen grundas på en inspektion av lagerpositionen, som kan göras antingen
kontinuerligt eller periodiskt. Ett beställningssystem som kontinuerligt mäter lagerpositionen
ger utsignalen att en beställning skall göras när lagernivån når beställningspunkten. Vid
periodisk inspektion av lagerpositionen mäts lagernivån med bestämda intervall. Vid de
mätningar då lagerpositionen nått eller underskridit beställningspunkten utlöses en
beställning.

Kontinuerlig inspektion har den fördelen att säkerhetslagret endast behöver dimensioneras för
efterfrågan under ledtiden. Vid periodisk inspektion krävs även att efterfrågan under
intervallen mellan inspektionerna tas i beaktning i säkerhetslagret. Kostnaden för
lagerstyrningen blir däremot oftast billigare när periodisk inspektion används, framförallt när
det gäller artiklar som omsätts i stora kvantiteter samt med en relativt jämn efterfrågan.
Samordning av inköp är också enklare att genomföra med den periodiska typen av inspektion.

4.3.2 Beställningsstrategier

Vid kontinuerlig inspektion tillämpas ett beställningspunktsystem och vid periodinspektion
används ett periodbeställningssystem. När lagernivån i ett beställningspunktssystem når
beställningspunkten, beställs en viss påfyllningskvantitet. I periodbeställningssystemet
beställs, när lagerpositionen vid inspektion nått eller underskridit beställningspunkten, artiklar
upp till motsvarande lagernivå. De här båda typerna av beställningssystem kan i praktiken
tillämpas på många sätt.

Den kontinuerliga övervakningen kan på ett enkelt sätt genomföras medelst beställningskort
instuckna på beställningsplatsen eller genom ett tvåbingessystem. Med ett datoriserat
lagersystem kan en signal simpelt erhållas när lagernivån nått beställningspunkten. En
förutsättning är att alla lagertransaktioner bokförs på ett korrekt sätt.

4.3.3 Artikelklassificering

De flesta lagersystem innehåller ett stort antal artiklar. En effektivisering av lagerstyrningen
innehåller därför i regel någon form av artikelklassificering. Klassificeringen handlar om att
särskilja och gruppera artiklar genom att identifiera likheter av olika slag som gör det möjligt
att behandla artikeln effektivt i olika avseenden. Denna indelning kan ske på många olika sätt,
ett av de vanligaste är att använda volymvärdesanalys. Med volymvärde avses förbrukning
per tidsperiod (exempelvis st/år) multiplicerat med inköpspriset. Volymvärdesanalys är mer
känd som ABC-analys och frekvent förekommande inom lagerstyrning. Enligt Pareto-
principen, eller "20-80-regeln", är det dessutom vanligt att 20 % av ett företags artiklar står
för 80% av omsättningen. Detta faktum tillsammans med antagandet att en artikels
volymvärde är proportionellt mot dess bidrag till den totala vinsten har lett till följande
vedertagna ABC-klassificering:

• A-artiklar. Artiklar med högt volymvärde. Denna grupp av artiklar är viktigast för
företaget och skall därmed ges mest uppmärksamhet, exempelvis genom en hög
servicenivå och ett sofistikerat styrningssystem. A-artiklarna återfinns vanligtvis bland
de första 5 till 10 procenten av det totala antalet artiklar och de svarar för runt 50 till
70 procent av det totala volymvärdet.

• B-artiklar. Artiklar med mellanliggande vikt, de har ett volymvärde mellan A- och C-
artiklarnas volymvärde. De kräver mindre uppmärksamhet än A-artiklarna, men är
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ändå viktiga för företaget. En stor del av det totala antalet artiklar brukar hamna i
denna kategori.

• C-artiklar. Artiklar med lågt volymvärde. C-artiklarna är ofta många till antalet, men
betingar var och en ett lågt volymvärde. Ur lagerstyrningshänseende bör styrningen av
denna kategori vara relativt enkel. C-artiklarna tenderar att, med avseende på deras
nyttobidrag, kräva en oproportionellt stor andel av företagets tid, pengar och övriga
resurser. Det är därför ofta ett prioriterat mål med ABC-klassificeringen att identifiera
denna artikelgrupp.
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Figur 9. Exempel på ABC-analys.

4.3.4 ABC-klassificering med flera kriterier

Klassificeringen behöver inte utgå från volymvärdet, utan kan baseras på andra värden såsom
exempelvis täckningsbidrag, omsättningshastighet, plockfrekvens eller lageryta per artikel.
Det finns även kriterier som är svåra att mäta i kronor och ören, exempel på sådana kan vara
ledtid, beroende behov och tillgänglighet. För att ta tillvara på inverkan från dessa faktorer
kan ABC-klassificeringen utökas med flera kriterier.

4.3.5 Partiformeringsmetoder

Direkt ersättning – L4L
Denna partiformeringsmetod fokuserar på att så få fort som möjligt återställa lagernivån (eng:
Lot for lot - L4L). Omedelbart efter varje uttag, ri, beordras ett parti, Q, motsvarande detta
uttag med omedelbar leverans, kommande period. Omsättningslagret, OL, representerar
lagernivån, som utgörs av en återfyllnadsnivå, W, reducerad med periodens efterfrågan, ri.
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irWOL −=

Artikelns återfyllnadsnivå bör alltid överstiga den maximala efterfrågan som kan uppträda
under det antal perioder som metoden skall minimera kostnaden.

Wilsonformeln
Wilsonformeln beräknar optimal orderkvantitet enligt vissa givna förutsättningar.
Wilsonformeln utgår från ett antal förutsättningar bland annat konstant efterfrågan och
momentan påfyllning. Förutsättningarna begränsar användandet av Wilsonformeln, men den
har dock praktisk betydelse då den är relativt enkel att tillämpa matematiskt sett. Enligt
Wilsonformeln är:

 
l

p
opt K

RK
Q

2
=  samt lpopt KRKTK 2=

Q = påfyllnadskvantitet
TK = totala lagerhållningskostnaden
TK = TS+TL (totala särkostnaden + totala kostnaden för lagerhållning under en viss period)
R = efterfrågan
Kp = påfyllnadssärkostnad per påfyllnadstillfälle
Kl  = lagerhållningssärkostnad per enhet och tidsenhet

Eftersom Wilsonformeln förutsätter konstant efterfrågan, kan det leda till felaktiga resultat om
den används till artiklar med varierande efterfrågan. En fast orderkvantitet kommer att
användas oavsett säsongsvariationer i efterfrågan.

TBO – Time Between Order
Wilsonformeln utgår från en konstant efterfrågan, vilket inte alltid stämmer med verkligheten.
Metoden TBO, Time Between Order, tar hänsyn till varierande efterfrågan på ett bättre sätt.
Utgångspunkten är en approximation av efterfrågan för en period framåt i tiden. Efterfrågan
beräknas som ett medelvärde för denna period. En optimal storlek på orderkvantiteten kan
sedan räknas ut medelst Wilsonformeln. Ordertäckningstiden täcker sedan ett intervall, vilket
motsvarar efterfrågan dividerat med orderkvantiteten.

r

Q
TBO

opt=

Qopt = optimal inköpskvantitet enligt Wilsonformeln
r     = genomsnittlig efterfrågan

Partistorleken kommer således att variera medan orderintervallet kommer att vara konstant, så
till vida att prognos och efterfrågan sammanfaller.

LC – Least Cost
En variant på TBO är LC, Least Cost. Till skillnad från TBO baseras orderstorleken på den
lägsta totala kostnaden per detalj i ett parti för en bestämd period. Metoden medför att
ordertäckningstiden sträcks så långt fram i tiden så att den totala kostnaden per detalj
minimeras för just detta tidsintervall.
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Q

TLS

Q

TK
KTMin

+==:

S = ordersärkostnad
TL = kapitalkostnad
Q = kvantitet

Lagermånader – EPP
Det är ibland önskvärt att redan i den operativa miljön på ett trivialt sätt kunna beräkna
orderkvantiternas storlek. Likaså kan det vara eftersträvansvärt att söka minska mängden
beräkningar. I dessa fall kan man använda sig av en enkel parameter, ett nyckeltal, som
bestäms för varje artikel i sortimentet. Metoden kallas EPP, av engelskans Economic part
period.

För varje artikel bestäms ett nyckeltal. Detta nyckeltal ligger fast så länge förutsättningarna
för lagerstyrningen är oförändrade. Varierande efterfrågan påverkar inte nyckeltalet. EPP-talet
beskriver det utifrån den givna efterfrågan optimala antalet lagermånader för de detaljer som
ingår i beställda partiet.

CI

S
EPP

×
=

S = ordersärkostnad
I = medellager
C = kapitalkostnad

4.3.6 Ekonomisk jämförelse mellan olika partiformeringsmetoder

Nedan visas en ekonomisk jämförelse mellan olika partiformeringsmetoder vid en given
konstant efterfrågan. Ur figuren kan ses att de mer avancerade metoderna LC och EPP ger en
ekonomiskt mer fördelaktig lagerstyrning. Nackdelen med de avancerade metoderna är att de
kan vara svåra att implementera.

Metod för partiformering Totalkostnad för partiformering,
(kkr)

Totalkostnad/
Detaljernas värde, (%)

Direkt ersättning – L4L 1080 5,8
Wilsonformeln 771,5 4,1
LC 635 3,41
Lagermånader – EPP 635 3,41

Figur 10. Ett exempel på ekonomisk jämförelse vid given efterfrågan mellan olika lagerstyrningsmetoder
(Lumsden, 1998).

4.4. Säkerhetslager

Gardering mot osäkerheter kan göras antingen genom säkerhetstid eller med hjälp av
säkerhetslager. Vid säkerhetstid läggs order tidigare för att kompensera för ledtider. Det har
konstaterats att då osäkerhet i leveranstid respektive kvantitetsosäkerhet är dominerande är
säkerhetstid respektive säkerhetslager är den bästa metoden för att minimera osäkerheten. I
praktiken är dock säkerhetslager det dominerande.
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Ett lager ska i allmänhet täcka efterfrågan under en hel cykel. Det innebär att lagret ska täcka
efterfrågan under cykeln samt efterfrågans avvikelse under cykeln.

SSLTDDLT += *
DLT = totala efterfrågan under ledtiden inkluderat osäkerheter
D = prognostiserad efterfrågan under ledtiden
LT = ledtid
SS = säkerhetslager

För att gardera sig mot oförutsedda efterfrågeförändringar används säkerhetslager.
Säkerhetslagret ska fungera som reserv under ledtiden vid inleveranser och även till viss del
motsvara servicenivån mot kunden.

4.4.1 Säkerhetsfaktor

Säkerhetslagret är beroende av servicenivån, vilken kan definieras enligt:

Servicenivå = 1 - sannolikheten för brist

Om efterfrågan antas vara normalfördelad kring ett medelvärde i efterfrågan per tidsenhet är
sannolikheten för brist 50 procent. I hälften av fallen är efterfrågan lägre än det förväntade. En
servicenivå på 50 procent är i regel inte acceptabel för konsumentprodukter. Ett
säkerhetslager kan därför vara en nödvändighet och medför alltså förbättrad servicenivå.
Säkerhetsfaktor är ett tal kopplat till normalfördelningens utformning och är en delfaktor i
beräkningen av säkerhetslagret. En säkerhetsfaktor på 1 respektive 2 ger en servicenivå på
81,13 respektive 97,72 procent. Kostnaden för att höja servicenivå ökar alltså inte
proportionellt med säkerhetsfaktorn utan väldigt drastiskt för höga värden på servicenivån. En
höjning av servicefaktorn från 95 procent till 97,7 procent ger en ökad säkerhetsfaktor från
1,65 till 2. Säkerhetslagret ökar under samma förutsättningar med cirka 25 procent.

Säkerhetsfaktor

Servicenivå50 84,13

1

Figur 11. Säkerhetsfaktorns samband med servicenivån enligt SERV1.

Beteckningen av säkerhetslagret blir annorlunda vid annan definition av servicenivån. Två
vanliga begrepp som används är SERV1 och SERV2. Användningen av SERV1 ger formel
för säkerhetslager enligt ovan.
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4.4.2 Ledtid

Logistiska system ställer stora krav på hög tillförlitlighet i ankomsttider för inleveranser.
Ledtiden kan i vissa fall variera kraftigt, vilket i sin tur ställer krav på säkerhetslager. Det
totala säkerhetslagret kan tecknas enligt följande:

222 **

*

DLTVar

ZSS

LTDT

T

σσσ

σ

+==

=

�

Z = säkerhetsfaktorn
σ T = totala spridningen
LT = medelvärdet av ledtid
σ D = efterfrågans standardavvikelse
σ LT = ledtidens standardavvikelse
D = medelvärde av efterfrågan

Vid de fall då σLT kan anses vara mycket liten, det vill säga att den går mot noll, övergår
formeln till:

LTZSS D **σ=

Termen LT kan betecknas LTc, där c står för korrelationen mellan olika prognosfel. Värdet
0,5 medför att prognosfel vid olika tidpunkter är statistiskt oberoende, medan värdet 1
representerar prognosfel fullständigt korrelerade med varandra. Vanligast förekommande är
fallet där ingen korrelation föreligger, det vill säga c = 0,5.

4.4.3 Åtgärder för att minska säkerhetslagret

Servicenivån ut mot kunden ställer krav på ett visst säkerhetslager, då beställningar ska kunna
levereras inom given tid. Säkerhetslager medför dock en kapitalkostnad, då gods förvaras i
lager utan något egentligt egenvärde. Det pågår därför en kontinuerlig process med syfte att
minska säkerhetslagren med bibehållen servicenivå. Det finns dock ett par faktorer som direkt
kan påverkas. Ledtiden och ledtidens spridning är två faktorer som är direkt styrbara. Med
förfinad ledtidsprecision kan säkerhetslagret reduceras. I det långa perspektivet bör det
eftersträvas att undanröja osäkerheter i form av varierande transporttider osäkra leverantörer
et cetera. Spridning i efterfrågan kan också i viss mån påverkas, med till exempel rabatter och
förlängda kredittider, vilka syftar till att utjämna försäljningspikar och liknande. Om kunden
kan acceptera en lägre servicenivå kan säkerhetslagret sänkas, men detta ställer stora krav på
relationen med kunden. Det är betydligt enklare att förändra de övriga parametrarna.

4.5. Prognosmetoder

Det existerar två typer av prognoser, kvalitativa respektive kvantitativa. Den förstnämnda
gruppen benämns även intuitiva prognoser och innefattar manuella, subjektiva bedömningar.
Här återfinner man metoder som expertutlåtanden, marknadsundersökningar, historisk analogi
och säljkårsuppfattningar. Kvantitativa metoder däremot utgår från den historiska situationen
vid beräkning av framtida utfall och baseras, som namnet anger, på kvantitativa modeller.
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4.5.1 Prognostyper

Det existerar en mängd statistiska prognosmetoder, två av de vanligaste är metoderna med
glidande medelvärde respektive enkel exponentiell utjämning. Prognosvärden beräknade med
dessa två metoder gäller bara en period framåt. Om beräkningsunderlaget sträcker sig en
månad bakåt, kan metoderna ge värden för en månads efterfrågan.

Glidande medelvärde
Denna metod är helt enkelt en beräkning av det aritmetiska medelvärdet för ett bestämt antal
historiska observationer. Medelvärdet är lika med prognosvärdet för närmast kommande
period. Antalet observationer som skall inkluderas är beroende av hur snabbt prognosen X
kan tänkas variera och hur stora slumpvariationerna är. Vid fallet med stora
säsongsvariationer kan det vara lämpligt att basera prognosen på en längre period för att
undvika att säsongsvariationerna skall påverka prognosen. Förfarandet tillgår enligt:

n
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X nttt

t
−−− +++

=
...ˆ 21

X̂ = prognos för period t
Xt = observerat värde i period t
n = antal observationer

Exponentiell utjämning
Exponentiell utjämning påminner till stor del om metoden med glidande medelvärde med den
skillnaden att prognosen uppdateras på ett lite annorlunda sätt. De historiska observationerna
viktas så att de senare påverkar resultatet mer än de tidigare. Man använder en
utjämningskonstant för att erhålla den exponentiellt avtagande betydelsen av observationerna.
Formeln ser ut som följer:

)ˆ(ˆˆ
111 −−− −+= ttt XXXX α

X̂  = prognos för period t
Xt = observerat värde i period t
α = konstant med värdet 0<α<1

Prognoser för lågfrekventa artiklar
Prognosmetoden med exponentiell utjämning lämpar sig sällan för prognostisering av
lågfrekventa artiklar. Beräknas prognosen exempelvis med enkel exponentiell utjämning, blir
prognosen förmodligen för hög alldeles efter ett efterfrågetillfälle och för låg just innan
efterfrågetillfället. Denna effekt kan dock reduceras genom att använda en mycket liten
utjämningskonstant. Förförandet har emellertid nackdelen att prognosen kommer reagera
långsamt på förändringar i efterfrågan.

Croston, 1972, föreslår en annan metod, som tenderar att ge förbättrad prognostisering under
dylika förutsättningar. Metoden innebär att prognosen endast uppdateras i perioder med
positiv efterfrågan. Förutom medelvärdet av efterfrågan beräknas även det genomsnittliga
antalet perioder mellan två perioder med positiv efterfrågan. Båda dessa storheter kan
uppskattas med hjälp av enkel exponentiell utjämning.
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Manuella prognoser
De tidigare nämnda prognosmetoderna har syftat till att extrapolera en tidigare efterfrågan så
bra som möjligt. Under vissa omständigheter är det dock klart olämpligt att bestämma
prognoser enligt detta förfarande. Det kan bero på att man känner till viktiga faktorer som inte
påverkat den tidigare efterfrågan, antingen bestående förändringar eller tillfälliga faktorer.
Exempel på det sistnämnda kan vara prisförändringar, ny lagstiftning eller annonskampanjer.
Eftersom det är svårt att ta hänsyn till sådana faktorer i ett datorbaserat system är det i vissa
fall nödvändigt att göra manuella prognoser att ersätta de systemgenererade prognoserna med.
Man bör därför designa sitt prognossystem på ett sätt som möjliggör införande av manuella
prognoser på ett enkelt sätt. De manuella prognoserna gäller oftast enbart vissa artiklar och
under en begränsad tid. Det är meningslöst att göra manuella prognoser som endast är
extrapoleringar av tidigare data, sådana prognoser förfärdigas som nämnts bäst medelst
statistiska metoder.

4.5.2 Prognosfel

Rent generellt ger prognoser ett bra underlag för framtida bedömningar, men man måste sätta
risker och osäkerheter i relation till de beräknade värdena, det är allt för vanligt att ta felaktiga
beslut baserade på osäkra prognoser. Plossl, 1985, beskriver några generella erfarenheter som
gjorts:

• Prognosvärdena avviker från faktiskt utfall. Prognosfel är oundvikliga på grund av
den osäkerhet som alltid existerar vid beräkningar av framtida behov. Det är därför
nödvändigt att använda prognosen snarare som en tendens än en absolut förutsägelse.

• Prognoser ger två tal, prognosvärde och en uppskattning av prognosfel. Man kan
använda sig av historiska avvikelser för att uppskatta framtida avvikelser och är en
hjälp för att bedöma prognosens relevans. Man bör därför ange en prognos med
felangivelse.

• Prognosvärden är bättre för produktgrupper än för enskilda produkter. En mycket
viktig regel, beroende på att det inom en produktgrupp kan förekomma substitut, det
vill säga artiklar som helt eller delvis kan ersätta varandra. En ökad efterfrågan på en
vara kan leda till att efterfrågan minskar på en annan vara.

• Prognosvärden är bättre på kort än på lång sikt. Motiveras av att det i de flesta
sammanhang är såväl säkrare som lättare att göra bedömningar av skeenden en nära
framtid än händelser längre fram i tiden.

En bra metodik för att reducera osäkerheten är att låta prognossystemet bestå av både
prognosvärden och prognosfel. Prognosfelet definieras som differensen mellan det faktiska
utfallet i en period och det beräknade prognosvärdet för samma period. Prognosfelet har
dubbla funktioner som kontrollinstrument, dels kan det visa varför det faktiska utfallet i en
period blev högre eller lägre än förväntat och dels kan det tydliggöra ett systematiskt fel med
ständiga prognosavvikelser.

Prognosfelet har en annan i sammanhanget mycket viktig uppgift; att ge förutsättningar till en
rimlig dimensionering av säkerhetslagret. Säkerhetslagrets storlek är oftast direkt
proportionerlig mot förväntat prognosfel, varvid dessutom servicegraden definieras utifrån
säkerhetslagrets omfattning. För att kunna bedöma osäkerheten i prognosvärdena måste man
beräkna värden för genomsnittsfel för flera historiska perioder. Felen kan naturligtvis vara
såväl positiva som negativa, vilket innebär att det inte räcker med enbart enkla beräkningar av
aritmetiska medelvärden. Man anger därför prognosfelen över flera perioder som antingen
genomsnittlig absolut avvikelse eller standardavvikelse. Båda metoderna ger en bild av
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spridningen i det historiska efterfrågemönstret. Standardavvikelsen, σ, fås av följande
samband:
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X̂  = prognos för period t
Xt = observerat värde i period t
n = antal perioder

Traditionellt brukar man dock utgå från det förväntade absolutvärdet av avvikelsen, oftast
kallat MAD, mean absolute deviation. Den består av summan av prognosfelen dividerat med
det antal perioder som prognos felet beräknats för. Metoden är ursprungligen amerikansk,
därav den anglosaxiska beteckningen. MAD definieras som:
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Manuella beräkningar av standardavvikelser kan vara synnerligen arbetskrävande och syftet
med MAD var från början att helt enkelt att förenkla beräkningarna. Numera, med dagens
datorteknologi, föreligger knappast samma behov av förenklingar med det motivet, men
många prognossystem fortsätter ändå att använda MAD. Man kan visa att för normalfördelade
slumpvariabler gäller följande samband mellan standardavvikelsen och MAD:

MADMAD 25,1
2

≈×= πσ

4.5.3 Val av prognosmetod

De grundläggande parametrarna vid val av prognosmetod är tid, kostnad, tillförlitlighet,
fluktuationskänslighet samt förmåga att identifiera systematiska förändringar. De kvantitativa
metoderna kräver för att uppnå en prognos större resurser i form av tid och pengar, varvid en
kvalitativ metod är att föredra ifall resurserna är starkt begränsade. Kvantitativa prognoser kan
dock systematiseras och fås mer rutinmässigt. Kvantitativa metoders tillförlitlighet varierar,
liksom förmågan att identifiera systematiska förändringar. Känsligheten gentemot tillfälliga
fluktuationer är däremot i större utsträckning kopplat till valet av parametervärden.
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5. Detaljstudie

Däcksortimentet består huvudsakligen av vinter- och sommarprodukter. För att en studie av
lageromsättningshastigheten ska vara meningsfull bör produkternas lagrings- och
förädlingsmönster undersökas. Det finns inget homogent mönster för alla artiklar, utan ett
antal olika mönster kan skönjas. De förädlingsprocesser som sker är dubbning och montering
på fälg. För de däck vilka ska dubbas och/eller monteras på fälg sker processen enligt ordning
nedan:

Inleverans

Nordenlager

Lokal

förädling
Dubbning

Återförsäljare Fälgmontering Återförsäljare

Nordenlager

Fälgmontering

Återförsäljare Återförsäljare

Inleverans

från fabrik

Återförsäljare

Lokala lager
i Norden

Återförsäljare

Nordenlager

Lokal

förädling

Lokala lager
i Norden

Dubbdäck Friktionsdäck

Inleverans

från fabrik

Figur 12. Förädlingsflödet av lagerhållna vinterartiklar i nordenlagret. Den lokala förädlingen består av dubbning
och montering.

Sommardäck levereras i regel omonterade, då kompletta hjul levereras direkt från centrallager
till bilfabrik. Nordenlagret i Norrköping förser alltså främst begagnade fordon med
sommardäck. Vinterdäck till både nya och begagnade fordon levereras däremot från
nordenlagret till respektive återförsäljare. Vinterdäck kan både dubbas och monteras på fälg
till skillnad från friktionsdäck, vilka inte är dubbningsbara. Av vinterdäcken levereras ungefär
hälften monterade på fälg och hälften omonterade och fördelningen mellan friktionsdäck och
vinterdäck är cirka 20 % respektive 80 %. Studien har fokuserats på tre områden, lagersaldo,
prognoser och lagerstyrningssystemet. Dessa tre områden kan antas ha störst betydelse för
kapitalbindningen.

5.1. Lagersaldo

För att få en uppfattning om hur flödet tenderar att se ut i verkligheten har en fallstudie
genomförts. Undersökningen omfattar totalt runt 200 artiklar av sortimentets cirka 3100
artiklar. Urvalet anses vara tillräckligt stort för att vara ett för totala sortimentet representativt
urval. Utifrån en ABC-klassning har artiklarna valts ut på ett slumpmässigt sätt i respektive
kategori och även med hänsyn till säsongstillhörighet och förädlingsgrad. De olika
urvalsgrupperna är av liknande andel av det totala urvalet.

Det existerar i huvudsak två säsonger, vinter- och sommarsäsong. Dessa har sin topp i
oktober-november respektive mars-april. Flertalet artiklar har endast marginell efterfrågan
utanför säsong med vissa undantag, mestadels vinterartiklar. Det senare har sin förklaring i att
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vinterdäck levereras i form av kompletta hjul till nyproducerade bilar året runt. Sommar- och
friktionsdäck kan sägas ha liknande förädlingsflöde, dock är andelen vilken monteras på fälg
större för friktionsdäck. Vinterdäcken har ett mer komplext förädlingsflöde då dessa passerar
de båda processerna dubbning och montering.

Gemensamt för förädlingsprocesserna är att efter varje process förflyttas artikeln till ett nytt
artikelnummer. Detta medför att studien av lagernivåer blir mer komplex speciellt för
vinterdäck, då grundartikeln överförs till ett stort antal artikelnummer. Grundartikeln
förflyttas till ett dubbkonto och därefter vid montering på fälg till olika artikelnummer
beroende på fälgmodell.

Lagersaldon för artiklar med liknande egenskaper har jämförts i diagram på årsbasis, för att
urskilja eventuella mönster och trender. För artikelgruppen sommardäck med hög
årsomsättning kan ett tydligt mönster urskiljas. Lagerstyrningssystemet beställer hem
produkter för en tre till fyraveckorsperiod, när beställningspunkten uppnås. Vanligen flera
beställningar i början på säsongstoppen, vilket medför att lagret täcker mer än en säsong. Det
rör sig ofta om manuella beställningar, då systemet inte anses kunna ta hem artiklarna med
tillfredställande framförhållning.

För dubbningsbara vinterdäckartiklar, vilka styrs manuellt, kan liknande mönster utläsas.
Mönstret är dock inte lika tydligt, då den ingående vinterartikeln fördelas till ett flertal
artikelnummer. Detta då beroende på dubbning och montering på fälg, vilket sker i stor
utsträckning på dessa artiklar.

5.2. Prognoser

En studie av prognoser har genomförts med syfte att jämföra uppskattad efterfrågan mot det
verkliga utfallet. En indelning liknande den i fallet med lagersaldo har använts, dock har
huvuddelen av analysen koncentrerats till de mest omsatta artiklarna. Antalet studerade
artiklar är inte lika omfattande som i studien av lagersaldo, då prognosdata inte är tillgänglig i
samma utsträckning som data för lagersaldo. Det mönster man kan urskilja är att
prognostillförlitligheten inte är tillfredställande under högsäsongen för respektive produkt.

En avvikelse är att prognosen ofta är tidsmässigt förskjuten, vilket medför problem vid
lagerföringen. En felaktigt stor prognosticering för tidig säsong renderar i överdrivet stora
lager i början på säsongen. I det motsatta fallet uppstår en bristsituation och när artiklarna väl
lagerförs är en del av säsongen över. Det finns stor risk för att andra likvärdiga produkter har
sålts som substitut för den ursprungliga artikeln, vilket kan medföra att lagret av artikeln inte
kan förbrukas under pågående säsong. En annan avvikelse är att prognosen avviker i
storleksordning i jämförelse med det verkliga utfallet. En för stor prognos genererar ett för
högt lagersaldo, vilket medför att kapitalbindningen ökar. En för låg prognos innebär en ökad
risk för att en bristsituation ska uppstå.

Det svåra med prognosticering är att förutsäga efterfrågan i både tid och kvantitet. För
produkter med kraftiga säsongsvariationer blir detta problem än mer tydligt, då efterfrågan
svänger väldigt kraftigt på kort tid.

5.3. Lagerstyrningssystemet

En studie av det automatiska lagerstyrningssystemet har genomförts. De parametrar vilka har
inverkan på lagernivån har studerats samt beräkningen av säkerhetslager. Systemet använder
sig av partiformeringsmetoden TBO, Time Between Order, för hemtagning av artiklar. TBO
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medför ett fast intervall mellan beställningar och vid icke-konstant efterfrågan en varierande
kvantitet. Beställningsintervallet baseras på en genomsnittlig försäljning under ett
tidsintervall, vilket dock kan vara missvisande vid kraftiga säsongsvariationer då efterfrågan
är koncentrerad till en viss tidsperiod. För A-artiklar används en TBO på tre veckor och för B-
och C-artiklar en TBO på fyra veckor.

Vidare anses ABC-klassningen fungera tillfredställande, likaså de enligt systemet definierade
ledtiderna. ABC-klassningen ligger till grund för beräkningen av prognosavvikelsen, DV. En
A-klassad, respektive B- och C-klassad, produkt medför att DV antar värdet tre respektive
fyra och fem, definierade av Goodyear. DV används som en delfaktor vid beräkning av
säkerhetslager, se avsnitt 3.5.2.

Slutligen genomfördes en verifiering av säkerhetslagret. Det mönster vilket kunde urskiljas
var att säkerhetslagret enligt systemet låg något under det teoretiska. Det kan eventuellt tänkas
att systemet använder olika servicenivåer för olika produkter, då en lägre servicenivå
automatiskt ger ett lägre säkerhetslager i systemet.
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6. Problemanalys

Det system som studerats är i många avseenden komplext, med en stor mängd parametrar. De
stora säsongsvariationerna, det stora antalet ingående artiklar och förädlingsverksamheten i
form av dubbning och montering av vissa artiklar är faktorer som försvårar lagerstyrningen.
Därför är det inte oväntat att systemet inte fungerar helt tillfredsställande. Detaljstudien har
identifierat ett antal specifika problemområden.

6.1. Säsongsvariationer

Figur 13.  Goodyears försäljning per månad år 2001 för de betydande produktgrupperna samt total försäljning av
personbilsdäck för den nordiska marknaden, exklusive danska marknaden. Diagrammet visar de påtagliga
säsongsvariationerna med försäljningstopp för sommarartiklar i mars respektive för vinterartiklar i oktober.

Nordenmarknadens säsongsvariationer är påtagliga, se figur 13 ovan. Två tydliga säsonger
kan urskiljas, försäljningen av sommarprodukter har sin höjdpunkt i mars, medan
vinterdäcken har sin topp i oktober. Lågsäsongen mellan dessa perioder är relativt lång. Dessa
förutsättningar är dock på intet sätt unika för däckbranschen, samma typ av efterfrågemönster
kan iakttas för många andra typer av produkter. Lagerstyrningssystem under dylika
förutsättningar blir mer komplicerade att realisera, men är inte alls omöjliga att erhålla med
god funktionalitet. I det aktuella fallet är problemet att säsongsvariationerna är mycket
starkare för nordenmarknaden än för Europa i övrigt, då vinterprodukter i princip endast
saluförs i de nordiska länderna. Lagerstyrningssystemet är framtaget för att sköta
lagerstyrningen i Europa i sin helhet och Norden står för en mycket begränsad del av den
totala marknaden, vilket leder till ett antagande om att lagerstyrningssystemet inte är optimalt
för nordenmarknadens specifika förutsättningar.
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Det går ur flertalet diagram, se figur 14 och appendix A, att utläsa att lagerstyrningssystemet
inte på ett godtagbart sätt klarar av att ta hänsyn till de beskrivna förutsättningarna.
Bristsituationer är vanligt förekommande tidigt under säsong samtidigt som överbeställningar
sker i slutet på säsong. Detta mönster gäller såväl för vinter- som sommarartiklar, även om
fenomenet är enklast att se vad gäller sommardäck och till viss del ej dubbningsbara
vinterdäck. De dubbningsbara vinterdäcken hamnar på ett större antal artikelnummer per
grundartikel, vilket gör analysen mer komplicerad. Överlager av dubbningsbara vinterdäck i
slutet på säsong är dock minst lika vanligt förekommande, varvid det är högst troligt att
samma problematik föreligger även där.

6.1.1 Beställningsrutiner

Iakttagelsen att lagerstyrningssystemet är "trögt" och inte på ett acceptabelt sätt kompenserar
för de kraftiga säsongsvariationerna är väl känd hos logistikansvariga på Goodyear. Vissa av
de beställningar som automatiskt initieras av lagerstyrningssystemet justeras därför manuellt
genom att order tidigareläggs och även kvantitetsmässigt förändras, framförallt ökas
volymerna. Med detta förfarande "snabbas" systemet upp och efterfrågan under tidig säsong
kan i högre grad tillfredsställas. Naturligtvis är det inte praktiskt genomförbart att justera
samtliga artiklar manuellt, utan detta sker för ett mindre, subjektivt utvalt antal nyckelartiklar.
För ett speciellt urval artiklar sköts beordringsproceduren helt manuellt, det gäller framförallt
de volymmässigt stora artiklarna inom gruppen dubbningsbara vinterdäck. Dessa artiklar har,
som beskrivits ovan, en mer komplex orderstruktur, då hänsyn måste tas till
förädlingsprocessen.

Figur 14. Lagertransaktioner ackumulerade till lagersaldo per dag för artikel 504364, ett sommardäck med hög
omsättningshastighet. Diagrammet påvisar ett tydligt exempel på problematiken med hög ingående lagernivå
från tidigare år, hotande bristsituation under tidig säsong och kraftiga överlager efter säsong.

Motivet till den manuella beordringen är att man söker en större kontroll över de stora
nyckelartiklarna och kunna förutse den markant stegrande efterfrågekurvan under tidig
säsong. Nackdelarna är uppenbara; stora arbetsinsatser av personalen, som måste utföra
arbetsuppgifter som egentligen skall kunna skötas per automatik av lagerstyrningssystemet.
Urvalet av artiklar och deras beställningspunkter och orderkvantiter ställer dessutom orimligt
stora krav på personalen. Vissa artiklar korrigeras, andra hinns inte med. Beställningspunkter
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och orderkvantiteter bestäms subjektivt, utan den statistiska och matematiska grund som ett
automatiserat system nyttjar. Även om en erfarenhetsmässig bedömning många gånger kan
vara kvalitetsmässigt god som en mer analytisk bedömning blir felbedömningarna rimligtvis
fler. Studerar man exempel på lagernivåer ser man att bristsituationer under tidig säsong
kompenseras med de manuella beställningarna, men man har en tendens att överbeställa
material, varvid man får ett kraftigt överlager på material under lågsäsong. Se figur 14 på
föregående sida och appendix A.

Man klarar alltså att, till viss del och för vissa artiklar, korrigera systemets bristande förmåga
att förutse den kraftiga ökningen i efterfrågan i början på säsongen genom att manuellt ersätta
systemets automatiska beställningar. Däremot är man sämre på att kompensera den vikande
efterfrågan i slutet på säsongen, som avtar med samma kraft som den ökar under tidig säsong.
Orsakerna till detta är säkert många och kan spekuleras kring, en av dem skulle kunna vara att
Goodyear är i första hand ett säljande bolag och inte ett lagerhållande, man har de facto
outsourcat lagerhållningen till Green Cargo. De negativa konsekvenserna av bristande
servicenivå under tidig säsong upplevs rimligen som större än obehaget av ett överlager och
därmed ökad kapitalbindning efter säsong. Med dagens alltmer vaknande intresse och
förståelse för kapitalbindningens negativa konsekvenser är det därför intressant att
åskådliggöra dessa faktorer. Dessutom är det viktigt att påpeka att en ökad
lageromsättningshastighet inte alls behöver påverka servicenivån negativt, i de allra flesta fall
är det fullt möjligt att en förbättring av lageromsättningshastigheten kan ske i princip helt utan
negativa effekter i övrigt. De påtagliga överlager som kan ses för många artikelnummer vore
fullt möjliga att till största delen eliminera utan konsekvenser för servicenivån.

6.1.2 Partiformeringsmetod

Lagerstyrningssystemet använder sig av partiformeringsmetoden TBO med en
ordertäckningstid på tre respektive fyra veckor för A- respektive B- och C-artiklar. För
artiklar med en ledtid på motsvarande tre veckor eller längre blir lagerstyrningssystemet
känsligt för avvikelser i efterfrågan i förhållande till prognosen. Lagernivån för sådana artiklar
motsvarar direkt efter inleverans knappt behovet under en ordercykel. För artiklar med kortare
ledtid motsvarar orderkvantiteten analogt flera ordercykler. Om efterfrågan är större än
förväntat utfall under ett orderintervall är följaktligen sannolikheten för brist stor, då ledtiden
för en ny eventuell beställning är större än tiden mellan beordringstillfällena. Detta försöker
man i dagsläget kompensera med manuella beställningar för denna typ av artiklar, den
metodiken har dock nackdelen att överkompensering sker i vissa fall. Följderna av
överkompenseringen blir att överlager efter säsong uppstår.

Metoden Time Between Order är generellt sett inte optimal vid situationer med kraftiga
säsongsvariationer. Under omständigheter som gäller vid försäljning av däckprodukter i
Norden genererar lagerstyrningssystemet under lågsäsong beställningar med, av systemet
definierat, fyra veckors mellanrum. Dessa beställningsvolymer blir i de allra flesta fall relativt
små, vilket leder till höga ordersärkostnader. Under lågsäsong vore ett mer flexibelt
partiformeringssystem som kan beställa något större volymer täckande lite längre tidsintervall
eftersträvansvärt. En sänkning av totalkostnaden vore realistiskt. I det motsatta fallet under
högsäsong genererar systemet beställningar för en period motsvarande tre veckor. I detta fall
blir kapitalbindningen påfallande, då efterfrågan är relativt stor under intervallet. Här skulle
en kortare ordertäckningstid vara positivt, åtminstone i de fall ledtiden är klart mindre än
ordertäckningstiden.
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6.1.3 Prognoser

Emellertid härrör inte samtliga överbeställningar från manuellt initierade beställningar, även
det automatiserade lagerstyrningssystemet tenderar att utan manuella justeringar uppvisa ett
liknande beteende. I dessa fall handlar det om artiklar vars prognosticering avviker statistiskt
sett mycket, framförallt när den prognosticerade försäljningen ligger senare än den verkliga
försäljningen. Resultatet blir bristsituationer under tidig säsong och ett kraftigt överlager efter
säsong. Se diagram figur 15 nedan och appendix B. Enligt tidigare stycke gäller speciellt att
för system som nyttjar partiformeringsmetoden TBO blir artiklar med lång ledtid känsliga för
avvikelser i prognos relativt verklig efterfrågan.

Figur 15. Lagertransaktioner ackumulerade till lagersaldo per dag för artikel 500409 tillsammans med
prognosticerad och verklig försäljning i månadsintervall. Här åskådliggörs effekterna av en tidsmässigt
förskjuten prognos. Prognosticerad försäljning ligger ungefär en månad efter den verkliga, vilket leder till brister
under tidig säsong och överlager efter säsong.

Det beskrivna fenomenet förstärks sannolikt genom att försäljningen prognosticeras i
månadsintervall som sedan i lagerstyrningssystemet fördelas jämt på dagsbasis. Förfarandet
ger en alltför oprecis och grov prognos för att kompensera de kraftiga efterfrågevariationerna.
Detta kombinerat med en stor avvikelse i prognosticeringen leder till att systemet inte hinner
ta hem tillräckligt material till säsongsstarten och att överbeställningar sker i slutet på säsong,
material förblir osålt och kvar i lager under hela lågsäsongen. Resultatet är en kraftig
försämring av lageromsättningshastigheten och en väsentligt ökad kapitalbindning. Se
diagram för figur 16 på nästa sida.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0 0-1 2-3 0 01-02-28 0 1-0 4-29 01 -06 -28 01-08-27 01 -10 -2 6 01-12-25

lagersaldo
prognos
fö rs äljning



34

Figur 16. Lagertransaktioner ackumulerade till lagersaldo per dag för artikel 508366 för år 2001 tillsammans
med prognosticerad och verklig försäljning i månadsintervall. I detta fall är prognosen klart högre än verklig
försäljning, följderna är låg lageromsättningshastighet och oönskad kapitalbindning.

Vidare känns funderingar huruvida värdena på konstanten för efterfrågevariationen, DV, är
korrekt definierade relevanta. I nuläget är de fixt bestämda till värdena 3, 4 och 5, värden som
baseras enbart på respektive artikels ABC-klassificering. En mera sofistikerad metod för att
definiera DV känns önskvärd, åtminstone vore det rimligt att ta större hänsyn till var i
säsongscykeln artikeln befinner sig. Detta skulle till viss del ha möjligheter att avhjälpa
problemen med återkommande brister och överlager.

Det skulle även vara av intresse att utvärdera nuvarande prognosmetod. Olika
prognosmetoder har sina respektive fördelar och nackdelar, beroende på vilken slags
spridning de efterfrågade värdena fördelas efter. Nordenmarknadens specifika förutsättningar
avviker avsevärt från övriga europamarknaden och det går inte att utesluta att en mer
differentierad prognosmetodik vore passande. Den metodik som tillämpats hittills baseras på
såväl kvantitativa historiska data som kvalititativa bedömningar av respektive
försäljningsansvarig. Fördelningen och tyngdpunkten mellan de två typerna av insamlad data
kan övervägas. Detta vidare resonemang faller dock utanför detta arbete, därtill krävs en
speciell utredning med fokus på prognosticeringen av efterfrågan. Klart är dock att
prognososäkerheterna har en avsevärd betydelse på såväl lageromsättningshastighet som
kapitalbindning.

6.2. Produktsortiment

Ett viktigt mål för att kunna möjliggöra en effektivisering av lagerstyrningen är att reducera
komplexiteten i systemet. Ett komplext system är teoretiskt svårt att optimera och även i
praktiken kan det vara problematiskt att implementera en sådan lösning, varvid en sänkning
av komplexitetsnivån generellt är önskvärd. En faktor som starkt bidrar till komplexiteten är i
detta fall det stora antalet artiklar i systemet. Visserligen är den uttalande ambitionen av
Goodyear att en minskning av antalet artiklar är eftersträvansvärd och att det pågår ett arbete i
den riktningen. Totala antalet har också minskat under den tid som systemet granskats, men
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det kan rimligtvis antas att nivån bör sänkas ytterligare. Det kan i lagerstyrningssystemet
iakttas att en större mängd till synes inaktuella artiklar kvarligger i systemet. Enligt uppgift
sker avlägsnandet av inaktiva artiklar endast på central europanivå, vilket innebär att en
artikel måste ha utgått ur sortimentet på samtliga marknader för att den skall försvinna ur
systemet. Detta medför till att det ur ett nordenperspektiv kvarligger vissa inaktiva artiklar i
systemet.

En orsak till det stora antalet artiklar är det likaledes stora antalet varumärken som saluförs
och lagerhålls, i dagsläget sju stycken. Även här pågår ett arbete med att utvärdera
varumärkesfamiljen, ett arbete som givetvis sker på en annan nivå i det totala systemet är den
här iakttagna. Det kan dock ur en logistisk synvinkel påpekas att den nuvarande
varumärkesstrategin inte helt sammanfaller med logistisk optimalitet. Antalet varumärken har
dessutom ökat i och med försäljningssamarbetet med Dunlopkoncernen, då flertalet
varumärken och därmed artiklar tillkom i sortimentet.

6.3. Förädling
Figur 17. Lagertransaktioner ackumulerade till lagersaldo per dag för artiklar 552053 och 753614 för år 2001.
Artikelnummer 753614 är dubbat och härstammar från artikelnummer 552053. Figuren visar på ett typiskt
mönster för en dubbdäcksartikel. Ingående lagernivåer för den odubbade grundartikeln är höga, merparten av
dessa däck dubbas långt innan försäljning. Lageromsättningshastigheten för artiklarna understiger klart den
genomsnittliga.

Tillverkningsprocessen går ej att optimalt anpassa till nordenmarknadens efterfrågan av
vinterartiklar, varvid en alltför tidig inlagring av dessa artiklar är delvis oundviklig. Problemet
hänger dessutom ihop med att kapaciteten i dubbningsproduktionen är begränsad. Se figur 17
ovan och appendix C. Förutsättningarna för en god lagerstyrning är med andra ord inte ideala
på grund av produktions- och tilläggsproduktionsförfarandena. Vilka möjligheter som finns
att påverka produktionsplaneringen av vinterartiklar faller dock utanför ramen för detta
arbete. Däremot finns alternativ för den del av tilläggsproduktionen som utgörs av

dubbningsproceduren. De alternativen består av bland annat av en kapacitetshöjning genom
en partiell automatisering medelst dubbningsmaskiner. Utvecklingen är mycket intressant, då
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dubbningen idag är en personalkrävande verksamhet och en flaskhals i lagersystemet. En
kapacitetshöjning här möjliggör en god möjlighet till sänkning av kapitalbindningen.

De för vinterväglag anpassade produkterna står för ungefär hälften av det totala antalet
artiklar. Av denna del monteras en väsentlig andel på fälg. Denna komplicerande struktur i
materialflödet försvårar lagerstyrningen, med ökad risk för såväl bristsituationer som
överlager med följande kapitalbindning. Studeras lagernivåerna för några av de volymmässigt
största artiklarna av fälgmonterade produkter, se figur 18 nedan, ses att somliga artiklars
lagernivåer ser godtagbara ut, medan andra avviker påtagligt från ett teoretiskt optimalt
utseende. Se även fler exempeldiagram i appendix D. Ehuru de monterade artiklarna anses
särskilt strategiskt viktiga, går det inte att bortse från att en icke oansenlig kapitalbindning
även existerar i dessa artiklar. Då denna typ av artiklar dessutom är många till antalet
försvåras en effektiv lagerstyrning.

Figur 18. Lagertransaktioner ackumulerade till lagersaldo per dag för artiklar 758414 och 758322 för år 2001.
Artiklarna härstammar från artikelnummer 509277 vilka dubbats och monterats på fälg. Här ses två exempel på
artikelnummer innehållande fälgmonterade däck. I båda fallen byggs stora lagervolymer upp under kort tid.

6.4. Lågvolymartiklar

Hittills har diskussionen kring kapitalbindningen koncentrerats på sortimentets A-artiklar, då
det är där de stora volymerna finns. Dock vore det ett misstag att bortse från de mindre
artiklarnas bidrag till den totala kapitalbindningen. Faktum är att ett stort antal artiklar kan
iakttagas där lagernivåerna ligger relativt högt konstant över såväl hög- som låg säsong, där
dessutom omsättningen är låg, vilket leder till en i sammanhanget ej tillfredställande
lageromsättningshastighet för dessa artiklar. Se figur 19 på följande sida samt appendix E. Det
rör sig till stor del om artiklar som befinner sig i en avslutande fas av produktcykeln, det vill
säga är väg att utgå ur sortimentet. Efterfrågan är vikande, men lagernivån bibehålls på en
alldeles för hög nivå relativt efterfrågan. Även om C-artiklarna står för små volymer, men
deras stora antal gör att deras påverkan på det totala lagersystemet inte kan negligeras.
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Figur 19. Lagertransaktioner ackumulerade till lagersaldo per dag för lågomsatta artiklar 502792, 506054 och
504333. Diagrammet åskådliggör tre exempel på artiklar med extremt låga lageromsättningshastigheter, höga
lagernivåer med mycket låg omsättningar.

I dagsläget lagerhålls i stort sett hela sortimentet vid nordenlagret i Norrköping. Tidigare
lagerhölls ett antal artiklar, mestadels C-artiklar, vid det europeiska centrallagret i Tyskland
och togs endast hem på beställning. Resultatet blev ett mer lätthanterligt lagersystem med
klart färre artiklar till priset av en lägre servicenivå för vissa artiklar. Numera är policyn att
samtliga artiklar ska ha samma servicenivå och därav följer att man måste prognosticera och
hålla ett säkerhetslager för samtliga artiklar i sortimentet. Här skiljer sig
försäljningsstrategiska önskemål från den logistiska effektiviteten. En evig balansgång, även
om en återgång till tidigare rutiner skulle vara önskvärd från den logistiska ringhörnan. När
dessutom servicenivån policymässigt är geografiskt oberoende kan kanske en fundering
angående dess realistiska tillämpning göras. Klart är i alla fall att en sänkning av antalet
lagerförda artiklar givetvis såväl simplifierar lagerstyrningen som, framförallt sänker
kapitalbindningen.

0

100

200

300

400

500

600

700

00-12-30 01-02-28 01-04-29 01-06-28 01-08-27 01-10-26 01-12-25

502792

506054

504333



38

7. Åtgärdsförslag

• Anpassning av lagerstyrningssystem och prognos till säsongsvariationer
Det har i detta arbete kunnat konstateras att lagerstyrningssystemet inte på ett godtagbart
sätt kan hantera de stora osäkerheterna i prognoserna, vilket i stor utsträckning beror på de
kraftiga säsongsvariationerna. Det går att spekulera i huruvida ett bättre
lagerstyrningssystem eller förbättrade prognoser är lösningen på problemet. Lösningen är
förmodligen en kombination av de båda alternativen. Prognososäkerheten kan minskas,
men aldrig helt elimineras. Lagerstyrningssystemet kan å andra sidan anpassas för att
bättre hantera de oundvikliga prognosavvikelserna.

Prognos
Prognososäkerheten skulle möjligen kunna minskas vid användandet av en annan
prognosmetod som är mer anpassad för de specifika förutsättningar som föreligger. I
dagsläget används en prognosmetod som består av en kombination av kvantitativ
försäljningsinformation och kvalitativa marknadsbedömningar. Prognosen baseras på
statistik vilken sedan justeras i begränsad omfattning beroende på de
marknadsbedömningar som beaktas. Prognosavvikelsen är emellanåt inte helt
tillfredställande då prognoserna ofta avviker såväl tids- som kvantitetsmässigt. Det är
dock problematiskt att framställa en prognos med sådan tillförlitlighet, då
säsongsvariationerna är väldigt kraftiga. En annan lösning på problemet skulle kunna vara
prognosticering i kortare intervall, förslagsvis 24 prognosperioder per år. Problemet med
en tätare prognosticering, bortsett från praktiska problem och ökad arbetsinsats, är att
kortare intervaller ger större osäkerhet per intervall. Detta är ett statistiskt dilemma, det
gäller att välja ett prognosintervall som minimerar den totala osäkerheten.

Lagerstyrningssystem
Det kan antas vara enklare att vidta åtgärd inom lagerstyrningssystemet, då
prognosframställandet är komplicerat beroende på de kraftiga säsongsvariationerna. En
åtgärd för att förbättra lagerstyrningssystemet är att använda differentierad
ordertäckningstid, med bättre anpassning till säsongsvariationer och ledtider. Nuvarande
lagerstyrningssystem beställer hem material för en täckningstid på tre eller fyra veckor. I
de fall den prognosticerade efterfrågan inte stämmer överens med den verkliga efterfrågan
avviker den verkliga ordertäckningstiden. Detta fenomen i kombination med långa
ledtider skapar problem, då antingen brist eller överlager uppstår. Om orderintervallet
förlängs för de artiklar med ledtid på motsvarande tre veckor eller mer kan risken för brist
och överlager minskas. Följaktligen kan den manuella korrigeringen av beställningar
minskas då lagerstyrningssystemet på ett bättre sätt kan hantera de till viss del oundvikliga
prognosavvikelserna.

Ett annat alternativ är att revidera partiformeringsmetoden. Nuvarande
partiformeringsmetod, Time Between Order, är konstaterat inte till fullo anpassad för
kraftiga säsongsvariationer. Vid lågsäsong genererar lagerstyrningssystemet beställningar
med teoretiskt fyra veckors mellanrum, vilket medför höga ordersärkostnader. Önskvärt
vore att beställa med lite längre tidsintervall och därigenom sänka totalkostnaden. För det
motsatta fallet genererar systemet beställningar för ett intervall motsvarande tre veckor. I
detta fall blir kapitalbindningen påfallande, då efterfrågan är relativt stor under intervallet.
En partiformeringsmetod som skulle kunna passa bättre är LC, Least Cost. Metoden är
matematiskt relativt enkelt uppbyggd och är förhållandevis kostnadseffektiv jämfört med
andra mer komplicerade partiformeringsmetoder, se avsnitt 4.3 . Till skillnad från TBO
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baseras orderstorleken på den lägsta totala kostnaden per detalj i ett parti för ett helt antal
perioder. Metoden medför att ordertäckningstiden sträcks så långt fram i tiden att den
totala kostnaden per detalj minimeras för just detta tidsintervall. Med LC varieras
beställningsintervallet, exempelvis hela antal veckor, och kan därför sägas vara mer
anpassad till nordenmarknadens kraftiga säsongsvariationer. Vid hög efterfrågan förkortas
orderintervallet och vid låg efterfrågan förlängs orderintervallet på liknande sätt. På så sätt
hålls kostnaden för lagerhållningen nere och den totala kostnaden för lagerhållningen blir
något lägre med användandet av denna metod. Ledtiden blir inte heller lika avgörande för
de störningar som uppstår i lagerstyrningssystemet, då orderintervallet alltid kan väljas
längre än motsvarande ledtid. Trots att LC är matematiskt relativt enkelt uppbyggd, kräver
metoden dock en mängd beräkningar. Med dagens affärssystem torde det dock inte
föreligga några hinder för att utföra omfattande lagerstyrningsberäkningar.
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Figur 20. Figuren exemplifierar en jämförelse i lagernivåer för partiformeringsmetoderna TBO, överst, och
LC, underst. Efterfrågan är antagen låg (3 st/period) perioderna 1-12 och 25-36 respektive hög (30 st/period)
perioderna 13-24. Med metoden LC sker beställningar med tätare mellanrum under högsäsong och med
glesare intervall under lågsäsong.

• Snabbare förädlingsprocess
I dagsläget fungerar dubbningen som en flaskhals på Goodyears nordenlager och
försämrar lageromsättningshastigheten påtagligt. Dubbningsutvecklingen går allt mer mot
helautomatiska dubbningsmaskiner. Green Cargo avser att införskaffa dubbningsmaskiner
under senare halvåret 2002. Detta är mycket positivt ur kapitalbindningssynpunkt då det är
en viktig åtgärd för att öka lageromsättningshastigheten. Montering av däck är relativt
dubbning en snabbare process och inte på samma sätt en flaskhals. Processen är därför
inte problematisk i samma utsträckning.
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• Bättre bevakning av artiklar med låg omsättning
En åtgärd för att använda lagerytan mer effektivt är att avlägsna ”hyllvärmare” och
inaktuella artiklar. För C-artiklar med avsevärd hög lagernivå i förhållande till prognos
bör en översyn utföras och en rutin för övervakning av dessa skapas. Artiklar av detta slag
upptar mer lageryta än nödvändigt, vilket kan försvåra en effektiv lagerhantering.
Utgående däck ur sortimentet tappar relativt mycket i marknadsvärde förutom de icke
försumbara lagerhållningskostnaderna. Lageromsättningshastigheten försämras påtagligt
för sådana artiklar och därmed påverkas kapitalbindningen negativt. Om det är möjligt att
avlägsna dessa artiklar tidigare kan eventuella förluster minskas samt lageryta frigöras.

• Reviderad servicenivå
I dagsläget är Goodyears officiella policy att servicenivån är lika för sortimentets samtliga
artiklar. Nordenmarknadens servicenivå är dessutom geografiskt oberoende. Det som
framkommit i detta arbete tyder på att en återgång till differentierade servicenivåer är att
rekommendera. Servicenivån för C-artiklar i nuläget är i samma nivå som övriga
sortimentet och det är tveksamt om det är ekonomiskt försvarbart att erbjuda så pass hög
servicenivå för hela den produktgruppen. En åtgärd är att minska lagerhållning av C-
artiklar genom att förslagsvis flytta lagerhållning till lämpliga centrallager och att inte
skapa fälgmonterade artiklar för lagerhållning. Dessa artiklar bör endast säljas mot
kundorder. Åtgärderna minskar kapitalbindningen, de ger dock likafullt en försämring av
servicenivån. Minskad lagerhållning av lågvolymartiklar ger även bättre förutsättningar
för lagerstyrning av övriga artiklar, då lagerstyrningssystemet bättre kan anpassas till
dessa.

• Minskat sortiment
Ett led i att minska kapitalbindningen är att reducera sortimentet, i form av varumärken
och artiklar. Ett stort antal varumärken medför stor lagerhållning, vilket leder till hög
kapitalbindning. Goodyear har påbörjat detta arbete, vilket är en viktig del i att öka
lageromsättningshastigheten. En ökad lageromsättningshastighet medför lägre
kapitalbindning och ett effektivare utnyttjande av lageryta. Ett minskat sortiment medger
även andra fördelar. Prognosticeringen blir lättare att genomföra då överlappandet mellan
olika artiklar minskar. Risken att efterfrågan av en artikel ersätts av efterfrågan på ett
substitut är mindre och då blir prognososäkerheten mindre. Ett minskat sortiment ger
också en minskad komplexitetsnivå i systemet som helhet.

• Kontinuerligt informationsflöde
Problem uppstår alltid i ett system, det gäller dels att upptäcka dem i tid, dels att kunna
spåra orsaken. En grundförutsättning är därför att för ett effektivt lagerstyrningssystem att
kontinuerlig, relevant information om detsamma finns tillgänglig. I dagsläget insamlas
specifik information ofta efter särskilda händelser, en fastare rutin för
informationsinsamling vore bättre ur logistiskt synvinkel. Händelsestyrd information är
bra på kort sikt för att lösa akuta problem, på lång sikt är kontinuerlig information mer
önskvärd. Kontinuerlig information är också en viktig komponent för att kunna göra
tillfredställande analyser av lagerstyrningssystemet i sin helhet. Exempel på sådana
kontinuerliga informationsflöden kan vara bevakning av restordersituationen och
lagernivåer. För att kunna dra generella slutsatser om ett system krävs information som
framtagits under en längre tid.
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Appendix

Läsanvisningar

På grund av det i urvalet stora antalet artiklar kan inte alla redovisas i rapporten. Istället har
valts att redovisa ett mindre antal artiklar, vilka i urvalet påvisar synliga problemområden. De
presenterade artiklarna är inte valda för att representera sortimentet som helhet utan för att
extra tydligt påvisa mönster för respektive problemområde. Appendix är uppdelat i fem
avdelningar beroende på karaktäristika:

Appendix A:
Diagrammen visar lagertransaktioner ackumulerade till lagersaldo per dag för angett
artikelnummer.

Appendix B:
Lagernivåkurvan presenteras på samma sätt som i Appendix A. Prognosticerad och verklig
försäljning anges i månadsintervall, räknat från den första till den sista i varje månad, daterad
till den första dagen i månaden.

Appendix C:
Lagernivåkurvorna presenteras på samma sätt som i Appendix A, med lagernivåkurva för
dubbad vinterartikel tillsammans med motsvarande för odubbad moderartikel. Vissa artiklar
är nya i sortimentet och saknar därför data för årets första månader.

Appendix D:
Lagernivåkurvorna presenteras på samma sätt som i Appendix A, med lagernivåkurva för två
artiklar monterad på fälg. De båda artiklarna härstammar från samma moderartikel. Vissa
artiklar är nya i sortimentet och saknar därför data för årets första månader.

Appendix E:
Lagernivåkurvorna presenteras på samma sätt som i Appendix A, med lagernivåkurva för tre
artiklar i samma diagram.
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Appendix A: Lagernivåkurvor för högomsatta artiklar
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Appendix B: Lagernivåkurvor tillsammans med prognos- och försäljningskurvor
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Appendix C: Lagernivåkurva för dubbad vinterartikel tillsammans med
motsvarande för odubbad vinterartikel
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Appendix D: Lagernivåkurvor för artikel monterad på fälg
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Appendix E: Lagernivåkurvor för lågomsatta artiklar
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