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Sammanfattning 

Bakgrunden till detta arbete är att man kommit fram till att brist i lagringsutrymme uppstår för ett 

framtida gemensamt ankomstlager om en produktionsökning skulle realiseras. Av denna anledning 
blev syftet att ge förslag på hur BT Products kan minska behovet av lagringsutrymme i 
ankomstlagret. Genom att tillämpa teori på problemet kom vi fram till att lagernivåerna hade störst 
påverkan på lagringsutrymmet på BT. Vi delade in lagret på BT i tre delar; dött lager, säkerhets- 

och omloppslager. Varje område bestod i sin tur av olika faktorer vilka vi undersökte närmare. 
Analysen visade att vissa artikelnummer fanns som kunde anses som utgångna och därför tas bort 
ur lagret samt att de faktorer som vi funnit påverkade lagernivån i säkerhetslager fanns på BT. Vi 
fann även artikelnummer som borde ha en annan frekvens för att ta upp mindre lagringsutrymme. 
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Sammanfattning 
Detta arbete har utförts på BT Products division för eltruckar i Mjölby. Företaget 
tillverkar lagertruckar och är sedan år 2000 helägt av Toyota. I fabriken i Mjölby finns 

idag två olika sorters lager, produktionslager och ankomstlager. Just nu pågår ett arbete 
med att flytta alla produktionslager till ett gemensamt ankomstlager. De enda lager som 
ska finnas i produktionen innehåller material för ett skift för en produktionsgrupp och 
finns utplacerade vid respektive produktionsgrupp. 

 
Bakgrunden till arbetet är att man kommit fram till att brist i lagringsutrymme uppstår för 
det framtida gemensamma ankomstlagret om en produktionsökning skulle realiseras. Av 
denna anledning blev syftet att ge förslag på hur BT Products kan minska behovet av 

lagringsutrymme i ankomstlagret.  
 
Genom att tillämpa teori kom vi fram till att lagernivåerna hade störst påverkan på 

lagringsutrymmet på BT. Vi delade även, med hjälp av teorin, in lagret på BT i tre delar; 
dött lager, säkerhetslager och omloppslager. Varje område bestod i sin tur av olika 

faktorer vilka vi undersökte närmare för att ta reda på dess påverkan på lagernivåerna. 
 

Analysen av faktorerna resulterade i ett antal slutsatser och rekommendationer. 
Säkerhetslagret fann vi påverkades av önskad servicenivå, osäkerhet i efterfrågan, sena 

leveranser, brister i leveranssäkerhet och osäkerhet i lagersaldon. För att påverka 
lagernivåerna bör BT därför arbeta med att minska dessa faktorers påverkan. Vidare fann 

vi ett antal artikelnummer som kunde anses som döda d v s som kunde tas bort ur lagret. 
Slutligen fann vi att omloppslagret påverkades av vilken frekvens och beställningsmängd 

ett artikelnummer hade samt hur tidigt inleveranserna kom. Slutsatserna med avseende på 
frekvens och beställningsmängd blev att den frekvens som medför den minsta täcktiden 

bör väljas. Vidare bör BT arbeta med de multiplar som finns i systemet och som medför 
ett glapp i täcktiden då beställningskvantitet och behovskvantitet ofta skiljer sig åt. 
Slutsatsen för tidiga leveranser blev att BT bör titta över det tillåtna leveransintervall som 
finns samt justera planerat inleveransdatum efter leveransturerna som finns för att ge ett 

mer rättvisande resultat. Detta eftersom det visade sig att antalet inleveranser före utsatt 
leveransdatum utgjorde en stor del av alla inleveranser vilket medför större 
utrymmesbehov i lagret. 



 



 

Abstract 
This thesis was performed at BT Products’ Power truck division in Mjölby which 
manufactures trucks to be used in storage facilities. Toyota is the company’s owner since 

the year 2000. BT Products’ factory in Mjölby currently contains two kinds of storage 
areas, storages in the production area and storages situated near the arrival area. A project 
with the purpose of replacing all the storage areas with a large unified storage area is 
currently conducted at the facility. There will however still be a certain amount of articles 

stored in the production area since the goal is to store just the amount that is needed for 
one working shift close to the production groups.  
 
The reason for this thesis is that a conclusion has been reached that the space intended for 

the unified storage area will not be enough if the market grows. The purpose of this thesis 
is therefore to suggest means for BT Products to decrease the need for space demanded by 
the unified storage area. 

 
By applying inventory theories to the problem we came to the conclusion that the 

inventory levels were the main influential factor on the inventory space at BT Products. 
We could also divide the inventory at BT Products in three parts by applying the theory. 

The three parts were; dead stock, safety stock and continuity stock. In turn we found that 
the inventory level in each of these types of stocks was affected by different factors. For 

this reason we wanted to further examine the impact of these factors on the inventory 
levels. 

 
By analyzing the factors conclusions could be drawn and suggestions formulated. Factors 

found that influenced the inventory levels in the safety stock was desired service level, 
uncertainty in demand, late arrivals, insufficient safety in delivery and uncertainty in 

inventory balance. To lower the inventory levels in the safety stock one should therefore 
try to influence the impact of these factors. We also found a certain amount of articles that 
could be seen as creating a dead stock. These articles could therefore be eliminated from 
the assortment.  Finally we found that the factors influencing the continuity stock was 

frequency and order quantity of the articles and also early arrivals. The conclusions 
regarding the frequency and order quantity were that the frequency leading to the shortest 
time between orders should be used. BT Products should also try to influence the 
multiples existing for those articles where the needed quantity can’t be ordered. The 

conclusion regarding early arrivals was that BT should examine the allowed time interval 
for delivery that they currently use as well as adjust the determined delivery date and 
adapt it according to the delivery routes that the different supplier follows. This would 
give the delivery statistics a more just view. The reason for these suggestions is that the 



 

number of early deliveries proved to represent a large share of the total amount of arrivals 

which increases the need for space. 



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ______________________________________________________________1 

1.1 Bakgrund ________________________________________________________________ 1 

1.2 Syfte_____________________________________________________________________ 2 

1.3 Direktiv __________________________________________________________________ 2 

1.4 Användning av terminologi__________________________________________________ 2 

2 Nulägesbeskrivning ______________________________________________________5 

2.1 Historik __________________________________________________________________ 5 

2.2 BT Industries _____________________________________________________________ 6 

2.3 BT Europe _______________________________________________________________ 8 

2.4 BT Products Mjölby _______________________________________________________ 8 

2.5 Planering/logistik _________________________________________________________ 10 

2.6 Leverantörer_____________________________________________________________ 12 

2.7 Ankommande gods _______________________________________________________ 14 

2.8 Lager ___________________________________________________________________ 16 

2.9 Leverans till produktionen _________________________________________________ 19 

2.10 Produktion ______________________________________________________________ 20 

2.11 Materialflödessammanfattning______________________________________________ 21 

3 Teoretisk referensram ___________________________________________________23 

3.1 Supply Chain Management_________________________________________________ 23 

3.2 Systemsyn _______________________________________________________________ 23 

3.3 Allmänt om lager _________________________________________________________ 24 

3.4 Faktorer som påverkar utrymmesbehovet i lager ______________________________ 27 

3.5 Lagerstyrning____________________________________________________________ 30 

3.6 Olika beställningssystem ___________________________________________________ 31 

3.7 Val av lagerstyrningsmetod ________________________________________________ 32 

3.8 Bestämning av säkerhetslager ______________________________________________ 32 

3.9 Artikelklassificering_______________________________________________________ 34 

3.10 Förutsättningar för lagerstyrning ___________________________________________ 36 

3.11 Metoder för att sänka lagernivåer ___________________________________________ 37 

3.12 Materialförsörjning _______________________________________________________ 38 

3.13 Leveransservice __________________________________________________________ 42 



 

3.14 Principer för att förbättra logistikprocessens effektivitet ________________________ 45 

4 Uppgiftsprecisering _____________________________________________________47 

4.1 Huvudsystem ____________________________________________________________ 47 

4.2 Problemdiskussion________________________________________________________ 48 

4.3 Studerat system __________________________________________________________ 53 

4.4 Uppgiftsdiskussion________________________________________________________ 58 

4.5 Avgränsningar ___________________________________________________________ 73 

5 Metod________________________________________________________________75 

5.1 Metodsynsätt ____________________________________________________________ 75 

5.2 Undersökningsansats______________________________________________________ 76 

5.3 Undersökningens inriktning ________________________________________________ 76 

5.4 Arbetsgång ______________________________________________________________ 77 

5.5 Metodkritik______________________________________________________________ 88 

5.6 Alternativt upplägg _______________________________________________________ 93 

6 Empiri _______________________________________________________________95 

6.1 Dött lager _______________________________________________________________ 95 

6.2 Säkerhetslager ___________________________________________________________ 95 

6.3 Omloppslager ____________________________________________________________ 96 

7 Analys ______________________________________________________________103 

7.1 Dött lager ______________________________________________________________ 103 

7.2 Säkerhetslager __________________________________________________________ 103 

7.3 Omloppslager ___________________________________________________________ 109 

8 Slutsatser/rekommendationer ____________________________________________119 

8.1 Dött lager ______________________________________________________________ 119 

8.2 Säkerhetslager __________________________________________________________ 119 

8.3 Omloppslager ___________________________________________________________ 123 

8.4 Resulterande förslag _____________________________________________________ 126 

Källförteckning ___________________________________________________________129 

Ordlista _________________________________________________________________131 

 



Examensarbete 1 Inledning 
Ekonomiska Institutionen   

1 

1 Inledning 
Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund till det problem som ska studeras. Syftet 

med arbetet beskrivs samt de direktiv som satts upp av företaget. Sista stycket i kapitlet 

tar upp terminologi som används mycket i texten och som kan behöva förklaras 

ytterligare för att öka förståelsen vid läsandet av rapporten. 

1.1 Bakgrund 

BT Industries är världens ledande företag inom området lagertruckar. Deras 
verksamhet består av utveckling, tillverkning och distribution av manuella truckar 
samt eldrivna lager- och motviktstruckar. Företaget tillhandahåller även service, 

reservdelar och uthyrningsmöjligheter. Kundbasen återfinns inom logistikintensiva 
verksamhetsområden varav dagligvarurelaterad verksamhet utgör mer än hälften.  
 

BT Products i Mjölby utvecklar och producerar eldrivna lagertruckar samt manuella 
lyftvagnar i två separata anläggningar. Deras tillverkning är huvudsakligen 

kundorderstyrd men råmaterial och visst köpmaterial köps mot prognos. I fabriken 
som tillverkar eldrivna lagertruckar delas tillverkningen in i produktgrupperna Walkies 

(truckar där föraren har möjlighet att gå efter eller bredvid trucken), Riders (truckar 
där föraren sitter och åker med trucken) och Stativ. Den totala tillverkningen av 

eldrivna truckar är för närvarande drygt 30 000 per år varav Walkies står för ca 70 %.  
 

Fabriken har tidigare haft hela sitt sortiment av köpartiklar utspritt vid de 
arbetsstationer där de används. I dessa s k produktionslager har man tillämpat flytande 

lagerplatser vilket medfört att artiklarna har legat på olika ställen vid olika tillfällen 
och utspridda på stora områden. Detta har lett till ineffektivitet i produktionen genom 

merarbete för framförallt operatörerna då de ska söka rätt på de artiklar som ska 
användas i produktionen. Man upptäckte även att närheten till lagret medförde att 

personalen inte alltid registrerade i systemet de artiklar som hämtades till 
produktionen. Detta innebar att lagersaldona i lagersystemet ofta var felaktiga.  

 
För att lösa dessa problem bestämde sig BT Products för att införa ett nytt system för 

försörjning av material till produktionen. Detta system går ut på att skapa mindre lager 
vid produktionsenheterna där endast antalet artiklar som beräknas åtgå under ett 

arbetsskift ska finnas. När nytt material behövs ska då operatörerna själva beställa från 
ett större ankomstlager, så kallad förbrukningsstyrd anskaffning. För närvarande pågår 

införandet av detta system och ankomstlagret finns just nu uppdelat på tre olika platser 
i fabriksbyggnaden. Avsikten är dock att alla köpartiklar skall flyttas och lagras i ett 



Examensarbete 1 Inledning 
Ekonomiska Institutionen   

2 

stort gemensamt ankomstlager. Det är också tänkt att denna yta skall kunna lagra 
köpartiklar upp till en produktionstakt på 50 000 truckar per år.  

 
Vid en beräkning som gjorts har man kommit fram till att den yta som finns att avsätta 
till ett stort gemensamt ankomstlager inte räcker till om en produktionstakt på 50 000 
truckar per år antas. Man behöver därför veta hur man kan minska utrymmesbehovet. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ge förslag på hur BT Products kan minska behovet av 

lagringsutrymme i ankomstlagret.  

1.3 Direktiv 

� Arbetet avser endast eldrivna truckar d v s inte divisionen för handtruckar. 

� Det är endast köpartiklar till produktionen som ska studeras, inte råmaterial 
såsom plåt och balk. 

� Inga eventuella utbyggnader av lokalen är aktuella. 
� Ingen outsourcing av verksamheten är aktuell. 

� Nuvarande aktiviteter såsom planering och anskaffning antas ske på samma sätt 
vid en produktionsökning. 

� Utredningen om utrymme i ankomstlagret skall utgå från det artikelsortiment 
som finns vid tidpunkten för denna rapports framställande. 

� Förslagen skall innebära att servicenivån mot produktionen minst bibehålls. 
� Lagerlayout, hyllställage m m skall bestämmas av BT. 

1.4 Användning av terminologi 

I rapporten används flera termer som kan behöva klargöras för att underlätta 
förståelsen. Dessa beskrivs här då de är framträdande i rapporten och används i mycket 

stor utsträckning.  
� Artikelnummer: Med artikelnummer avser vi en unik artikel. 
� Lagernivå: Med detta avser vi mängden artiklar i ett lager vilket kan innebära 

dels antalet lagrade artiklar av ett artikelnummer eller det totala antalet lagrade 

artiklar av ett flertal artikelnummer. 
� Lagringsutrymme: Med detta avses den plats i lagret där faktisk lagring av 

artikelnummer sker, inklusive lagerställage, gångar o s v. 
� Leveransfrekvens och FW (Fixed Week): FW är den beteckning för frekvens 

som BT använder. Sambandet mellan FW och leveransfrekvens är att FW anger 
antalet veckor som går mellan leveranserna av ett artikelnummer vilket medför 
att FW1 innebär leveransfrekvens varje vecka och FW2 innebär 
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leveransfrekvens varannan vecka. En ökning av FW ger en minskning av 
leveransfrekvens.  

� Orderkvantitet (multipel): I BT:s produktionssystem anger orderkvantiteten den 
för ett visst artikelnummer fastställda multipeln. Detta innebär att om multipeln 
är 100 kan endast jämna multipler av 100 beställas. 

� Verklig beställningskvantitet: Det antal artiklar av ett visst artikelnummer som 

verkligen beställs med hänsyn till leveransfrekvenser och orderkvantiteter 
(multipler). 



  
   

4 



Examensarbete 2 Nulägesbeskrivning 
Ekonomiska Institutionen   

5 

2 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i BT Industries som företag samt en 

inblick i det område som detta arbete har utförts inom. Kapitlet inleds med en kort 

historiebeskrivning som följs av en genomgång av koncernen BT Industries. Därefter 

går vi vidare i koncernen för att slutligen hamna på BT Products i Mjölby och 

divisionen eltruckar. Verksamheten för denna division beskrivs närmare. 

2.1 Historik 

BT Industries bildades 1946 av Ivan Lundquist och gick då under namnet AB 
Byggekonomi. Företaget fungerade vid denna tidpunkt endast som importbolag till 

bygg- och transportbranschen men började året efter även med tillverkning av 
mekaniska lyftvagnar. I samband med detta bytte företaget även namn till AB Bygg- 
och Transportekonomi. 

 
Tillverkning av eldrivna truckar påbörjades under 1950-talet då företaget även 

tillsammans med SJ utvecklade en ny standard för lastpallar, den s k EUR-pallen 
(Europapallen). Lastpallen tillsammans med företagets utveckling av den hydrauliska 

lyftvagnen väckte intresse för företaget internationellt. Under detta årtionde började 
företaget även att utveckla en rikstäckande serviceorganisation.  

 
Under nästkommande decennium började företaget etablera bolag i andra europeiska 

länder såsom Danmark och Tyskland. Senare följde även etablering i bl a USA och 
Kanada. Vid denna tid, på 1970-talet, var det framför allt service- och 

uthyrningsverksamheten som ökade. På 1980-talet fortsatte företaget att växa och 
andra trucktillverkningsföretag, såsom Lift-Rite i Kanada, förvärvades. 1986 bytte 

företaget namn till BT Industries. 
 

1990-talet innebar en omfattande omstrukturering av företaget som syftade till att öka 
lönsamheten och produktiviteten. 1995 noterades företaget på Stockholms fondbörs 

och 1997, när Raymond Corporation i Nordamerika förvärvades, blev BT Industries 
världsledande inom området lagertruckar (avsedda att användas i inomhusmiljö). 

Produktsortimentet utvidgades 1999/2000 till att även innefatta motviktstruckar 
(avsedda att användas i utomhusmiljö) då BT Industries förvärvade italienska CESAB. 

När man sedan år 2000 förvärvades av världens största tillverkare av motviktstruckar, 
Toyota Industries Corporation, blev konstellationen världens största trucktillverkare 

totalt sett. I och med detta köp avnoterades BT Industries från Stockholms fondbörs.  
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2.2 BT Industries 

Efter att BT Industries köptes av Toyota har företaget blivit en del i den rad av 

dotterföretag som finns till Toyota Industries. Genom förvärvet breddade Toyota sitt 
utbud av truckar och utöver försäljning och tillverkning av dessa erbjuder även Toyota 

Industries, i form av de olika dotterbolagen, bl a bilar, vävmaskiner och kompressorer. 
Organisationen inom Toyota Industries ser ut enligt nedan: 

 
BT Industries och TMHC, som är den del av Toyota som hanterar truckar, fungerar 

som systerföretag med separata varumärken och distributionskanaler. De har en tät 
kontakt och utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra. 

 
BT Industries är i sin tur indelat i tre geografiska affärsområden; BT Europe som 

främst verkar i Västeuropa, BT Raymond, som verkar i främst Nordamerika, och BT 
International som verkar i övriga världen. BT Industries omsättning var under 2002 

12 329 MSEK. Figur 2.2 visar andelen av koncernens nettoomsättning för respektive 
affärsområde. 

Toyota Industries 

BT Industries TMHC* Kompressorer Vävmaskiner Etc. 

Affärsområde 
BT EUROPE 

Affärsområde 
BT RAYMOND 

Affärsområde 
BT INTERNATIONAL 

     * TMHC = Toyota Material Handling Company 

Figur 2.1: Egen omarbetning av Organisationsschema Toyota Industries  
källa: BT Industries 



Examensarbete 2 Nulägesbeskrivning 
Ekonomiska Institutionen   

7 

BT Europe och BT Raymond utvecklar, producerar och distribuerar alla sorters truckar 

som ingår i hela sortimentet samt ansvarar även för en stor serviceverksamhet. Man 
distribuerar även reservdelar samt erbjuder ett omfattande uthyrningsprogram. BT 

International distribuerar det mesta av trucksortimentet och erbjuder service men har 
ingen egen tillverkning. Affärsområdet utgörs främst av hel- eller delägda distributörer 

i olika länder. 
 

I dagsläget finns BT Industries representerat i ett 70-tal länder på alla kontinenter och 
har totalt ca 7 800 anställda. Man har idag en världsmarknadsandel på 20 % inom 

området lagertruckar.  

2.2.1 Produkter 

BT Industries är, som tidigare nämnts, världsledande inom området lagertruckar. 
Förutom lagertruckar tillverkar BT Industries även manuella truckar och 
motviktstruckar. Motviktstruckar kan användas både inne och ute och kan t ex 

användas för avlastning på kajer. Lagertruckarna används endast inomhus och 
förekommer i grupperna låglyft, orderplock, skjutstativ, smalgång man down och 
smalgång man up1. Tillverkning av lagertruckar finns på fyra platser i världen; 
Sverige, USA (två anläggningar) och Kanada. Manuella truckar tillverkas i Sverige 

och Kanada medan motviktstruckar tillverkas i Italien. Figur 2.3 visar respektive 
trucktyp. 

                                            
1 Låglyft är en truck som endast transporterar gods, inte lyfter det. Orderplocktrucken används när en order ska 
plockas från olika ställen. Skjutstativtruck används för att plocka pallar högre upp i ställagen. Smalgång man 
down och smalgång man up används i smala gångar där andra truckar inte kommer fram. Skillnaden är att 
truckföraren åker med upp till jämhöjd med godset som ska plockas när en smalgång man up används.  

BT RAYMOND ( 35%) 

BT INTERNATIONAL (10 %) 

BT EUROPE ( 55%) 

Figur 2.2: Fördelning per affärsområde  
Källa: BT Industries 
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2.3 BT Europe 

BT Europe som står för 55 % av den totala försäljningen delas in i CESAB, Product 
Area Service Market/Parts logistics, BT Products samt de olika säljbolagen i 
Västeuropa. CESAB står för tillverkningen av motviktstruckar, Product Area Service 
Market/Parts logistics har hand om reservdels- och serviceverksamheten medan BT 
Products ansvarar för utvecklingen och tillverkningen av lagertruckar. 

Reservdelsverksamheten och BT Products produktion är båda belägna i Mjölby. 

2.4 BT Products Mjölby 

BT Products i Mjölby har ca 1200 anställda och utvecklar och tillverkar eldrivna 

lagertruckar samt manuella truckar. Tillverkningen sker i två separata anläggningar 
och under 2003 beräknas tillverkningen bli ca 30 000 eldrivna och 86 000 manuella 

truckar. Tillverkningen av eldrivna lagertruckar delas in i olika områden bl a med 
avseende på vilken sorts lagertruck det rör sig om. Indelningen visas i figur 2.4 nedan: 

 
Ungefär 70 % av de tillverkade eldrivna truckarna levereras till BT-kunder i Europa, 
15 % till BT-kunder utanför Europa samt 15 % via den nuvarande ägaren Toyota till 
kunder i Europa och Japan. Kunderna utgörs till mer än hälften av företag inom 

Planering/ 
logistik 

Walkie 
produktion 

Rider 
produktion 

Stativ 
produktion 

Teknisk support 
produktion 

Produktions-
teknik 

Antwerpen 
produktion 

Tillverkning eltruckar 

Figur 2.4: Organisation tillverkning eltruckar 
Källa: BT Products 

Figur 2.3: Från vänster lagertruck, manuell truck respektive motviktstruck 
Källa: http://insidan.bt-products.com 
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dagligvarurelaterad verksamhet där ICA och KF-koncernen är de största, men man har 
även kunder inom branscher såsom läkemedel, transport och detaljhandel. De främsta 

konkurrenterna är Linde och Jungheinrich i Tyskland samt Nacco Industries i 
Nordamerika.  
 
BT Products (eltruckar) kommer fortsättningsvis att benämnas BT. 

2.4.1  BTPS (BT Produktions System) 

BT möter idag ändrade förhållanden, t ex i form av ökade kvalitetskrav från kund, på 

sin marknad. BTPS har därför tagits fram för att kunna leda företaget rätt under de nya 
förhållanden som råder. Målet är att skapa ett gemensamt system som talar om hur var 
och en ska arbeta. Många idéer är hämtade från japanska produktionsfilosofier och 

framför allt Toyotas produktionssystem, TPS, som har anpassats till BT:s verksamhet.  

Produktionsprinciper 
Produktionsprinciperna visar riktlinjer för det dagliga arbetet på företaget. De 
principer som BT jobbar efter är standardisering, takttid, jämna flöden, 
förbrukningsstyrd produktion, visualisering, kapabla processer, direkt återkoppling och 

gå och se.  
 
Standardisering innebär att arbetet ska utföras på samma sätt oavsett vem som utför 
det. Samma verktyg ska användas av personalen och de ska vara placerade på 

bestämda ställen. Takttid kallas den genomsnittliga tiden mellan två på varandra 
producerade produkter i en lina. Målet är att takttiden ska vara lika mellan olika 
produktionsenheter i en lina för att få ett jämnt flöde. Jämna flöden leder till att 
arbetsbelastningen blir jämn över lag vilket kan reducera buffertars och ankomstlagers 

lagernivåer. Förbrukningsstyrd produktion innebär att produktion inte får ske förrän 
det finns ett behov. Detta skall förhindra överproduktion. Förutsättningar för att detta 
ska fungera är att stabila flöden finns och att det finns tillgängligt material. 
 

Visualisering innebär synliggörande av t ex prestationer i företaget såsom lagernivå 
eller antal producerade enheter. Genom visualisering synliggörs vad enskilda personer 
har presterat vilket leder till att varje person tar större ansvar för sina arbetsuppgifter. 
Det är också viktigt att det som levereras till nästa steg är felfritt och att varje person 

tar ansvar för att leverera det som förväntas. Detta kallas kapabla processer. Skulle ett 
fel uppstå är det viktigt att detta upptäcks snabbt. Snabb upptäckt möjliggörs genom 
direkt återkoppling d v s att fel uppmärksammas med en gång och kopplas bakåt i 
kedjan.  
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För att kunna fatta beslut bör ledaren ha en bra bild av nuläget och fatta besluten på 
verkliga fakta. Ledaren bör därför ta kontakt med den personal som har den bästa 

kunskapen inom ett speciellt område. Detta är vad ”gå och se” innebär. 

Ordning och reda 
Det är viktigt att var och en har ordning och reda på sin arbetsplats av orsaker som 

säkerhet och kvalitet. BT har sammanfattat ordningsbegreppet i två meningar: 

� En plats för alla saker 

� Alla saker på sin plats 

Dessa två punkter kan sammanfattas i det BT kallar 5S vilket innefattar begreppen 
sortera, systematisera, städa, standardisera och ständiga förbättringar. Alla dessa ger 
ökad säkerhet och kvalitet om de utförs. Allt för att klara de högre förväntningarna 

från kund och marknad. 

2.5 Planering/logistik 

Detta arbete utförs på avdelningen för planering och logistik. På denna avdelning 
jobbar totalt ca 90 anställda. Avdelningen ansvarar för anskaffningen av material till 
produktionen samt över flödet och planeringen i fabriken. Ansvaret rör 

leverantörsplanering, godsmottagning samt intern materialhantering. 
Produktionsavdelningen tar över ansvaret för materialet då det används i produktionen. 
Avdelningen är indelad på följande ansvarsområden (se figur 2.5). 

 

2.5.1 Planering och orderläggning 

Inköpsfunktionen på BT sköter vanligtvis inte själva orderläggningen till leverantör 
utan ansvarar främst för de strategiska aspekterna av inköpet vilket bl a innefattar 

avtalsskrivning. Den absoluta majoriteten av de operativa inköpen som görs grundar 
sig på skrivna avtal med leverantörerna och avropen görs av materialplanerarna.  

 

Planering/Logistik 

Förvaltn.ansv. 
Konfig. 

Spedition 
Planering/ 

Uppföljning 
Utlastning Logistikutv. Material- 

styrning 
Order- 
admin. 

Figur 2.5: Planering/Logistiks indelning 
Källa: BT Products 
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Planeringen på BT utgörs av huvudplanering på trucktypsnivå som sedan bryts ner på 
artikelnummernivå. Huvudplanen grundas bl a på en avvägning mellan prognostiserad 

truckefterfrågan och tillgänglig kapacitet. Den prognostiserade efterfrågan kommer 
bl a från BT:s säljbolag. Huvudplanen visar den prognostiserade tillverkningen varje 
vecka och från denna tas en möjligt-att-boka-tabell fram i vilken säljbolagen kan se 
om en kunds förfrågan kan tillgodoses. När kundorderna är bokade och ska börja 

produceras fryses de varefter huvudplanerarna bestämmer i vilken ordning de ska 
tillverkas, så kallad sekvensläggning. Detta görs bl a efter önskemål från produktionen 
om en viss ordning i tillverkningen. Då sekvensen är klar lämnas denna, i form av en 
MPO (materialplaneringsorder) till arbetsledarna på respektive tillverkningsavdelning. 

Dessa lämnas sedan ut till personalen i produktionen 
 
Avropen mot leverantör sker genom leveransplaner som visar behovet, 
artikelnummervis, som BT har varje vecka det närmaste året. Leveransplanerna 

genereras av produktionssystemets nettobehovsberäkning som görs varje helg. 
Nettobehovsberäkningen tar hänsyn till aktuellt lagersaldo för artikelnumret, 
innestående behov samt uteliggande order hos leverantör. Genom den veckovisa 
nettobehovsberäkningen jämförs lagersaldo och uteliggande order mot behoven varje 

vecka. Vid behov beställs de artiklar som behövs. Beställningskvantiteten varierar 
mellan artikelnumren beroende på behovet och på avtalet med leverantören. Vissa 
leverantörer kräver att en viss kvantitet beställs som inte alltid motsvarar BT:s behov 
vilket kan leda till att större kvantiteter än vad som egentligen behövs beställs. Detta 

visas av att det för vissa artikelnummer finns en multipel, så kallad orderkvantitet, som 
t ex anger att man måste köpa i multipler av 100.  
 
Leveransplanerna skickas automatiskt varje vecka till leverantörerna när behovet är 

framtaget. Leveransplanen visar veckobehovet av ett artikelnummer ett år framåt i 
tiden, när leveransen ska vara hos BT (leveransdatum), om planen har ändrats sedan 
förra leveransplanen samt om det finns några försenade leveranser. Längre fram i tiden 

visar leveransplanerna vad BT prognostiserar att behöva. Detta gör att leverantörerna 
kan planera längre fram. Leveransplanerna innehåller också en frysperiod. Dessa 

frysperioder innebär för leverantören att behovskvantiteterna inom perioden är fasta 
och inte kommer att ändras. Frysperiodens längd beror på vilken typ av truck som 

artikelnumret ingår i. För artikelnummer som ingår i truckar utan stativ är frysperioden 
fem dagar medan den är tio dagar för artikelnummer som ingår i truckar med stativ.  

 
Om behov av att senarelägga en leverans skulle uppstå hos BT, t ex om problem i 

produktionen skulle uppstå, kan detta inte göras p g a frysperioden. Detta medför att de 
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artiklar som finns inom frysperioden kommer att levereras till BT trots att inte behovet 
av dem finns längre i den perioden. Detta medför att lagernivåerna ökar vilket beror på 

att produktionssystemet känner av eventuella behov som inte är tillgodosedda än och 
räknar därför inte med detta material i nettobehovsberäkningen. I skrivandets stund 
ligger produktionen på BT lite efter den planerade produktionen. Detta har gjort att 
mer material har kommit in än vad som behövs eftersom frysta order fortsätter att 

levereras. Lagernivåerna är idag därför högre än i normalfallet. 
 
Utöver de vanligaste artiklarna som levereras enligt leveransplan som bygger på avtal 
med leverantören köps även specialartiklar in. Dessa inköp görs dock manuellt av 

inköpsavdelningen och beräknas inte i något nettobehov då endast det antal som 
behövs till kundorder beställs. 

2.6 Leverantörer 

BT har idag 151 leverantörer varav ca 3/4 finns i Sverige och ca 1/5 utanför Norden. 
Gods från leverantörerna får tidigast ankomma fem dagar före utsatt tid och senast noll 

dagar efter. Leverantörerna ordererkänner inte de leveransplaner som fås från BT men 
ska meddela om det uppstår en försening. I dagsläget är det inte alla leverantörer som 

gör det vilket kan ställa till problem för BT.  
 

Som tidigare nämnts görs beställningar till leverantörerna med leveransplaner men 
med en leverantör används dock inte detta. I detta fall använder man i stället VMI, 

Vendor Managed Inventory, d v s denna leverantör ansvarar själv för lagerhållningen 
av sina artiklar på BT. Leverantören ansvarar då för att artiklar fylls på i rätt tid så att 

material alltid finns tillgängligt. Artiklar som anskaffas på detta sätt är främst skruvar 
och muttrar. 

2.6.1 Transporter 

De flesta leveranserna från leverantör sker med lastbil och från hälften av 

leverantörerna sker leverans via av BT anordnade slingbilar. 
 
Leveransfrekvensen för olika leverantörer bestäms på BT genom ABC-klassificering. 

Baserat på volymvärde2 per år delas artiklarna in i fyra olika grupper, A, B, C och D. 
För varje grupp finns en bestämd leveransfrekvens som leverantören ska hålla. Tabell 
2.1 visar volymvärde och leveransfrekvens för de fyra grupperna. FW står för Fixed 
Week (fast vecka). Sambandet mellan leveransfrekvens och FW är att om FW ökar 

                                            
2 Volymvärde definieras som en artikels årsvolym gånger artikelns värde. För vidare definition se kapitel 3.10 
Artikelklassificering. 
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t ex från FW1 till FW2 så innebär det att leveransfrekvensen minskar från varje vecka 
till varannan vecka. 

Tabell 2.1: Gruppindelning 
Källa: BT Products 

Grupp Volymvärde Leveransfrekvens Beteckning 

A > 285’ Varje vecka FW1 

B 51’ – 285’ Varannan vecka FW2 

C 11’ - 50’ Var sjätte vecka FW6 

D <11’ 2 ggr/år FW24 

 

Syftet med uppdelningen är att man främst ska arbeta med grupp A och B då dessa 
artiklar står för stor del av kapitalbindningen. Uppdelningen grundar sig på 80/20-

regeln som säger att 20 % av artiklarna står för 80 % av det totala volymvärdet. 
 

De flesta veckoleveranserna sker två gånger i veckan. Hur ofta leverantören skickar 
artiklar beror bl a på de avtal som upprättats, leverantörens geografiska placering samt 
artikeltyp. För de leverantörer som levererar via slingbil är ruttplaneringen för dessa 

också en faktor som avgör hur ofta leverans kan ske.  
 
Övriga transporter som inte sker med slingbil bekostas av BT men bokas av 
leverantören.  

Slingbilar 
För artiklar från vissa leverantörer sker leveranser till BT med s k slingbilar. Dessa är 
vanliga lastbilar som kör bestämda rutter och hämtar upp beställt material från 

leverantörer vissa bestämda tider. Detta syftar till att få ner transportkostnaderna och 
möjliggöra en ökning av leveransfrekvenserna. Kostnaden för slingbilstransporterna 

står BT för förutom om en leverantör är försenad och inte hinner få med leveransen 
med slingbilen på utsatt tid. Leverantören får då stå för kostnaden för en eventuell 

nödvändig extratransport.  
 

För närvarande finns tio olika åkerier som kör 13 olika förutbestämda rutter och 
hämtar material från ca 80 leverantörer. Tabell 2.2 visar en bild över de rutter som 

finns samt hur ofta leverantörerna trafikeras. 
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Tabell 2.2: Slingbilsschema 

Rutt Leverantörer/rutt Ant lev m lev 2 ggr/v Ant lev m lev 1 ggr/v 

Göteborg 9 9 0 

Värmland 4 3 1 

Skåne 10 7 3 

Väring 1 11 8 3 

Väring 2 7 7 0 

Stacke 1 0 1 

Stockholm 8 6 2 

Mälardalen** 11 8 2 

Öring 1 5 0 5 

Öring 2* 4 2 1 

Ödeshög 3 3 0 

Norrland 6 6 0 

Nybro 2 2 0 

  81 61 18 

    

* Från en leverantör sker leverans 3 ggr/v.  

** Från en lev finns ingen uppgift.   

2.7 Ankommande gods 

På godsmottagningen tas köpartiklar som inte är råmaterial emot och för närvarande 
kommer ca 120 000 pallar gods varje år (2 500 pallar i veckan). Detta kräver ett 

genomtänkt flöde för att inregistreringen och inlagringen skall gå så smidigt som 
möjligt. I dagsläget jobbar personalen i godsmottagningen tvåskift för att åstadkomma 
ett jämnare flöde. Figur 2.6 visar dagens godsmottagning. 
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1. När lastbilar med gods anländer lastar en truckförare från BT av lasten och 
ställer pallarna utmed väggen utanför godsmottagningen.  

2. När godset lossats sorteras och lastas det sedan in på något av de två rullband 
som finns i godsmottagningen. Det högra rullbandet är avsett för de reservdelar 

som skall till reservdelslagret medan det vänstra bandet är avsett för de 
köpartiklar som skall till BT Products produktion. Skrymmande gods körs 
direkt in i godsmottagningen via den port som finns. 

3. De flesta pallar som anländer är märkta med streckkoder som avläses med en 
scanner av personalen. På lappen med streckkoden anges vilken artikel det är, 
antal samt vilket lager den skall till. När streckkoden avläses visas detaljerad 
information om artikeln på en skärm. Personalen kontrollerar att allt stämmer 

och systemet lagrar in artikeln på rätt lager (ankomstregistrerar) samt avslutar 
tillhörande inköpsorder (om full leverans skett). Gods som inte har streckkod 
registreras manuellt i systemet m h a den följesedel som finns på pallen.  

4. Ankomstregistrerat gods hämtas av truckförare som antingen levererar godset 

direkt till lager i produktion eller till något av de tre ankomstlagren. 
 
Sammanfattningsvis ser materialflödet ut enligt figur 2.7: 

Port 

2 
2 
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Figur 2.6: Dagens gdsmottagning 
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Figur 2.7: Materialflödesbild. 

 

I bilden har inlagringen till produktionslager tagits bort då BT skall ersätta dessa med 
förbruknings- och ankomstlager. 
 

När man undersökt fabrikens möjligheter att klara av att tillverka 50 000 truckar per år 
har man kommit fram till att godsmottagningen i dess nuvarande form är 
underdimensionerad. För att lösa det uppfattade dimensioneringsproblemet har man 
startat ett projekt i syfte att utreda storleksbehovet samt placering av en ny, större 

godsmottagning. Projektet påbörjades innan semestern 2003 och beräknas vara färdigt 
inom ett till två år. 

2.8 Lager 

När godsmottagningen har mottagit och registrerat gods körs det ut till artikelns 
huvudlagerställe av truckföraren. På BT finns för närvarande tre olika sorters lager, 

produktionslager, ankomstlager och förbrukningslager. I dessa lager ligger det drygt 
7000 artikelnummer och artiklarna lagras antingen i pall eller i kartong. För 

närvarande lagras endast en liten del i kartong. 
 

Råmaterial, t ex plåt och balk, som ankommer tas emot vid en egen port och går inte 
genom godsmottagningen. Detta material lagras heller inte tillsammans med 

köpartiklar utan har egna lagerställen.  

2.8.1 Produktionslager 

Produktionslager är lager som är belägna i produktionen. Dessa utgörs av lagerställage 
som är utplacerade längs med produktionsenheterna där personalen hämtar behövligt 
köpmaterial. I dessa lagerställage lagras de köpartiklar som används i de 

produktionsenheter som ligger nära lagerställagen. Köpartiklar som fortfarande lagras i 
produktionslager körs direkt till dessa vid ankomst till BT.  
 
Varje artikelnummer i produktionslagren har oftast inte fasta lagerplatser, endast det 

lagerställage där artikeln ska förvaras är bestämt. Vid inlagringstillfället placeras 
därför artiklarna där plats finns inom lagerställaget. Detta har medfört mycket 
extraarbete för operatörerna då de ofta får leta efter material som kan finnas vart som 
helst i de stora lagerställagen varför man gradvis börjat ersätta dessa lager med 

Leverantör Godsmottagning Ankomst-
lager 
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ankomstlager och förbrukningslager. För närvarande finns därför några 
produktionslager kvar. 

2.8.2 Förbruknings- och ankomstlager 

På grund av problemen med produktionslagren beslutade man under 2001 att börja 

använda förbrukningsstyrd produktion med små lager, s k förbrukningslager, vid 
tillverkningsenheterna i produktionen och resten av köpartiklarna samlade i 
ankomstlager. För närvarande finns det tre ankomstlager. Principen är att det antal 
artiklar som behövs till ett skift skall finnas tillgängligt i förbrukningslagren, små 

plocklager, ute i produktionsenheterna. När lagernivån i förbrukningslagret sedan når 
en viss punkt beställer operatören nya artiklar från ankomstlagret.  
 

Artiklarna kan beställas på två olika sätt. Antingen enligt ett två-bingesystem 
(beställning av mer artiklar görs när en låda med artiklar är förbrukad) eller enligt ett 

beställningspunktsystem (beställning görs när en viss mängd artiklar är kvar i lådan). 
Inga artikelnummer ligger i mer än ett ankomstlager. Ett artikelnummer kan dock ligga 

i både produktionslager och ett ankomstlager.  
 

Då övergången från produktionslager till ankomstlager fortfarande pågår använder 
man i nuläget båda lagringsprinciperna. Detta medför att inlagringen går till på olika 

sätt beroende på om ankommande artiklar skall lagras i ankomstlagret eller köras ut 
direkt till produktionslager ute i produktionen. I och med denna övergång har man 

även beslutat att vissa artiklar skall levereras och lagras i kartonger. Detta medför 
också att inlagring och hantering förändrats då kartonger och pallar hanteras på olika 

sätt. Figur 2.8 visar det flöde som illustrerar hur ankommet gods levereras in till de 
olika lagren. 
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1. Gods som skall direkt till produktionslager körs ut av truckförare direkt efter 

ankomstregistrering. På den lapp som är fäst på godset ser truckföraren vilket 
lager den skall till. När föraren anländer till rätt produktionslager läggs godset 
på valfri ledig plats i hyllan. 

2. Artiklar som skall till ankomstlager körs av truckförare ut till det ankomstlager 

som står på godslappen. Om godset förvaras i pall kör truckföraren in det på 
ledig lagerplats (flytande lagerplatser för pallar) varefter denne antecknar på 
särskilt avsett papper artikelnummer, antal och vald lagerplats. Pappret skall 
sedan lämnas till personalen i ankomstlager 1 (fortsättningsvis AL 1) som 

registrerar den specifika lagerplatsen i systemet. Artiklar förpackade i kartong 
körs till och förvaras alltid i AL 1. Alla kartonger lastas av på särskild plats i 
AL 1 där personalen sedan hämtar och registrerar in dem i systemet samt 
placerar dem på den lagerplats där de ska ligga. Detta beror på att artiklar i 

kartong har fasta lagerplatser och vid ankomsten endast har inregistrerats på 
lager AL 1.   

Ankomstlager 1 (AL 1) 
All inregistrering i systemet av specifika lagerplatser samt utkörning av artiklar från de 
tre ankomstlagren till förbrukningslager sköts av personalen i AL 1. Ingen bemanning 

finns i något av de andra ankomstlagren. I AL 1 lagras artiklarna på två sätt. De flesta 
artiklarna lagras i pallar i lagerställage med hyllor. Pallarna kan ha både en, två eller 

Figur 2.8: Flöde av ankommet gods ut till lagren  
Egen omarbetning av  flödesbild. Källa: BT Products 
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tre kragar d v s höjden på pallarna kan vara olika. Lagerställagen är indelade i 
sektioner som vart och ett är knappt 5 m högt och 2,8 m brett. I en sektion ryms 20 

pallar med en krage. Alternativt får 14 pallar med två kragar eller 12 pallar med tre 
kragar plats. Lagerställagen bildar i sin tur lagergångar.  
 
Det andra sättet man lagrar artiklar på är i kartonger vilka kommer paketerade från 

leverantören. Kartonger lagras i speciella, separata ställage som är lägre än 
pallställagen eller i de nedre hyllorna av de stora ställagen.  
 
Anledningen till att AL 1 väljs att beskrivas är att alla köpartiklar i ankomstlager 2 och 

3 lagras i pallar och dessa lagras på samma sätt som i AL 1. Figur 2.9 visar en 
schematisk skiss över hur lagerlayouten ser ut i AL 1. 
 

 
Figur 2.9: Lagerlayout i AL 1 

 

Att det finns tre ankomstlager beror på att man, vartefter man flyttat artiklar i 

produktionslager till ankomstlager, fått ont om plats och därför satt upp nya 
ankomstlager på andra ställen där plats funnits. Tanken är dock att man skall samla allt 

köpmaterial, både det i de tre ankomstlagren och det som ligger i produktionslager, i 
ett enda stort ankomstlager som skall ligga i anslutning till den nya godsmottagning 

som planeras. 

2.9 Leverans till produktionen 

Förutom att registrera specifika lagerplatser för artiklar kör även personalen på AL 1 
ut artiklar som beställs från produktionen (förbrukningslagren).  

 
När lagernivån på ett artikelnummer i förbrukningslager i produktionen har nått den 

punkt då nya artiklar skall beställas läser operatören m h a en handdator av den 
streckkod som finns på artikelhyllan. En plockorder skrivs då automatiskt ut i AL 1 

där artikelnummer, antal, artikelnumrets lagerplats samt vart den skall levereras i 
produktionen står angivet. Det står även angivet inom vilken tidsram som artikeln skall 
vara på plats i produktionen. Tidsramen samt antalet artiklar som skall levereras varje 

gång är förutbestämt och inprogrammerat i systemet för varje artikelnummer. De 
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gjorda beställningarna sorteras i AL 1 efter bl a tyngd och täcktid varefter man kan 
börja köra ut beställningarna. 

 
När artiklarna som beställts skall levereras tar man de sorterade beställningarna och 
åker ut i lagren och hämtar artiklarna. Vid plockning tillämpas FIFO-principen (först-
in-först-ut) vilket medför att man plockar det först inkomna godset. När en kartong 

eller pall med artiklar lastas på trucken läses den streckkod som finns på plockordern 
av med en handdator vilket medför att antalet flyttas från lagerplatsen i ankomstlagret 
till förbrukningslagret i systemet. Plockordern fästs sedan på kartongen alternativt 
spikas fast eller läggs i pallen som körs ut till produktionens förbrukningslager.  

 
Från de delar av fabriken som fortfarande har kvar produktionslager kommer även 
beställningar till AL 1 på sådana artiklar som är gemensamma för flera 
tillverkningsenheter. Dessa beställningar kallas förflyttningsrekvisitioner och 

genereras automatiskt av systemet när behov finns. Personalen i AL 1 kör då ut de 
artiklar som lagerhålls i något av ankomstlagren till produktionslagren. Flödet beskrivs 
i Figur 2.10. 

2.10 Produktion 

Produktionen på BT består av tre områden, Walkies, Riders och Stativ. Inom 

respektive område består tillverkningen av svets, målning och montering. Utöver detta 
innehåller tillverkningen av Walkies och Riders även bockning. Walkies har även 
laserskärning. Produktionen är kundorderstyrd men vissa avsnitt i början av flödet 
tillverkar efter prognos, t ex svets av ryggar. På Walkies och Riders arbetar personalen 

tvåskift medan man på Stativverkstaden arbetar enskift. Inom produktionen på BT 
försöker man i så stor utsträckning som möjligt att ha stora användningsområden för 
artiklarna, t ex att använda samma artikelnummer i flera truckmodeller. 
 

Flödet i produktionen skiljer sig åt mellan dessa områden. Inom Walkies har BT börjat 
lägga om produktionen genom att göra om produktionslager vid monteringen till 

Informationsflöde 

 
   Ankomstlager 

 
Förbrukningslager/ 
produktion 

Materialflöde 

Figur 2.10: Flöde mellan ankomstlager och lager i fabriken 
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ankomstlager respektive förbrukningslager. En del av monteringen har här också lagts 
om till ”lina” d v s monteringsenheterna ligger i tät följd där produkterna slussas 

vidare mellan enheterna. Avropen inom montering och förarbete (t ex svets, målning) 
sker med kanban (behovsstyrt) medan en viss del av tillverkningen sker mot prognos. 
 
Inom Riders montering finns fortfarande produktionslagren kvar, något man avser att 

byta ut mot ankomstlager inom en snar framtid. Även här har en lina införts för en, i 
sortimentet, ny truck. Ridersvetsen använder fortfarande produktionslager med 
undantag för svetsen av gaffelvagnar. Även Ridertillverkningen använder på vissa 
avsnitt kanban. 

 
Inom Stativ använder hela monteringen och halva svetsen fortfarande produktionslager 
men dessa kommer att övergå till ankomstlager och förbrukningslager. Även här 
använder vissa avsnitt kanban. 

 
När en truck är färdigmonterad och testad körs den ut till en lastkaj där lastbilar hämtar 
trucken. Det är först när trucken registreras som färdigtillverkad som allt ingående 
köpmaterial i trucken räknas av från lagersaldot s k backflushing. 

2.11 Materialflödessammanfattning 

Med avsnitten om de olika områdena på BT som bakgrund kan materialflödet 
sammanfattas i nedanstående bild. Eftersom man avser att ersätta alla produktionslager 

med ett ankomstlager tas inte de leveranser till produktionslagren som sker idag med i 
figur 2.11. 

 
 

 
Figur 2.11: Sammanfattande  figur 



Examensarbete 2 Nulägesbeskrivning 
Ekonomiska Institutionen   

22 

BT:s leverantörer skickar sina leveranser efter ett visst schema. Godset tas emot på 
godsmottagningen där det registreras in (ankomstregistreras). Från godsmottagningen 

körs godset till ankomstlagret där truckförarna lagrar in pallarna i ställagen medan 
kartongerna placeras på en särskild plats varifrån personal i ankomstlagret registrerar 
in dem i systemet för att sedan placera ut dem på en lagerplats. När en signal i form av 
en plockorder kommer från produktionen levererar ankomstlagret ut de efterfrågade 

artiklarna till produktionen. Informationssignalen från ankomstlager till leverantör 
består av de leveransplaner som skickas till leverantören då avdelningen för planering 
och logistik ansvarar för ankomstlagret. Från produktionen går sedan de färdiga 
truckarna ut till kajen varifrån de skeppas till kunden. Till produktion kommer även 

råmaterial i form av stål och balk. Detta material tas in via en separat port och lagras i 
så kallade konsignationslager vilket innebär att BT betalar först när materialet 
används. Från kund och säljbolag kommer bokade kundorder som planeras in i 
produktionen som till stor del är kundorderstyrd. 
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3 Teoretisk referensram 
Kapitlet beskriver den teori som vi anser intressant för problemet. Först tas allmän 

teori om försörjningskedjor och lager upp samt vad som kan tänkas påverka utrymmet 

i ett lager. Lagerteorin fortsätter därefter med teori om bland annat lagerstyrning, 

prognoser och beställningssystem, d v s hur storleken på lagret kan bestämmas. Sist i 

kapitlet tas områden som materialförsörjning, leveransservice samt vad ett företag kan 

göra för att öka den logistiska effektiviteten upp. 

3.1 Supply Chain Management 

Christopher (1998) skriver att det traditionella förhållandet mellan leverantör och kund 

börjar ändra sig. Istället för att kunden håller leverantören på armlängds avstånd går 
förhållandet istället mot att innehålla samarbete, förtroende och en medvetenhet om att 
helheten kan vara bättre än summan av delarna om försörjningskedjan sköts på ett bra 

sätt. Christopher (1998) definierar supply chain management enligt följande: 

” The management of upstream and downstream relationships with 

suppliers and customers to deliver superior customer value at less cost to 

the supply chain as a whole”  

Christopher (1998) skriver att fokus ligger på förhållandet mellan leverantörer och 
kunder i försörjningskedjan för att höja vinsten för alla aktörer i kedjan. Detta kan 

också innebära att en aktör kan behöva stå tillbaka för att hela kedjan ska fungera så 
effektivt som möjligt. 

 
Persson och Virum (1998) skriver att en försörjningskedja består av alla aktörer från 

första råvaran fram till kunden som slutkonsument. Det är kundens behov och 
efterfrågan som driver försörjningskedjan. Olhager (2000) skriver att genom att se på 

hela försörjningskedjan blir det allt viktigare för ett företag att skapa nära relationer 
med sina leverantörer. Det handlar inte längre om att företagen var för sig ska skapa 

den högst vinsten utan att hela kedjan ska fungera optimalt d v s kunna tillgodose 
kundens behov (Olhager, 2000).  

3.2 Systemsyn 

Enligt Churchman (1996) består ett system av ett antal delar som, för att nå upp till 
vissa mål, har samordnats. Detta påstående leder fram till en förklaring av ordet delar 

och samordningen dem emellan. När systemets innebörd diskuteras finns det fem 
punkter man bör ta hänsyn till.  
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De fem punkterna redovisas nedan: 

� Systemets allmänna målsättningar och prestationsmåtten för systemet i 
helhet. 
Ett systems målsättningar kan vara verkliga eller uttalade. En rektor för en 

skola kan t ex som verklig målsättning ha att få så många anslag som möjligt. 
De uttalade målsättningarna däremot kan vara att skapa ny kunskap. En person 
kan ofta vara villig att offra en del av de uttalade målsättningarna för att uppnå 
de verkliga. I ett försök att få fram de verkliga målsättningarna tittar en 

systemanalytiker främst på vad en person gör istället för vad han/hon säger att 
han/hon gör.  

� Systemets miljö: de fasta restriktionerna. 
Systemets miljö är delar som ligger ”utanför” systemet och vars egenskaper och 
beteende inte är påverkbara av systemet. Miljön bestämmer också till viss del 

hur systemets fungerar. Vissa faktorer i miljön kan sätta restriktioner på vad ett 
system kan göra.  

� Systemets resurser. 
Ett systems resurser återfinns inom systemets gränser och är något som 
systemet använder och kan förändra. Exempel på resurser kan vara 
arbetstimmar, pengar och utrustning. En systemanalytiker ser dock inte bara de 
existerande resurserna utan även en utökning av systemets resurser. 

� Systemets komponenter, deras aktiviteter, mål och prestationsmått 
En komponent grundas på en uppgift. Traditionellt tänker ett företag på en 

avdelning som en komponent. Churchman (1996) säger dock att det är 
uppgiften som är komponenten och att flera avdelningar kan vara inblandade i 
den. Anledningen till att Churchman (1996) beskriver en komponent på detta 
sätt är att han vill ha ett mätbart prestationsmått för komponenten som 

motsvarar ett prestationsmått för hela systemet. 

� Ledningen av systemet 
Ledningen planerar och genomför planeringen i ett system. Den väver samman     

de fyra första punkterna. Om något inte fungerar som det ska är det ledningens  
sak att rätta till det som är fel. 

3.3 Allmänt om lager 

Motiven till lager är i de flesta företags fall att produktionen ska vara störningsfri 
genom lager av råmaterial och halvfabrikat samtidigt som företaget genom ett 

färdigvarulager snabbt kan möta kundernas efterfrågan. Lagrets storlek förändras 
genom påfyllning och uttag ur lagret och orsaken till att lager existerar är att 
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påfyllningarnas och uttagens storlek inte stämmer överens. (Segerstedt, 1997) Figur 
3.1 visar schematiskt varför lager existerar. 

 

 

Även Tersine (1994) talar om att lager existerar eftersom försörjning och uttag i lagret 
skiljer sig åt storleksmässigt. Han tar även upp fyra faktorer som förklarar varför ett 
lager existerar. 

� Tid: Kunden i ett system är oftast inte villig att vänta den tid det tar för en 
leverantör att få en produkt genom sin egen produktion med allt vad det 

innebär. Om företaget har ett lager kan ledtiden ut mot kund reduceras. 

� Diskontinuitetsfaktor: Lager skiljer olika operationer från varandra vilket 
medför att företaget kan planera en operation till en lägre kostnad och en mer 

accepterad arbetsnivå än om operationerna hade varit beroende av varandra. 
Detta medför ett jämnare flöde i kedjan. Även Olhager (2000) nämner 
företagets möjlighet att m h a lager skilja olika enheter (det som Tersine (1994) 
benämner operationer) från varandra. Detta ger varje enskild enhet en möjlighet 

att, med samma leveransservice som tidigare till nästa led, optimera den egna 
processen. 

� Osäkerhet: Lager hjälper företag att, till viss del, skydda sig mot oväntade 
händelser. Det kan vara händelser som prognosfel i kundernas efterfrågan som 
gör att det kanske behövs mer material, naturkatastrofer som gör att leveranser 
från leverantörer blir försenade m m. Lumsden (1998) skriver att lager har 

kommit till för att utgöra en intern säkerhet mot störningar i materialflödet. 

� Ekonomi: Lager kan hjälpa företaget att få ekonomiska fördelar genom att 
tillverkning kan ske i ekonomiska kvantiteter. Stora inköp av artiklar kan ge 

rabatter vilken kan påverka ekonomin på ett positivt sätt. Vid t ex 
säsongsberoende kan lager hjälpa till att jämna ut produktion och 

personalstyrka vilket är en fördel för företaget. 

Segerstedt (1997) skriver att lager ofta används för att lösa problem även om företaget 

för länge sedan glömt bort vilket problem lagret skulle lösa. Japansk 
produktionsfilosofi strävar, enligt Lumsden (1998), efter att sänka lagernivåer för att 

blottlägga och försöka lösa de problem som uppkommer. Detta kallas den ”Japanska 

Inköp 
Produktion 

Produktion 
Försäljning 

Lager 

Påfyllning Uttag 

Figur 3.1: Schematisk bild över flödet i lager (Segerstedt, 1997) 
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sjön”. Låga lagernivåer kan dock medföra andra problem t ex i form av ökade 
omställningstider för maskiner. Omställningstiderna kan öka om lägre lagernivåer 

kommer av att mindre partier körs i produktionen.  
 
Enligt Segerstedt (1997) gäller generellt att ett stort lager ger onödiga kostnader medan 
ett för litet lager kan leda till brist i produktion och missade försäljningstillfällen. 

Lumsden (1998) skriver att kostnaderna för lagret alltid måste sättas i förhållande till 
de kundrelationer ett företag vill erhålla. 

3.3.1 Lagertyper 

Lager kan bestå av olika sorters produkter. Tersine (1994) nämner fyra typer: 
förbrukningsmaterial, råmaterial, produkter i arbete samt färdiga produkter. 

Förbrukningsmaterial är produkter som t ex pennor och papper. Dessa produkter 
används i det dagliga arbetet i företaget. Råmaterial är material som används som input 

i processerna i företaget. Detta material transformeras och förädlas sedan i företagets 
processer. Produkter i arbete är produkter som delvis är producerade men som 

fortfarande befinner sig i produktion. Det kan vara produkter som ligger och väntar på 
att nästa produktionsstation ska bli ledig. Färdiga produkter är outputen i företagets 

processer vilka befinner sig i väntan på försäljning, transport eller lagring. 
 

Olhager (2000) nämner tre olika former av lager. De tre är förråd, produkter i arbete 
och färdigvarulager. Materialet i respektive lager beskrivs på samma sätt som av 

Tersine (1982). 

3.3.2 Lagerindelning 

Enligt Olhager (2000), Coyle (1997) och Lambert et al (1998) ger motiven till lager 
upphov till olika sorters lager. Nedanstående punkter nämns av alla tre författarna. 

� Omloppslager (omsättningslager): Partiformningen bestämmer detta lager och 
är en avvägning mellan lagerhållningskostnad och ordersärkostnad. 

Omsättningslager uppstår genom påfyllning av material som antingen använts i 
produktion eller sålts (beroende på var lagret befinner sig i flödet).  

� Säkerhetslager: Detta lager används för att ta upp osäkerhet i t ex ledtid och 
efterfrågan och för att t ex upprätthålla en servicenivå. 

� Utjämningslager eller säsongslager: Utjämningslager används i beläggnings-
utjämningssyfte medan säsongslager används vid säsongsvariationer för att 

kunna svara mot den ökade efterfrågan under högsäsong. Säsongslager kan 
också användas i syfte att utjämna beläggningen men kan även uppstå om inte 
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produktionen har kapacitet att öka tillverkningen motsvarande 
efterfrågeökningen. 

� Processlager: Om olika arbetsstationer i produktionen har olika kapacitet 
behövs en buffert mellan dessa stationer som hanterar variationer. 

� Spekulationslager: Lagret byggs upp genom att företaget har förutsett 

prishöjningar. 

Förutom ovanstående lager nämner Lambert et al (1998) och Coyle (1997) även dött 
lager som är material som inte har efterfrågats under en viss tid och därför räknas som 

utgånget. Olhager (2000) och Coyle (1997) nämner i sin tur även marknadslager som 
används inför en produktlansering. 

3.4 Faktorer som påverkar utrymmesbehovet i lager 

Enligt Lambert et al (1998) kan flera olika faktorer sägas påverka hur stort lager som 
behövs. De som anses vara de viktigaste är: 

 
� Kundservicenivå 

� Marknaden/marknadernas storlek 
� Antal produkter som lagerförs 

� Produkternas storlek 
� Materialhanteringssystemet som används 

� Produktionshastighet (takttid) 
� Produktionsledtid 

� Ekonomiska skalfördelar 
� Lagerlayout 

� Behov av lagergångar 
� Kontorsområde i lagret 

� Hyllsorter som används 
� Efterfrågemönster och efterfrågenivå 

 
Kundservicenivån påverkar storleken på lagret då en ökning av den kräver mer 
lagringsutrymme eftersom förvaring krävs för en större lagernivå. För att öka 

servicenivån krävs ökat lager. Samtidigt påverkar storleken av marknaden som lagret 
skall försörja med material hur stort lager som behövs eftersom en ökning av antalet 
marknader eller storleken på marknaden medför att större plats för lagret behövs. Man 
behöver då öka lagernivån för att kunna försörja den större marknaden med material. 

 
Nästa faktor som Lambert et al (1998) anser påverkar hur stort lager som behövs är 
antalet produkter som lagerförs. Detta beror på att ett ökat antal produkter eller 
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produktgrupper, framför allt produkter som skiljer sig mycket åt, kräver större plats i 
lagret då varje artikel behöver lagerhållas i någon utsträckning. Detta har samhörighet 

med standardisering av artiklar vilket Olhager (2000) nämner. Vid standardisering 
försöker man skapa fler användningsområden för samma artikel så att denna kan 
ersätta andra artiklar. Detta medför att antalet artiklar som skiljer sig åt minskar vilket 
medför att lagernivåerna minskar. Samtidigt förenklas inköpen då färre artikelnummer 

kan köpas i större kvantiteter och lagerytan kan även utnyttjas bättre. Ytterligare en 
faktor som enligt Lambert et al (1998) påverkar hur stort lager som behövs är storleken 
på produkterna som lagerförs då stora produkter tar större plats än mindre. 
 

Även materialhanteringssystemet som används avgör hur stort lager som behövs. Detta 
avser främst om ett manuellt eller automatiserat system används. Framför allt medför 
användning av manuella system ökat lagerutrymme. Detta har bl a att göra med den 
utrustning som används vid hantering av material i lagret. Valet av trucktyp för att 

hantera material i lagret påverkar t ex hur stor lagerarea som behövs då olika 
trucktyper kan användas och utnyttja lagerplatsen på olika sätt. Användning av 
låglyftande truckar medför t ex att inte lagerutrymmet kan utnyttjas så mycket på 
höjden medan en truck som kan användas i smala gångar möjliggör användande av fler 

lagerställage och därför större utnyttjande av lagerutrymmet. Därför avgör även vilka 
typer av gångar som behövs hur stort lager som krävs.  
 
Detta hör även samman med den lagerlayout som används, en bra layout ökar 

utnyttjandet av det tillgängliga utrymmet och därigenom påverkas hur stort lager som 
behövs. I samband med detta bör även typ av lagerplats som används nämnas. Enligt 
Lumsden (1998) och Aronsson et al (2003) finns det två typer av lagerplatser, fasta 
och flytande. En fast lagerplats innebär att varje artikel har en förutbestämd lagerplats 

både när det gäller omsättningslager och säkerhetslager. Ett fast pallplatssystem ger en 
stor lagervolym men med minimal administration. Flytande lagerplats innebär däremot 
att en pall kan placeras på första bästa lediga lagerplats enligt något sorts 

prioriteringssystem. Lagerplatserna kan då utnyttjas mer effektivt vilket kan medföra 
att ett lägre antal lagerplatser används. Men samtidigt som lageryta kan frigöras måste 

det finnas ett avancerat administrativt system som håller reda på lagringsplatserna. 
 

Både Aronsson et al (2003) och Lumsden (1998) visar att lagerutrymmet kan utnyttjas 
upp till ca 40 % bättre vid flytande pallplatssystem. Men Lumsden (1998) säger 

samtidigt att skillnaden inte är så stor i praktiken men att verkligheten närmar sig 
teorin ju fler artikelnummer som läggs in i det flytande systemet.  
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Det finns även ett blandsystem som använder fasta plockplatser och flytande platser i 
bufferten. Det är främst företag som inte har automatiserade lager som använder 

blandsystem. Lagervolymen ligger någonstans mellan de båda andra systemen. 
 
Typen av ställage och hyllor avgör också hur stor yta som behövs i lagret. 
Lagringsplatser som sväljer mycket och inte tar så stor plats möjliggör t ex ökat 

utnyttjande av ytan och därför blir behovet mindre. Höga ställage som tillåter lagring 
på höjden ger också mindre ytbehov. Vilka typer av lagringshyllor som är lämpliga 
avgörs delvis av typen av artiklar.  
 

Produktionens takttid och ledtid avgör också hur mycket lager som behövs. Vid ökade 
ledtider behövs större lagernivåer för att täcka efterfrågan i nästkommande led medan 
en låg takttid i produktionen också medför att större lagernivåer behövs då inte 
produkterna färdigställs i tillräckligt snabb takt. Båda dessa faktorer påverkar 

därigenom hur stort lager som behövs.  
 
Ekonomiska skalfördelar påverkar behovet av lagerutrymme då t ex mängdrabatter vid 
inköp gör det fördelaktigt att beställa större kvantiteter och i stället lagra artiklarna 

längre. Tersine (1994) för ett liknande resonemang. Samtidigt kan skalfördelar finnas i 
produktionen om omställningskostnaderna blir för höga vid tillverkning av mindre 
satser vilket medför att större satser tillverkas. Båda dessa typer av skalfördelar leder 
till ökade lagernivåer och därigenom större behov av lagerutrymme. 

 
Om kontor eller liknande finns eller skall finnas inom lagerområdet påverkas också 
storleksbehovet. Utan kontor behövs mindre yta.  
 

Den sista faktorn som Lambert et al (1998) tar upp som påverkar utrymmesbehovet är 
hur efterfrågemönstren och storleken på efterfrågan ser ut. Om efterfrågan varierar 
eller om den är svårbedömd måste lagernivåerna generellt sätt vara högre. Detta är 

också sant om efterfrågan är stor vilket medför att större lagringsutrymme behövs.  
 

Utöver ovanstående faktorer nämner även Lambert et al (1998) 
lageromsättningshastigheten som en påverkande faktor på utrymmesbehovet. Låg 

omsättningshastighet innebär ökad lagernivå vilket i sin tur innebär behov av större 
lagerutrymme. Maximering av direktleverans till kund påverkar enligt Lambert et al 

(1998) också lagerstorleken då fler direktleveranser minskar lagernivåerna och därmed 
behovet av lagringsutrymme. 
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3.5 Lagerstyrning 

Syftet med lagerstyrning är att ge lagom stora lager. Lagerstyrningen skall innebära att 

efterfrågan tillgodoses utan för många brister samtidigt som man strävar efter att hålla 
nere kapitalbindningen och ha låga beordringskostnader (Axsäter, 1991). Dessa 

faktorer beskriver även Persson och Virum (1998) som de viktigaste som måste 
avvägas när lagerstyrningen utformas. Avvägningen mellan dessa kostnader och 
kundservice nämner även Lambert et al (1998). 
 

För att uppnå detta mål skall lagerstyrningssystemet enligt Axsäter (1991) tala om när 
lagret behöver fyllas på och med hur mycket. Han skriver vidare att då ledtiden, tiden 
från beställning till leverans, ofta är lång behöver man basera beställningarna på 

prognoser (framtida tänkta efterfrågan). Detta medför, även enligt Persson och Virum 
(1998), att prognossystem blir viktiga för att få en effektiv lagerstyrning.  

 
Enligt både Persson och Virum (1998) och Axsäter (1991) kan besluten rörande 

lagerstyrning delas in i två problem: 
 

1. Bestämning av beställningsmängd (partiformning) och beställningsfrekvens  
2. Bestämning av storleken på säkerhetslager (här nämner även Axsäter (1991) 

bestämning av beställningspunkt) 
 

Beställningsmängden bör, enligt dessa författare, bestämmas med hänsyn till de totala 
kostnaderna. De kostnader som bör tas hänsyn till är lagerhållningskostnader, 

påfyllnadskostnader samt bristkostnader (servicekrav) och beställningsmängden skall 
ge de totalt sett lägsta kostnaderna (Persson och Virum,1998, Axsäter, 1991, Olhager, 

2000).   
 

Vid bestämning av storleken på säkerhetslagret är det flera faktorer som skall tas 
hänsyn till. Förutom att säkerhetslagret skall täcka osäkerheter i efterfrågan under 

ledtiden (prognosfel), behövs även säkerhetslager för att täcka osäkerheter i ledtid från 
leverantören och osäkerheter i det registrerade lagersaldot (Persson och Virum, 1998). 

Samtidigt bestämmer den servicenivå man vill hålla gentemot efterföljande steg hur 
stort säkerhetslager som behövs (Olhager, 2000). När storleken på säkerhetslagret 

bestämts är det sedan enligt Axsäter (1991) inte svårt att bestämma 
beställningspunkten då man endast lägger till prognosen för åtgången under ledtiden. 
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3.6 Olika beställningssystem 

För att styra ett lager kan olika typer av beställningssystem användas. De två vanligast 

använda kallar Axsäter (1991) (R,Q)-system (även kallat beställningspunktsystem) och 
(s, S)-system (även kallat periodbeställningssystem) vilka utgår från hur 

inspektionerna av lagret går till.  Dessa system nämner även Lambert et al (1998), 
Persson och Virum (1998) och Olhager (2000) som de vanligaste.  
 
Beställningspunktsystemet (R,Q-systemet) innebär att beställning görs av en bestämd 

orderkvantitet (som skall täcka efterfrågan under ledtiden = tiden från beställning till 
inleverans) när lagernivån når en i förväg fastställd beställningspunkt. Detta system 
antar att kontinuerlig inspektion av lagernivån görs (Olhager, 2000) och 

beställningsmängden bestäms enligt Persson och Virum (1996) oftast till den mest 
ekonomiskt fördelaktiga beställningskvantiteten, EOQ.  

 
(s, S)-systemet, periodbeställningssystemet innebär att periodisk inspektion görs av 

lagernivån och att beställning görs vid varje inspektion (Axsäter, 1991, Persson och 
Virum, 1998, Olhager, 2000). Material beställs då upp till en återfyllnadsnivå vilket 

medför att beställningsmängden kan variera mellan beställningstidpunkterna.  
 

Förutom dessa system används även kombinationer av de båda t ex att fast 
orderkvantitet beställs och fasta inspektionsintervall görs eller att varierande 

kvantiteter beställs med varierande intervall (kontinuerlig inspektion).  
 

Utöver dessa beställningstyper nämner även Olhager (2000) kanban som 
beordringssätt (han kallar det för lagerstyrningssystem). Kanban betyder kort eller 

visuellt bevis och är namnet på ett informationssystem från Japan som används vid 
material- och produktionsbeordring. Systemet går ut på att produktion inte sker förrän 

efterföljande led har behov av material. Vid materialanskaffning innebär detta att 
beställning av material till leverantör görs först när behov finns vilket medför mindre 

orderkvantiteter, högre leveransfrekvens och lägre lagernivåer (Olhager, 2000).  
 

En annan typ av beställningsstrategi som Aronsson et al (2003) tar upp är 
leverantörsstyrda lager (även kallat VMI = Vendor Managed Inventory). Detta innebär 

att leverantören sköter styrningen av lagret antingen genom att med jämna mellanrum 
undersöka lagernivåerna och fylla på med lämplig mängd eller genom att få tillgång 

till information om företagets förbrukning, inkomna order och lagernivåer m m. Det 
medför att det är leverantören som ansvarar för att material finns tillgängligt så att 

behoven täcks.   
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3.7 Val av lagerstyrningsmetod 

Enligt Lambert et al (1998) påverkas valet av lagerstyrningsmetod av två faktorer; om 

företaget använder en push- eller pullstrategi för lagret samt om efterfrågan är 
beroende eller oberoende. 

3.7.1 Push/pullsystem 

Push- eller pullsystem avgörs av hur företagets produktion drivs (Lambert et al, 1998). 
Om man väntar med att producera tills behov finns används en pullstrategi då 

materialet ”dras” genom produktionen mot kunden. Det är således behoven som styr 
vad och hur mycket som produceras. Om produktion i stället sker efter vad som 

prognostiseras att det finns behov av talar man om en pushstrategi. Företaget ”trycker” 
då materialet genom produktionen enligt en produktionsplan och inte efter marknadens 

verkliga behov. 

3.7.2 Beroende/oberoende behov 

Beroende och oberoende behov har att göra med om efterfrågan på en artikel är 
beroende av efterfrågan på en annan artikel. En artikel med oberoende behov är t ex en 
slutprodukt vars efterfrågan endast beror på det behov som marknaden har. Exempel 

på artiklar med beroende behov är det råmaterial och de köpkomponenter som ingår i 
en slutprodukt. Dessa är beroende då efterfrågan på dessa artiklar beror på efterfrågan 
av slutprodukten i vilken de ingår. Behovet av beroende artiklar behöver inte 
prognostiseras utan kan beräknas baserat på behovet av slutprodukten. 

3.8 Bestämning av säkerhetslager 

När osäkerhet finns närvarande uppstår oftast ett buffertbehov i form av säkerhetslager 

för att kompensera för osäkerheten. Om man kan minska osäkerheten som ger upphov 
till säkerhetslagret kan även säkerhetslagret minskas (Persson och Virum, 1996). De 
osäkerheter som främst skapar behov av säkerhetslager är osäkerhet i efterfrågan under 
ledtiden (från beställning till leverans), osäkerhet i ledtiden från leverantör samt 

osäkerhet i registrerat lagersaldo (Persson och Virum, 1996, Olhager, 2000).  
 
En annan faktor som påverkar storleken på säkerhetslagret är den leveranssäkerhet i 

form av servicenivå som önskas (Axsäter, 1991). Om en väldigt hög servicenivå 
önskas krävs mycket höga lagernivåer vilket ökar kostnaderna. Därför är det viktigt att 

göra en riktig avvägning mellan servicenivå och de kostnader som uppstår. Denna 
avvägning kan uttryckas genom säkerhetsfaktorn (Persson och Virum, 1996). Om 

servicenivån ska bibehållas och mindre kvantiteter beställas måste säkerhetslagret ökas 
(Aronsson et al, 2003, Tersine, 1994). Säkerhetslagret kan minskas m h a kortare 

leveranstider, bättre kvalitet samt bättre säkerhet för leveranserna. (Lumsden, 1998) 
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Vid bestämning av säkerhetslagrets storlek utgår man antingen från önskad servicenivå 

eller från en bristkostnadsmodell. Det vanligaste är att man utgår från servicenivån då 
detta oftast är enklast (Olhager, 2000, Axsäter, 1991). Servicenivå kan dock 
formuleras på olika sätt. Två definitioner av servicenivå är (Olhager, 2000, Axsäter, 
1991): 

 
1. Sannolikheten att inte få brist under en ordercykel, även kallad SERV1. 
2. Andel av efterfrågan som kan levereras direkt ur lager, även kallad SERV2. 

 

Om man utgår från definitionen i SERV1 kan nedanstående formel användas för att 
beräkna säkerhetslagret. Denna förutsätter att endast osäkerhet i efterfrågan under 
ledtiden råder samt att efterfrågan under ledtiden är normalfördelad med 

standardavvikelse Lσ  (Axsäter, 1991, Olhager, 2000). 

 

L
σ*k

ledtidenunderetprognosfelförvikelsestandardav*aktorsäkerhetsfSL

=
==

 

 
Även Persson och Virum (1996) nämner denna formel som ett exempel att beräkna 

säkerhetslagret. Enligt Axsäter (1991) är normalfördelning för efterfrågan vanligast 
när den är stor. Formeln för beräkning av säkerhetslager där hänsyn tas till osäkerhet i 

efterfrågan och servicenivå kan enligt Lumsden (1998) också uttryckas enligt nedan: 
 

LT*σ*kSL D=  

 
där σD är efterfrågans spridning under en tidsenhet och LT är ledtiden från 

leverantören. Faktorn LT*σD  motsvarar således faktorn σL i den första formeln. 

 
Säkerhetsfaktorn beräknas utifrån sannolikheten att få brist och fås i tabell 3.1 över 
prognosfelets sannolikhetsfördelning genom att välja önskad servicenivå (Persson och 
Virum, 1996, Olhager, 2000). 
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Tabell 3.1: Samband mellan servicenivå och säkerhetsfaktor 

Servicenivå  
(sannolikheten (%) att 

man levererar i tid) 

 
Säkerhetsfaktor 

k 

 
Säkerhetsfaktor 

Standardavvikelse 

50 0 0 

80 0,84 1,05 

95 1,65 2,06 

96 1,75 2,19 

97 1,88 2,35 

98 2,05 2,56 

99 2,33 2,91 

 
Formlerna ovan utgår ifrån att osäkerhet i efterfrågan är den enda rådande osäkerheten. 
Om osäkerhet i ledtid även finns kan säkerhetslagret ta hänsyn till detta genom att 

komplettera ovanstående formler (Olhager, 2000). Säkerhetslagret kan då beräknas 
enligt nedan: 
 

[ ]2σ(L)2D2Lσ*kSL +=  

 

där D är efterfrågan per period och σ(L)  standardavvikelsen för ledtiden. Även här 

skall efterfrågan kunna antas vara normalfördelad. Denna formel bör dock enligt 
Olhager (2000) endast användas om osäkerheten i ledtid är avsevärd då denna formel 
är betydligt mer komplex än den föregående och då liten osäkerhet i ledtid inte ger 

något större utslag. 
 
Säkerhetslagret kan även uttryckas i täcktid vilket ofta kan vara lättare att tolka än 
lagerkvantitet (Olhager, 2000). Täcktiden anger då den tid som den aktuella lagernivån 

förväntas räcka för att täcka extern efterfrågan eller intern förbrukning. Täcktiden  för 
lagersaldot beräknas enligt nedan (Olhager, 2000): 
 

periodpernefterfrågaFörväntad

lagersaldotDisponibel
Täcktid =  

3.9 Artikelklassificering 

Syftet med en artikelklassificering är att man vill gruppera artiklar baserat på olika 
likheter för att på detta sätt kunna behandla dessa grupper olika i olika avseenden, t ex 
vid prognostisering, lagerstyrning, inventering och sortimentsanalys (Olhager, 2000). 

Med hjälp av en sådan indelning kan man skilja viktiga grupper av produkter, material, 
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leverantörer eller kunder från mindre viktiga vilket möjliggör olika sätt att styra dessa 
(Persson och Virum, 1998).  

 
Oftast gäller det faktum att några leverantörer vanligen står för en stor del av 
leveranserna, några artiklar står för en stor del av omsättningen och några kunder ofta 
svarar för en stor del av försäljningen. Detta kallas 80/20-regeln (då ofta 20 % av 

artiklarna står för 80 % av omsättningen och 20 % av leverantörerna står för 80 % av 
leveranserna) (Persson och Virum, 1998). Detta medför att det blir ofördelaktigt att 
styra alla artiklar på samma sätt då de har olika förutsättningar (t ex olika 
efterfrågemönster, ledtider och priser) och viktighet (Aronsson et al, 2003). En 

sortering och klassificering kan därför behövas av artiklarna för att kunna prioritera 
styrningen av de artiklar som är viktigast. De mindre viktiga artiklarna kan man då 
lägga betydligt mindre tid på och då inte behöva ”slösa” resurser på artiklar som inte 
är värda besväret (Aronsson et al, 2003). Vidare skriver dessa författare att, förutom att 

lagerstyrningen av artiklarna kan differentieras, även arbetssättet mot leverantörer och 
kunder (t ex leveransservicen) kan differentieras efter deras viktighet. Det är därför 
viktigt att syftet med klassificeringen klargörs, d v s om den skall användas för att 
kunna differentiera  t ex lagerstyrning, prognostisering eller inventering. 

 
För att göra en artikelklassificering brukar man göra en ABC-analys. Detta innebär att 
artiklarna delas in i tre grupper, A, B och C. A-gruppen är liten men innehåller de 
viktigaste artiklarna, B-gruppen är något större och C-gruppen är stor och innehåller 

de artiklar som är minst viktiga (Aronsson et al, 2003). Det vanligaste är att 
klassificeringen görs efter artiklarnas volymvärde, d v s dess årsvolym multiplicerat 
med artikelns värde (Aronsson et al, 2003). Men klassificeringen kan även göras med 
avseende på andra faktorer såsom artiklarnas volym, täcktid eller någon annan faktor 

som bedöms som kritisk när artiklar skall bedömas (Olhager, 2000). Klassificering kan 
även göras med avseende på leverantörer eller kunder (Persson och Virum, 1998, 
Aronsson et al, 2003). Man kan då använda artikelns inköpsvärde respektive dess 

täckningsbidrag och således använda volymvärdet (Aronsson et al, 2003). 
 

Enligt Lambert et al (1998) är ABC-klassificering lämpligt för att t ex bestämma olika 
servicenivåer och därigenom påverka styrningen. Han skriver vidare att A-artiklar kan 

undersökas dagligen med avseende på lagersaldo, B-artiklar veckovis medan C-artiklar 
undersöks mer sällan. Det är också viktigt att påpeka att även om C-artiklar anses som 

de minst viktiga kan vissa artiklar i denna grupp t ex vara kritiska för produktionen. 
Det bör därför göras en bedömning för varje situation (Persson och Virum, 1998). 
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3.10 Förutsättningar för lagerstyrning 

Enligt Axsäter (1991) krävs inte bara bra metoder för att få en effektiv lagerstyrning, 

även förutsättningarna för praktisk användning av dem måste vara goda. Dessa 
förutsättningar kan vara olika beroende på om man tillämpar ett manuellt eller ett 

datorbaserat lagerstyrningssystem. Numer används främst datorbaserade system 
(varifrån Axsäter (1991) tagit fram förutsättningar för att få en effektiv lagerstyrning) 
men det nämns några situationer då manuell styrning är befogat. Detta kan exempelvis 
vara lämpligt vid styrning av mycket billiga artiklar eller om artikelsortimentet är 

väldigt litet. Exempel på förutsättningar som krävs är: 
 
� Korrekta data 

� System för uppföljning 
� Väl fungerande sidofunktioner av vikt för lagerstyrningen 

 
Om de data som lagerstyrningssystemet använder, t ex lagersaldo, uteliggande 

beställningar o s v inte är korrekta kommer de beställningsförslag som genereras att 
vara felaktiga. För att se till att systemet innehåller rätt data och därigenom minska 

uppkomsten av fel kan man enligt Axsäter (1991) därför se till att utforma rutiner för 
uppdatering av lagersaldot. Dessa rutiner måste de anställda informeras om så att 

förutsättningar finns för att rutinerna följs. Man bör även genomföra regelbundna 
inventeringar för att korrigera de fel som ändå kan uppstå. Här nämner Axsäter (1991) 

att inventeringsfrekvensen bör vara olika för olika artiklar och här kan ABC-
klassificering tillämpas. 

 
Eftersom lagerstyrningssystemet har som syfte att sänka kostnaderna för lagerhållning 

och beordring och att upprätthålla en önskvärd servicenivå blir ett system för 
uppföljning av dessa faktorer viktigt för en effektiv lagerstyrning. Detta gör att tydliga 

rutiner behöver sättas upp för vilka storheter som skall mätas och hur. Man måste även 
veta hur och när lagerstyrningssystemet skall justeras efter upptäckta förändringar i 

måtten. 
 

Orderbevakning är en sidofunktion som Axsäter (1991) nämner som viktig för att få en 
effektiv lagerstyrning. Eftersom ledtid är en parameter som lagerstyrningssystemet tar 

hänsyn till är det viktigt att se till att ledtiderna hålls. Detta kan t ex göras genom att 
skicka leveranspåminnelser till leverantörerna några dagar innan leverans.  Detta 

medför framför allt att säkrare ledtider hålls men kan även ge kortare ledtider vilket 
medför att säkerhetslagret kan sänkas. Det är även viktigt att regelbundet ta fram 
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statistik över ledtiderna och osäkerheterna i dessa för att kunna justera lagerstyrningen 
vid ändrade förutsättningar. 

3.11 Metoder för att sänka lagernivåer 

Tersine (1994) skriver att företagsledningar ofta upplever lagersystemet som 

tillfredsställande om inga brister uppstår. Enligt Tersine (1994) är det ofta brister som 
fokuseras mer än stora investeringar i lager i företagen. Men otillräcklig lagerstyrning 
kan verka tillräcklig om överinvestering i lager sker då inga brister uppstår. Därför 
anser han att aldrig förekommande av brist kan vara tecken på för hög lagerhållning i 

stället för tecken på bra lagerhållningssystem. Även en låg omsättningshastighet i 
lagret är tecken på för hög lagernivå. För att sänka lagernivåerna ger Tersine (1994) 
som exempel att en sänkning av leveranskvantiteter och ökad leveransfrekvens kan 

ske. Däremot bör man vara försiktig med att godtyckligt sänka orderkvantiteterna då 
detta medför att risken för brist ökar för oberoende artiklar och därigenom minskar 

servicenivån. Utöver detta finns en risk att man går miste om kvantitetsrabatter. Som 
exempel nämns att om en bibehållen servicenivå önskas medan orderkvantiteterna 

skall minskas kommer en ökning av säkerhetslagret att behövas. 
 

Utöver ovanstående åtgärder nämner även Lambert et al (1998) följande metoder för 
att sänka lagernivåer: 

� Lagerplanering på flera nivåer. ABC-analys är ett exempel på sådan planering. 
� Ledtidsanalys 

� Leveranstidsanalys. Detta kan leda till byte av fraktföretag eller till förhandling 
med existerande fraktföretag. 

� Borttagning av artiklar med låg omsättning och/eller förverkade artiklar 
� Analys av förpackningsstorlek och kvantitetsrabattstrukturer 

� Undersökning av rutiner för returhantering 
� Främjande/automatisering av produktsubstitution 

� Installation av formella reorder review systems 
� Mätning av fyllnadsgrad för lagringsenheter 

� Analys av efterfrågemönster/karakteristik 
� Utveckling av en formell försäljningsplan och efterfrågeprognos genom 

förbestämd logik 
� Utöka synen på lager till att även inkludera lagerstyrning och delning av 

information på olika nivåer i värdekedjan 
� Utveckling av lagerstyrningsläror (inklusive lager och transport) för att nå 

förbättringar i produktflödet 
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3.12 Materialförsörjning  

Hellberg (1992) visar på förhållanden som påverkar kostnadsbilden vid 

materialförsörjning. Författaren har använt en Just-in-time-syn under sin studie vilket 
innebär att han har utgått från Just in time när han tittar på de faktorer som kan hindra 

realiserande av senare nämnda åtgärdsområden. Figur 3.2 från Hellberg (1992) är 
modifierad men visar sambanden mellan tre kostnadsområden, orsak till kostnaderna 
och åtgärder som kan vidtas. 

Hellberg (1992) visar i sin figur på fem åtgärdsområden. Dessa fem åtgärdsområden 
är: 

1. Enklare rutiner genom samförståndslösning med leverantör. 

2. Ökad beställnings- och leveransfrekvens och mindre partier per leverans. Detta 
kräver att leverantören håller lager eller kan tillverka i små serier samt 

hantering av administrativa och transportkostnader. 

KOSTNADSOMRÅDE 

Administrativa  

kostnader 

Lagerkostnader 

Kvalitetskostnader 

Orsaker 

Omfattande 
beställnings-
rutiner med 
tanke på ett 
formellt för-
hållande till 
leverantörer 

Omsättnings- 
lager 

Säkerhets- 
lager 

Beställnings-

frekvens 

Kvantitet per 

beställning 

Leveranstid 

Osäkerhet i 
externa 
förhållanden 
(leveranssäkerhet) 
- faktisk 
leveranstid 
- levererad mängd 

Omfattande 
kontroll och 
rutiner och 
kvalitets- 

specifikationer, 
formell syn 

Ojämn kvalitet på 
levererat material 

Osäkerhet i interna 
förhållanden 
- egna register 
- egen omplanering 
- förändrade behov 
- etc 

Figur 3.2: Modifierad bild över samband mellan kostnadsområden och orsaker 
(Hellberg, 1992) 
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3. Kortare leveranstid kräver att leverantören kan leverera från lager eller att han 
snabbt kan tillverka det som efterfrågas. 

4. Pålitlig leveranstid genom en samförståndslösning med leverantör. 

5. Kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring kräver att leverantören har förstått 
kvalitetsmålen och har ett kvalitetssäkringssystem, till viss del 
samförståndsförklaring. 

Långsiktiga relationer är också ett område som är värt att arbeta inom anser Hellberg 

(1992) och Persson och Virum (1996). Dessa relationer medför ett ökat förtroende 
mellan kund och leverantör vilket leder till att leverantören upplever en ökad trygghet 

och inte riskerar att förlora en order varje gång man missar en leverans. Detta kan 
också uppmuntra leverantören till att investera i olika områden för att göra samarbetet 

bättre.  
 

Åtgärdsområdena som Hellberg (1992) nämner tillsammans med långsiktiga relationer 
tar även Persson och Virum (1996) upp som arbetsområden för att uppnå förbättringar 

såsom kostnadsreduktion och ökning av leveranssäkerhet. 
 

Hellberg (1992) sammanfattar de fem åtgärdsområdena enligt nedan.  
Punkt 1 innebär att man totalt sett vill uppnå enkla lösningar och förenklade rutiner 

vilka kan ge låga kostnader när det gäller t ex beställnings-, leverans- och 
hanteringskostnad. Om leveransfrekvensen ökas kan vissa kostnader öka vilket leder 

till att de administrativa kostnaderna måste skäras ner. Persson och Virum (1996) 
nämner också, förutom balansering av dessa kostnader, att differentierade 

beställningar och leveranser bör ske där de viktigaste artiklarna ges större tonvikt. De 
skriver även vidare att systemet ska klara både vardagliga situationer och eventuella 

problem vilket gör att informationssystemet måste vara kvalitetssäkert så att 
säkerhetsbuffertar kan undvikas.   

 
Punkt 2 innebär att leveransfrekvensen ökas. Leveransfrekvens innebär hur ofta 
leveranser av en viss artikel transporteras från leverantör till kund. Leveransfrekvensen 

påverkar lagernivåerna eftersom en högre frekvens medför att kunden kan beställa 
mindre kvantiteter vilket medför en lägre genomsnittlig lagernivå för kunden. Detta 
gör att omsättningslagret minskar vilket ger minskade kapitalbindningskostnader och 
utrymme frigörs i lagret. Det leder också till en större anpassningsförmåga att reagera 

på t ex kvalitetsfel och förändringar i efterfrågan från kund. Förutom dessa följder av 
ökad leveransfrekvens nämner Persson och Virum (1996) även vilka krav som ställs 
för att reducera tider och kvantiteter. Bland annat krävs ramavtal för prissättning samt 
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avropsavtal mellan kund och leverantör samtidigt som leverantören måste få tillgång 
till fortlöpande leveransinformation från kund. Vid en ändring av leveransfrekvens 

måste dock hänsyn tas till förändringen i transport- och lagerhållningskostnader. En 
avvägning måste göras för vilket som är mest lönande (Persson och Virum, 1996).  
 
Punkt 3 och 4 sammanfattas i följande resonemang. Kortare leveranstid kan reducera 

variationerna i ledtid genom att prognossäkerheten för kunden ökar vilket medför att 
säkerhetslagret kan minskas. En kortare leveranstid medför även att flexibiliteten ut 
mot marknaden ökar vilket ger att leveransservicen ut mot produktion och marknad 
också kan höjas. Den medför också att det blir kortare tid mellan prognos och verklig 

efterfrågan vilket även sänker omsättningslagret. En ökad leveransprecision gör att 
säkerhetslagret kan minskas då osäkerheten i ledtid minskar. För att uppnå dessa 
fördelar krävs det att ledtiderna internt och externt kortas samt att transporterna blir 
säkra och snabba. Persson och Virum (1996) nämner också att en ökning av 

leveranssäkerheten medför ett minskat behov av säkerhetslager.  
 
Punkt 5 tar upp vad som kan göras för att sänka lager och kostnader när det gäller 
kvalitet. Enligt både Hellberg (1992) och Persson och Virum (1996) är det att utarbeta 

kvalitetsstyrnings- och kvalitetssäkringsrutiner. En ökning av kvaliteten kan bidra till 
att minska behov av säkerhetslager, minska behov av kontroll vid ankomst samt 
minska kostnader såsom inköps- och produktionskostnader.  

3.12.1 Förutsättningar för att uppnå resultat inom åtgärdsområden 

Persson och Virum (1996) nämner ett antal faktorer som påverkar möjligheten att 

genomföra förbättringar inom vart och ett av de områden som nämndes i föregående 
avsnitt. 

Förenkling av rutiner 
Det finns ofta en vilja att göra förenklingar och det är först när förändringar kräver mer 
jobb som motstånd uppstår. Möjligheten att göra förenklingar påverkas eller begränsas 

av ett bra samarbetsklimat, kundens vilja att alla leverantörer och artiklar ska använda 
samma rutiner, resurser till arbetet för förbättringar är svåra att få loss och att 
inköpspersonalen har bristande kompetens och befogenhet när det gäller 
systemmässiga förändringar. 

Ökad leveransfrekvens 
Det är främst tre faktorer som påverkar möjligheten att få en ökad leveransfrekvens. 
Köparens behovsmönster beror på uttagsfrekvens och seriestorlekar i egen produktion. 

Beställningstidpunkt och beställningskvantitet beror mycket på hur det ser ut i 
köparens egen verksamhet. En ökning av leveransfrekvensen kan möjliggöras genom 
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att skapa ett sug i produktionen istället för att trycka igenom material. Förändring i 
leverantörens produktionsplanering och omställningskostnader kan också medföra en 

ökad leveransfrekvens. Många leverantörer använder dessa områden som en ursäkt till 
varför leveransfrekvensen inte kan höjas. Att betrakta dessa som konstanta innebär 
dock att leverantörerna säger att det inte finns någon förbättringspotential i 
verksamheten vilket det nästan alltid finns. Den tredje faktorn är transportkostnader 

som ofta ökar vid en ökning i leveransfrekvens. Denna ökning måste då sättas i 
samband med en minskning i kapitalbindning som ett minskat lager innebär men även 
med faktorer som minskad säkerhet och ökad flexibilitet. 

Minskad leveranstid 
Det finns sex faktorer som påverkar möjligheten till minskad leveranstid. 

Leverantörens tillgång till material och möjlighet till mellanlagring beror på om 
köparen kan ge bra information om leveransbehov. Om det är möjligt kan leverantören 

köpa in och i bästa fall börja producera innan verklig efterfrågan uppstår. Dessa två 
faktorer kan med andra ord begränsa möjligheterna för minskad ledtid. Leverantörens 

produktionsplaneringssystem och interna administrativa ledtider är variabler och får 
inte uppfattas som konstanta. De viktigaste områdena när det gäller arbete med 

minskad leveranstid är köparens behovsmönster och förtroende för leverantör. Om 
kunden inte låter leverantören veta vilket behov som finns förrän i ett sent skede har 

leverantören små förutsättningar att förbättra sin planering i produktion. Eftersom 
ingen leverantör vill köpa in råmaterial som sedan inte används är det bra om kunden 

låter leverantören få veta att det är aktuellt med beställningar även på lång sikt. 
Förtroendet i förhållandet mellan leverantör och kund är viktigt då det är fördelaktigt 

om båda tänker långsiktigt. Köparens interna administrativa ledtider kan ge 
information om var i livscykeln en produkt befinner sig. Genom att leverera till en 

produkt som kunden satsar mycket på kan leverantören känna en viss trygghet.   

Högre leveranssäkerhet 
De faktorer som påverkar möjlighet till en högre leveranssäkerhet är leveranstidens 
längd, osäkerhet i samband med leveranstider, tillgång till transport, aktörernas vilja 

att etablera en högre leveranssäkerhet och ständig omplanering av leveranser (i tid). 

Högre kvalitet på produkter och material 
Det finns ett antal faktorer som sätter gränser för möjligheten att uppnå en högre 
kvalitet. Den första är om köparen inte har direkta preciseringar över vilken 
kvalitetsnivå som gäller eller över rutiner för säkring av kvaliteten. En annan faktor är 

att det saknas rutiner för säkring av kvaliteten hos leverantören. Det kan också vara så 
att det saknas resurser för att köparen och leverantören ska kunna samarbeta om 
kvalitet. 
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Långsiktiga relationer 
Långsiktiga relationer till leverantörerna underlättas genom att använda färre 

leverantörer. Om antalet leverantörer minskas medför detta att volymen från 
respektive leverantör ökar. Detta kan leda till att säkerheten ökar och att möjligheten 
att förbättra leveransinformationen ökar till respektive leverantör. 

3.13 Leveransservice 

Logistikens mål är att kunna hålla en, enligt kunden, hög leveransservice till en så låg 
totalkostnad som möjligt. Även om leverantören anser att leveransservicen är hög 

spelar det ingen roll så länge kunden inte är nöjd med servicen. Leveransservicens 
delar har alla med själva leveransen att göra. Den totala leveransservicen delas in i ett 
antal leveransserviceelement; ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, information, 

kundanpassning, flexibilitet och lagertillgänglighet. I praktiken fastställs ofta en 
servicenivå först för att sedan minska kostnaderna. Ett alternativ är att göra om 

leveransservicen till en kostnad i form av en bristkostnad och ställa sig frågan vad en 
brist skulle kosta. Detta är emellertid svårt att få fram. (Aronsson et al, 2003) 

 
Även Lumsden (1998) och Segerstedt (1997) gör en indelning av leveransservicen 

med i huvudsak samma element som Aronsson et al. 

3.13.1 Ledtid 

Ledtid är den tid som förflyter mellan beställning och leverans. I vissa fall är det 
viktigt med en kort ledtid för t ex reservdelar till utrustning som står stilla. (Aronsson 

et al, 2003) Ledtid kallas ibland för leveranstid för att betona att det är kundens ledtid 
det handlar om (Lumsden, 1998). 

3.13.2 Leveranspålitlighet  

Med leveranspålitlighet menas tillförlitligheten i leveranstiden (Persson och Virum, 
1998). Enligt Lumsden (1998) och Aronsson et al (2003) har leveranspålitlighetens 
betydelse ökat de senaste åren. Detta beror på att många företag arbetar för att minska 
sina lager. Minskade lager medför att leveranserna kommer tätare samt att de består av 

mindre kvantiteter. Pålitligheten i leveranserna blir extra viktig då stora lager saknas 
eftersom en för sen leverans kan orsaka brist i produktion medan en för tidig leverans 
kan orsaka problem med platsutrymme. Ibland är en bra leveranspålitlighet t o m 
viktigare än en kort ledtid. 

3.13.3 Leveranssäkerhet 

Lumsden (1998) och Aronsson et al (2003) beskriver leveranssäkerhet som rätt vara i 
rätt mängd och rätt kvalitet. Enligt Lumsden (1998) har leveranssäkerheten på samma 
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sätt som leveranspålitligheten blivit allt viktigare. Orsaken är densamma, genom 
minskade lager finns inte utrymme för fel i leveransen. Lumsden (1998) nämner också 

en alternativ leveranssäkerhet i form av samtidig leverans. Med detta menas att 
förmågan att kunna leverera alla varor samtidigt i många fall är viktig.  

3.13.4 Information 

Aronsson el al (2003) skriver att ju mer tidskraven ökar desto viktigare blir utbytet av 
information mellan leverantör och kund. För att leverantören ska kunna planera sin 
verksamhet är det viktigt att få veta kundens efterfrågan. För kunden är det viktigt att 

få veta eventuella avvikelser i leveranser, vad leverantören kan erbjuda i form av 
leveransservice m m. Även Lumsden (1998) skriver om information på samma sätt 
som Aronsson et al (2003) och tillägger dessutom att det är viktig med effektiva 

kommunikationssystem. 

3.13.5 Kundanpassning 

Aronsson et al (2003) skriver att ett av leveransserviceelementen är att kunna anpassa 
sig till kunders olika specifika behov som går utanför det normala. Det kan t ex vara 

att en kund vill ha sina produkter paketerade på ett avvikande sätt eller en annan kund 
som vill ha snabbare transporter. 

3.13.6 Flexibilitet 

Både Lumsden (1998) och Aronsson et al (2003) nämner flexibilitet som ett 
serviceelement. Aronsson el al (2003) väver samman flexibilitet med kundanpassning 

då det krävs en viss flexibilitet i egna logistiken för att klara av kundanpassningar. 
Flexibilitet innebär också att kunna anpassa sig till svängningar, oplanerade situationer 
och introduktion och utfasning av produkter. Lumsden (1998) anser att flexibilitet, 
förutom det som Aronsson et al (2003) nämnt, även inkluderar anpassning till kunders 

önskemål. 

3.13.7 Lagertillgänglighet eller servicegrad 

Enligt Lumsden (1998) innebär detta serviceelement förmågan att kunna leverera 
direkt från lager. Aronsson et al (2003) beskriver elementet på ett liknande sätt men 
utökar med att det är andelen orderrader eller order som på kundens önskemål kan 

levereras direkt. Lagertillgänglighet kan endast användas för lagerförda varor. 

3.13.8 Servicerelaterade nyckeltal 

Aronsson et al (2003) talar om tidsrelaterade nyckeltal samt servicerelaterade 
nyckeltal. De servicerelaterade nyckeltalen kan användas av företaget för att mäta 

servicen. 
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� Lagertillgänglighet (%) = 100
totaltorderraderAntal

orderraderlevereradeAntal ∗  

� Lagertillgänglighet (%) = 100
totaltorderAntal

orderkomplettalevereradeAntal ∗  

� Leveranspålitlighet (%) = 100
totaltleveranserAntal

tidileveranserAntal ∗  

� Leveranssäkerhet (%) = 100
totaltleveranserAntal

leveranserfelfriakomplettaAntal ∗  

När det gäller nyckeltal för ledtid används bl a genomloppstid (GLT) samt 

lageromsättningshastighet (LOH, tas upp i ett separat kapitel). (Aronsson et al, 2003) 

(kronor)genFörbruknin

värdeMedellager

(antal)genFörbruknin

nivånMedellager
GLT ==  

Förhållandet mellan lageromsättningshastighet och genomloppstid lyder enligt formeln 

nedan: 

(veckor)GLT

52
(ggr/år)LOH =  

De tre övriga leveransserviceelementen information, kundanpassning och flexibilitet är 

svåra att mäta då de består av mer mjuka och kvalitativa aspekter.  

3.13.9 Lageromsättningshastighet, LOH 

Kapitalbindningen ökar ju längre fram i processen en produkt kommer eftersom 
produkten förädlas och blir värd mer och mer. Samtidigt spelar tiden en stor roll när 
det gäller kapitalbindningen. Ett sätt att uttrycka detta samband är 

lageromsättningshastigheten. (Lumsden, 1998) 
 

Lageromsättningshastigheten anger det antalet gånger per år som ett lager omsätts och 
kan beräknas för olika sorters lager. Formeln som används ser ut enligt nedan: 

(Olhager, 2000) 

värde)eller(kvantitetLager

värde)eller(kvantitetOmsättning
LOH =  

Lageromsättningshastigheten ger en fingervisning om kapitalbindningen i lagret då en 
låg omsättningshastighet innebär ett större lager över tiden (högre kapitalbindning) än 
ett lager som omsätts ofta. Omsättningshastigheten kan räknas ut antingen för en 

artikel eller för flera samt ur olika tidsperspektiv. Om den genomsnittliga LOH önskas 
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är det det genomsnittliga lagervärdet över den period som omsättningen gäller som 
skall användas i formeln medan det aktuella lagervärdet skall användas för att få den 

aktuella LOH. Detta förutsätter att den försäljning som används i formeln är 
rättvisande för den kommande perioden. (Olhager, 2000) 

Tersine (1982) säger att en hög lageromsättningshastighet är bra då den tar bort 

överskottslager, reducerar saktrörligt lager samt koncentrerar kontrollen på hög 
återkommande användning. Fördelarna med en hög lageromsättningshastighet är att 

det blir små lagerinvesteringar, färskare lager samt mindre risk för föråldrande. 
Nackdelar som Tersine (1982) nämner är att flödet blir känsligare vilket kan leda till 

förlorad försäljning p g a att artiklar tar slut i lagret, förlorad kund, förlorade 
kvantitetsrabatter m m. 

3.14 Principer för att förbättra logistikprocessens effektivitet 

Enligt Persson och Virum måste man förstå material- och informationsflödena för att 
kunna ge förslag på nödvändiga förändringar som skall förbättra logistikprocessernas 
effektivitet. Författarna beskriver tre grupper med begrepp som skall fungera som 
grund för att analysera och förstå dessa flöden och deras effektivitet. Två av grupperna 

beskriver strukturella och administrativa förutsättningar för material- och 
informationsflödet medan den tredje gruppen av begrepp beskriver den transaktion 
som sker mellan två delsystem, t ex en leverantör och en köpare, i ett leveranssystem. 
Denna transaktion kallar författarna för svarscykel och gruppen av begrepp kallas för 

svarscykelns egenskaper. Transaktionen mellan dessa system kan t ex vara leverans av 
en produkt eller tjänst eller ett utbyte av information. Transaktionen beskrivs som en 
svarscykel som redovisar och beskriver de aktiviteter som uppstår från 
behovsbestämning till det att leverans har mottagits hos kunden. Detta medför att de 

flesta verksamheter kan beskrivas med en serie svarscykler (transaktioner) t ex ett 
företag som köper in komponenter från en leverantör till sin produktion för att senare 
leverera till nästa led (kund).  

3.14.1 Svarscykelns egenskaper 

I denna grupp finns de begrepp som beskriver transaktionerna i en svarscykel. Dessa 

begrepp är: 
 

� Ledtid 
� Osäkerhet 

� Frekvens 
� Förväntat efterfrågemönster 
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Ledtiden sägs allmänt vara den tid som är mellan behovsidentifikation till 
behovstillfredsställelse och kan t ex vara ledtid från en leverantör eller en orders 

produktionstid. Vidare skriver Persson och Virum (1998) att ju längre ledtiderna är 
desto större blir investeringen i lager hos mottagaren. Detta beror bl a på att framtiden 
är mer osäker ju längre framåt man tittar, att tiden mellan beställningar oftast är längre 
än ledtiden och att osäkerheten i ledtid ökar med längre ledtid. Lång ledtid medför 

även att flexibiliteten och lageromsättningshastigheten minskar. 
 
Osäkerhet är enligt Persson och Virum (1998) en viktig faktor för att kunna förstå och 
analysera varuflöden. Denna osäkerhet i varuflödena kan t ex vara osäkerhet i ledtid, 

förbrukning eller registreringsfel. Det är också dessa osäkerheter som är de största ur 
styrsynpunkt. Osäkerheten påverkar också lagerinvesteringarna då större osäkerhet ger 
större investeringar i lager. Detta beror på att en buffert i form av säkerhetslager 
behövs för att kompensera osäkerheten. Större lager medför då också minskad 

flexibilitet och större inkurans. 
 
Frekvens, som avser antalet leveranser per tidsenhet är också ett begrepp som är 
viktigt för att förstå varuflöden. Vidare skriver Persson och Virum (1998) att en högre 

frekvens påverkar flexibiliteten och lagerinvesteringarna positivt (investeringarna 
minskar).  
 
Det sista begreppet som författarna anser är viktigt för varuflödesförståelsen är det 

förväntade efterfrågemönstret. Ett efterfrågemönster kan t ex vara en säsongsvariation 
och det viktiga här är förmågan att påverka eller anpassa sig till detta. En jämn 
efterfrågan är att föredra enligt Persson och Virum (1998) då stora variationer medför 
ökad osäkerhet och uppbyggnad av lager.  
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4     Uppgiftsprecisering 
I detta kapitel bryts uppgiften ner med hjälp av teori till ett antal frågeställningar som 

behöver besvaras för att lösa uppgiften. För att nedbrytningen ska vara möjlig måste 

även ett studerat system definieras vilket också görs i detta kapitel. 

4.1 Huvudsystem 

Det totalomfattande materialflödessystemet sammanfattades i nulägesbeskrivningen. 
Figur 4.1 beskriver systemet. 
 

 
Figur 4.1: Sammanfattning av materialflödet 

 

Syftet ”… ge förslag på hur BT Products kan minska behovet av lagringsutrymme i 
ankomstlagret” anger att det är ankomstlagret vi ska utgå ifrån vilket avgränsar det 
ovanstående systemet. Ankomstlagret innefattar inte bara den operativa lagringen utan 

här ingår även avdelningen för logistik och planering d v s den operativa delen av t ex 
inköp.  
 

Ankomstlagret påverkar inte kaj och kund mer än indirekt då lagret påverkar 
produktionen som i sin tur påverkar de efterföljande enheterna. Det som kan påverkas 

vid en utredning av utrymme i ankomstlagret är om det uppstår brist till produktionen 
vilket kan försena en produkt ut till kaj och kund. Men då vi ska ta hänsyn till att det 

inte får uppstå brist i produktionen d v s att servicenivån till produktionen inte får 
försämras anser vi att kaj och kund inte kommer att påverkas. Enligt direktiven är inte 

heller råmaterial (i form av plåt och balk) aktuellt för uppgiften då dessa inte skall 
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förvaras i ankomstlagret. Det som blir kvar i systemet är följaktligen leverantörerna, 
godsmottagningen, ankomstlagret och produktionen. Systemet visas i figur 4.2. 

 

Leverantör Godsmottagning Produktion
AL

Flöde av material

Flöde av information  
Figur 4.2: Övergripande system 

Med anledning av syftet som säger att förslag skall ges på hur BT Products kan minska 
behovet av lagringsutrymme i ankomstlagret kommer vi nedan att föra ett resonemang 

om vad som påverkar lagringsutrymmet i ankomstlagret på BT.  

4.2 Problemdiskussion 

Den författare som används främst i problemdiskussionen är Lambert et al (1998). Den 

teori som används är den som nämns i avsnitt 3.4 där Lambert et al tar upp faktorer 
som han anser påverkar den totala storleken på ett lager. Denna teori används här för 

att ta reda på vad som kan påverka behovet av lagringsutrymme hos BT.  

4.2.1 Lagerstorlek 

Lambert et al (1998) anger ett antal faktorer som han anser påverkar storleken på ett 
lager. Dessa faktorer visas i ishikawadiagrammet i figur 4.3.  

Lambert et al (1998) beskriver vad som påverkar lagerstorleken ur ett 

färdigvarulagerperspektiv. Då vår uppgift gäller ett köpmaterialförråd i form av ett 
ankomstlager har vi anpassat denna teori till vårt område. Vi kommer nedan att föra en 
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Figur 4.3: Faktorer som påverkar storleken på ett lager 
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diskussion om var och en av faktorerna för att se vilka av dem som kan anses påverka 
lagringsutrymmet i ankomstlagret hos BT. 

Kundservicenivå 
Enligt Lambert et al (1998) påverkar den servicenivå som önskas gentemot kund 
lagernivåerna och därigenom hur stort lager som behövs. Det Lambert et al (1998) 

kallar kund blir i BT:s fall produktionen vilket innebär att kundservicenivån som 
Lambert et al pratar om blir den servicenivå ankomstlagret ska hålla ut mot 

produktionen. Detta innebär att servicenivån mot produktionen avgör hur stort 
lagringsutrymme som behövs då lagernivån i ankomstlagret påverkas.   

Marknaden/marknadernas storlek 
Lambert et al (1998) anser att marknadens storlek påverkar storleken på lagret då en 
stor marknad behöver försörjas med mer material än en liten. Har man en stor marknad 
att försörja bör därför en högre lagernivå av artiklarna hållas vilket ökar behovet av 
utrymme i lagret. Då det i BT:s fall rör sig om ankomstlager och inte färdigvarulager 

kan marknadens storlek anses motsvaras av produktionens omfattning. Produktionen 
blir i detta fall ankomstlagrets marknad. Detta innebär att produktionens storlek 
påverkar ankomstlagrets lagernivå och därigenom behovet av lagringsutrymme i 
ankomstlagret.  

Antal produkter 
Lambert et al (1998) skriver att antalet produkter/produktgrupper som lagerförs 
påverkar hur stort lager ett företag har behov av då varje produkt behöver en viss 

lagring. I BT:s fall blir antal produkter/produktgrupper istället antal artikelnummer då 
det är ankomstlagret det handlar om. Därför påverkar antalet artikelnummer som 

lagras i ankomstlagret på BT hur hög lagernivån blir då en minimilagring av varje 
artikelnummer krävs. Om lagernivåerna ökar ökar behovet av lagringsutrymme.  

Produkternas storlek 
Enligt Lambert et al (1998) påverkar storleken på de artiklar som lagerförs hur stort 
lager som behövs. I BT:s ankomstlager motsvaras detta av att större artiklar har större 
behov av lagringsutrymme i lagret vilket påverkar den totala lagerstorleken.  

Materialhanteringssystemet som används 
Materialhanteringssystemet spelar enligt Lambert et al (1998) roll för hur stort 
lagringsutrymme som behövs i lagret. Han skriver främst att manuella system ökar 
utrymmesbehovet. Detta har bl a att göra med vilken utrustning som används. BT 
använder ett manuellt hanteringssystem eftersom man kör ut och hämtar order med 

truckar vilket gör att valet av utrustning också spelar roll. Till 
materialhanteringssystem räknar Lambert et al även vilken sorts lagerpallplats som 
används. Enligt Lumsden (1998) och Aronsson et al (2003) kan flytande lagerplatser 
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innebära en reducering av utrymme jämfört med fasta lagerplatser då lagerplatserna 
utnyttjas mer effektivt. På BT används en blandning av dessa system. BT använder 

också en del automatiserade system t ex genom streckkodssystemet de har.  

Produktionshastighet 
Lambert et al (1998) har i sin litteratur inte beskrivit hur denna påverkar lagernivåerna. 

Han anser dock att produktionshastigheten påverkar ett färdigvarulagers lagernivå. Vi 
har dock tolkat produktionshastigheten i BT:s fall till leverantörernas leveransfrekvens 

till ankomstlagret. En ökad leveransfrekvens skulle ge mindre behov av utrymme för 
lagring då lagernivåerna minskar p g a mindre och tätare beställningar (Persson och 

Virum, 1996).  

Produktionsledtid 
Lambert et al (1998) säger att ju längre produktionsledtiden är desto mer utrymme i 
lagret behövs. Detta grundar sig på att man har med färdigvarulager att göra. Då det i 
BT:s fall rör sig om ett ankomstlager anser vi att produktionsledtiden kan översättas 

med leverantörens ledtid (leveranstid). Om denna är lång måste mer hållas i lager hos 
BT för att kunna försörja produktionen under leveranstiden då efterfrågan från 
produktionen under leveranstiden blir mer osäker. Detta medför en påverkan på 
lagernivån som i sin tur påverkar hur stort lagringsutrymme som behövs.  

Skalfördelar 
Lambert et al (1998) säger att ekonomiska skalfördelar påverkar behovet av utrymme i 
lager. Enligt Tersine (1982) gör sådana skalfördelar att lagernivåerna ökar eftersom 

man beställer mer vilket gör att behov av större lagringsutrymme uppstår. Ekonomiska 
skalfördelar som kvantitetsrabatter på inköp påverkar även BT:s lagernivåer om detta 

tillämpas.  

Lagerlayout, behov av lagergångar, hyllsorter 
Enligt Lambert et al (1998) påverkar dessa tre faktorer lagerstorleken. Lagerlayouten 

påverkar genom att en dåligt planerad lagerlayout kräver större utrymme för lagring av 
artiklar än vad som egentligen skulle behövas. Detta hör även samman med de ställage 
och hyllor som används som kan placeras på olika sätt och utnyttjar lagringsutrymmet 

i lagret på olika sätt t ex på höjden. Behov av gångar hör också samman med hyllsorter 
och utrustningen som används. Vissa truckar kräver större gångar. Alla dessa faktorer 

finns på ankomstlagret på BT vilket gör att dessa påverkar hur stort utrymme som 
behövs i lagret hos BT. 

Kontorsområden 
Lambert et al (1998) anger även kontor som påverkande faktor på lagerstorleken. Om 
kontor finns ökar den totala storleken på lagret. Kontoret ligger dock inte inom det 



Examensarbete 4 Uppgiftsprecisering 
Ekonomiska Institutionen   

 51

utrymme där lagring av artiklar sker och därför kan inte storleken på kontoret påverkas 
för att minska behovet av lagringsutrymme vilket vårt syfte är. 

Efterfrågemönster/efterfrågenivå 
Lambert et al (1998) menar att en svårbedömd och varierande efterfrågan ger högre 
lagernivåer då osäkerheten ökar och därför skapar ett behov av större lager. 

Ankomstlagret hos BT möter den efterfrågan som produktionen har vilket gör att 
lagernivåerna i ankomstlagret påverkas av denna faktor. Då det är lagernivåerna som 

påverkas är det lagringsutrymmet som får ett förändrat utrymmesbehov. 

Lageromsättningshastighet (LOH) 
Lambert et al (1998) tar även upp lageromsättningshastighet som något som påverkar 

lagerstorleken genom att den påverkar lagernivåerna. Tersine (1994) anser dock att 
lageromsättningshastigheten snarare är ett mått på lagernivån och att en låg sådan är 
tecken på för hög lagernivå. Därför anser vi att lageromsättningshastigheten inte 
påverkar lagernivåerna utan är ett mått på dessa.  

Direktleveranser 
Maximering av direktleveranser till kund är också något som Lambert et al (1998) 
anser påverkar behovet av utrymme för lager. Detta gäller dock i de mellanlager, i 

form av distributionslager, som kan finnas mellan kund och färdigvarulager. I BT:s fall 
handlar det om ett ankomstlager där direktleveranser redan sker mellan ankomstlager 

och produktion. Här är det aldrig aktuellt att mellanlagra artiklarna innan de levereras 
till produktionen och därför påverkas inte ankomstlagrets lagernivå av om 

direktleveranser till produktionen sker eller inte.  

Sammanfattning 
Efter en genomgång av Lambert et als (1998) faktorer som påverkar storleken på ett 
lager kom vi fram till att alla faktorer utom kontor, lageromsättningshastighet och 
direktleveranser har med lagringsutrymmet att göra. Några av de faktorer som 

påverkar lagringsutrymmet kan delas in i grupper med avseende på det sätt de 
påverkar lagringsutrymmet. Många av faktorerna påverkar lagringsutrymmet genom 
att de påverkar lagernivåerna och kan därför läggas i en egen grupp. Dessa faktorer är 

kundservicenivå, produktionens storlek, antal artikelnummer, leveranstid, 
leveransfrekvens, skalfördelar och efterfrågemönstret som grupperas till lagernivå. 

Övriga faktorer som kan grupperas är lagerlayout, behov av gångar och hyllsorter då 
de har samband sinsemellan. Ovanstående diskussion kan därför sammanfattas i figur 

4.4 där de faktorer som vi anser kan påverka lagringsutrymmet i ankomstlagret på BT 
visas. 
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4.2.2 Lagringsutrymme 

Nedan följer en diskussion av de faktorer vi har funnit påverka lagringsutrymmet i 
ankomstlagret på BT. Diskussionen syftar till att få fram om vi kan påverka någon av 
faktorerna i syfte att minska lagringsutrymmet.  

Lagernivå 
Med bakgrund av Lambert et als (1998) punkter kom vi fram till att lagernivån 

påverkar hur stort lagringsutrymme som behövs. Lagernivån i ankomstlagret är något 
som vi skulle kunna påverka varför vi anser det intressant att utreda närmare hur en 

sänkning av lagernivå kan göras för att frigöra lagringsutrymme. En av faktorerna som 
räknades in i lagernivån var produktionens storlek. En ökning av BT:s produktion till 

50 000 truckar per år kommer att förändra produktionens storlek vilket innebär att 
lagernivåerna kommer att behöva höjas. Detta är dock en förutsättning för att kunna 
öka produktionen och inget vi kan påverka för att minska behovet av utrymme i 

ankomstlagret. Denna faktor avgränsas därför bort ur lagernivån. 

Artiklarnas storlek 
Storleken på artiklar påverkar lagringsutrymmet men är en faktor som vi inte kan 

påverka för att minska lagringsutrymmet då vi inte bestämmer vilka artiklar som skall 
användas. Däremot är vi medvetna om att en sänkning av lagernivåer för ”stora” 

artiklar kan ge mer frigjort utrymme än en nivåsänkning för små artiklar. Vid 
betraktande av lagernivå måste därför hänsyn tas till detta.  

Materialhanteringssystemet som används 
Enligt Lambert et al (1998) påverkar detta lagringsutrymmet t ex genom valet av 
utrustning som får konsekvenser för hur lagringsutrymmet kan utformas. Det 
materialhanteringssystem BT använder påverkar storleken på lagringsutrymmet då de 
använder truckar o s v i ankomstlagret men då det existerande systemet även ska 

användas i ett framtida ankomstlager avgränsar vi bort denna faktor. Detta område ser 
vi därför inte som intressant att påverka för att minska lagringsutrymmet på BT. Under 

Figur 4.4: Påverkande faktorer på lagringsutrymmet 
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denna rubrik finns även frågan om fasta eller flytande pallplatser. Som vi tidigare 
skrivit anser Lumsden (1998) att flytande pallplatser ger en bättre utnyttjad yta än fasta 

pallplatser. Då BT idag har flytande pallplatser för pallar, som tar upp den största ytan, 
anser vi att de utnyttjar ytan effektivt. 

Lagerlayout, behov av lagergångar, hyllsorter 
På samma sätt som för materialhanteringssystemet påverkar dessa faktorer 
lagringsutrymmet. Då dessa faktorer bestäms och skall bestämmas av BT enligt 

direktiven avgränsas dessa bort.  

Sammanfattning 
Om diskussionen nu sammanfattas kommer vi fram till att det är lagernivåerna som vi 

kan påverka för att minska behovet av lagringsutrymme i BT:s ankomstlager. Vi kom 
dock även fram till att artiklarnas storlek är viktiga att ha i åtanke när vi utreder hur en 
minskning av lagernivåerna skall ske. Vi anser att dessa två faktorer tillsammans kan 
sägas skapa en lagervolym, d v s den volym som artiklarna som lagras tar upp i 

ankomstlagret. Denna lagervolym skall vi alltså försöka sänka då det är utrymmet som 
artiklarna tar upp som vi vill sänka och inte bara mängden artiklar som lagras. Därför 
är det lagernivåerna i BT:s ankomstlager som vi anser oss kunna påverka för att 
minska lagringsutrymmet.  

 
Fortsättningsvis vill vi nu undersöka vilka faktorer som kan tänkas påverka lagernivån 
på BT. För att göra detta måste vi dock först utreda vad vårt studerade system blir. 

4.3 Studerat system 

I början på kapitel 4 kom vi m h a syftet fram till att det var ankomstlagret vi skulle 

titta på. Detta gav oss det övergripande systemet enligt figur 4.5 nedan. Ankomstlagret 
innefattar inte bara den operativa lagringen utan här ingår även logistik och planering 

dvs. den operativa delen av t ex inköp. 

 
Figur 4.5: Övergripande system 
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Detta system kan i sin tur avgränsas till vårt studerade system i figur 4.6 nedan m h a 
Churchmans (1996) systemteori.  

 

 
Figur 4.6: Studerat system.  

Nedan motiveras varför det studerade systemets gränser dras där de dras. 

Systemets miljö 
Churchman (1996) skriver att systemets miljö består av faktorer som systemet inte kan 
påverka och som ibland utgör restriktioner för systemet. En översikt över vårt 

övergripande system ger att den egna produktionen kan anses ligga i miljön då 
ankomstlagret inte kan påverka hur produktionen planeras och genomförs. Detta 

innebär att produktionen påverkar systemet genom uttag, vilka ankomstlagret inte kan 
påverka. Den servicenivå ankomstlagret ska hålla mot produktionen kan här ses som 
en fast restriktion. 
 

En annan del i systemets miljö är leverantörernas produktion då denna inte går att 
påverka direkt. Indirekt påverkas den genom att orderläggningen från BT påverkar 
leverantörernas möjlighet till planering i produktionen. Vi anser däremot att leveranser 
från leverantören ligger inom systemet då dessa till viss del kan påverkas av BT. 

Systemets målsättningar 
Systemets målsättningar är det som styr systemets handlingar enligt Churchman 
(1996). I vårt fall blir systemets målsättningar att tillhandahålla rätt mängd artiklar till 

rätt kvalitet och i rätt tid för att upprätthålla en önskad servicenivå mot produktionen. 

Systemets resurser 
Systemets resurser finns enligt Churchman (1996) inom systemet och är något som 
systemet använder och kan förändra. Vårt studerade systems resurser är de anställda 

som arbetar i ankomstlagret, godsmottagningen och de anställda på avdelningen för 
planering och logistik som arbetar med planering och leverantörsrelationer. 

Leverantörsrelationerna i sig ser vi även som resurser då dessa används för att utföra 
systemets aktiviteter och då de kan förändras/påverkas av systemet. Även de anställdas 
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kunskaper ses som resurser i systemet. Resurserna består också av utrustning och 
hjälpmedel såsom truckar, ställage, affärssystem och slingbilar som transporterar gods 

från leverantör till BT.  

Systemets komponenter 
Komponenterna i ett system definierar Churchman (1996) som uppgifter i systemet 

inom vilka flera av systemets avdelningar kan ingå. En av komponenterna i vårt 
system anser vi är den leverans som sker i form av extern transport från 

leverantörerna. Denna komponent kan sägas ha leveranssäkerhet och 
leveranspålitlighet som prestationsmått. Den andra komponenten i systemet anser vi är 

den mottagning av gods som sker i godsmottagningen. En tredje komponent anser vi 
vara den ankomstregistrering som görs i godsmottagningen. Prestationsmått i detta fall 

skulle kunna vara antal rätt registreringar.  
 

Ytterligare en komponent anser vi är den interna transport som sker mellan 
godsmottagning och något av ankomstlagren. Nästa komponent anser vi är den lagring 

som sker i ankomstlagren. Här anser vi att lagernivå, servicenivå och 
lageromsättningshastighet kan vara exempel på prestationsmått. Den sjätte 

komponenten anser vi är den interna transport som sker mellan ankomstlagren och 
produktionen. Exempel på prestationsmått här skulle kunna vara andel av leveranserna 

till produktionen som levereras inom täcktiden på plockorderna. Vi anser även att den 
planering som sker på avdelningen för planering och logistik är en komponent med 

prognosfel som prestationsmått. Sammanlagt anser vi alltså att det finns sju 
komponenter i systemet vilka visas i figur 4.7 nedan. 

 

 
Figur 4.7: Systemets komponenter 

Systemets ledning 
Systemets ledning är enligt Churchman (1996) den som planerar och genomför 
planeringen i systemet. Det är upp till systemets ledning att rätta till felaktigheter. Vårt 

systems ledning anser vi är materialplaneringen samt huvudplanerarna på BT då dessa 
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planerar systemet och löser eventuella uppkomna problem. Dessa går under 
avdelningen planering och logistik. 

Avgränsning av komponenter 
I diskussionen ovan kom vi fram till att det var lagernivån i ankomstlagret som skulle 
undersökas för att försöka frigöra utrymme i ankomstlagret. Då vi i 

systemavgränsningen har definierat olika komponenter som finns i systemet kan det 
vara aktuellt att diskutera huruvida dessa påverkar lagernivåerna i ankomstlagret eller 

inte. Detta gör vi för att eventuellt kunna avgränsa systemet ytterligare genom att ta 
bort, för problemet, icke eller försumbart påverkande komponenter. 

 
De komponenter som vi anser att vi kan ta bort är mottagning och ankomstregistrering, 

d v s godsmottagningen, samt även den interna transport som sker mellan 
godsmottagning och ankomstlager samt mellan ankomstlager och produktion. Detta 

beror på att vi inte anser att godsmottagningen med sina aktiviteter och 
interntransporten påverkar lagernivåerna i så stor utsträckning.  

 
Mottagningen anser vi inte är en aktivitet som påverkar lagernivåerna i sig då detta 

endast är en hantering (förflyttning) av material från lastbil till godsmottagning. Vi 
anser även att ankomstregistreringen i sig inte påverkar lagernivåerna i ankomstlagren. 

Man kan tycka att godsmottagningen kan komma att påverka lagernivån om man 
missar att ankomstregistrera eller om man ankomstregistrerar fel eftersom 

lagersaldona inte stämmer då. Man får då en osäkerhet i lagersaldot som man kan 
behöva kompensera med extra lager enligt Persson och Virum (1996) och Hellberg 

(1992). Vi anser dock att risken för lagersaldofel p g a fel i ankomstregistreringen är 
liten då det mesta av materialet kommer in på pallar på rullbanden och enkelt skjuts av 

en och en med handscanner. Förekomsten av fel vid manuell ankomstregistrering är 
också ovanlig.  

 
Om osäkerhet i leveranserna finns kan detta också behöva kompenseras med extra 
lager enligt Hellberg (1992) och Persson och Virum (1996). Om inga kontroller görs i 

godsmottagningen om rätt antal av artikelnumren har kommit kan lagernivåerna 
påverkas om fel i leveranserna uppstår då osäkerhet i leveranserna finns. Detta anser vi 
dock har med leveransen från leverantören att göra och inte med godsmottagningen. 
Det är leverantörerna som skall se till att rätt antal skickas. Om fel antal pallar 

levereras mot vad som står skall levereras på fraktsedeln påverkas inte lagersaldot 
felaktigt då man endast ankomstregistrerar de pallar som kommit. Därför påverkas inte 
lagernivåerna av ankomstregistreringen i detta fall heller.  
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Efter att gods är ankomstregistrerat kan man även tänka sig att godset inte kommer till 
rätt ställe i ankomstlagren p g a missar i interntransporten. Lagernivåerna anser vi dock 

är rättvisande då man redan ankomstregistrerat detta gods innan transporten. Därför 
anser vi inte att ”borttappat” gods p g a interntransporter påverkar lagernivåerna då de 
ändå finns inom huset och finns att hitta. Tiden för interntransport skulle man kunna 
anse påverkar lagernivåerna då en lång tid gör att osäkerheten i efterfrågan under den 

längre tiden ökar och kan behöva kompenseras med extra lager enligt Hellberg (1992). 
Vi anser dock att denna interna transporttid är så liten i jämförelse med leveranstiden 
att den inte påverkar lagernivåerna i form av behov av extra lager. Av samma 
anledning kan man avgränsa bort den interna transporten mellan ankomstlager och 

produktion då den i sig inte påverkar lagernivåerna utan det är själva beställningarna 
(uttagen) som görs i produktionen som påverkar lagernivån. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att vi kan ta bort godsmottagningen, där mottagning och 

ankomstregistrering ingår, och den interna transporten mellan godsmottagning och 
ankomstlager samt mellan ankomstlager och produktion från det studerade systemet då 
inte dessa bedöms påverka lagernivåerna i ankomstlagren på BT. Dessa visas 
skuggade i figur 4.8 nedan. Övriga komponenter i systemet anser vi inte att vi kan ta 

bort då dessa kan anses påverka lagernivåerna. 
 

 
Figur 4.8: Sammanfattning systemets komponenter 

 

Med hänsyn till ovanstående diskussion kan vi därmed avgränsa vårt studerade system 
i figur 4.8 ytterligare till det studerade systemet som visas i figur 4.9.   
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Figur 4.9: Avgränsat studerat system. 

4.4 Uppgiftsdiskussion 

I problemdiskussionen kom vi fram till att det som påverkar lagringsutrymmet i 
ankomstlagret på BT är lagervolymen som enligt vår definition består av lagernivå 
respektive storleken på artiklarna i lagret. Då vi genom diskussion kom fram till att vi 

inte kan påverka storleken på artiklarna är det endast lagernivån som vi kan utreda för 
att ge förslag på hur BT kan minska behovet av utrymme i ankomstlagret. 
 
Vi har tidigare nämnt att Segerstedt (1997) säger att lagernivån i ett lager förändras av 

påfyllning genom inköp och uttag till produktion. Detta gäller också i BT:s fall, dvs. 
påfyllning genom inköp och uttag till produktionen påverkar lagernivån i 
ankomstlagret. Detta visas schematiskt i figur 4.10. 
 

 
Figur 4.10: Påverkande faktorer på förändringen i lager 

 

Enligt Olhager (2000), Lambert et al (1998) och Coyle (1997) kan ett lager bestå av 

olika lagertyper. Detta innebär att den totala lagernivån blir beroende av respektive 
lagertyps nivå vilken bestäms på olika sätt. De lager som författarna gemensamt 

nämner är omloppslager, säkerhetslager, spekulationslager, säsongslager eller 
utjämningslager samt processlager. Coyle (1997) tar också upp dött lager vilket även 

Lambert et al (1998) nämner samt marknadslager vilket Olhager (2000) också nämner. 
 

De lagertyper vi anser bygger upp ankomstlagret på BT är omloppslager, 
säkerhetslager och eventuellt dött lager. Anledningen till att de andra omnämnda 
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lagren inte tas med är att vi anser att spekulationslager, utjämningslager och 
säsongslager inte finns på BT. Processlager förekommer på BT men då dessa är 

belägna i produktionen ligger de utanför vårt studerade system och tas därför inte med. 
Marknadslager förekommer inte heller då produktion sker mot kundorder samt att ett 
marknadslager enligt teorin finns i färdigvarulagret vilket inte ingår i vårt system. Dött 
lager är något som vi måste utreda om det finns på BT då detta inte kan tas bort utan 

vidare men då det påverkar lagernivån om det finns. 
 
Om vi nu sammanför Segerstedts (1997) teori om påfyllning och uttag med de sorters 
lager som vi anser bygger upp ankomstlagret på BT får vi figur 4.11.  

 
Då teorin säger att lagernivån förändras av påfyllning och uttag och då omloppslager 
är den del av ett lager som förändras sätter vi dessa lika i figuren. Dött lager och 
säkerhetslager förändras inte genom påfyllning eller uttag utan ligger oftast på en fast 

nivå. Förutom de tre faktorer vi diskuterat ovan säger även Lambert et al (1998) att 
antal artikelnummer påverkar lagernivån. Då vi anser att antal artikelnummer inte 
påverkar ett speciellt lager utan hela lagernivån väljer vi att sätta antal artikelnummer 
som en egen faktor bredvid de olika sorters lagren.  

 
Då vi nu har kommit fram till vilka lagertyper som bygger upp den totala lagernivån i 
ankomstlagret på BT vill vi undersöka vilka faktorer som påverkar lagernivåerna i 
dessa typer av lager. Dessa faktorer vill vi ta reda på för att undersöka vilka som kan 

påverkas för att minska behovet av lagringsutrymme i ankomstlagret. Vi kommer nu 
att gå igenom dessa lagertyper i tur och ordning och ta fram de faktorer som vi funnit 
genom teorin påverkar respektive lagertyps nivåer. Detta är för att vi skall kunna 
komma fram till vilka frågor på respektive område som kan anses intressanta att ställa. 

De underliggande faktorerna tas fram m h a teori och sedan diskuteras, ur BT:s 
synpunkt, hur dessa kan påverka lagernivån. När vi går igenom dessa faktorer kommer 
vi att titta på nuläget hos BT och inte då takten är 50 000. 

Nivå i ankomstlager 

Dött lager Säkerhetslager 

Påfyllning - Uttag = Omloppslager Antal artikelnummer 

Figur 4.11: Sammanfattande bild på vad nivån i ankomstlagret består av 
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4.4.1 Dött lager 

Dött lager består enligt Lambert et al (1998) och Coyle (1997) av artiklar som inte har 

haft någon efterfrågan under en viss tid och därför kan ses som utgånget. Detta innebär 
att artiklarna tar upp plats i lagret utan att omsättas. Dött lager kan sägas bestå av ett 

omsättningslager där artiklarna inte längre omsätts samt eventuellt ett gammalt 
säkerhetslager. Vi har i teorin inte funnit några underliggande faktorer som kan 
påverka dött lager.  

4.4.2 Säkerhetslager 

Enligt Persson och Virum (1998) används säkerhetslager när det finns osäkerhet 

närvarande. Lagret används då för att kompensera för den osäkerhet som 
omloppslagret inte kan ta upp.  

Påverkande faktorer 
Om de osäkerheter som påverkar säkerhetslagret skriver Persson och Virum (1998) 
vidare att de osäkerheter som främst skapar ett behov för säkerhetslager är osäkerhet i 

efterfrågan under ledtiden (från beställning till leverans), osäkerhet i ledtiden från 
leverantör (leveranstiden) samt osäkerhet i registrerat lagersaldo. Även Olhager (2000) 
skriver att dessa osäkerheter kan ge upphov till säkerhetslager. Detta medför att de tre 
nämnda osäkerhetsfaktorerna är faktorer som kan påverka säkerhetslagret på BT.  

 
Även Hellberg (1992) nämner faktorer som påverkar säkerhetslagret. Han tar främst 
upp externa och interna osäkerheter. Externa osäkerheter är leveranssäkerhet och 
interna osäkerheter kan vara egna register vilket vi tolkar som egna lagerregister vilket 

enligt oss kan översättas till osäkerhet i lagersaldo. Leveranssäkerhet talar även 
Lumsden (1998) om och beskriver den som rätt vara, i rätt mängd och rätt kvalitet. 
Hellberg (1992) utelämnar i sitt begrepp leveranssäkerhet rätt vara och ersätter det 
istället med faktisk leveranstid. Faktisk leveranstid tolkar vi som det Persson och 

Virum (1998) kallar leveranspålitlighet och anser att detta är en faktor som kan 
påverka säkerhetslagret. Det är främst en dålig leveranspålitlighet i form av för sena 
leveranser som påverkar säkerhetslagret. En för tidig leverans påverkar istället 

omloppslagret. Enligt Lumsden (1998) hör denna faktor tätt samman med osäkerhet i 
leveranstid då en dålig leveranspålitlighet innebär leveranser i fel tid vilket medför en 

ökad osäkerhet i leveranstiden och därigenom ett ökat behov av säkerhetslager. Därför 
sammanför vi dessa faktorer till en gemensam faktor; sena leveranser. 

 
Lambert et als (1998) faktorer som handlar om kundservicenivå (i vårt fall 

servicenivån ut mot produktionen), leveranstid och efterfrågemönstret anser vi också 
kan påverka säkerhetslagret. Axsäter (1991) säger att säkerhetslagret påverkas av den 
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servicenivå som vill uppnås. En högre servicenivå ger därför också högre lager. 
Leveranstiden som Lambert et al (1998) nämner anser vi går under faktorn osäkerhet i 

efterfrågan under ledtiden då det inte är leveranstiden i sig som påverkar nivån i 
säkerhetslagret utan osäkerheten i efterfrågan som uppstår under ledtiden. Om 
leveranstiden är lång så blir tiden mellan prognos och verklig efterfrågan längre varför 
osäkerheten i efterfrågan ökar. Därför kommer i fortsättningen endast faktorn 

osäkerhet i efterfrågan att behandlas. Lambert et als (1998) faktor efterfrågemönster 
anser vi kan påverka säkerhetslagret genom den osäkerhet som kan finnas i 
efterfrågemönstret. Detta anser vi också går under faktorn osäkerhet i efterfrågan.  
 

Sammanfattningsvis visas i figur 4.12 de faktorer som vi kommit fram till skulle kunna 
påverka lagernivån i säkerhetslagret på BT. 

4.4.3 Omloppslager 

Omloppslager består enligt tidigare resonemang av påfyllning och uttag. Uttag till 
produktionen kommer vi inte att behandla i denna rapport annat än att det kommer att 
finnas i åtanke då förslag på ändringar i lagernivån diskuteras. Anledningen till detta är 

att vi anser att vi inte kan påverka lagernivåerna genom att påverka uttaget i 
produktionen som kommer att ses som konstant. Så fastän uttag till produktionen 
påverkar ankomstlagret anser vi att vi inte kan påverka hur ofta eller hur mycket som 

tas ut då det system som produktionen använder för att avropa material kommer att 
användas i framtiden. Vi kan heller inte påverka produktionen att beställa mer eller 

mindre material, mer sällan eller oftare. Eventuella ändringar i lagernivån skall dock 
ge bibehållen servicenivå gentemot produktionen.  

Påverkande faktorer  
De faktorer som vi i teorin har funnit kan påverka nivån i omloppslagret på BT är 
leveransfrekvens, beställningskvantitet, skalfördelar och leveranstid. Leveranstiden 

Lagernivå i 
säkerhetslager 

Osäkerhet i efterfrågan Sena leveranser Osäkerhet i lagersaldo 

Leveranssäkerhet Servicenivå 

Figur 4.12: Påverkande faktorer på säkerhetslagret 
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kommer i detta avsnitt att tolkas på två sätt. Vi kommer nu att gå igenom och diskutera 
dessa faktorer. 

 
Hellberg (1992) nämner leveransfrekvens (beställningsfrekvens) som något som 
påverkar omloppslagret. Även Lambert et al (1998) nämner att leveransfrekvens 
påverkar lagernivåerna varför leveransfrekvens placeras som en faktor som påverkar 

omloppslagret. Beställningskvantitet påverkar också omloppslagret enligt Hellberg 
(1992). Vi ser här ett samband med Lambert et als (1998) faktor skalfördelar då detta 
har med beställningsmängden att göra. Även Tersine (1994) säger att ekonomiska 
skalfördelar som t ex kvantitetsrabatter kan medföra att större kvantiteter beställs 

vilket ökar omloppslagret. Vi anser att det inte är skalfördelarna i sig som påverkar 
lagernivån utan istället är det deras påverkan på beställd kvantitet från leverantör. 
Skalfördelar kommer därför att diskuteras i samband med beställningskvantitet.  
 

Hellberg (1992) talar också om att leveranstid påverkar omloppslagret. Författaren 
menar att en kortare leveranstid kan minska omloppslagret genom att kontakten mellan 
prognos och verklig efterfrågan blir bättre. Då vi anser att den bättre kontakten mellan 
prognos och verklig efterfrågan medför att osäkerheten i efterfrågan minskar väljer vi 

att ersätta leveranstiden med osäkerhet i efterfrågan. Då är det i stället endast 
säkerhetslagret som påverkas. Detta eftersom osäkerhet i efterfrågan påverkar 
säkerhetslagret enligt Persson och Virum (1998) och Olhager (2000). Utöver detta 
nämner Lumsden (1998) och Aronsson et al (2003) att leveranspålitligheten d v s den 

faktiska leveranstidpunkten blir viktigare ju mindre lager som finns då en för tidig 
leverans kan orsaka platsbrist och en för sen leverans kan orsaka brist på artiklar. I det 
första fallet är det omloppslagret som får högre nivåer eftersom de beställda 
leveranserna kommer in tidigare än bestämt medan sena leveranser gör att 

säkerhetslagret måste användas. Tidiga leveranser sätts därför som påverkande faktor 
på lagernivån i omloppslagret. Det senare fallet har behandlats som faktorn sena 
leveranser i stycket om säkerhetslager.  

 
Vid en sammanfattning av diskussionen i föregående stycke kommer vi fram till att de 

faktorer vi funnit kan påverka omloppslagret på BT är leveransfrekvens, 
beställningskvantitet och tidiga leveranser vilket visas i figur 4.13. 
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4.4.4 Antal artikelnummer 

Enligt Lambert et al (1998) påverkar antalet artikelnummer lagernivån. Påverkan på 

lagernivån tolkar vi sker genom omloppslagret, säkerhetslagret och dött lager genom 
den minimilagring som varje artikelnummer måste ha i lagret. BT jobbar idag aktivt 
med att standardisera artikelsortimentet främst på nya truckmodeller vilket medför att 
vi anser att vi inte kan påverka denna del ytterligare. Då vår utredning också enligt 

direktiv ska hantera den sortimentsbredd som finns idag utreder vi inte denna faktors 
betydelse för problemet.  

4.4.5 Diskussion om påverkande faktorer 

Vi har nu diskuterat oss fram till ett antal faktorer som vi anser kan påverka dött lager, 
omloppslager och säkerhetslager på BT. Dessa faktorer kan påverka respektive 

lagertyp och på så sätt den totala lagernivån i ankomstlagret. Figur 4.14 visar alla de 
faktorer som kan påverka lagernivån.  

 

Lagernivå i omloppslager 

Leveransfrekvens 

Tidiga leveranser 

Beställningskvantitet 

Figur 4.13: Påverkande faktorer på omloppslagret 
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Vi kommer nu att föra en diskussion om hur dessa faktorer kan påverka varandra 

sinsemellan. Detta gör vi för att vi ska undvika en suboptimering när respektive faktor 
utreds för att utreda om utrymmesbehovet i ankomstlagret kan minskas. 

 
Dött lager har redan diskuterats ovan då det sades att dött lager kan anses bestå av ett 

omloppslager och ett eventuellt säkerhetslager.  
 
Hellberg (1992) skriver att en ökad leveransfrekvens innebär minskade 

beställningskvantiteter. Detta gör att sambandet mellan dessa två faktorer är starkt. Vid 
en ökning av leveransfrekvens, vilket ger minskade kvantiteter per leverans, måste 
hänsyn tas till bl a ekonomiska skalfördelar som kvantitetsrabatter. En minskad 
beställningskvantitet kan leda till att rabatterna försvinner vilket då ökar 

inköpskostnaderna. Aronsson et al (2003) och Lumsden (1998) säger att även 
servicenivån måste tas hänsyn till vid ändring i leveransfrekvens och 
beställningskvantitet. Ökat antal inleveranser och minskade kvantiteter per leverans 
ger minskade lager. På grund av det minskade lagret kan en för sen leverans orsaka 

brist i efterföljande led medan en för tidig leverans kan orsaka brist i lagringsutrymme 
eftersom omloppslagret ökar.  
 
Säkerhetslagret kan behöva ökas om mindre kvantiteter ska beställas samtidigt som 

servicenivån ska bibehållas. För att minskade lager inte ska innebära större problem är 

Omloppslager 

Säkerhetslager 

Lagernivå i 
ankomstlager 

Dött 
lager 

Osäkerhet i 
efterfrågan 

Sena 
leveranser 

Osäkerhet i 
lagersaldo 

Leverans- 
säkerhet 

Tidiga 
leveranser 

Leverans- 
frekvens 

Beställnings- 
kvantitet 

Servicenivå 

Figur 4.14: Faktorer som påverkar lagernivån i lager 
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pålitligheten i leveranser, d v s att leveranserna kommer vid rätt tidpunkt, och 
leveranssäkerhet, d v s rätt vara, rätt mängd och rätt kvalitet, viktiga. Är dessa faktorer 

höga kan säkerhetslagret minskas eftersom den externa osäkerheten i inleveranser 
minskas. 
 
Leveransfrekvens och beställningskvantitet hör också samman med vilket 

beställningssystem som används. Ofta bestämmer en faktor den andra t ex i det 
Axsäter (1991) kallar periodbeställningssystem där frekvensen bestäms först och sedan 
beställs olika kvantiteter beroende på hur mycket som ligger i lager vid en bestämd 
tidpunkt. Då BT för närvarande har ett pågående projekt där förutsättningarna för att 

ändra beställningssystem, framför allt till kanban mot leverantör, utreds kommer vi 
inte att utreda ett byte eller en komplettering av det beställningssystem som används. 
 
Enligt Hellberg (1992) kan en högre leveransfrekvens leda till sänkta lagernivåer. En 

högre leveransfrekvens kan enligt honom också leda till en ökad anpassningsförmåga 
gällande t ex kvalitetsfel och efterfrågan från kund. Även vi anser att tätare leveranser 
och mindre kvantiteter kan medföra snabbare upptäckt av fel i kvalitet, mängd eller att 
fel vara levererats. Detta beror på att eventuella fel upptäcks tidigare vid små 

kvantiteter då små kvantiteter omsätts snabbare än stora. 
 
Vid beräkning av säkerhetslager tas ofta hänsyn till vilken servicenivå som krävs 
(Olhager, 2000, Axsäter, 1991 och Lumsden, 1998). Ett sätt på vilket servicenivå 

tolkas är sannolikheten att inte få brist under en ordercykel (SERV1). Formeln för 
säkerhetslagret blir då: 
 

LT*
D

σ*k
L

σ*k

ledtidenunderetprognosfelförvikelsestandardav*aktorsäkerhetsfSL

==

==
 

 
I formeln ses ett samband mellan servicenivå, i form av säkerhetsfaktorn k, och 

osäkerheten i efterfrågan under ledtiden, 
L

σ . I formeln kan man även se ett samband 

mellan osäkerheten i efterfrågan under ledtiden σL och standardavvikelsen i efterfrågan 

och ledtiden, LT. Detta innebär att ju längre ledtiden är desto större blir osäkerheten i 
efterfrågan under ledtiden. Det går även att räkna ut säkerhetslagret genom att ta 
hänsyn till osäkerhet i ledtid. Då används i stället nedanstående formel (Olhager, 

2000): 

[ ]2σ(L)2D2Lσ*kSL +=  
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Servicenivån i BT:s fall är den servicenivå som ankomstlagret ska hålla ut mot 
produktionen. Servicenivån bestäms av BT vilket medför att den kommer att vara 

konstant för oss och att vi inte kan påverka servicenivån för att minska 
utrymmesbehovet i ankomstlagret. Vi måste dock tänka på servicenivån när vi utreder 
de andra påverkande faktorerna. 
 

Leveranstiden definierar Persson och Virum (1998) som tiden från 
behovsidentifikation fram till behovstillfredsställelse. Då BT skickar leveransplaner 
varje vecka över behovet ett år framåt till sina leverantörer sker inte alltid 
behovsidentifikation då beställning görs. Eftersom BT sätter fasta leveransdatum på 

sina leveransplaner spelar leveranstiden egentligen mindre roll. Det är istället 
leveranspålitligheten som är viktig för BT då det är viktigt att order kommer i rätt tid, 
d v s inte är sena. Tillåtet intervall för inleverans varierar från noll dagar till fem dagar 
på BT, d v s leverantören får inte vara sen men får leverera fem dagar för tidigt och 

räknas då som leveranspålitlig. Tidiga leveranser påverkar storleken på omloppslagret 
medan sena leveranser påverkar säkerhetslagret. 
 
Osäkerhet i lagersaldo anger Persson och Virum (1998) som en faktor som påverkar 

säkerhetslagret. Även Hellberg (1992) nämner att intern osäkerhet i t ex egna register 
påverkar säkerhetslagret. Vi kan inte finna någon teori som säger att denna faktor har 
något samband med resten av faktorerna.  

Sammanfattning  
Från diskussionen ovan kom vi fram till att de faktorer som påverkar lagernivåerna 

inte kan sägas vara helt isolerade från varandra utan hör samman till viss del. Deras 
inbördes påverkan måste därför tas hänsyn till när ändringar föreslås då fler faktorer 

kan påverkas av en ändring. 

4.4.6 Frågeställningar 

I ovanstående uppgiftsdiskussion kom vi fram till vilka faktorer som enligt teorin kan 

påverka lagernivåerna. Denna diskussion leder oss fram till frågor som är intressanta 
att besvara på BT för att komma fram till hur en sänkning av behovet av 
lagringsutrymme kan göras. Dessa frågor har grupperats inom respektive lagertyp och 
redogörs för nedan. Varje område består av ett antal analysfrågor vars svar beror på 

svaren för ett antal underliggande frågor. Dessa analysfrågor kommer att diskuteras i 
analyskapitlet medan de andra frågorna besvaras i empirikapitlet. 
 
Vi har genom teorin kommit fram till att storleken på artiklarna som lagras spelar stor 

roll för utrymmesbehovet. Därför är det extra intressant att sänka lagernivåerna på 
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artikelnummer som är stora. Stora artiklar förvaras främst i pallar varför vi anser att 
störst påverkan på utrymmet bör fås genom att minska lagernivåerna för 

artikelnummer som lagras i pallar. Dock har vi även lagernivåerna för mindre 
artikelnummer i åtanke då en mycket för hög nivå av sådana artiklar också påverkar 
utrymmet.  
 

Då det är pallarna som artiklarna lagras i som tar plats är det också viktigt att ta hänsyn 
till hur många artiklar som ryms i en pall när vi utreder hur mycket lagernivåerna kan 
sänkas. Om endast ett antal artiklar men inga pallar kan tas bort så har inte något 
utrymme vunnits. 

Dött lager 
Eftersom vi tidigare i uppgiftsdiskussionen har kommit fram till att förekomst av dött 
lager påverkar lagernivån är det intressant att ta reda på om sådant lager finns i BT:s 

ankomstlager. För att ta reda på detta kan man undersöka om det finns artikelnummer i 
ankomstlagren på BT som inte har efterfrågats under en tidsperiod som kan tas bort. 

Detta leder fram till följande frågor: 
 

1. Finns det artikelnummer som är döda, d v s som inte har haft efterfrågan 
under en tid och därför kan ses som utgångna? 

För att få svar på denna fråga måste vi först veta vilka artikelnummer som skulle 
kunna räknas som döda och utifrån detta ta reda på vilka som kan tas bort. Detta leder 

till nedanstående frågor: 

1.1 Vilka artikelnummer skulle kunna vara döda (utgångna)? 
1.2 Vilka av dessa kan tas bort? 
 

2. Hur många pallplatser tar dessa upp i lagret? 

Säkerhetslager 
På grund av den begränsade tiden inom vilken detta arbete utförs kommer utredningen 
av säkerhetslagret röra sig om att mer generellt undersöka vilka faktorer som finns 

närvarande och vad som gett upphov till dessa. Vi har också i diskussionen ovan 
kommit fram till att lagernivån i säkerhetslagret påverkar hur stort utrymme som 

behövs och att nivån påverkas av ett antal faktorer. Dessa faktorer påverkar även 
lagringsutrymmet i BT:s ankomstlager om de finns närvarande. Därför vill vi veta 

vilka av faktorerna som finns närvarande på BT.  
 

1. Vilka av faktorerna som påverkar lagernivån enligt teorin finns närvarande 
på BT? 

För att besvara denna fråga måste underliggande frågor besvaras: 
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1.1. Finns önskad servicenivå? 
1.2. Finns osäkerhet i efterfrågan? 
Denna fråga kan besvaras med hjälp av svaret på nedanstående fråga: 

1.2.1. Hur ser uttagsmönstren ut för artikelnumren i ankomstlagret? 
1.3. Förekommer sena leveranser? 
1.4. Förekommer brister i leveranssäkerheten, d v s sker returer till 

leverantörer p g a kvalitetsfel och felleveranser i form av fel artikel samt 
sker felleveranser i form av fel kvantitet? 

1.5. Förekommer osäkerhet i lagersaldo, d v s finns saldodifferenser vid 
inventeringar? 

 
För att kunna minska behovet av säkerhetslager måste dessa faktorer påverkas, t ex 
måste osäkerheterna minskas. För att göra detta måste vi först veta vad som påverkar 
att faktorerna finns närvarande. 

 

2. Vad ger upphov till att faktorerna finns? 

Omloppslager 
Lagernivån i omloppslagret är också något vi har kommit fram till påverkar hur stort 
utrymme som behövs. Därför påverkar lagernivåerna i omloppslagret på BT hur stort 

lagringsutrymme som behövs. 
 

För de artikelnummer som lagras i ankomstlagret vill vi ta reda på leveransfrekvens 
och beställningskvantitet för att kunna analysera hur de stämmer överens. Detta vill vi 

veta för att kunna utreda om dessa kan förändras så att lagernivåerna minskar. Vi vill 
även veta varför de är satta som de är då detta kan vara användbart i analysen. 

 

1. Vad har respektive artikelnummer för leveransfrekvens inlagd i systemet? 
 
Då produktionssystemet anpassar den kvantitet som beställs efter bl a lagersaldo, 
uteliggande order samt fastställda multipler vill vi ta reda på den verkliga 

beställningskvantiteten. Det som i produktionssystemet benämns som orderkvantitet är 
egentligen en multipel och inte en kvantitet som beställs varför vi även av denna 
anledning vill ta reda på den verkliga beställningskvantiteten. 
 

2. Vad har respektive artikelnummer för verklig beställningskvantitet? 
 
För att få reda på detta måste vi ha svar på fråga 1 samt underliggande frågor: 
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2.1 Vad är respektive artikelnummers orderkvantitet, d v s fastställda 
multipel? 
2.2 Vad är respektive artikelnummers förväntade behov för nästkommande 
år? 
2.3 Hur många arbetsveckor innehåller ett år? 
 

3. Varför är orderkvantiteter och frekvenser satta som de är? 
 

4. Hur kan leveransfrekvenserna och beställningsmängderna förändras så att 
lagernivåerna minskar? 

 
För att kunna besvara denna fråga vill vi ta reda på vilken leveransfrekvens 
artikelnumren ska ha enligt volymvärdet för att kunna jämföra denna frekvens med 
den frekvens som ligger inlagd i systemet. Anledningen till detta är att BT strävar efter 

att ett artikelnummers leveransfrekvens skall sättas beroende på vilket volymvärde 
artikelnumret har vilket nämndes i kapitel 2.6.1 där tabell 2.1 beskriver 
klassificeringens gränser. Då de frekvenser som idag är inlagda i systemet kan skilja 
sig från de i tabell 2.1 nämnda frekvenserna vill vi bedöma vilken av frekvenserna som 

innebär mindre upptaget lagringsutrymme. Detta kan vi göra genom att beräkna och 
jämföra täcktiderna som de olika frekvensalternativen innebär då en mindre täcktid 
innebär kortare liggtid i lager och därigenom tas mindre lagringsutrymme i anspråk.  
Då behöver nedanstående frågor besvaras.  

4.1. Vilken leveransfrekvens skall artikelnumren ha enligt volymvärdet?  
Denna fråga kan inte heller besvaras förrän nedanstående fråga undersökts: 

4.1.1. Vilket volymvärde har respektive artikelnummer?  
4.2. Vilken täcktid får respektive artikelnummer vid den i systemet inlagda 

leveransfrekvensen? 
För att besvara denna behövs svaren på frågorna 2, 2.2 och 2.3. 

4.3 Vilken täcktid får respektive artikelnummer vid leveransfrekvensen enligt 
volymvärdet? 
För att svara på denna fråga behövs svaren på fråga 2.1, 2.2, 2.3 samt 4.1.  

 
Tidiga leveranser är en faktor som vi enligt teorin fann påverkar lagernivåerna i ett 

omloppslager. Denna faktors påverkan på lagernivåerna på BT vill vi därför utreda. 
Eftersom man på BT bestämt att leverantörer får leverera hela fem dagar före men noll 

dagar efter önskat leveransdatum anser vi att vilken av dessa dagar leverantören 
levererar också avgör lagernivån i omloppslagret. Levereras artiklarna tre dagar innan 

utsatt datum kommer de att ligga tre dagar extra i lager än om de kommit på utsatt dag. 
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Därför finner vi det intressant att ta reda på hur fördelningen av leveranser är över 
intervallet. 

 

5. Hur stor andel av inleveranserna kommer på respektive dag inom det tillåtna 
leveransintervallet?  

För att besvara denna fråga måste vi få svar på nedanstående frågor: 

5.1 Hur många inleveranser sker totalt?  
5.2 Hur många inleveranser sker totalt 5, 4, 3, 2, 1 dagar före och på utsatt 
tid? 

 

Eftersom tidiga leveranser ökar lagernivåerna i omloppslagret är vi även intresserade 
av att undersöka andelen tidiga leveranser som anländer före det tillåtna intervallet. 
 

6. Hur stor andel av inleveranserna kommer före det tillåtna intervallet? 
För att besvara denna fråga kan svaren på fråga 5.1 och nedanstående fråga 
användas. 

6.1 Hur många leveranser anländer före det tillåtna leveransintervallet? 
 

För att kunna ge förslag på hur antalet tidiga leveranser skall kunna minskas måste vi 
ta reda på varför tidiga leveranser sker.  
 

7. Vad är orsaken till att leveranserna kommer före det tillåtna 
leveransintervallet? 
 

De leveranser som sker inom leveransintervallet är godkända eftersom de är 
leveranspålitliga men faktum kvarstår dock att tidiga leveranser ger högre lagernivåer i 

omloppslagret.  

Sammanfattning av frågeställningar 
De frågeställningar som skall besvaras som redovisades ovan kan sammanfattas i 
tabellerna 4.1, 4.2 och 4.3. Där har de frågor som kan besvaras genom att först 

analysera insamlad data sammanställts som analysfrågor medan frågor som utan 
analys kan besvaras har sammanställts som empirifrågor. 
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Tabell 4.1: Sammanfattning av frågeställningar för dött lager. 

Empirifrågor Analysfrågor 

  1.1 Vilka artikelnummer skulle kunna 

vara döda (utgångna)? 
  1.2 Vilka av dessa kan tas bort? 

1. Finns det artikelnummer som är döda,   

    d v s som inte har haft efterfrågan 
    under en tid och därför kan ses som 

    utgångna? 

2. Hur många pallplatser tar dessa upp 

    i lagret? 

  

 
 

Tabell 4.2: Sammanfattning av frågeställningar för säkerhetslager. 

Empirifrågor Analysfrågor 

  1.1 Finns önskad servicenivå? 
  1.2 Finns osäkerhet i efterfrågan? 
    1.2.1 Hur ser uttagsmönstren ut för    

            artikelnumren i ankomstlagret? 
  1.3 Förekommer sena leveranser? 

1. Vilka av faktorerna som påverkar 
     lagernivån enligt teorin finns 
     närvarande på BT? 

  1.4 Förekommer brister i leverans-     

        säkerheten, d v s sker returer till  
        leverantörer p g a kvalitetsfel och    

        felleveranser i form av fel artikel  
        samt sker felleveranser i form av 
        fel kvantitet? 

  

  1.5 Förekommer osäkerhet i lagersaldo, 

        d v s finns saldodifferenser vid 
        inventeringar? 

  

  2. Vad ger upphov till att  
    faktorerna finns? 
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Tabell 4.3: Sammanfattning av frågeställningar för omloppslager. 

Empirifrågor Analysfrågor 

1. Vad har respektive artikelnummer för 
     leveransfrekvens inlagd i systemet? 

  

2. Vad har respektive artikelnummer för 

    verklig beställningskvantitet? 

  

  2.1 Vad är respektive artikelnummers 
        orderkvantitet, d v s fastställda   
        multipel? 

  

  2.2 Vad är respektive artikelnummers 

        förväntade behov för nästkommande 
        år? 
  2.3 Hur många arbetsveckor innehåller 
        ett år? 

  

3. Varför är orderkvantiteter och  
    frekvenser satta som de är?   

  

  4.1. Vilken leveransfrekvens skall 
          artikelnumren ha enligt 

          volymvärdet? 
     4.1.1.  Vilket volymvärde har  

                 respektive artikelnummer? 

4. Hur kan leveransfrekvenserna och 
     beställningsmängderna förändras så att  

     lagernivåerna minskar? 

  4.2.  Vilken täcktid får respektive  
           artikelnummer vid den i systemet 

           inlagda leveransfrekvensen? 
  4.3.  Vilken täcktid får respektive  
           artikelnummer vid leverans- 
           frekvensen enligt volymvärdet? 

 

5. Hur stor andel av inleveranserna 
kommer på respektive dag inom det 

tillåtna leveransintervallet? 

  

  5.1. Hur många inleveranser sker  

          totalt? 

  

  5.2. Hur många inleveranser sker      
          totalt 5, 4, 3, 2, 1 dagar före och  

          på utsatt tid? 

  

6. Hur stor andel av inleveranserna  

    kommer före det tillåtna intervallet? 
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  6.1. Hur många leveranser anländer  
         före det tillåtna lev.intervallet? 

  

  7. Vad är orsaken till att leveranserna 

     kommer före det tillåtna 
     leveransintervallet? 

4.5 Avgränsningar 

Under arbetet gjordes några avgränsningar för att få en hanterbar uppgift. 

Avgränsningar i ett arbete kan, enligt Lekvall och Wahlbin (2001), vara av två olika 
slag; sakliga och av tids-/ kostnadsskäl. De sakliga avgränsningarna kan syfta till att se 

till att undersökningen antingen får ett speciellt djup eller en speciell bredd. Det är ofta 
bättre med ett begränsat område vilket kan ge djupare och mer tillförlitlig information 

än ett bredare område som kanske ger mer ytlig och osäker information. (Lekvall och 
Wahlbin, 2001) 

  
Avgränsningar av tids- och kostnadsskäl kan t ex vara att det inte går att undersöka 

alla enheter i en undersökning utan ett urval som representerar målpopulationen måste 
göras. Det handlar främst om att rikta in sig och fördela arbetsinsatserna så att man får 
ut bästa möjliga av informationen. (Lekvall och Wahlbin, 2001) 

4.5.1 Sakliga avgränsningar 

En av de avgränsningar som gjorts i detta arbete är att endast ta hänsyn till det 

utrymme som själva lagringen tar. Med andra ord tas ingen hänsyn till t ex 
kontorsutrymmen. Inom det område vi valde att studera har vi även avgränsat bort 
flera faktorer som vi funnit kan påverka storleken på lagringsutrymmet. Anledningen 
till dessa avgränsningar är att vi inte ansett oss kunna påverka dessa i någon större 

utsträckning samtidigt som företaget inte heller uttryckt någon önskan om att dessa ska 
utredas vidare. De faktorer som har avgränsats bort är layout m m, 

materialhanteringssystemet, antal artikelnummer, marknadernas storlek.  
 

Avgränsningar för det studerade systemet är att hänsyn inte tas till leverantörer eller 
produktion. Vi ser ingen möjlighet att kunna påverka leverantörernas eller den egna 
produktionen i sig för att minska utrymmesbehovet. Däremot finns leveranserna från 

leverantör till BT med eftersom dessa kan anses påverka lagernivåerna i ankomstlagret 
genom t ex leveranspålitlighet. Även godsmottagningen avgränsas bort då denna inte 
anses påverka de lagernivåer som finns lagrade i ankomstlagret. Vi har även valt att 
avgränsa bort servicenivån då vi inte kan påverka den för att minska lagernivåerna. 
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4.5.2 Avgränsningar av tids- och kostnadsskäl 

Eftersom examensarbetet endast sträcker sig över 20 veckor finns det en 

tidsbegränsning för hur mycket arbete som kan utföras. Denna tidsbegränsning innebar 
för vår del att vi inte hade möjlighet att utreda lagernivåerna i säkerhetslagret särskilt 

ingående utan valde att undersöka denna lagertyp mer generellt för att komma fram till 
generella rekommendationer för hur behovet av säkerhetslager skulle kunna minskas. 
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras valt synsätt, ansats och inriktning för undersökningen. 

Därefter redovisas tänkt tillvägagångssätt för att lösa uppgiften. Även felkällor och 

annan metodkritik kommenteras här liksom alternativa tillvägagångssätt och ansatser. 

5.1 Metodsynsätt 

För att angripa ett problem kan olika metodsynsätt användas. Enligt Arbnor och Bjerke 
(1995) gör synsätten skilda antaganden av problemet som ska studeras vilket leder till 
att synsätten på olika sätt angriper det vi vill förstå, förklara och förbättra. Olikheterna 
mellan synsätten grundar sig i de antaganden om hur verkligheten ser ut som måste 

göras för att verkligheten ska kunna undersökas, förstås och förklaras. De synsätt som 
Arbnor och Bjerke (1995) nämner är analytiskt synsätt, aktörssynsätt och 
systemsynsätt. 

Analytiskt synsätt 
I det analytiska synsättet utgår undersökaren från att ”helheten är summan av delarna”. 
Med detta menas att helheten kan förklaras m h a kunskap om de separata delarna. De 
bästa enskilda delarna bör med andra ord ge den bästa helheten. (Arbnor och Bjerke, 
1995) 

Aktörssynsätt 
Aktörssynsättet innebär att ”helheten förstås utifrån delarnas egenskaper”. Detta 
synsätt är inte ute efter att förklara en viss sak utan istället förstå sociala helheter. 

Aktörssynsättet vill för enskilda aktörers handlingar och omgivande miljö kartlägga 
betydelse och innebörd. Detta innebär att den bästa helheten fås genom de aktörer som 

integrerar bäst i det sociala sammanhang det handlar om. (Arbnor och Bjerke, 1995) 

Systemsynsätt 
Systemsynsättet utgår från att ”helheten avviker från summan av delarna”. Detta 

innebär att relationerna mellan delarna blir viktiga då helheten ska förklaras. Det är 
inte bara delarna i sig som bygger upp helheten utan även sambanden mellan delarna 
ger effekter på helheten. Dessa effekter kan vara både positiva och negativa. (Arbnor 
och Bjerke, 1995) 

Valt synsätt 
Vi väljer att i vårt arbete ha ett systemsynsätt. Anledningen till detta är att vi vill 
undersöka hur olika delar relateras till dels varandra men även till helheten. Vårt 

problem består av delar som bör betraktas i förhållande till andra delar eftersom en 
förbättring i den ena delen kan innebära en försämring i den andra delen vilket kan 

leda till en försämrad helhet. 
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5.2 Undersökningsansats 

Undersökningsansatsen för ett arbete bestäms av två faktorer. Dels om undersökningen 

ska göras på ”djupet” eller ”bredden”, dels om undersökningen ska använda 
kvantitativa eller kvalitativa data och analysmetoder. (Lekvall och Wahlbin, 2001) 

 
Om undersökningen görs på ”djupet” kallas detta för en fallstudieansats. Detta innebär 
att endast ett enskilt eller ett fåtal undersökningsobjekt studeras mycket noga. En 
undersökning där ett större antal objekt studeras i syfte att jämföras för att kunna dra 

slutsatser om större grupper kallas en tvärsnittsstudieansats. Det går även att använda 
en tidsserieanalys. Denna används när en viss utveckling över tiden vill undersökas. 
(Lekvall och Wahlbin, 2001) 

 
Skillnaden på en kvantitativ och en kvalitativ analys är, enligt Lekvall och Wahlbin 

(2001), att data i den kvantitativa analysen samlas in i sifferform för att sedan 
analyseras m h a matematisk-statistiska metoder. Data i en kvalitativ analys kan inte 

översättas i sifferform och kan därför inte analyseras med ovanstående metoder. 
 

Den information som samlas in kan vara både primär och sekundär. Primär data är 
data som samlas in från den ursprungliga källan medan sekundär data redan finns 

tillgänglig genom t ex olika register. (Lekvall och Wahlbin, 2001) 

5.2.1 Vald ansats 

Vi kommer i vårt arbete att arbeta med en fallstudieansats då vi studerar ett företag på 
djupet och inom ett begränsat område, d v s ankomstlagret. Det är utrymmesbehovet i 

ankomstlagret som skall undersökas närmare d v s vi skall inte göra någon jämförelse 
mellan flera lager. Vi ska istället undersöka ankomstlagret på djupet för att finna 

faktorer som kan påverkas för att minska behovet av utrymme. Vi kommer att använda 
både kvantitativ och kvalitativ data i undersökningen. Den kvantitativa delen kommer 

från register över bl a lagersaldon m m medan den kvalitativa delen kommer från 
intervjuer med personal på BT. Den data som samlas in kommer därför att bestå av 
både primärdata och sekundärdata. Primärdata kan t ex vara svar på frågor till personal 

på BT medan sekundärdata kan vara listor över artikelnummer vi får ut från 
produktionssystemet. 

5.3 Undersökningens inriktning 

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) kan undersökningar sägas vara explorativa, 
beskrivande, förklarande eller förutsägande beroende på deras inriktning.  
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En explorativ undersökning är avsedd att ge en grundläggande kunskap och förståelse 
för ett område om man inte vet tillräckligt mycket om det aktuella området för att 

kunna ge förslag på handlingsalternativ. Resultatet av en sådan undersökning används 
ofta som underlag inför en framtida undersökning eller för att ge idéer eller uppslag till 
handlingsalternativ.  
 

Beskrivande undersökningar har som syfte att beskriva hur situationer ser ut, det kan 
t ex vara en kartläggning av konsumenters köpvanor. Undersökningen har inte som 
syfte att förklara varför något ser ut som det gör utan endast hur det ser ut.  
 

Om en undersökning är förklarande försöker man hitta orsakssamband mellan olika 
faktorer. Man försöker alltså i detta fall förklara hur olika faktorer påverkar varandra.  
 
Om man i sin undersökning avser att uttala sig om den framtida utvecklingen, om 

vissa förutsättningar råder, talar man om en förutsägande undersökning. Resultatet blir 
alltså en prognos för vad som troligtvis kommer att inträffa under vissa förutsättningar. 

5.3.1 Vald inriktning 

Då vårt arbete syftar till att ge förslag på hur man kan minska behovet av 
lagringsutrymme genom att undersöka hur olika faktorer påverkar lagernivåerna kan 

undersökningen anses vara av förklarande karaktär. Vi försöker även klargöra vilka 
samband som finns mellan de faktorer som påverkar lagernivåerna för att komma fram 

till hur olika förslag påverkar andra delar av systemet.  

5.4 Arbetsgång 

Arbetsgången i detta arbete grundar sig på det Wahlbinska U:et (Lekvall och Wahlbin, 
2001). Den arbetsgång som författarna tar upp har modifierats så att den passar detta 

arbete. Arbetsgången detta arbete ska följa visas i figur 5.1. 
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5.4.1 Inledning 

För att få en uppfattning om det problem vi ställts inför gjorde vi en inledande studie 

för att ta reda på bakgrunden till det problem BT hade. Tillsammans med handledare 
på BT och handledaren på universitetet analyserade vi problemet för att komma fram 
till ett syfte. Bakgrunden bestod av en kort beskrivning av företaget samt bakgrunden 
till det problem de hade. Denna bakgrund ledde sedan ner till ett syfte vilket vi 

formulerade på följande sätt: 

”Syftet med detta arbete är att ge förslag på hur BT Products kan minska 
behovet av lagringsutrymme i ankomstlagret.” 

Vi fick från början även en rad direktiv från företaget som skulle följas under arbetets 

gång. Dessa specificerades också upp. Utöver detta klargjorde vi den terminologi som 
vi använder i arbetet för att underlätta förståelsen för läsaren. 

5.4.2 Nulägesbeskrivning 

Efter att bakgrund och syfte skrivits ville vi ta reda på mer om företaget för att få en 
helhetsbild över verksamheten och även få mer information om just de delar av 

företaget som berördes av det upplevda problemet. Vi började med att beskriva BT 
Industries för att sedan berätta om BT Products och detta företags olika enheter. Under 

BT Products beskrev vi verksamheten på den i arbetet berörda avdelningen eltruckar 
för att få en övergripande bild av flödet. Särskilt flödet till och från ankomstlagret var 

av intresse. 

Beslutsanalys 

Syfte 

Datainsamling 

Planeringsrapport 

Metodavsnitt 

Uppgiftsprec. 

Referensram 

Slutsatser 

Analys och tolkning 

Värdering av metod 

Sammanställning 
av insamlad data 

Rekommendationer 

Figur 5.1: Arbetets arbetsgång 
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5.4.3 Referensram 

När nulägesbeskrivningen var klar och vi ansåg oss ha tittat på alla de delar som kunde 

vara intressanta för oss i vårt arbete började vi studera teorier som kunde anses 
lämpliga att applicera på problemet. Eftersom det upplevda problemet hos BT var 

utrymmesbrist i ankomstlagret började vi med att titta på lagerteori i allmänhet och 
teorier om vad som påverkar utrymmesbehovet i ett lager i synnerhet. Teori som vi 
fann var lagertyper och lagerindelning, lagerstyrning, materialförsörjning m m. 

5.4.4 Uppgiftsprecisering 

För att kunna fortsätta arbetet behövde vi precisera vår uppgift ytterligare. Vi började 

med att utgå från de teorier vi funnit som påverkar behovet av utrymme i lager för att 
bryta ner uppgiften i faktorer som vi kan påverka för att minska behovet av 

lagringsutrymme. Vi kom fram till att det var faktorn lagernivå som vi kunde påverka 
för att minska behovet av lagringsutrymme. Därefter bröt vi, m h a Churchmans 

(1996) teori, ner det övergripande systemet som vi tidigare definierat till ett studerat 
system. Vi definierade sedan vilka faktorer, som vi funnit i teorin, som påverkade 

lagernivåerna i de olika lagertyper som framkommit i teorin. Utifrån diskussionen 
specificerade vi sedan några frågeställningar som vi skulle undersöka för att få fram 

hur en sänkning av lagernivåer kan ske på BT.  

5.4.5 Planeringsrapport 

Under första delen av arbetet med ovanstående områden skrevs en planeringsrapport. 

Planeringsrapporten bestod av alla bearbetade områden innan själva datainsamlingen 
och låg till grund för det fortsatta arbetet. 

5.4.6 Datainsamling och tillvägagångssätt 

Under datainsamlingen samlades nödvändig data in som behövdes för att besvara 
frågorna som specificerades i uppgiftsdiskussionen. Resultatet, svaret på frågorna, 
bearbetades och analyserades sedan för att nå fram till slutsatser och åtgärdsförslag.  

 
När vi överblickade de olika lagertyperna kom vi fram till att inte hela 
artikelsortimentet som kommer att förvaras i det gemensamma ankomstlagret kunde 

analyseras i alla dessa. För en del av artikelnumren genereras inget behov ett år framåt 
i systemet då de är specialartiklar och köps när behov uppstår i den mängd som 

behövs. Dessa artikelnummer analyserades av denna anledning inte inom 
omloppslagret då vi i analysen av denna lagertyp använder oss av parametern behov 1 

år för att svara på frågorna. Om den är noll blir ingen analys aktuell. Eftersom 
säkerhets- och omloppslagret är nära sammanhängande ville vi analysera samma 

sortiment i de båda varför vi även i datainsamlingen och analysen av säkerhetslagret 
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tog bort de artikelnummer som inte genererade något behov ett år framåt. Antalet 
artikelnummer som av denna anledning togs bort är ca 600 stycken. När vi däremot 

behandlade det döda lagret var det endast de artikelnummer som inte genererade något 
behov som var aktuella, varför det togs hänsyn till dessa artikelnummer för denna 
lagertyp. 
 

Då det under datainsamlingen framgick att det inte var möjligt att ur 
produktionssystemet få ut storleksinformation om artikelnumren så kunde frågor där 
denna information behövdes inte besvaras fullt ut. Den enda möjligheten att få svar på 
sådana frågor eller att kunna analysera utrymmespåverkan var att fysiskt gå igenom 

berörda artikelnummer för att utreda storleken. Detta hade inte varit ett effektivt sätt 
att jobba på samtidigt som tiden för detta examensarbete är begränsat vilket 
omöjliggör en sådan tidskrävande utredning. Detta ledde till att vi stället valde att 
fokusera generellt på lagernivå. 

 
Nedan tas de frågor upp som redovisades i uppgiftsdiskussionen och samtidigt anges 
hur vi gick tillväga för att besvara dessa. De beräkningar och analyser som görs för att 
besvara frågorna har alla gjorts i programmet Excel. 

Dött lager 
1. Finns det artikelnummer som är döda, d v s som inte har haft efterfrågan 
under en tid och därför kan ses som utgångna? 

 
Denna fråga kunde endast besvaras efter att nedanstående frågor besvarats. Med hjälp 

av svaren på dessa frågor fick vi då veta vilka artikelnummer som kunde ses som 
utgångna och därför kunde tas bort ur ankomstlagret. 

 

1.1 Vilka artikelnummer skulle kunna vara döda (utgångna)? 
Då teorin inte säger hur lång tid en artikel skall ha varit utan efterfrågan innan den kan 
räknas som utgången valde vi att titta på de artikelnummer som skulle kunna vara 
döda. För att få ut de artikelnummer som skulle kunna vara döda studerade vi en lista 

från produktionssystemet över de artikelnummer som ligger i ankomstlagret som inte 
har behov ett år framåt och inte någon förbrukning i år. (Detta tidsspann valdes för att 
garanterat få med alla artikelnummer som skulle kunna vara aktuella att ta bort ur 
lagret. Artikelnummer som har behov ett år framåt kan inte vara döda eftersom 

efterfrågan finns, även om förbrukningen för densamma är noll innevarande år. 
Samtidigt kan artikelnummer som har förbrukning i år inte heller vara döda eftersom 
de då har haft efterfrågan nära i tiden.) 
 



Examensarbete 5 Metod 
Ekonomiska Institutionen   

 81

1.2 Vilka av dessa kan tas bort? 
För att bedöma vilka av de artikelnummer som ansetts kunna vara döda som verkligen 

var utgångna fick de ansvariga materialplanerarna gå igenom sina artikelnummer. 
Anledningen till detta är att det på listan även kunde finnas med artikelnummer som är 
helt nya i sortimentet och som därför inte ännu fått någon förbrukning eller genererat 
något behov framöver. Vissa artikelnummer genererar heller inte något behov ett år 

framåt i produktionssystemet, trots att de skall användas, varför man inte kan ta bort 
dessa artiklar utan att utreda dem individuellt. Det finns även artikelnummer som inte 
efterfrågas i så stora mängder och så ofta vilket gör att artikelnummer utan 
förbrukning i år inte heller bara kan tas bort utan vidare. Ingen av dessa kategorier av 

artikelnummer kan ses som utgångna och hör inte till det döda lagret som vi var ute 
efter i detta fall. Materialplanerarna var därför de enda som skulle kunna avgöra vilka 
artikelnummer som kunde anses vara utgångna ur sortimentet eftersom vi inte har den 
kunskapen själva samt då systemet inte kan ge någon information om vilka 

artikelnummer som hör till vilken kategori.  
 

2. Hur många pallplatser tar dessa upp i lagret? 
Denna fråga kunde endast besvaras genom att handfast gå ut i lagret och titta för varje 

artikelnummer hur mycket plats som artikelnumren fysiskt tog upp i lagret. Detta beror 
på att ingen information om hur stor en viss artikel är eller hur många som finns i en 
pall finns lagrad i systemet. Inte heller viktinformation finns angiven i systemet som 
vägledning. Därför kunde man inte bedöma hur stor plats som skulle kunna frigöras 

utan att gå igenom varje artikelnummer för sig. Då antalet döda artikelnummer blev 
för stort för att tidsmässigt hinna undersöka hur stor plats alla dessa tog upp i lagret 
fick vi lämna denna fråga obesvarad och endast ange hur många artiklar (både 
artikelnummer och antal) som kunde tas bort.  

 
Med hjälp av svaren på dessa frågor kunde vi ge förslag på hur BT kan göra för att 
minska lagernivåerna genom att ta bort döda (utgångna) artiklar. Eftersom inte 

storleken på artiklarna kunde utredas inom tidsramen kunde vi inte ange hur mycket 
utrymme som kunde utvinnas om lagernivåerna sänktes enligt våra förslag. 

 
De artikelnummer som utreddes fortsättningsvis för övriga lagertyper var de 

artikelnummer som kommer att ligga i det gemensamma ankomstlagret som blev kvar 
efter att de artikelnummer som kunde anses som döda tagits bort. Endast de 

artikelnummer som genererar behov i produktionssystemet analyserades vidare vilka 
var 6159 till antalet. 
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Säkerhetslager 
1. Vilka av faktorerna som påverkar lagernivån enligt teorin finns närvarande på 
BT? 
Denna fråga kunde endast besvaras med hjälp av svaren på nedanstående frågor där vi 
utreder om respektive faktor som vi fick fram i teorin finns på BT. När dessa frågor 
besvarats kunde vi säga vilka av faktorerna som fanns närvarande. 

 

1.1 Finns önskad servicenivå? 
Denna fråga besvarades genom att fråga vår handledare på BT om någon önskad 
servicenivå finns. 

 

1.2 Finns osäkerhet i efterfrågan? 
För att besvara denna fråga behövde vi först veta hur uttagsmönstren såg ut för 
artikelnumren i ankomstlagret. När vi fått reda på detta kunde vi se om uttagen 

varierade för några artikelnummer och därigenom gav upphov till en osäkerhet i 
efterfrågan.  
 

1.2.1 Hur ser uttagsmönstren ut för artikelnumren i ankomstlagret? 
Med hjälp av en lista från körningar i produktionssystemet kunde vi få ut hur 
artikelnumren tagits ut till produktion. Denna lista visade för varje artikelnummer de 
gjorda uttagen under veckorna 43-46. Med hjälp av dessa uttag beräknades 
standardavvikelsen för dessa i Excel för att få ut standardavvikelsen i efterfrågan och 

därigenom se om den var skild från noll. 
 

1.3 Förekommer sena leveranser? 
Detta tog vi reda på genom att titta på en lista över alla inleveranser till BT från 

november 2002 till oktober 2003 där det angavs levererat artikelnummer, leverantör 
och om leveransen var sen, tidig eller i tid för att se om några av artikelnumren i 
ankomstlagret levererats för sent och i så fall med hur många dagar.  

 

1.4 Förekommer brister i leveranssäkerheten, d v s sker returer till 
leverantörer p g a kvalitetsfel och felleveranser i form av fel artikel samt 
sker felleveranser i form av fel kvantitet? 

Den del av leveranssäkerheten som rör kvalitetsfel och leveranser av fel artiklar 
undersökte vi genom att titta på en lista över de returer som gjorts till leverantörerna 

från november 2002 till oktober 2003 där returnerat artikelnummer, leverantör och 
antalet returnerade artiklar angavs för att se om några av artikelnumren i ankomstlagret 

returnerats. För att se om brister i leveranssäkerhet uppstår p g a leveranser med fel 
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kvantiteter undersökte vi sammanställd leverantörsstatistik över leveranser från 
december 2002 till november 2003 med felaktiga kvantiteter. Statistiken var 

sammanställd månadsvis för varje leverantör. Denna statistik valdes framför körningar 
i produktionssystemet artikelnummervis då körningarna skulle ha tagit för lång tid att 
sammanställa samtidigt som leverantörsstatistik över detta ständigt finns tillgängligt på 
företaget. Anledningen till att denna statistik inte avser samma period som övriga listor 

är att denna körning begärdes i december 2003 och att statistik från november 2002 då 
är borttagen ur historiken. 
 

1.5 Förekommer osäkerhet i lagersaldo, d v s finns saldodifferenser vid 
inventeringar? 

För att få svar på denna fråga undersökte vi resultatet från inventeringar för 
artikelnumren i ankomstlagret för att se om det fanns några differenser mellan 
systemets saldo och det faktiska antalet. De inventeringar som studerades utfördes 

under september till november 2003. 
 

2. Vad ger upphov till att faktorerna finns? 
Denna fråga besvarade vi med hjälp av både kvalitativ och kvantitativ data. För att få 

reda på vad som ger upphov till att servicenivån finns pratade vi med handledaren på 
BT. Bakgrunden till att osäkerhet i efterfrågan finns fick vi fram genom den formel 
som redovisats för att beräkna säkerhetslagret om osäkerhet i efterfrågan finns. Skälen 
till att sena leveranser, brister i leveranssäkerhet och osäkerhet i lagersaldo 

förekommer fick vi reda på genom de analyser som vi gjorde av de listor som 
studerades.  
 
Svaren på dessa frågor ledde genom analys fram till förslag på hur faktorerna som 

finns närvarande på BT kan påverkas för att minska behovet av säkerhetslager. 

Omloppslager 
I uppgiftspreciseringen kom vi m h a teori och nulägesbeskrivning fram till ett antal 
faktorer som påverkar lagernivån i omloppslagret. Vi kom även fram till ett antal 

frågor som vi ville ha svar på för dessa faktorer. Faktorerna var beställningskvantitet, 
leveransfrekvens och tidiga leveranser.  
 

1. Vad har respektive artikelnummer för leveransfrekvens inlagd i systemet? 
För att besvara denna fråga utgick vi från en lista som vi fått genom en körning i 
produktionssystemet. I denna lista fanns information om artikelnummer, befintlig 
leveransfrekvens, orderkvantitet (multipel) samt behov 1 år framåt. 
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2. Vad har respektive artikelnummer för verklig beställningskvantitet? 
Beställningskvantiteten var en faktor som inte kunde fås direkt ur produktionssystemet 

utan beräknades m h a svaren på följande frågor: 
 

2.1 Vad är respektive artikelnummers orderkvantitet, d v s fastställda 
multipel? 

 
2.2 Vad är respektive artikelnummers förväntade behov för nästkommande 
år? 

 

Fråga 2.1 och 2.2 besvarades m h a listan som användes för att besvara fråga 1. 
 

2.3 Hur många arbetsveckor innehåller ett år? 
Denna fråga besvarades kvalitativt av personal på BT.  

 
Genom att använda svaren på ovanstående frågor kunde den verkliga 
beställningskvantiteten för respektive artikelnummer räknas fram. Först beräknades 
behovskvantiteten för en beställningsperiod fram d v s den mängd artiklar som skulle 

behöva beställas för att täcka efterfrågan under tiden mellan två på varandra följande 
leveranser. Då flera artikelnummer har multiplar går det inte alltid att beställa 
behovskvantiteten utan hänsyn måste tas till multipeln. Formlerna som användes visas 
nedan: 

 

bef
FW

48

år1Behov
titetBehovskvan ×=  

 

itetOrderkvant
itetOrderkvant

titetBehovskvan
ROUNDUPtgskvantiteBeställnin ×







=  

 
I formeln för beställningskvantitet används ordet ROUNDUP. Då beräkningarna 

utfördes i Excel användes detta kommando för att avrunda resultatet av uttrycket inom 
parentesen uppåt till ett heltal. Anledningen till att vi använde behov 1 år framåt och 

inte förbrukning i år i denna uträkning var att vi ville att resultatet skulle spegla nutid 
och framtid, inte dåtid. Vi ville att förändringarna skulle baseras på kommande år för 

att ge genomslag under de förutsättningarna.  
 



Examensarbete 5 Metod 
Ekonomiska Institutionen   

 85

3. Varför är orderkvantiteter och frekvenser satta som de är? 
Denna fråga besvarades både m h a kvalitativ och kvantitativ data. För att ta reda på 

varför orderkvantiteterna (multiplarna) är satta som de är pratade vi med 
materialplanerarna då det är de som har kontakt med leverantörerna och registrerar 
multiplarna i produktionssystemet. Vi ville bl a få reda på uppkomsten till multiplarna. 
För att få reda på varför frekvenserna är satta som de är pratade vi också med 

materialplanerarna eftersom de sätter leveransfrekvenserna. Vi undersökte även denna 
fråga genom volymvärdesklassificeringen. 
 

4. Hur kan leveransfrekvenserna och beställningsmängderna förändras så att 
lagernivåerna minskar? 

Svaret på denna fråga kunde inte fås direkt ur systemet utan ytterligare frågor behövde 
besvaras och analyseras. Frågorna nedan beskriver den information som behövdes. 
 

4.1 Vilken leveransfrekvens skall artikelnumren ha enligt volymvärdet? 
Denna fråga kunde inte besvaras enbart genom att titta på en ny frekvens i systemet 
utan ytterligare data behövde inhämtas från systemet. 
 

4.1.1 Vilket volymvärde har respektive artikelnummer? 
Frågan besvarades genom att titta på en lista från produktionssystemet där 
artikelnummer och volymvärde för alla artikelnummer i ankomstlagret visades.  
 

För att få fram vad leveransfrekvensen borde vara för varje artikelnummer enligt 
volymvärdesklassificeringen jämförde vi volymvärdet för respektive artikelnummer 
med den uppdelning på leveransfrekvenser som BT arbetar efter.  
 

4.2 Vilken täcktid får respektive artikelnummer vid den i systemet inlagda     
leveransfrekvensen? 

För att besvara denna fråga behövdes svaren på frågorna 2, 2.2 och 2.3 d v s den 

verkliga beställningskvantiteten, behov 1 år framåt samt antal arbetsveckor på ett år. 
 

Datan användes för att räkna ut den tid i veckor som den verkliga 
beställningskvantiteten räcker. För att besvara detta beräknades först behov 1 år framåt 

om till behov per vecka. Därefter jämfördes detta behov med den verkliga 
beställningskvantiteten för att se hur många veckor beställningskvantiteten räcker.  
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4.3 Vilken täcktid får respektive artikelnummer vid leveransfrekvensen enligt 
 volymvärdet? 

För att svara på denna fråga behövdes samma information som i 4.2 med undantag för 
att den i systemet inlagda leveransfrekvensen ersattes med den i fråga 4.1 framräknade 
leveransfrekvensen enligt volymvärdet. Vi behövde även ta reda på den verkliga 
beställningskvantiteten för leveransfrekvensen enligt volymvärdet för att svara på 

denna fråga. Beställningskvantiteten räknades ut på samma sätt som i fråga 2 med 
undantag för att leveransfrekvensen enligt volymvärdet användes. Täcktiden räknades 
ut på samma sätt som i 4.2 vilket gav ett resultat som visade hur många veckor den 
verkliga beställningskvantiteten räckte då leveransfrekvensen enligt volymvärdet 

användes. 
 
För att besvara frågan hur frekvenser och beställningskvantiteter kan förändras började 
vi med att jämföra täcktiderna för de två olika frekvensalternativen. Vid jämförelsen 

fick vi fram de frekvenser som gav de kortaste täcktiderna, d v s de kortaste liggtiderna 
i lager, för artikelnumren. Detta resulterade i en föreslagen frekvens vilken var någon 
av dessa två frekvensalternativ. Därefter undersökte vi hur den föreslagna frekvensen 
stämde överens med den täcktid frekvensen gav upphov till. Om de inte stämde 

överens analyserade vi vad detta kunde bero på.  
 
I analysen kontrollerade vi vårt resultat, vår föreslagna frekvens, genom att räkna ut 
lageromsättningshastigheten för de tre olika frekvensmöjligheterna; i systemet inlagd 

frekvens, frekvens enligt volymvärdet och frekvens enligt förslag. Den formel vi 
använde för att beräkna lageromsättningshastigheten visas nedan.  
 

2

frekvens vald vid tgskvantitebeställnin Verklig
år1Behov

ighettningshastLageromsät =  

 
Denna formel skiljer sig något från den i teorin nämnda formeln. Vi har valt att räkna 
ut lageromsättningshastigheten med avseende på kvantitet och har valt behov 1 år 

framåt som omsättningsfaktor och genomsnittlig lagernivå med avseende på verklig 
beställningskvantitet som lagersaldofaktor. Denna valdes då vi ansåg att dessa bäst 
visade den rådande situationen. 
 

Tidiga leveranser var en faktor som vi i teorin fann påverkar lagernivåerna i ett 
omloppslager. Denna faktors påverkan på lagernivån i BT:s ankomstlager ville vi 
därför utreda. Frågor som ställdes på detta område var fråga 5-7. Eftersom man på BT 
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bestämt att leverantörer får leverera fem dagar före utsatt leveransdatum ansåg vi att 
vilken av dessa dagar leverantören levererar också avgör lagernivån i omloppslagret. 

Levereras artiklarna tre dagar innan utsatt datum kommer de att ligga tre dagar extra i 
lager än om de kommit på utsatt dag. Därför fann vi det intressant att ta reda på hur 
fördelningen av leveranser var över intervallet. 
 

5. Hur stor andel av inleveranserna kommer på respektive dag inom det tillåtna 
leveransintervallet? 

Denna fråga kunde inte besvaras direkt i systemet utan data behövde samlas in för att 
slutligen kunna komma fram till andelen. Den data som samlades in beskrivs nedan. 

 

5.1 Hur många inleveranser sker totalt?  
Svaret på denna fråga fick vi från en lista som tagits ut från produktionssystemet. 
Denna lista visade alla inleveranser som skett mellan november 2002 och oktober 

2003. Den visade levererat artikelnummer, leverantör, om leveransen var tidig, sen 
eller rätt samt med hur många dagar. Att leveransen var tidig innebar enligt systemet 
att den inte kom på det planerade leveransdatumet enligt leveransplanen d v s det 
tillåtna leveransintervallet ingick här som tidig leverans. Med hjälp av en pivot-tabell 

kunde totalt antal inleveranser tas fram m h a artikelnummer och antal inleveranser. 
 

5.2 Hur många inleveranser sker totalt 5, 4, 3, 2, 1 dagar före och på utsatt 
tid? 

Denna fråga besvarades också m h a genomgång av listan som togs ut till föregående 
fråga. Genom pivottabell kunde fördelningen av inleveranserna på respektive dag fås.  
 
Genom svaren på frågorna 5.1 och 5.2 kunde andelen som kommer på respektive dag 

inom det tillåtna leveransintervallet beräknas. Antal leveranser per dag dividerades 
med totalt antal leveranser vilket gav en procentsiffra på hur stor del av inleveranserna 
som kom på respektive dag. 

 

6. Hur stor andel av inleveranserna kommer före det tillåtna intervallet? 
För att kunna besvara frågan om hur stor andel av inleveranserna som kommer före det 
tillåtna intervallet behövdes data samlas in som svarade på frågan nedan. 

 

6.1 Hur många leveranser anländer före det tillåtna leveransintervallet? 
Svaret på frågan besvarades m h a den lista som användes till frågorna under punkt 5. 
Genom att ta ut de leveranser som kom sex dagar innan och tidigare kunde antalet 

leveranser som kom tidigare än det tillåtna leveransintervallet räknas ut. Eftersom vi 
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tidigare tagit reda på hur många inleveranser som skett totalt sett kunde andelen för 
tidiga leveranser räknas ut.  

 
För att kunna ge förslag på hur antalet tidiga leveranser skulle kunna minskas måste vi 
ta reda på varför tidiga leveranser sker.  
 

7. Vad är orsaken till att leveranserna kommer före det tillåtna 
leveransintervallet? 

Denna fråga besvarades genom analys av den lista över tidiga leveranser som vi fått 
för att finna eventuella mönster. 

 
Svaren på ovanstående frågor som anses vara empirifrågor finns beskrivna i 
empirikapitlet vartefter en analys av svaren görs för att kunna ge förslag på hur BT kan 
förändra sina lagernivåer med hjälp av påverkan på beställningskvantitet, frekvens och 

tidiga leveranser.   

5.5 Metodkritik 

När man utför en uppgift är det viktigt att man har i åtanke hur det 

upplägg/tillvägagångssätt man har valt kan påverka slutresultatet. Sådana fel i metoden 
nämner Lekvall och Wahlbin (2001). Fel i mätmetoden kan vara av två olika slag, det 

kan vara låg reliabilitet eller låg validitet. Reliabilitet innebär hur mycket mätmetoden 
kan stå emot influenser utifrån. En hög reliabilitet föreligger om samma eller nästan 

samma svar ges på en fråga som ställs upprepade gånger. Med validitet menas att 
metoden verkligen mäter det den är avsedd till att mäta d v s hur hög giltigheten är i 

undersökningen. (Lekvall och Wahlbin, 2001) 

5.5.1 Reliabilitet 

Lekvall och Wahlbin (2001) nämner ett antal källor som kan påverka en 
undersöknings reliabilitet. Vid en intervju kan det vara individens egenskaper som t ex 

trötthet eller hunger som påverkar. Även faktorer som interaktionen med intervjuaren 
kan påverka intervjuobjektet. Andra faktorer kan vara att olika intervjuare frågar på 
olika sätt eller att intervjuobjektet tröttnat på intervjun och inte svarar på ett riktigt sätt. 

 
Reliabiliteten i vår undersökning kan ha sänkts genom att intervjuerna vi gjorde var 
relativt fria, d v s vi hade inte ett antal på förhand uppgjorda frågor. En del svar som 
intervjuobjektet gav ledde till ytterligare frågor för att klargöra vissa detaljer. Då fria 

intervjuer kan leda till att frågorna och svaren inte blir exakt samma kan detta leda till 
en sänkt reliabilitet. Reliabiliteten kan också påverkas av att intervjuobjektet inte vill 
avslöja information eller att han/hon helt enkelt inte vet svaret. Även faktorer i 
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intervjuobjektets miljö kan påverka intervjuns tillförlitlighet som t ex avbrott och 
trötthet. Är dessa faktorer påtagliga bör hänsyn tas till detta då analysen genomförs. 

För att förebygga ovanstående fel kan det vara en bra idé att boka in en tid för att få 
lugn och ro under intervjun (Lekvall och Wahlbin, 2001). För att få en hög reliabilitet 
har vi under våra intervjuer försökt att se till att den intervjuade personen har haft tid 
och möjlighet att svara på våra frågor. I annat fall har vi försökt att bestämma en annan 

tidpunkt för intervjun. Samtidigt har vi efter vår tid på företaget lärt känna personalen 
relativt väl och har under denna tid förhoppningsvis byggt upp ett förtroende varför vi 
anser att de intervjuade personerna har lämnat uppriktiga svar. Vid de flesta intervjuer 
har även de intervjuade personerna nämnt att de inte vetat svaren på vissa frågor. 

5.5.2 Validitet 

För att försöka få en hög validitet har vi under arbetets gång haft kontinuerlig kontakt 
med vår handledare på BT samt materialchefen för att kontrollera så att vi inte går 

utanför uppsatta ramar. Bakgrund, syfte och avgränsningar har lästs igenom av 
ovanstående personer och deras kommentarer har därefter bearbetats. 

Nulägesbeskrivningen har också skickats till dem för att kontrollera eventuella 
misstolkningar. Teoriavsnittet har verifierats mot handledare och opponenter på skolan 

medan uppgiftspreciseringen har skickats till alla nämnda personer. Vår metod för att 
lösa problemet har också granskats av handledare och opponenter varför vårt valda 

tillvägagångssätt bör leda till att det vi önskat mäta verkligen har mätts. 
 

Dock har vi kunnat urskilja några valda upplägg för att svara på vissa frågor som 
skulle kunna påverka resultatet. Ett sådant upplägg är det som användes för att utreda 

vilka av de artikelnummer som skulle kunna vara döda som kunde tas bort. Denna 
fråga besvarades genom att låta materialplanerarna gå igenom de utvalda 

artikelnumren för att bedöma vilka som verkligen inte användes längre och som kunde 
räknas som utgångna. Detta kan ha medfört att artikelnummer tagits bort från ”döda 

artikelnummer-listan” för att materialplanerarna har velat vara på den säkra sidan och 
inte velat riskera att några artikelnummer som eventuellt skulle kunna få efterfrågan 

någon gång i framtiden tas bort. Därför finns risken att vår lista över döda 
artikelnummer som kan tas bort saknar vissa artikelnummer som borde ha varit med. 

Denna risk är vi medvetna om men då vi inte har funnit något bättre alternativ att få 
reda på vilka artikelnummer som är döda så anser vi att detta var den bästa lösningen. 

 
Ett annat val av upplägg som kan ha påverkat resultatet är att endast saldodifferenser 

under en begränsad period användes för att avgöra om osäkerhet i lagersaldo fanns 
närvarande. Om inte så många artikelnummer hade inventerats under denna period och 
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om de som inventerades inte visat på några saldofel så hade slutresultatet påverkats då 
det gett att ingen osäkerhet i lagersaldo fanns, trots att det kanske gjorde det i 

verkligheten. Vi anser dock inte att detta upplägg i slutändan påverkade resultatet 
eftersom vi endast ville undersöka saldofelen för att se om saldodifferenser fanns, inte 
för vilka artikelnummer det uppstod.  
 

När omloppslagret behandlades utgick vi från BT:s egen framtagna indelning av 
leveransfrekvenser enligt volymvärde. Vi har utifrån den behandlat de 
leveransfrekvenser som idag finns inlagda i systemet och jämfört dessa med de 
leveransfrekvenser som enligt volymvärdet ska gälla. Att vi har använt BT:s 

volymvärdesklassificering är vi medvetna om kan ha påverkat resultatet eftersom vi i 
princip då förutsätter att denna indelning är ”rätt” och att vi därmed inte har undersökt 
andra frekvenser som kanske skulle vara bättre ur lagernivåsynpunkt. Vi anser dock att 
denna frekvensindelning är framtagen på ett genomtänkt sätt och att den därför är 

legitim att använda. Enda alternativet till att inte jämföra de existerande frekvenserna 
med de som borde föreligga enligt volymvärdet hade varit att ta hänsyn till storlek och 
klassificera efter detta. Då inte det var möjligt var vi tvungna att ha en referensram att 
jämföra nuvarande frekvenser med. Därför anser vi att användandet av denna som 

jämförelse med de redan inlagda frekvenserna har lett till att vi kunnat föreslå lämpliga 
åtgärder som inte slaviskt följer BT:s volymvärdesklassificering eftersom vi utreder 
frekvenserna med hänsyn till lagernivåerna de innebär (i form av täcktid) och inte 
volymvärdet.  

 
Vårt val att inte analysera data för artikelnummer utan behov ett år framåt i säkerhets- 
och omloppslagret bör också nämnas i dessa sammanhang eftersom alla artikelnummer 
då inte utreds. Detta val anser vi dock inte har påverkat resultatet då vi för 

säkerhetslagret endast ville undersöka generellt vilka faktorer som fanns närvarande 
vilket det inte endast gjorde för artikelnummer utan behov framöver. Vi anser heller 
inte att resultatet för omloppslagret kan ha påverkats då denna analys använde sig av 

behovet ett år framåt för att svara på frågorna vilket medför att ingen analys på detta 
sätt hade kunnat göras för dessa artikelnummer. Samtidigt anser vi att det inte hade 

varit intressant att undersöka dessa separat då de, p g a att behovet framöver inte finns 
i systemet, köps i de mängder som behövs när det finns ett fastställt behov av dem. Vi 

ger heller inga förslag på dessa artikelnummer varför vårt resultat för de 
artikelnummer som analyserades fortfarande gäller.  

 
Vår undersöknings validitet har vi även försökt att säkerställa genom att kontrollera 

med personal på BT samt lärare på universitetet att våra frågor och utredningsområden 
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verkligen utreder och ger de svar som behövs för att kunna ge rekommendationer till 
företaget.  

5.5.3 Möjliga felkällor 

Förutom att valet av metod kan påverka resultatet av arbetet med avseende på 

reliabilitet och validitet kan även den information som samlats in påverka resultatet 
negativt. Sådana så kallade felkällor bör därför också kommenteras vilket görs nedan 
för varje lagertyp för att sedan avsluta med de generella felkällor som gäller för alla 
lagertyper.  

Dött lager 
När det döda lagret utreddes användes de lagersaldon som låg inne i systemet för att se 
hur många artiklar av varje artikelnummer som kunde tas bort. Då vi under arbetet har 
funnit att lagersaldona inte är helt tillförlitliga i alla lägen så skulle dessa kunna vara 

fel jämfört med vad som verkligen ligger fysiskt i lager av dessa artikelnummer. Vi 
har dock ändå i vår analys fått utgå ifrån att dessa siffror stämmer då vi inte haft 
möjlighet att kontrollera saldona fysiskt av tidsskäl. Den enda påverkan på resultatet är 
att minskningen av lagernivå i verkligheten inte blir så stor som arbetet skulle kunna 

ge sken av.  

Säkerhetslager 
När uttagsmönstret för de olika artikelnumren utreddes för att bedöma osäkerheten i 

efterfrågan var det endast möjligt att få uttagen till produktion för de senaste fyra 
veckorna ur produktionssystemet. Detta kan ha gett en felaktig storlek på 

standardavvikelsen och osäkerheten i efterfrågan men då det endast var förekomsten 
av osäkerhet i efterfrågan (variationer i uttagen) som vi ville utreda så anser vi inte att 

vårt resultat påverkats.  
 

Även listorna över sena leveranser, returer och kvantitetsfelleveranser grundar sig på 
transaktioner under en begränsad tid, i dessa fall transaktionerna under ett år tillbaka. 

Denna tidsbegränsning beror på att det är den tid som informationen sparas i systemet. 
Detta anser vi dock inte har påverkat resultatet i detta fall heller då vi även här endast 

var intresserade av förekomsten av faktorerna och inte av storleken på dem. Den 
begränsade tidsrymden kan dock ha medfört att beräkningarna som gjordes, av 

leverantörernas prestationer inom de två förstnämnda faktorerna, inte ger en helt 
rättvisande bild då resultatet kunde ha blivit annorlunda om leveranser och returer 

studerats under en längre tidsperiod.  Vi anser dock även att om man hade studerat 
dessa faktorer för långt tillbaka i tiden hade inte försämringar och förbättringar av 

leverantörernas prestationer på senare tid framkommit på samma sätt. 
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Ytterligare en felkälla är att inte alla artikelnummer och leverantörer hade inleveranser 
under den studerade tidsperioden. Detta har dock ingen inverkan på svaren på frågorna 

i säkerhetslagret då dessa syftar till att ge svar ur vilka man kan dra generella 
slutsatser. Däremot medför det faktum att vissa leverantörer inte levererat att 
prestationsprocenten inte kan beräknas för dessa leverantörer. Detta är en begränsning 
av vårt resultat då vi inte kan dra några slutsatser huruvida dessa leverantörer är 

aktuella att titta närmare på eller inte. Det är dock en liten del av leverantörerna som 
inte levererat (6 %) varför vi anser att detta inte får någon stor påverkan på resultatet. 

Omloppslager 
Även den data som samlades in för omloppslagret för respektive artikelnummer kan 
bli missvisande eftersom datan samlats in vid ett fåtal tidpunkter och att det efter 

denna insamling kan ha gjorts ändringar i systemet. De ändringar som kan ha gjorts 
efter våra listutdrag som kan medföra att vårt resultat blir missvisande, är om 

materialplanerarna har gått in i systemet och ändrat parametrar såsom behov ett år 
framåt, multiplar och frekvenser. Vårt resultat baseras på de listor vi hade tillgång till 

vilket gör att vårt resultat skall vara rättvisande med hänsyn till den data som vi hade. 
Om ändringar gjorts för några av artikelnumren i våra listor måste dessa utredas 

separat på nytt med de siffror som nu är aktuella. Då vi i arbetet dokumenterat vårt 
tillvägagångssätt har BT möjlighet att göra nödvändiga omberäkningar för att få fram 

rättvisande siffror för dessa artikelnummer.  
 

Det faktum att vi i analysen av omloppslagret använde oss av en behovskvantitet 
baserad på det förväntade årsbehovet det kommande året medför att efterfrågan blir 

jämn över året vilket inte behöver vara sant. Detta kan ha påverkat de beräknade 
täcktiderna då dessa baseras på behovskvantiteterna. Vi anser dock att resultatet inte 

bör ha påverkats av detta eftersom vi ger generella förslag som endast baseras på 
skillnader mellan täcktider och frekvenser och inte på storleken på skillnaderna. Behov 

1 år som använts är ett förväntat behov vilket också gör att våra förslag inte baseras på 
hur det verkligen ser ut. Vi anser dock att denna parameter blir mest rättvisande då det 
är detta som företaget anpassar verksamheten efter. 

Allmänna felkällor i arbetet 
En mer allmän felkälla som kan finnas i arbetet är att vi endast har studerat böcker på 
området vilka ofta är byggda på äldre teorier som kanske har modifierats i senare 

böcker eller artiklar. Detta kan ha medfört att vi inte har tagit hänsyn till de nyaste 
rönen inom området och därmed kanske missat påverkande faktorer på lagernivåerna. 

Vi har dock gått igenom både nyare och äldre skrifter för att försöka få en teorigrund 
som blir rättvisande. Vi har även gått igenom många olika böcker av olika författare 
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för att försöka se till att de olika teorier som kan finnas undersöks med avseende på 
vårt arbete samt för att försöka verifiera det som skrivits hos flera författare.  

 
De avgränsningar som görs kan alltid riskera att resultatet inte blir vad det kunde ha 
blivit. Detta kan också vara aktuellt i vårt fall men det har vi försökt att undvika 
genom att verifiera alla gjorda avgränsningar med företaget.  

5.6 Alternativt upplägg 

Det upplägg vi valt för att sänka behovet av lagringsutrymme i denna rapport påverkar 

hur resultatet blir och kunde naturligtvis ha valts på annat sätt. Ett annat 
tillvägagångssätt hade då kunnat ge ett annat resultat. Ett alternativ hade kunnat vara 
att undersöka hur lagernivåerna kunnat minskas genom att endast utreda alternativa 

beställningssystem med en stor utredning av BT:s förutsättningar för att införa sådana 
system. Därmed skulle vi även kunnat gå in på vilka artikelnummer som skulle passa 

att beställas på vissa sätt. Detta tillvägagångssätt valde vi dock att inte använda då BT 
har ett pågående projekt där nytt beställningssystem med syfte att minska lagret utreds. 

Vi hade även kunnat utreda hur materialhanteringssystemet hade kunnat förändras t ex 
med avseende på den utrustning som används för att minska behovet av 

lagringsutrymme. BT har dock som mål att den tillgängliga utrustningen även skulle 
användas i framtiden. 

 
Ett annat alternativt sätt att lösa uppgiften hade varit att klassificera artikelnumren 

efter storlek, t ex antal artiklar som ryms i en pall, och sedan välja lämpliga 
leveransfrekvenser. Detta upplägg var dock inte tids- och effektivitetsmässigt möjligt 

eftersom det inte gick att få reda på artikelnumrens storlek utan att fysiskt studera varje 
artikelnummer. 

 
Detta arbete skulle även kunna ha utförts som en tvärsnittsstudie där man t ex hade 

kunnat göra besök på flera andra liknande lager hos andra företag för att sedan kunna 
jämföra och komma fram till lämpliga åtgärder i BT:s ankomstlager. 

 
Anledningen till att vi valde vårt upplägg var att lagernivåerna var den faktor vi ansåg 

att vi hade störst möjlighet att påverka.  
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6 Empiri 
I detta kapitel redogörs för den datainsamling som gjorts för att kunna besvara 

frågorna i uppgiftspreciseringen. I kapitlet beskrivs endast resultatet av 

datainsamlingen. Analysen av insamlad data finns beskriven i efterföljande kapitel. 

6.1 Dött lager 

Inom dött lager kom vi fram till fyra frågor som behövde besvaras. Dock kunde vi 
endast finna svar på de första tre frågorna p g a att inte storleken på artiklarna gick att 
få ut på ett smidigt sätt. Den första frågan är en analysfråga varför den behandlas i 
analysavsnittet.  

 
Den första empirifrågan inom det döda lagret handlade om att ta reda på vilka 
artikelnummer i ankomstlagret som skulle kunna vara utgångna. Då vi studerade den 

lista som visade alla artikelnummer i ankomstlagret utan behov ett år framåt och utan 
förbrukning i år visade det sig att det fanns 296 artikelnummer som skulle kunna vara 

utgångna. Av dessa visade det sig att 179 st artikelnummer var utgångna och därför 
kunde tas bort ur lagret. Vilka dessa artikelnummer är visas i bilaga A. Därmed är 

även den andra empirifrågan, där vi frågade oss vilka artikelnummer som kunde tas 
bort, besvarad.  

 
Övriga artikelnummer som inte kunde tas bort utgjordes t ex av nya artikelnummer 

som ännu inte fått behov och artikelnummer som inte efterfrågas så ofta eller i så stora 
kvantiteter. 

6.2 Säkerhetslager 

För att utreda vad som kunde göras för att minska de totala lagernivåerna genom att 

minska behovet av säkerhetslager ställde vi ett antal frågor om faktorerna som 
påverkar lagernivån i säkerhetslager.  

6.2.1 Servicenivå 

Den första frågan innebar att ta reda på om det fanns en önskad servicenivå på BT. 
Detta är något som finns på BT men den kan önskas vara olika stor för olika 

artikelnummer beroende på kritiskhet.  

6.2.2 Osäkerhet i efterfrågan 

Att osäkerhet i efterfrågan fanns på BT kom vi fram till genom att vi såg i den 

körningslista som vi fick från systemet att uttagen till produktion som gjorts för 
artikelnumren i det gemensamma ankomstlagret (6159 stycken) varierade från vecka 
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till vecka. Med hjälp av dessa uttag räknade vi i Excel ut vilken standardavvikelse i 
efterfrågan som uppstod för varje artikelnummer. För flera av artikelnumren blev 

denna skild från noll vilket gör att osäkerhet i efterfrågan finns närvarande på BT. 
Avvikelsen var skild från noll för 83 % av artikelnumren. 

6.2.3 Sena leveranser 

Den tredje faktorn att utreda var sena leveranser vilka vi fick fram, ur listan över 
inleveranserna, utgjorde 3,5 % av alla inleveranser. Av de 6159 artikelnummer som 
utreddes fann vi att 1201 av dem hade anlänt till BT en dag för sent eller mer. 

Resultatet är därför att sena leveranser förekommer på BT.  

6.2.4 Returer 

Resultatet av listan över gjorda returer det senaste året (november 2002 – oktober 

2003) visade att returer av artikelnumren i ankomstlagret hade gjorts under denna 
period varför brister i leveranssäkerheten förekommer på BT. Av de artikelnummer 

som ligger i det gemensamma ankomstlagret (6 159 st) hade retur skett minst en gång 
under perioden för 597 av dem.  När vi studerade varje leverantörs felprocent per 

månad för felaktiga leveranser i form av felaktiga kvantiteter fann vi att felaktiga 
leveranser skett minst en gång under det senaste året (december 2002 – november 

2003) för tolv leverantörer (knappt 9 %) (se bilaga C). Felandelen per leverantör 
räknas på BT ut genom att dividera antalet artiklar med felaktig kvantitet under 

perioden med det totala antalet beställda artiklar för varje artikelnummer och sedan ta 
snittet av denna andel för alla artikelnummer som en leverantör levererar.  

6.2.5 Osäkerhet i lagersaldo 

Den sista faktorn att utreda var om osäkerhet i lagersaldo förekommer på BT. När 
listan över den undersökta periodens (september 2003 till november 2003) 

inventeringar studerades framkom att saldodifferenser fanns för nästan 1720 
artikelnummer av de 6 159 som ligger i ankomstlager, d v s ca 28 %. Detta medför att 
osäkerhet i lagersaldo kan sägas förekomma på BT. Av dessa var det dock endast 1073 
artikelnummer (62 %) som hade en saldodifferens som innebar att systemet visade 

större lagersaldo än vad som verkligen fanns i lager. I listan syntes också att inte alla 
artikelnummer i ankomstlagret inventerades vid denna inventering. 2532 st eller 41 % 
av artikelnumren i ankomstlagret inventerades inte. Dessa siffror medför att 2554 eller 
41 % av artikelnumren i ankomstlagret hade rätt lagersaldo i systemet. 

6.3 Omloppslager 

Omloppslagret bestod av tre områden inom vilka frågor ställdes. Det var frekvens, 
beställningskvantitet samt tidiga leveranser. I detta avsnitt beskrivs hur den insamlade 
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datan ser ut. Beställningskvantitet och frekvens behandlades tillsammans då de har ett 
nära samband. 

6.3.1 Beställningskvantitet och befintlig frekvens 

För att få fram hur stor verklig beställningskvantitet varje artikelnummer måste ha vid 

den i systemet inlagda frekvensen behövdes data angående orderkvantitet (multipel), 
förväntat behov 1 år framåt, leveransfrekvens samt antal arbetsveckor på ett år. 
Frekvensen, orderkvantiteten och behov 1 år togs fram genom att göra utdrag från 
produktionssystemet. Listan som togs ut bestod av artikelnummer, frekvens, 

orderkvantitet och behov 1 år. Exempel på hur listan ser ut ges i tabell 6.1 vilken blir 
svaret på fråga 1, 2.1 samt 2.2 i tabell 4.3 i kapitel 4.4.6. FWbef står för den 
leveransfrekvens som finns inlagd i systemet. Om FWbef är 1 innebär det att inleverans 

ska ske varje vecka och vidare att en leverans bör täcka en veckas behov. 
Från och med nu likställs frekvens och FW. 

 
 Tabell 6.1: Exempel på lista. 

Artikelnummer FWbef Orderkvantitet Behov-1-år 
10099 1 125 520 
10100 1 125 5234 
11475 1 45 1462 
17605 6 15 182 
17606 2 10 364 
20080 24 100 4911 

 
För att räkna ut den verkliga beställningskvantiteten, vilket var fråga 2 under 

omloppslager i tabell 4.3, räknades först en behovskvantitet ut som man skulle vilja 
beställa som täcker det antal veckor som frekvensen anger. Förutom frekvens och 
behov 1 år behövdes även antalet arbetsveckor under ett år på BT (fråga 2.3 i tabell 

4.3). Svaret på den frågan tillhandahöll handledaren på BT som berättade att antalet 
arbetsveckor är 48. Beställningskvantiteten beräknades med hjälp av formlerna nedan. 

 

bef
FW

48

år1Behov
titetBehovskvan ×=  

 

itetOrderkvant
itetOrderkvant

titetBehovskvan
tgskvantiteBeställnin ×







= ROUNDUP  

 

För att få fram den verkliga kvantitet som beställs måste hänsyn tas till 
behovskvantiteten men även till storleken på eventuellt närvarande multipel. 

Behovskvantiteten dividerades därför med orderkvantiteten och avrundades uppåt till 
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ett heltal för att få ett helt antal multipler. Resultatet multiplicerades sedan med 
orderkvantiteten (multipeln) för att få den verkliga kvantitet som beställs vid varje 

tillfälle. Denna beräkning gjordes i Excel varför ROUNDUP finns med i formeln. 
Tabell 6.2 visar exempel på resultatet av beräkningen. 
 

 Tabell 6.2: Exempel på resultat av beställningskvantitetsberäkning. 

Artikel- 
nummer 

FWbef 
Behovs- 
kvantitet 

Order- 
kvantitet 

Verklig  
beställningskvantitet 

Behov-
1-år 

10099 1 11 125 125 520 
10100 1 109 125 125 5234 
11475 1 30 45 45 1462 
17605 6 23 15 30 182 
17606 2 15 10 20 364 

150129-002 6 3 1 3 20 
20080 24 2456 100 2500 4911 

 

Frågan varför orderkvantiteter (multiplar) och frekvenser är satta som de är (fråga 3 i 
tabell 4.3) besvarades av materialplanerarna och logistikchefen. Orderkvantiteterna 

som finns i systemet är bestämda genom avtal med leverantörerna. Orsaker till att 
multipeln kan vara större än ett kan hänföras både till leverantören och BT. Att en 

leverantör vill ha en speciell multipel kan bero på att den motsvarar mängden av en 
batch i leverantörens produktion vilket kan medföra att ställtiderna kan reduceras. På 

samma sätt kan BT vilja ha en bestämd multipel som grundar sig på hur mycket som 
går i en pall eller en kartong. En multipel kan även existera p g a att det finns 

ekonomiska skalfördelar genom att beställa mer åt gången. Multiplarna bestäms 
genom förhandlingar mellan leverantören och BT.  
 
Frekvenserna som finns på BT grundar sig på en volymvärdesklassificering och 

klasserna har delats in efter hur stor del av volymvärdet en mängd artiklar står för. Det 
finns fyra verifierade klasser; A, B, C och D. Hemtagningsfrekvenserna som hör till 
respektive klass har bestämts av BT genom uppskattning och justering av BT. Förutom 
dessa fyra frekvenser såg vi även att andra frekvenser användes i systemet. 

Anledningen till att det finns andra frekvenser kan vara att gamla frekvenser ligger 
kvar i systemet samt att artikelnumret manuellt har tilldelats en annan frekvens av 
materialplanerarna eftersom den t ex kräver mycket plats. 

6.3.2 Ny frekvens 

Vid beräkning av en ny leveransfrekvens enligt BT:s volymvärdesklassificering (fråga 

4.1 i tabell 4.3) behövdes uppgift om volymvärdet för varje artikelnummer. 
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Volymvärdets nivå bestämmer vilken frekvens ett artikelnummer ska ha. 
Bestämningen görs m h a tabell 6.3. 

 
Tabell 6.3: Volymvärdesklassificering som tillämpas på BT. 

Grupp Volymvärde Leveransfrekvens Beteckning 

A > 285’ Varje vecka FW1 

B 51’ – 285’ Varannan vecka FW2 

C 11’ - 50’ Var sjätte vecka FW6 

D <11’ 2 ggr/år FW24 

 

Volymvärdet för artikelnumren togs fram ur produktionssystemet vartefter de 
tilldelades grupp A, B, C eller D. Detta medförde att artikelnumren fick nya 

frekvenser. Exempel på detta visas i tabell 6.4. Denna tabell visar således svaren på 
fråga 4.1 och 4.1.1 i tabell 4.3. 

 
Tabell 6.4: Exempel på artikelnummer med frekvenser enligt volymvärdet, FWenl_vv. 

Artikelnummer Volymvärde FWbef FWenl_vv 
10099 39107 1 6 
10100 515481 1 1 
11475 281212 1 2 
17605 24183 6 6 
17606 66218 2 2 

150129-002 1404 6 24 
20080 9268 24 24 

6.3.3 Täcktid 

Efter att frekvenser och beställningskvantiteter tagits fram skulle täcktiden, d v s den 

tid som beställningskvantiteten räcker, för den i systemet inlagda frekvensen och 
frekvensen enligt volymvärdet tas fram. Detta motsvarar fråga 4.2 och 4.3 i tabell 4.3 i 

kapitel 4.4.6. Täcktiden för den i systemet inlagda frekvensen togs fram genom att 
använda beställningskvantiteten, förväntat behov 1 år samt antal arbetsveckor per år. 

Detta är data som redan har tagits fram tidigare i empirin varför täcktiden vid befintlig 
frekvens kunde räknas ut med en gång. För att få fram denna tid delades behovet 1 år 
upp på antal arbetsveckor för att få veckobehovet. Därefter dividerades 

beställningskvantiteten med veckobehovet för att få fram hur många veckor 
beställningskvantiteten räcker. Formeln visas nedan: 
 

( )
48

år1Behov
tgskvantiteBeställnin

FWTäcktid =  
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Formeln användes även för att räkna ut täcktiden för frekvensen enligt volymvärdet. 
Skillnaden mellan dessa två var storleken på beställningskvantiteten då den tidigare 

uträknade beställningskvantiteten baserades på den befintliga frekvensen. För 
frekvensen enligt volymvärdet var det nödvändigt att räkna ut en ny 
beställningskvantitet. 
 

Tidigare nämnda formler för beräkning av beställningskvantitet användes med 
undantag för att den i systemet inlagda frekvensen, FWbef, ersattes med frekvensen 
enligt volymvärdet, FWenl_vv. Bilaga D visar exempel på resultatet av denna beräkning 
tillsammans med tidigare framräknade resultat. 

 
Resultatet användes vidare i analysen för att besvara frågan hur leveransfrekvenserna 
och beställningsmängderna (verklig orderkvantitet) kan förändras så att lagernivåerna 
kan påverkas (fråga 4 i tabell 4.3). 

6.3.4 Leveransstatistik 

För att kunna utreda hur omloppslagret påverkas av leveranser som kommer tidigare 
än utsatt leveransdatum måste leveransstatistik tas fram. BT tillåter idag ett tidsspann 

på fem dagar tidigare för inleveranser räknat från utsatt leveransdatum.  
 

För att utreda hur omloppslagret påverkas av tidiga leveranser togs ur 
produktionssystemet fram en lista över hur leveranserna sett ut för artikelsortimentet 

under november 2002 till oktober 2003. Denna lista visade alla inleveranser som skett 
under perioden ur vilken fördelningen mellan leveranser som kommer 0, 1, 2, 3, 4, 5 

dagar före utsatt leveransdatum samt leveranser som var tidigare än 5 dagar, togs fram. 
Ur listan togs även det totala antalet gjorda inleveranser ut under den aktuella perioden 

för varje artikelnummer. Tabell 6.5 visar den data som togs fram ur listan. Tabellen 
visar således svaren på frågorna 5, 5.1, 5.2, 6 och 6.1 i tabell 4.3 i kapitel 4.4.6. 

 
Tabell 6.5: Sammanställd data från listan över inleveranser under perioden. 

Dag Tot 0 dgr 1 dgr 2 dgr 3 dgr 4 dgr 5 dgr Tidig Sena 

Antal 76012 27372 17157 15040 7847 4943 538 457 2658 

And % 100 36 22,6 19,8 10,3 6,5 0,7 0,6 3,5 

 
Diagram 6.1 visar fördelning per dag av inleveranserna. 
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Diagram 6.1: Inleveransernas fördelning per dag. 
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För att kunna ge rekommendationer till BT om hur man kan gå tillväga för att minska 

behovet av lagringsutrymme analyserade vi svaren på frågorna vilket i analysen blir 
svar på fråga 7 i tabell 4.3. 
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7 Analys 
I detta kapitel analyserar vi den data som samlades in och redogjordes för i 
empirikapitlet. Resultatet av denna analys mynnar sedan ut i slutsatser och 

rekommendationer till BT i nästa kapitel. 

7.1 Dött lager 

Med bakgrund av vår uppgift, som innebär att förslag skall ges på hur BT kan minska 
behovet av lagringsutrymme, samt Lambert et als (1998) teori om dött lager ville vi 
utreda om det fanns döda artikelnummer på BT som skulle kunna tas bort för att skapa 
mer utrymme i ankomstlagret. Vid datainsamlingen kom vi fram till ett antal 

artikelnummer, 179 st, som hade dessa egenskaper. Dessa artikelnummer kan ses i 
bilaga A.  

7.2 Säkerhetslager 

Med hjälp av teori om påverkande faktorer på lagringsutrymme från Lambert et al 
(1998) och Persson och Virum (1998) kom vi fram till olika faktorer som påverkar 

lagernivån i säkerhetslager som vi ville undersöka om de fanns på BT. Vi ville även ta 
reda på vad som gav upphov till att de fanns för att kunna ge förslag på hur BT kan 

påverka dem för att sänka sitt behov av säkerhetslager.  
 

När vi undersökte de olika faktorerna i empiriavsnittet visade det sig att alla faktorer, 
som i teorin nämns påverkar säkerhetslagernivån, fanns på BT.  

7.2.1 Sena leveranser 

När förekomsten av sena leveranser utreddes genom att studera listan över gjorda 
inleveranser artikelnummervis fann vi att vissa leverantörer återkom. Därför 
sammanställde vi varje leverantörs leveransstatistik under perioden för att se vilka 
leverantörer som särskilt utmärkte sig. För att studera detta tog vi med hjälp av 

pivottabell av listan över inleveranserna fram, för varje leverantör, det totala antalet 
inleveranser och antalet sena leveranser av dessa. Vi beräknade andelen sena 
leveranser för varje leverantör genom att dividera varje leverantörs antal sena 
leveranser med det totala antalet inleveranser från leverantören. Då listan över 

inleveranserna innehöll alla köpartikelnummer som inlevererats senaste året blev 
leverantörsstatistiken baserad på varje leverantörs totala inleveranser av 
artikelnummer, även sådana artikelnummer som inte skall lagras i det gemensamma 
ankomstlagret. Vi valde att ta med inleveranserna även för sådana artikelnummer då vi 

ville få statistiken för leverantören totalt och inte bara för de artikelnummer som skall 
ligga i ankomstlagret. Detta beror på att vi kom fram till att sena leveranser inte beror 



Examensarbete 7 Analys 
Ekonomiska Institutionen   

 104 

på artikelnumren i sig utan på leverantören eftersom vi fann mönster leverantörsvis. 
Om säkerhetslager behövs sätts det därför inte med avseende på artikelnumret i sig 

utan med avseende på hur artikelnumrets leverantör har levererat i tid. 
 
Det sammanställda resultatet leverantörsvis redovisas i bilaga B sorterad efter andelen 
sena leveranser. I denna bilaga finns alla 151 leverantörer representerade men endast 

142 stycken hade levererat något under perioden som listan avser, november 2002 till 
oktober 2003. 
 
BT har satt upp vissa mål och krav på leverantörerna angående leveranser i tid. Målet 

är att 100 % av leveranserna skall ske i tid och kravet är att max 1 % av en leverantörs 
leveranser är sena. Med detta krav i åtanke fick vi fram att 83 leverantörer av 142 som 
levererade var mer än 1 % sena, vilket motsvarar 58 % av leverantörerna. Dessa 83 
återfinns överst i bilaga B. I bilagan syns även att sex leverantörer är över 20 % sena 

och dessa visas i tabell 7.1 nedan.  
 

Tabell 7.1: Leverantörer vars leveranser var sena i mer än 20 % av fallen. 

Lev 
Antal 

inleveranser 
Sena 
lev 

Sena 
% 

882 12 6 50,0 
785 9 3 33,3 
430 189 55 29,1 
58 85 24 28,2 
784 74 19 25,7 
788 26 6 23,1 

 

De nio leverantörer som inte levererade något (6 % av leverantörerna) under perioden 
kan vi inte uttala oss om angående sena leveranser. 

7.2.2 Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerheten studerades i två steg, först med avseende på gjorda returer, då 
kvalitetsfel och felleveranser i form av fel artikel undersöktes, och sedan med 

avseende på felleveranser i kvantitet.  

Returer 
När vi studerade listan över gjorda returer artikelnummervis återkom vissa 

leverantörer varför vi även för denna faktor sammanställde utfallet leverantörsvis. På 
samma sätt som för sena leveranser använde vi pivottabell för att få fram antalet 

returnerade artiklar för varje leverantör vilket vi sedan dividerade med antalet, till 
produktion, uttagna artiklar. Vi använde oss med andra ord inte av den formel för 

leveranssäkerhet som Aronsson et al (2003) tar upp. Anledningen till detta är att dessa 
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författare använder antalet felfria leveranser av det totala antalet inleveranser och 
denna information var inte möjlig att få ur BT:s produktionssystem. Samtidigt 

använder inte BT denna formel för att beräkna leveranssäkerheten varför vi valde att 
använda BT:s sätt att räkna. Detta gjorde vi även för att kunna göra den analys av vilka 
leverantörer som uppfyller BT:s krav och mål för kvalitet och kvantitet som görs 
nedan.  

 
För att få ut hur många uttag som gjorts för varje leverantör summerade vi det antal 
som använts under samma period i produktionen av varje leverantörs alla 
artikelnummer med det antal som returnerats till varje leverantör. Då fick vi fram hur 

många artiklar från respektive leverantör som totalt sett tagits ut ur lagret. I detta fall 
använde vi endast returer för de artikelnummer som lagras i ankomstlager då det 
endast var för dessa artikelnummer som vi hade information om förbrukning hittills i 
år.  

 
Leverantörsstatistiken för returer visade att returer hade skickats till 77 % av 
leverantörerna (117 av 151). I bilaga C presenteras hur stor andel av det totala antalet 
uttagna artiklar från varje leverantör som returnerades, sorterad efter andel returnerade. 

Även för leveranssäkerhet i form av kvalitet har BT uppsatta mål och krav på 
leverantörerna. Målet är att högst 100 PPM (0,01 %) av en leverantörs artiklar har 
underkänd kvalitet medan kravet som ställs är högst 900 PPM (0,09 %). Om kravet tas 
hänsyn till får vi fram att 84 leverantörer inte uppfyller detta krav under perioden 

vilket motsvarar ca 56 % av leverantörerna. Dessa återfinns högst upp i tabellen i 
bilaga C. I listan såg vi även att 9 leverantörer låg över 2 %. Dessa visas i tabell 7.2 
nedan. 
 

Tabell 7.2: Leverantörer för vilka retur skett för mer än 2 % av antalet uttagna artiklar. 

Nr Lev 
Förbrukning 

i år 
Returnerat i 

år 
Andel som returnerats  

av vad som tagits ut (%) 

1 833 22350 1264 5,35 
2 886 88 3 3,3 
3 580 15126 511 3,27 
4 793 30132 1000 3,21 
5 888 34 1 2,86 
6 485 168483 4833 2,79 
7 784 562 14 2,43 

8 90 251782 6215 2,41 
9 812 28480 591 2,03 
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Felleveranser med avseende på kvantitet 
När denna lista studerades fann vi att tolv leverantörer av 151, någon gång under 

perioden december 2002 till november 2003, hade skickat fel kvantitet. Dessa 
leverantörer visas i tabell 7.3 nedan.  
 
Tabell 7.3: Leverantörer som någon gång under perioden december 2002 till november 2003 levererat fel 

kvantitet. 

Lev 
Andel fel 
kvantitet 

Antal månader m fel 
kvantitet 

4 1% 1 
228 1% 1 
430 1% 1 
694 1% 1 
817 1% 1 
772 2% 2 
580 3% 2 
80 5% 2 

812 5% 1 
486 5% 1 
846 3,2,5,5,5% 5 
105 5,1,2,3 % 4 

 

Även för felleveranser i kvantitet har BT satt upp mål och krav på sina leverantörer. 
Målet är 100 % med rätt kvantitet medan kravet är max 2 % fel. När vi tittade närmare 

på leverantörsstatistiken över felleveranser i kvantitet visade det sig att, sex stycken av 
de tolv leverantörer som över huvud taget har levererat felaktiga kvantiteter senaste 

året, garanterat uppfyllde kraven (alltså hade en felprocent som var mindre eller lika 
med kravet). Då statistiken endast visar felprocenten månadsvis och inte över hela året 

totalt går det inte att uttala sig om huruvida de övriga sex totalt sett uppfyller kravet 
eller inte. Har de endast haft leveranser under de månader som felaktiga kvantiteter 

uppstod så är felprocenten representativ för hela året. Har de haft leveranser andra 
månader där rätt kvantiteter levererats blir dock felprocenten inte representativ för året. 
Av denna anledning nöjer vi oss med att konstatera att de sex sista i tabellen skulle 

kunna vara leverantörer som inte uppfyller kravet. 

7.2.3 Upphov till att faktorerna finns 

Avslutningsvis ville vi ta reda på vad som ger upphov till att faktorerna finns 
närvarande. Resultatet för respektive faktor blev:  

Servicenivå 
Om viss service gentemot nästkommande led önskas har man en servicenivå som skall 
upprätthållas. Storleken på den kan vara olika för olika artikelnummer men anger på 
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något sätt hur viktigt det är att artikeln finns att leverera till nästa led. Det är alltså upp 
till företaget vilken nivå man vill hålla. 

Osäkerhet i efterfrågan 
I de två varianter av formeln för beräkning av säkerhetslager som Olhager (2000) och 
Lumsden (1998) tar upp då servicenivå och osäkerhet i efterfrågan tas hänsyn till ses 

att standardavvikelsen i efterfrågan under ledtiden beror på standardavvikelsen i 
efterfrågan under en period och ledtiden. 

 

 LT*
D

σ*k
L

σ*kSL ==  

 

Standardavvikelsen för efterfrågan under en period beror i sin tur på uttagen under 
perioden, d v s efterfrågan i produktionen i vårt fall. Detta i kombination med 

ovanstående resonemang ger att standardavvikelsen i efterfrågan under ledtiden, Lσ , 

beror på uttagen och ledtiden, d v s leveranstiden. Därför ger ledtiden och uttagen 
(efterfrågan i produktionen) upphov till osäkerheten i efterfrågan. 

Sena leveranser 
De möjliga aktörer som skulle kunna vara orsak till att sena leveranser uppkommer är 
leverantörer och/eller transportörer. I de fall då transportören är anledningen till att 

leveranser är sena korrigeras inte detta på artikelnummernivå i form av säkerhetslager 
för de artikelnummer som levereras via en viss transportör. Då åtgärdar man i stället 

detta antingen genom att byta transportör eller reprimera densamme. Av den 
anledningen anser vi att leverantören är orsaken till att leveranser kommer sent så att 

behov av säkerhetslager uppstår. Detta styrks även av det faktum att vi, när listan över 
inleveranser studerades, fann mönster för sena leveranser hos leverantörerna och 

därför inte sena leveranser förekom jämnt fördelat över leverantörerna. 
 

Anledningen till att sena leveranser uppstår p g a leverantören kan vara flera, det kan 
t ex röra sig om produktionsstopp i leverantörens produktion som gjort att leverans 

inte kunnat ske i tid eller att man slarvat och misstagit sig på leveransdag. Vi är dock i 
denna fråga inte intresserade av att undersöka exakt vad som gjort att leverantörerna är 

sena utan är intresserade av att veta vad som är orsaken till att sena leveranser 
förekommer, d v s egenskaper hos leverantörerna. I vissa fall kan dock sena leveranser 
även uppstå p g a faktorer utom leverantörens kontroll såsom oväder som försenar 

transportfordonen eller på slarv hos transportören. Leverantörernas prestation 
beträffande leveranser i tid eller inte redovisas som nämnts i bilaga B. 
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Brister i leveranssäkerheten 
Även för brister i leveranssäkerheten är de möjliga aktörerna som skulle kunna vara 

orsak till att brister uppkommer leverantörer och/eller transportörer. Leverantören då 
t ex fel i produktionen kan ha medfört dålig kvalitet eller miss i paketering som lett till 
att fel antal levererats. Slarv kan även ha gett upphov till bristen i leveranssäkerhet då 
t ex fel artikel skickats. Transportören skulle kunna ha medfört att brister i 

leveranssäkerheten uppstått om t ex godset har skadats på vägen. Med samma 
motivering som för sena leveranser anser vi dock att det är brister i leveranssäkerheten 
p g a leverantören som ger upphov till att säkerhetslager behövs. Därför nöjer vi oss 
med att konstatera att listorna över returer och kvantitetsfelleveranser visade vissa 

mönster hos leverantörerna och vilka leverantörer som gav upphov till att ett eventuellt 
säkerhetslager behövs. 
 
Som för sena leveranser är skälen hos leverantören till att leveranssäkerheten är 

bristfällig inte fokus i denna fråga utan av intresse är vilka leverantörer som inte 
godkänns enligt BT:s uppsatta krav och mål. Leverantörernas prestation inom 
leveranssäkerhet i form av kvalitet visas som tidigare nämnts i bilaga C. 
Leveranssäkerheten i form av kvantitetsfelleveranser visas i tabell 7.3 ovan. 

Osäkerhet i lagersaldo 
Orsakerna till att lagersaldona inte stämmer kan vara många men bottnar alltid i att in- 
och/eller utregistreringar går fel eller inte görs (eftersom det endast är då som 

lagersaldot förändras).  
 

En plats där lagersaldofel kan uppstå är i produktionen om kassationer görs utan att 
registrera detta eller om artiklar förläggs så att fler artiklar av ett artikelnummer går åt 

än vad som anges i produktstrukturen. Lagersaldot visar även fel om man inte 
registrerar sådana händelser med rätt antal. En annan källa till fel i lagersaldo är om 

produktstrukturen som är inlagd i systemet inte stämmer, t ex om ett annat antal av ett 
artikelnummer ingår i verkligheten i en viss truck än vad som är inlagt i systemet. Då 
uppstår lagersaldofel vid färdigrapporteringen av truckar eftersom fel antal av 

artikelnumren dras av från lagersaldot.  
 
Av ovanstående resonemang i kombination med att rutiner för in- och utregistreringar 
finns upprättade på BT kommer vi fram till att osäkerhet i lagersaldo antingen beror på 

att de interna rutinerna inte efterföljs i alla situationer och/eller att produktstrukturen 
för slutprodukter inte alltid stämmer.  
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7.3 Omloppslager 

Med hjälp av Hellbergs (1992), Lumsdens (1998), Lambert et als (1998) och Aronsson 

et als (2003) faktorer som påverkar lagernivåer kom vi fram till att lagernivån i 
omloppslagret på BT påverkades av beställningskvantitet, leveransfrekvens och tidiga 

leveranser. Empirin har gått igenom svaren på de frågor som ställdes i 
uppgiftspreciseringen och dessa svar analyseras nedan för att undersöka hur 
omloppslagret kan påverkas för att lösgöra utrymme, vilket vår uppgift syftar till att 
göra. 

7.3.1 Leveransfrekvens och beställningsmängd 

Enligt Hellberg (1992) och Lambert et al (1998) medför en högre leveransfrekvens 
med mindre beställningskvantitet per leverans att omloppslagret kan minskas. Därför 

ställdes frågan hur leveransfrekvenserna och beställningskvantiteterna på BT kan 
förändras så att lagernivån i omloppslagret minskar. För att besvara denna fråga 

ställdes flera frågor som i sin tur besvarades i empirikapitlet. Resultatet av dessa frågor 
gav oss den tabell som ses i bilaga D.  

 
I bilaga D ses att de verkliga beställningskvantiteterna medför täcktider som skiljer sig 

från respektive frekvens för flera artikelnummer. Ett exempel på detta är 
artikelnummer 202350 där täcktiderna vid de två olika frekvenserna i båda fallen 

skiljer sig avsevärt från frekvenserna (tiden mellan leveranser). Detta innebär att de 
verkliga beställningskvantiteterna räcker längre än vad som skulle önskas enligt 

frekvenserna och det behov de genererar. Eftersom täcktiden är större än frekvensen 
innebär detta att det behövs extra lagringsutrymme då artiklarna ligger längre i lager. 

Att täcktiden är längre än vad frekvensen anger beror på att det finns en orderkvantitet 
(multipel) närvarande som medför att den verkliga beställningskvantiteten blir större 

än den mängd artiklar som det finns behov av. Tabell 7.4 visar exempel på hur de 
verkliga beställningskvantiteterna kan skilja sig från det behov som finns för en period 

(behovskvantitet) med avseende på behov ett år. 
 

Tabell 7.4: Exempel på skillnader mellan verklig beställningskvantitet och behovskvantitet. 

Artikel- 
nummer 

FWbef 
Behovs- 
kvantitet 

Order- 
kvantitet 

Verklig  
Beställningskvantitet 

Behov-
1-år 

10099 1 11 125 125 520 
11475 1 30 45 45 1462 

17605 6 23 15 30 182 
17606 2 15 10 20 364 

 
Då täcktiden räknats fram såg vi mönster som gjorde att vi kunde dela in 

artikelnumren i olika grupper beroende på hur deras frekvenser och täcktider såg ut. 
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Det första mönstret vi kunde se var att flera artikelnummer hade samma frekvens 
inlagd i systemet som de skulle ha enligt volymvärdet. Inom denna grupp fann vi två 

undergrupper. En där artikelnumren hade en täcktid som överensstämde med 
frekvensen och en där täcktiden inte stämde överens. För den grupp där täcktid och 
frekvens stämmer överens motsvarar frekvensen den tid den verkliga 
beställningskvantiteten räcker samt att den nu i systemet inlagda frekvensen stämmer 

överens med volymvärdesklassificeringen. Dessa artikelnummer anser vi inte är 
aktuella att ändra frekvens för eftersom den i systemet inlagda frekvensen är samma 
som den frekvens som volymvärdet anger. Då frekvensen även stämmer överens med 
täcktiden stämmer den verkliga beställningskvantiteten överens med den kvantitet som 

finns behov av. Artikelnumren i denna grupp hade orderkvantiteter (multipler) som 
delade behovskvantiteten i jämnt antal. Detta förklarar varför täcktiden och frekvensen 
stämde överens. Av denna anledning ansåg vi inte att dessa artikelnummer var 
intressanta att utreda vidare utan skulle behålla sin frekvens och beställningskvantitet. 

Denna grupp bestod av 1281 artikelnummer och i bilaga D visas exempel på två 
artikelnummer på rad 1 och 2. Av de återstående artikelnumren, 1258 stycken, som 
hade samma frekvens inlagd i systemet som enligt volymvärdet fann vi att täcktiden 
inte var överensstämmande med frekvensen. I bilaga D finns exempel på två 

artikelnummer på rad 3 och 4. Dessa behandlas nedan med liknande artikelnummer 
där den föreslagna frekvensen inte stämmer överens med täcktiden. Ovan nämnda 
antal artikelnummer finns sammanställda i tabell 7.6. 
 

Därefter ville vi titta närmare på täcktiderna för de olika frekvensalternativen för 
övriga artikelnummer. Innan detta gjordes valde vi att bortse från fyra artikelnummer 
vars täcktider efter avrundning blev 0. Detta berodde på ett avrundningsfel som 
uppstått då alla frekvenser gjordes om till att gälla veckovis. Frekvenserna för dessa 

fyra artikelnummer sattes till den i systemet inlagda frekvensen som var högre än 
frekvensen enligt volymvärdet. Detta för att en högre frekvens enligt teorin ger lägre 
lagernivåer. Kvar blev 3616 artikelnummer att analysera vidare. 

 
För de återstående artikelnumren fann vi även mönster beträffande täcktiderna för de 

två olika frekvensalternativen. Av denna anledning analyserade vi alla artikelnummer 
med avseende på skillnaden i täcktid mellan frekvensalternativen och valde att föreslå 

den frekvens som innebar den lägsta täcktiden. Att täcktiden som var minst valdes 
motiveras av att syftet med examensarbetet är att minska lagringsutrymmet. En kort 

täcktid innebär att materialet ligger mindre tid i lager vilket minskar omloppslagret. 
När val av frekvens gjordes utgick vi från tre fall. Om täcktiden för den i systemet 

inlagda frekvensen var större än den för frekvensen enligt volymvärdet valdes 
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frekvensen enligt volymvärdet och tvärtom om förhållandet var omvänt samt om 
täcktiderna var lika valdes den frekvens som var högst (d v s lägst FW). Efter att detta 

gjorts skapades en egen kolumn i tabellen som angav om det var den i systemet 
inlagda frekvensen eller frekvensen enligt volymvärdet som hade valts. För de 
frekvenser som valts såg vi att det för vissa artikelnummer fanns en skillnad mellan 
vald frekvens och den täcktid den innebar. Därför jämförde vi för varje artikelnummer 

den valda frekvensen och den täcktid den innebar och skapade en kolumn som visade 
skillnaden dem emellan. Bilaga E visar tabellen i bilaga D med tillagd kolumn för 
skillnaden mellan täcktider och frekvenser. 
 

Efter att artikelnumren tilldelats den frekvens som gav den minsta täcktiden 
observerade vi att för 1295 artikelnummer var skillnaden mellan täcktid och föreslagen 
frekvens mindre än en vecka (endast tre av dessa artikelnummer hade en skillnad 
större än noll). Dessa ansåg vi därför ha överensstämmande täcktid och föreslagen 

frekvens. 827 av dessa artikelnummer fick den i systemet inlagda frekvensen som 
föreslagen frekvens vilket innebär att frekvensen enligt volymvärdet för dessa 
artikelnummer är mindre än den i systemet vilket i sin tur innebär att artiklarna skulle 
levereras färre gånger per år med större beställningsmängder om frekvensen enligt 

volymvärdet används. Detta innebär att dessa artiklar bör ha kvar den frekvens som 
ligger inlagd i systemet för att lagringsutrymmet ska utnyttjas på bästa sätt. Exempel 
på dessa artikelnummer visas i bilaga E på rad 5 och 6. För resterande artikelnummer 
(468 st) gav frekvensen enligt volymvärdet det bästa resultatet med avseende på liggtid 

i lager och därför lagringsutrymme. Detta innebär att för att minska omloppslagret bör 
frekvensen för dessa artiklar ökas till den föreslagna frekvensen enligt volymvärdet 
och beställningskvantiteten minskas. På rad 7 och 8 i bilaga E visas exempel på dessa 
artikelnummer. De resulterande antalen artikelnummer för de två fallen finns 

sammanställda i tabell 7.6. 
 
För de övriga 2321 artikelnumren var skillnaden mellan föreslagen frekvens och 

verklig täcktid större eller lika med en vecka. Av dessa fick 2003 den i systemet 
inlagda frekvensen som föreslagen frekvens (rad 9 och 10 i bilaga E) och resten (318 

st) frekvensen enligt volymvärdet som föreslagen frekvens (rad 11 och 12 i bilaga E) 
när täcktiderna jämfördes. Dessa antal finns sammanställda i tabell 7.6. 

 
För att kontrollera om vårt arbetssätt kan medföra förbättringar räknade vi ut en total 

lageromsättningshastighet för de tre olika frekvensfördelningarna; i systemet inlagd 
frekvens, frekvens enligt volymvärdet samt föreslagen frekvens. Detta gjorde vi med 
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bakgrund av Tersines (1992) och Olhagers (2000) teori som säger att en högre 
lageromsättningshastighet innebär lägre lagernivåer. 

 
Lageromsättningshastigheten räknades ut genom att dela behovet 1 år framåt med 
halva den verkliga beställningskvantiteten. Formeln beskrivs nedan: 
 

2

frekvens vald vid tgskvantitebeställnin Verklig
år1Behov

ighettningshastLageromsät =  

Halva den verkliga beställningskvantiteten användes för att få ett genomsnittligt 
lagersaldo under året av varje artikelnummer. Verklig beställningskvantitet motsvarar 
endast beställningsmängden d v s eventuellt säkerhetslager är inte medräknat i denna 

kvantitet men för att vi skulle kunna göra jämförelsen mellan möjligheterna valde vi 
detta sätt. Då samma sätt används vid alla tre uträkningarna anser vi att de är 
jämförbara sinsemellan. När lageromsättningshastigheten för varje artikelnummer 

hade beräknats summerades dessa och dividerades med antalet artikelnummer. 
Resultatet av beräkningarna ses i tabell 7.5. 

 
Tabell 7.5: Beräknade lageromsättningshastigheter vid de olika fördelningarna av leveransfrekvenser. 

 LOH_föreslagen FW LOH_bef FW LOH_enl_vv FW 
Summa_LOH 

resp. flik 
177446,59 164521,04 133684,81 

    

LOH_gnmsnittl. 28,83 26,73 21,72 

Genomsnittet är beräknat på det antal artiklar vi kunde räkna på d v s fyra artiklar har 

ej tagits med i beräkningen då täcktiden för dessa var noll. Resultatet av vår beräkning 
ger att vår föreslagna frekvens ger en högre total lageromsättningshastighet vilket 
minskar lagernivåerna och därigenom minskar behovet av lagringsutrymme (Lambert 

et al, 1998).   

Sammanfattning 
Resultatet av analysen med avseende på täcktider och frekvenser visas i tabell 7.6 

nedan. I denna tabell finns inte de fyra artikelnummer med som tidigare togs bort. 
 

Tabell 7.6: Sammanställt resultat av analysen. 

 Gammal FW Bättre Ny FW Bättre 

Skillnad mln TT/föreslagen FW 1258+2003=3261 318 

Överensstämmande TT/föreslagen FW 1281+827=2108 468 
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I tabellen ses att huvuddelen av artikelnumren får en föreslagen frekvens som 
motsvarar den frekvens som idag är inlagd i systemet. Av de artikelnummer som får en 

föreslagen frekvens som motsvarar den i systemet inlagda frekvensen (5369 stycken) 
är för 47 % (2539 stycken) av artikelnumren denna frekvens samma som den frekvens 
volymvärdet anger. För de resterande 53 % (2830 stycken) är den nuvarande 
frekvensen bättre sett till hur mycket lagringsutrymme som tas i anspråk jämfört med 

den frekvens som volymvärdet skulle innebära. Samtidigt ses att av de artikelnummer 
där den i systemet inlagda frekvensen skilde sig från frekvensen enligt volymvärdet  
(2003+827+318+468=3616 stycken) fick ca 78 % (2003+827=2830 stycken) den 
inlagda frekvensen som föreslagen frekvens när lagringsutrymmet togs hänsyn till. För 

de artikelnummer där den föreslagna frekvensen var annorlunda än den som var inlagd 
i systemet (318+468=786 stycken) måste konsekvenserna av införandet av den nya 
frekvensen utredas innan den införs. 
 

För många av artikelnumren (3579 stycken) fanns det en skillnad mellan den täcktid 
som den föreslagna frekvensen medförde och frekvensen. Att en skillnad uppstår beror 
på den multipel som finns för artikelnumren eftersom de verkliga kvantiteterna som 
beställs blir större än behovskvantiteterna för dessa artikelnummer. Detta gäller främst 

de artikelnummer där multipeln är större än ett.  

7.3.2 Övriga observationer vid utredandet av leveransfrekvens 

BT:s volymklassificering medger endast fyra olika frekvenser. I vårt arbete med att 

utreda vilken frekvens respektive artikelnummer bör ha har vi upptäckt att fler 
frekvenser än dessa fyra används. Våra föreslagna frekvenser är inte begränsade till de 

fyra då det visade sig att vissa befintliga frekvenser är bättre ur lagernivåsynpunkt än 
de frekvenser som enligt volymvärdet bör gälla. Därför är våra resulterande föreslagna 

frekvenser spridda över fler frekvenser än fyra. Vi ville därför undersöka hur 
artikelnumren är fördelade över de olika frekvenserna när de olika uppsättningarna av 

frekvenser studeras: de i systemet inlagda frekvenserna, frekvenserna enligt 
volymvärdet och frekvenserna som vi föreslår. I tabell 7.7 visas fördelningen av 

antalet artikelnummer för varje uppsättnings olika frekvensvärden. FW-klass i tabellen 
avser de olika frekvensvärden som finns inom de olika uppsättningarna. De siffror som 

är markerade i tabellen visar data för de frekvenser som finns uppsatta enligt 
volymvärdet. 
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Tabell 7.7: Fördelningen av antalet artikelnummer för varje uppsättnings olika frekvensvärden. 

FW- 
klass 

Antal 
Art.nr 

FW_bef 

Andel 
% 

Ack 

Antal 
Art.nr 

FW 
enl vv 

Andel 
% 

Ack 

Antal 
Art.nr 

Föresl. 
FW 

Andel 
i % 

Ack 

0,2 2 0,03 0,03    2 0,03 0,03 
0,4 5 0,08 0,11    5 0,08 0,11 
0,8 1 0,02 0,13    1 0,02 0,13 
1 1837 29,83 29,96 663 10,76 10,76 1915 31,09 31,22 
2 961 15,60 45,56 1395 22,65 33,41 1247 20,25 51,47 
3 3 0,05 45,61       
4 671 10,89 56,5    542 8,80 60,27 
5 3 0,05 56,55    2 0,03 60,3 
6 1367 22,20 78,75 1753 28,46 61,87 1415 22,97 83,27 
8 43 0,70 79,45    16 0,26 83,53 

10 1 0,02 79,47       
12 237 3,85 83,32    167 2,71 86,24 
14 1 0,02 83,34    1 0,02 86,26 
24 908 14,74 98,08 2348 38,12 99,99 846 13,74 100 
26 2 0,03 98,11       
40 1 0,02 98,13       
48 116 1,88 100,01       

 
Av tabellen ovan kan vi utläsa att den stora andelen av artikelnumren ligger runt de 

frekvenser som BT:s volymvärdesklassificering förespråkar. Förutom dessa frekvenser 
är en utstickande del av artikelnumren även tilldelade FW4 i de två uppsättningarna 
där inte bara volymvärdesfrekvenserna används. Vi kan även se att tyngdpunkten har 
flyttats till högre frekvenser när vår föreslagna uppsättning av frekvenser används 

vilket är en fördel då högre frekvenser och mindre beställningskvantiteter innebär att 
omloppslagret kan minskas. Diagram 7.2 visar tydligare skillnaden mellan de tre 
frekvensuppsättningarna. I diagrammet kan ses att våra föreslagna frekvenser ger 
högre frekvenser totalt sett än de andra fallen. 
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Diagram 7.2: Fördelningen mellan frekvenser vid de olika frekvensklasserna. 
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Anledningen till att vissa artikelnummer idag har högre frekvenser än de borde enligt 
volymvärdesklassificeringen är att det kan handla om stora artiklar som BT inte vill ha 

länge i lager varför man då väljer att höja frekvensen och minska mängden man 
beställer. Av denna anledning sätter man därför inte frekvensen enligt volymvärdet.  

7.3.3 Tidiga leveranser 

En hög leveranspålitlighet är, enligt Lumsden (1998) och Aronsson et al (2003), när 
leveranserna kommer i rätt tid enligt planerat leveransdatum. Författarna säger vidare 

att en låg leveranspålitlighet kan bestå av två delar; en del där leveranserna är sena 
vilket då ger upphov till behov av säkerhetslager och en del där leveranserna är tidiga 

vilket ger upphov till att extra material kommer in i lagret som behöver lagerplatser. 
De sena leveranserna har redan tagits upp vid analys av säkerhetslagret på BT medan 

de tidiga leveranserna kommer att behandlas i följande stycke. 
 

I diagram 7.3 ser vi den resulterande fördelningen mellan inleveranserna som visades i 
empirikapitlet. 
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Diagram 7.3: Fördelning av inleveranser. 
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BT har, som tidigare nämnts, ett tillåtet tidsspann för inleverans som sträcker sig fem 
dagar tidigare än planerat leveransdatum. Detta medför att en leverans av ett 

artikelnummer kan ligga längre i lager än vad som egentligen skulle behövas enligt 
planerat leveransdatum. Många leveranser körs med slingbilar vilka har bestämda 
rutter vissa bestämda dagar i veckan. För vissa artikelnummer stämmer inte planerat 
leveransdatum överens med slingbilens rutter och dagar vilket medför att leveranser 

automatiskt blir tidigare än vad som var planerat. Diagrammet ovan visar fördelningen 
mellan olika dagar för inleveranser. I diagrammet finns även sena leveranser med men 
dessa har behandlats i tidigare avsnitt. Resultatet visar att 36 % av leveranserna 

kommer på utsatt leveransdatum. Huvuddelen av leveranserna ligger runt noll, en och 
två dagar före leveransdatum. Om leveranserna kommer tidigare än utsatt 

leveransdatum ligger artiklarna längre i lager och om man skulle vilja minska 
leveransintervallet för att få leveranserna närmare det fastställda leveransdatumet så 

måste man minska intervallet med flera dagar för att det ska få någon effekt. Detta 
eftersom det i diagram 7.3 syns att det endast är en liten andel av inleveranserna som 
sker 5 och 4 dagar innan utsatt datum. Detta medför att enda möjligheten att kunna 
frigöra lagringsutrymme inom leveransintervallet är att antalet tillåtna dagar minskas 

till en dag d v s endast leveranser som är en dag för tidiga bör tillåtas för att det skall få 
någon effekt.  
 
De leveranser som kom innan det tillåtna leveransintervallet stod för ca 0,6 % av totala 

antalet leveranser. Detta är en liten andel av totala antalet inleveranser men när vi 
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studerade listan över tidiga inleveranser såg vi att vissa leverantörer återkom. Därför 
ville vi utreda detta närmare.  

 
Genom att kombinera alla inleveranser en leverantör gjort från november 2002 till 
oktober 2003 samt hur många som var för tidiga kunde statistik över varje leverantör 
fås ut. Detta gjordes m h a en pivottabell. Då listan över inleveranser även innehöll 

inleveranser för artikelnummer som inte ska ligga i ankomstlagret motsvarar 
inleveranserna inte vårt undersökta sortiment. Men eftersom leverantörens prestation 
skulle undersökas ansåg vi att den utökade listan kunde användas då det handlar om 
totala antalet inleveranser en leverantör har gjort. Resultatet av datainsamlingen ses i 

bilaga F. Ett exempel visas i tabell 7.8 nedan. 
 

Tabell 7.8: Utdrag ur bilaga D, andel tidiga leveranser leverantörsvis. 

Leverantörsnummer Antal inleveranser Tidiga (6-) Tidiga % 
843 23 8 34,8 
80 30 8 26,7 

888 16 2 12,5 

 
BT har som mål att alla inleveranser ska ske i tid d v s 100 % av inleveranserna ska 

vara i tid. Riktmärket för leverantörerna är idag att max 1 % av inleveranserna får vara 
fel i tid. Leverantörsstatistiken visade att 33 leverantörer hade över 1 % för tidiga 

leveranser. Detta motsvarar ca 23 % av det totala antalet leverantörer som hade 
inleveranser under perioden november 2002 till oktober 2003. För tre av dessa 33 

leverantörer kom över 10 % av inleveranserna tidigare än tillåtet leveransintervall. 
Tidiga leveranser tar upp plats i lagret vilket innebär att om tidiga leveranser är ofta 
förekommande tillkommer ett visst antal pallplatser. Detta eftersom det tar längre tid 
innan materialet kommer att användas i produktionen.  

 
Orsaker till varför en leverans är tidig kan bero på leverantörer och/eller transportörer. 
Då en liten del av totala antalet leveranser var tidiga anser vi att transportören 
troligtvis inte är den främsta orsaken till varför leveranser är tidiga. Av den här 

anledningen anser vi att det troligen är leverantören som är främsta orsaken till varför 
en leverans är tidig. Orsaker till att en leverantörs leverans är tidig kan bero på att 
leverantören inte vill lagerhålla artiklarna hos sig utan istället skickar iväg dem i 
förväg till BT. Det kan också vara så att ett missförstånd om leveransdatum har 

uppstått. 
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Alla BT:s leverantörer levererade inte under den undersökta perioden vilket innebär att 
vi inte kan dra några slutsatser om alla leverantörer. Det var nio leverantörer som inte 

levererade något under perioden. 
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8 Slutsatser/rekommendationer 
I detta kapitel redovisas de slutsatser och rekommendationer (förslag) som vi kommit 
fram till genom analysen av frågorna. Förslagen grupperas inom respektive lagertyp 

och diskuteras med avseende på deras påverkan på de olika faktorer som tagits upp. 

8.1 Dött lager 

I analysen av döda artikelnummer kom vi fram till att 179 st artikelnummer kunde 
anses som utgångna. Enligt Lambert et al (1998) kan därför dessa tas bort ur lagret då 
de påverkar lagernivåerna på ett negativt sätt eftersom de tar upp onödig plats då de 
inte omsätts. Därför föreslår vi att BT tar bort de artikelnummer som visas i bilaga A 

för att utvinna mer utrymme i ankomstlagret. 
 
Detta förslag kommer inte att påverka några av de övriga faktorer såsom servicenivå 

som vi kommit fram till påverkar lagernivåerna då det döda lagret inte används eller 
förändras på något sätt. Därför blir det ingen annan skillnad än att utrymme frigörs då 

dessa artiklar tas bort. 

8.2 Säkerhetslager 

När frågorna rörande säkerhetslagret analyserades framkom det att alla faktorer som 
teorin säger påverkar behovet av säkerhetslager finns närvarande på BT. Det visade sig 

även att orsakerna till att de olika faktorerna finns på BT antingen beror på BT själva 
eller på leverantörerna. Då syftet med detta arbete är att ge förslag på vad BT kan göra 

för att sänka sitt behov av lagringsutrymme anser vi att de kan göra olika saker, 
beroende på vilken faktors påverkan som skall förändras, för att sänka behovet av 

säkerhetslager. Dessa olika förslag går vi igenom nedan för respektive faktor som 
teorin säger påverkar säkerhetslagernivån som vi funnit finns på BT. Förslagen 

grundar sig på de orsaker till att faktorerna finns närvarande på BT som vi fann. 
Bakgrunden till detta är att om man kan minska osäkerheterna som ger upphov till 

säkerhetslagret kan säkerhetslagret minskas. 

8.2.1 Servicenivå 

Denna faktor påverkar säkerhetslagret då en högre servicenivå medför ett ökat 

säkerhetslager. Enda möjligheten för BT att påverka denna i syfte att minska behovet 
av säkerhetslager är att sänka servicenivån. Detta är dock inte ett alternativ då våra 
förslag inte skall försämra servicenivån och då en viss nivå önskas av BT. 
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8.2.2 Osäkerhet i efterfrågan från produktion 

I analyskapitlet kom vi fram till att osäkerheten i efterfrågan från produktion beror på 

ledtidens (leveranstidens) längd och standardavvikelsen i efterfrågan (variationerna i 
uttagen). På grund av detta kan endast behovet av säkerhetslager med avseende på 

denna faktor minskas genom att minska leveranstiden och/eller minska variationerna i 
uttagen. Då vi inte anser att uttagen kan påverkas så att variationerna i dem minskar 
(eftersom det är kundernas efterfrågan som styr detta vilket inte vi anser att vi kan 
påverka) så är enda möjligheten att försöka minska leveranstiderna. Därför anser vi att 

BT bör analysera leverantörernas ledtider (leveranstider) och försöka påverka dessa, 
framför allt de leverantörer som har långa ledtider, att sänka leveranstiderna. Detta 
förslag stöds även av Lambert et als (1998) punkt om ledtidsanalys som ett sätt att 

minska lagernivåerna. Även Lumsden (1998), Hellberg (1992) och Axsäter (1991) 
anser att kortare leveranstider medför att säkerhetslagret kan minskas. Hellberg 

nämner dock att kortare leveranstid kräver att leverantören kan leverera från lager eller 
att han snabbt kan tillverka det som efterfrågas. Om en förutsättning för att kunna 

sänka ledtiderna hos någon av BT:s leverantörer är att de skall hålla mer i lager anser 
vi därför att denna åtgärd inte är fördelaktig ur ett sypply chain-tänkande då detta 

skulle öka lagret i en annan punkt i kedjan. Därför är det viktigt att förutsättningarna 
och möjligheterna hos leverantörerna att sänka leveranstiderna utreds noga av BT. 

Andra hinder för att sänka leveranstiderna från leverantörerna kan enligt Persson och 
Virum (1996) vara leverantörernas tillgång till material och möjlighet till 

mellanlagring. Därför blir kommunikationen mellan kund och leverantör viktig för att 
leverantören skall kunna planera sin produktion i tid (Persson och Virum, 1996). Detta 

är något som BT bör ta hänsyn till vid en utredning om sänkning av leveranstider är 
möjlig. Övriga sätt att minska lagernivåerna genom leveranstiderna är att följa upp och 

analysera fraktföretagens leveranstider enligt Lambert et al (1998). Detta är dock något 
som BT redan gör varför vi endast kan föreslå att detta skall fortsätta följas upp.  

 
Förslaget att försöka påverka leverantörernas ledtider nedåt kommer att påverka 

osäkerheten i efterfrågan positivt och därför skapa ett mindre behov av säkerhetslager. 
Servicenivån kommer därför inte att försämras om ledtiderna minskas. 

8.2.3 Sena leveranser 

Att sena leveranser uppstår kom vi fram till berodde på leverantörernas prestationer då 
vi i analysen av inleveranserna fann att vissa leverantörer stack ut med avseende på 

denna faktor. Resultatet blev att 83 leverantörer inte uppfyller de krav på leveranserna 
med avseende på tid som BT satt upp. Därför anser vi att BT bör titta närmare framför 
allt på dessa leverantörer och försöka påverka dem så att leveranserna sker i tid för att 
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kunna minska behovet av säkerhetslager p g a sena leveranser. Enligt Persson och 
Virum (1996) är ett av de största hindren för att uppnå en högre leveranspålitlighet 

(fler leveranser i tid) aktörernas vilja till en bättre leveransprestation. Även Hellberg 
(1992) anser att fler leveranser i tid kan uppnås genom samförståndslösning med 
leverantören. Därför anser vi att BT bör ha detta i åtanke när diskussion förs med 
leverantörerna. 

 
Övriga leverantörer som i vår undersökning uppfyllde kravet men som haft sena 
leveranser anser vi bör följas för att i tid kunna se och åtgärda eventuella negativa 
tendenser. Därför bör BT regelbundet ta fram leveransstatistik från leverantörerna och 

följa de leverantörer som levererar eller tenderar att leverera sent. Detta medför även 
att styrningen av lagret blir effektivare (Axsäter, 1991). BT:s mål är även 100 % i tid 
varför en sådan uppföljning är intressant även för dessa leverantörer. Dock anser vi att 
de leverantörer som uppfyller leveranskraven, men som haft sena leveranser, för 

närvarande inte påverkar behovet av säkerhetslager i så stor utsträckning då de har en 
så liten andel sena leveranser. De leverantörer som främst är aktuella att studera 
närmare (de som inte uppfyllde kraven och som därför påverkar 
säkerhetslagernivåerna mest) återfinns överst i bilaga B. 

 
Vårt förslag att försöka påverka leverantörerna så att förekomsten av sena leveranser 
minskar kommer, om det lyckas, att minska behovet av säkerhetslager. Detta kommer 
liksom för förslaget om minskning av ledtiderna att medföra att servicenivån inte 

kommer att försämras utan endast orsaken till att säkerhetslager eventuellt behövs 
påverkas positivt. Om säkerhetslagernivåerna minskas i förhållande till minskningen 
av sena leveranser kommer därför servicenivån att bibehållas.  

8.2.4 Leveranssäkerhet 

Anledningen till att brister i leveranssäkerheten uppstår kom vi även i det här fallet 

fram till var leverantörernas prestationer eftersom mönster hos leverantörerna kunde 
urskiljas. Resultatet av analysen för returer blev att 84 leverantörer inte uppfyllde BT:s 

krav angående kvalitet. Därför anser vi att BT bör granska dessa leverantörer närmare 
och försöka påverka dem att leverera bättre kvalitet, alternativt byta ut några 

leverantörer för att behovet av säkerhetslager skall kunna minskas. För att höja 
kvaliteten kan man enligt Hellberg (1992) och Persson och Virum (1996) se till att 

kvalitetsmål kommuniceras och förstås av leverantörerna. Det är enligt dessa författare 
även viktigt att rutiner finns för kvalitetssäkring hos leverantören varför detta bör 

utredas av BT hos leverantörerna. Vi anser att man även i detta fall bör följa upp de 
leverantörer som uppfyllde kravet men som ändå levererat underkänd kvalitet jämfört 
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med målet för att inte riskera att dessa försämras. Målet var i detta fall 0,01 %. De 
aktuella leverantörerna att utreda vidare återfinns överst i bilaga C. 

  
För de leverantörer som levererat fel kvantitet under året går inga generella slutsatser 
att dra eftersom inte den totala prestationen för året fanns att tillgå. Därför blir vårt 
förslag endast att BT bör titta närmare på de sex leverantörer som skulle kunna befinna 

sig på en total prestationsnivå som inte uppfyller kravet från BT:s sida för att se om de 
verkligen påverkar behovet av säkerhetslager i någon mån. BT bör även följa de övriga 
sex leverantörer som hade levererat fel kvantitet någon gång under året med samma 
motivering som ovan.  

 
Förslaget att försöka påverka leverantörerna för att få dem att leverera korrekt med 
avseende på kvalitet och kvantitet kommer, om det lyckas, att skapa ett mindre behov 
av säkerhetslager då osäkerheten minskar. Därför kommer inte servicenivån att 

försämras utan minst bibehållas om säkerhetslagret som mest sänks med motsvarande 
minskning av felleveranser. 

8.2.5 Osäkerhet i lagersaldo 

För denna osäkerhet fann vi att orsaken till att den uppstod kunde vara att inte de 
upprättade interna rutinerna efterföljdes i alla lägen och/eller att inte alltid 

produktstrukturen för slutprodukter är uppdaterad. Förklaringen till att rutinerna inte 
efterföljs kan vara flera, t ex att inte all personal blivit informerad om vilka rutiner som 

gäller eller att personalen inte är införstådd med vad felaktiga registreringar kan 
medföra. Oavsett anledning drar vi slutsatsen att uppkomsten av saldofel inte är 

artikelberoende utan uppträder mer spritt över artikelnumren varför det är svårt att 
kompensera detta med säkerhetslager. I sådana fall skulle alla artikelnummer behöva 

säkerhetslager vilket vi anser är orimligt. Av denna anledning är vårt förslag att BT 
bör försöka påverka denna faktors närvaro genom att utreda var merparten av 

saldofelen uppstår och vid dessa punkter försäkra sig om att personalen är införstådd 
med rutinerna. Vi anser även att man bör titta närmare på produktstrukturen för de 

slutprodukter där artikelnumren som hade saldofel ingår. I övrigt anser vi att man även 
allmänt bör tydliggöra rutinerna för att försäkra sig om att alla berörda parter är 

informerade. Syftet med detta är att alla anställda får kännedom om rutinerna samt 
inser vikten av att följa dessa. Det syftar även till att öka förståelsen för vad saldofelen 

leder till för problem. Detta förslag stöds även av Axsäter (1991) som skriver om 
vikten av att rutiner för uppdatering av lagersaldot sprids till all berörd personal. Detta 

möjliggör då också enligt Axsäter (1991) en effektivare lagerstyrning. 
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Om osäkerheten i lagersaldo kan minskas genom vårt förslag kommer behovet av 
säkerhetslager med avseende på denna faktor att minska. Liksom för de övriga 

faktorerna kommer inte servicenivån då att minska utan minst bibehållas. 

8.3 Omloppslager 

Lagernivån i den del av ett lager som benämns omloppslager påverkas genom 
påfyllning av material och av uttag av material till produktion. På BT påverkas denna 
del av lagret av hur stor kvantitet som beställs, hur ofta inleveranser sker samt hur 
inleveranserna kommer i förhållande till planerat leveransdatum.  

8.3.1 Beställningskvantitet och frekvens 

I analysen av omloppslagret kom vi fram till att huvuddelen av artikelnumren bör ha 
kvar den frekvens som ligger inlagd i systemet medan frekvensen för resten av 

artikelnumren bör ändras. Enligt Hellberg (1992) innebär en högre frekvens att en 
mindre kvantitet kan beställas vilket medför att den genomsnittliga lagernivån minskar 

vilket i sin tur medför att utrymme i lagret kan frigöras. Genom att ändra frekvensen 
för de artikelnummer som enligt analysen fick en annan föreslagen frekvens bör BT 

kunna frigöra lagringsutrymme i ankomstlagret.  
 

Vid en analys av de i systemet inlagda frekvenserna kom vi fram till att det fanns fler 
frekvenser i systemet än de fyra som volymvärdesklassificeringen anger. Huvuddelen 

av de i systemet inlagda frekvenserna ligger dock runt de fyra ”riktiga” frekvenserna. 
Men att endast använda fyra frekvenser skulle innebära att en stor del av artiklarna 

hamnar på lägre frekvenser än vad som nu används. I analysen kom vi fram till att om 
frekvenserna sätts enligt riktvärdet att minska täcktiden ökar frekvenserna generellt 

sett vilket även gör att beställningskvantiteterna minskar. Detta tillsammans gör, enligt 
teorin, att omloppslagret kan minskas. Med denna bakgrund anser vi att den frekvens 

som ger den minsta täcktiden bör användas av den i systemet inlagda frekvensen och 
frekvensen enligt volymvärdet. 

 
Det glapp som för vissa artikelnummer fortfarande finns mellan täcktid och frekvens 
har vi funnit beror på den orderkvantitet (multipel) som finns inlagd i systemet. De 

artikelnummer som har orderkvantiteter (multiplar) som gör att behovskvantiteten 
skiljer sig från den verkliga beställningskvantiteten bör utvärderas för att se om 
multiplarna kan arbetas om så att skillnaden mellan dessa två faktorer blir mindre. 
Detta skulle i så fall innebära att beställningskvantiteten kan anpassas bättre efter 

behovet. Anledningar till att det finns orderkvantiteter (multiplar) är att leverantören 
tillverkar denna kvantitet i en batch d v s ekonomiska skäl för leverantören, BT vill ha 
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denna kvantitet p g a att det i en pall eller kartong ryms denna kvantitet samt att 
ekonomiska skalfördelar kan finnas i ett avtal mellan leverantör och BT.  

 
För de artikelnummer vars frekvens och täcktid stämmer överens bör en allmän 
utredning göras för att se om frekvenserna kan sänkas ytterligare framför allt för 
artikelnummer som tar stor plats.  

 
Att höja leveransfrekvenser och minska beställningskvantiteter innebär att 
lagernivåerna minskar och lagringsutrymme frigörs. Det finns dock ett antal faktorer 
att ta hänsyn till när leveransfrekvenser och beställningskvantiteter ska ändras. 

 
Vid en höjning av leveransfrekvensen måste en avvägning göras, enligt Persson och 
Virum (1998), mellan transportkostnader och lagerhållningskostnader för att se vilket 
som är mest lönande. Även vid bestämning av beställningskvantitet bör hänsyn tas till 

olika kostnader såsom lagerhållningskostnader, påfyllnadskostnad samt bristkostnader. 
Den beställningskvantitet som ger de lägsta kostnaderna bör väljas. Här bör även 
ekonomiska skalfördelar nämnas. En anledning till att orderkvantiteter (multiplar) 
fanns på BT var ekonomiska skalfördelar. Om beställningskvantiteten minskas kan 

detta innebära att de ekonomiska skalfördelar som tidigare fanns sänks eller i värsta 
fall försvinner helt. Slutsatsen av detta blir att vid en förändring av leveransfrekvens 
och beställningskvantitet måste hänsyn tas till hur olika kostnader påverkas av 
förändringen så att denna del inte påverkas på ett alltför negativt sätt. 

 
Tersine (1994) säger att beställningskvantiteterna bör sänkas med stor försiktighet. 
Detta eftersom en sänkning kan innebära att en brist uppkommer vilket sänker 
servicenivån. Vidare säger Tersine (1994) att om beställningskvantiteten ska minskas 

samtidigt som servicenivån ska bibehållas bör säkerhetslagret ökas. Även andra 
författare (Lumsden, 1998, Aronsson et al, 2003) talar om hur minskade lager kan 
påverka ett företag negativt. Mindre lager medför att det blir allt viktigare att 

leveranspålitligheten är hög d v s att leveransen kommer på utsatt leveransdatum. Är 
leveransen för sen orsakar det brist i produktionen vilket gör att servicenivån sjunker 

vilket i sin tur kan leda till att säkerhetslagret måste ökas. När tidskraven ökar blir 
även informationsutbytet mellan leverantör och kund viktigare. På samma sätt är det 

viktigt att leveranssäkerheten är hög d v s att inget är fel i leveransen. För att kunna 
minska omloppslagret genom att minska beställningskvantiteten och öka 

leveransfrekvensen bör BT se till att de faktorer som påverkar säkerhetslagret, t ex 
leveranspålitlighet och leveranssäkerhet, är höga så att säkerhetslagret inte behöver 

ökas för att kompensera det mindre omloppslagret. 
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Att öka leveransfrekvenserna och minska beställningskvantiteterna kan innebära stora 
förändringar vilket ställer vissa krav på kund och leverantör. Enligt Hellberg (1992) 

bör leverantören, för att anpassa sig, antingen tillverka mindre partier eller vara beredd 
att hålla lager hos sig för att möjliggöra tätare leveranser till kund. Om leverantören 
väljer att hålla lager för att kunna minska levererade kvantiteter till kund blir det en 
negativ trend enligt ett supply chain-tänkande för vilket syftet är att optimera resultatet 

för hela materialkedjan inte bara för enskilda företag. Även tillverkning av mindre 
partier kan vara negativt för leverantören om det är mest ekonomiskt för denne att 
producera en bestämd kvantitet vilken inte motsvarar den förändrade partistorleken. 
Av kunden krävs det att leverantören fortlöpande informeras om förändringar så att de 

kan klaras av utan några problem. En annan förutsättning för att kunna ändra 
frekvensen är att kundens produktion använder en pullstrategi istället för en 
pushstrategi när det gäller genomflödet av material. BT går mer och mer mot en 
pullstrategi, i och med införandet av förbrukningsstyrd produktion i fler 

produktionsgrupper, vilket är bra om frekvensen ska ökas. En tredje förutsättning är att 
hänsyn tas till transportkostnader vilket redan har tagit upp ovan. Slutsatsen blir att det 
är viktigt att BT vid en eventuell förändring av frekvens och beställningskvantitet tar 
hänsyn till hur leverantören påverkas av förändringen. 

 
Då syftet med vårt arbete var att ge förslag på hur BT kan minska utrymmet i 
ankomstlagret vill vi även rekommendera att hänsyn tas till stora artiklar. För dessa 
artiklar rekommenderar vi att BT ser över frekvenserna för att se om dessa kan sänkas 

ytterligare för att frigöra utrymmet i ankomstlagret. 

8.3.2 Tidiga leveranser 

I arbetet med att frigöra utrymme i lagret bör hänsyn tas till leveranser som levereras 

in för tidigt i lagret. Detta innebär att leveransen kommer att ligga längre i lager innan 
den används än vad som var planerat. Detta medför att det behövs fler pallplatser. I 

analysen av för tidiga leveranser såg vi att 0,6 % av alla inleveranser var för tidiga. Det 
är inte en hög siffra i sig men när vi tittade leverantörsvis såg vi även att några 

leverantörer återkom med avseende på tidiga leveranser. Då tidiga inleveranser tar upp 
mycket extra plats i lagret rekommenderar vi BT att se över de leverantörer som har 

för tidiga inleveranser. 
 

I analysen såg vi också att 36 % av inleveranserna kommer på planerad dag medan 
närmare 60 % kommer inom tillåtet leveransintervall (men före leveransdatumet). 

Detta innebär att över hälften av leveranserna kommer tidigare än planerat 
leveransdatum och därigenom tar upp extra plats i lagret.  Men för att en förändring av 
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tillåtet leveransintervall ska få genomslag bör intervallet minskas med flera dagar 
eftersom vi i analysen såg att huvuddelen av leveranserna inom intervallet skedde runt 

noll, ett och två dagar innan. Vår slutsats blir därför att BT bör överväga en minskning 
av leveransintervallet för att minska antalet extra platser i ankomstlagret.  
 
I analysen kom vi även fram till att det för vissa leverantörer är svårt att leverera på 

utsatt leveransdatum då deras transporter sköts av slingbilar vilka har bestämda rutter 
på bestämda dagar vilka inte alltid överensstämmer med avtalat leveransdatum. Detta 
medför att leverantören i statistiken jämförs med den dag inleverans skulle ha skett 
vilket leverantören inte har möjlighet till. Därför rekommenderar vi BT att ändra 

planerat leveransdatum efter de datum leverantören har möjlighet att leverera enligt 
t ex slingbilsschemat. Detta skulle ge en bättre bild av hur många inleveranser som 
verkligen är tidiga i förhållande till leveransdatumet. 

8.3.3 Avgränsningarnas påverkan 

I arbetet har ett antal avgränsningar gjorts som kan ha påverkan på resultatet. Vi fann 

att, förutom lagernivå, kan även lagerlayout m m, materialhanteringssystemet samt 
antal artikelnummer påverka lagringsutrymmet. Även för dessa faktorer hade 

möjligheten att påverka lagringsutrymmet kunnat undersökas men då vi ansåg att vi 
hade bäst möjlighet att påverka lagernivåerna valde vi detta angreppssätt. Vi är dock 

medvetna om att om de andra faktorerna hade tagits i beaktande hade resultatet kunnat 
bli annorlunda då det hade kunnat visa sig att dessa faktorer haft större påverkan på 

lagringsutrymmet. 

8.4 Resulterande förslag 

Våra resulterande förslag sammanfattas nedan. 

8.4.1 Dött lager 

1. Ta bort de artikelnummer som är döda som visas i bilaga A. 

8.4.2 Säkerhetslager 

2. Undersöka förutsättningarna för och sträva efter att sänka ledtiderna från 
leverantörerna, framför allt för de leverantörer som har lång leveranstid. 

3. Bearbeta de leverantörer som levererar sent, framför allt de 83 som inte 
uppfyller de, av BT, uppsatta kraven för inleveranser i tid. Dessa visas överst i 

bilaga B. 
4. Bearbeta de leverantörer som levererar artiklar med bristande kvalitet, framför 

allt de 84 som inte uppfyller de krav som BT satt upp. Dessa visas överst i 



Examensarbete 8 Slutsatser/rekommendationer 
Ekonomiska Institutionen   

 127 

bilaga C. Även undersöka de leverantörer som skulle kunna ha misslyckats med 
att uppfylla kraven som BT satt upp angående felleveranser i kvantitet.  

5. Utreda var merparten av saldofelen uppstår och där informera om rutinerna och 
sedan följa upp att de efterföljs. Allmän information om och utdelning av 
gällande rutiner på arbetsplatserna. Man bör även följa upp produktstrukturen 
för de artikelnummer där saldofel uppstod. 

8.4.3 Omloppslager 

6. Använda den frekvens som ger den minsta täcktiden för artiklar i 

ankomstlagret. 
7. Undersöka om de multiplar som ligger inlagda i systemet kan ändras för att 

sänka skillnaden mellan täcktiden och frekvensen. 

8. Undersöka möjligheten att över lag öka frekvenser och minska 
beställningskvantiteter även för de artikelnummer som fick sin befintliga 

frekvens som föreslagen frekvens. 
9. Se över de leverantörer som levererar för tidigt d v s innan det tillåtna 

leveransintervallet. 
Utreda om en minskning i tillåtet leveransintervall är möjligt för att minska tiden 

materialet ligger i lager. Under denna punkt rekommenderar vi även att leveransdatum 
sätts efter hur transporterna ankommer till BT för att få en mer rättvisande statistik 

över hur inleveranserna sker i det tillåtna leveransintervallet. 
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Ordlista 
Befintlig frekvens  Den i produktionssystemet inlagda 

frekvensen 

FIFO First-In-First-Out. Prioriteringsregel där 
den först inkomna artikeln tas ut först. 

Frekvens enligt volymvärdet Den frekvens som ett artikelnummer bör 
ha enligt BT:s 

volymvärdesklassificering. 
FW Fixed Week. BT:s benämning för 

frekvens som används i 
produktionssystemet. FW1=leverans 

varje vecka osv.  
Förbrukningsstyrd anskaffning Anskaffning av nytt material sker inte 

förrän behov av det finns. 
Kanbankort Informationskort som används för att 

tillämpa kanbanstyrning 
(behovsstyrning) 

Konsignationslager Lager som hålls hos kunden men 
bekostas av leverantören tills kunden 

använder det. Då betalar kunden 
materialet. Leverantören ansvarar för 

påfyllning.  
Lagertruckar Truckar som är avsedda att användas i 

inomhusmiljö 
Motviktstruckar Truckar som är avsedda att användas i 

utomhusmiljö 
MPO Materialplaneringsorder, anger i vilken 

ordning produktionen skall ske 

Orderkvantitet  Benämning som används i 
produktionssystemet som anger i vilka 
multiplar ett visst artikelnummer måste 
beställas. 

PPM Parts per million, andelsmått 
Riders Trucktyp där föraren sitter ner och åker 

med trucken. 
Sektion Del av ett lagerställage.  

Stativ Del av truck som hissar upp gaffeln. 
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Verklig beställningskvantitet Den kvantitet som beställs av ett 
artikelnummer med hänsyn till behovet 

och eventuella multiplar. 
Walkies Trucktyp där föraren har möjlighet att gå 

bredvid trucken vid användning. 
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Bilaga A. Utgångna artikelnummer. 
 

Nr Artikelnr Benämning Lagersaldo 
Behov-1-

år 
Förb f 

år 
Förb i 

år 
1 200829 KABLAGE,TRAVERS 9 0 0 0 
2 200830 KABLAGE,TRAVERS 9 0 0 0 
3 200831 KABLAGE,TRAVERS 9 0 0 0 
4 202422 STAGPLÅT 1 0 13 0 
5 209549-001 DISTANS SVR L=1 4 0 4 0 
6 145877 PLÅT 1 0 0 0 
7 212009 SMÖRJBAR AXEL K 15 0 0 0 
8 212011 SMÖRJBAR AXEL K 16 0 0 0 
9 178015-001 PANEL  ÖVRE 7 0 0 0 

10 178012-060 DISTANS 4 0 26 0 
11 111466 KOPPLING 50 0 32 0 
12 130184 GENOMFÖRING 143 0 44 0 
13 164118 DAMASK FÖR TV-K 38 0 63 0 
14 200169-003 FINGERSKYDD 2 0 96 0 
15 21999 VINKFLÄNSKOPP.1 130 0 0 0 
16 22629 KLAMMER M GUMMI 79 0 128 0 
17 132596 STYRENHET 7 0 0 0 
18 133643-006 SLANGKOPPL 5/8" 56 0 13 0 
19 133644-001 SLANGKOPPL.1/4" 241 0 210 0 
20 29835 GUMMISLANG  1/2 100 0 102 0 
21 183399-202 PLÅT 2 0 0 0 
22 116379-001 STÅNG 10 0 10 0 
23 60307 BRICKA 2 0 4472 0 
24 134448 VRIDRÖRSÖRA KPL 2 0 245 0 
25 154638 STÖDBENSSPETS L 4 0 2 0 
26 202075 GUMMIMATTA 48 0 4 0 
27 20909 WOODR.KIL WK 5X 445 0 37 0 
28 121791-123 TRANSP SKYDDSFI 9500 0 2000 0 
29 146869-040 TESTINTYG 29090 0 2000 0 
30 163634 TEST-,INSP-&SER 100 0 88 0 
31 173696 MATTA 7 0 2767 0 
32 181303 GOLVPLÅT 5 0 47 0 
33 133593-054 SKYLT LSV 1600 1 0 286 0 
34 146041 HALKSKYDD 110 0 0 0 
35 146853 SKRIVPULPET FÖR 21 0 8 0 
36 150794 STOLPE SVR HÖGE 2 0 0 0 
37 185625 FÄSTE 3 0 0 0 
38 154817 SKYLT STRATOS 209 0 88 0 
39 150280-002 GAF TRINKS L=11 2 0 0 0 
40 156030 RYGGSTÖD 1 0 3 0 
41 160311 VIPPARM 16 0 0 0 
42 163737 SKYLT AC POWER 50 0 5550 0 
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Nr Artikelnr Benämning Lagersaldo 
Behov-1-

år 
Förb f 

år 
Förb i 

år 
43 27566 SERVICEINSTRUKT 6175 0 21 0 
44 164688-099 FÖRSTÄRKNING 94 0 652 0 
45 200895 BALK 6 0 0 0 
46 210814-095 PLATTSTÅNG L=95 45 0 0 0 
47 212471 RULLE 5 0 0 0 
48 110679 MANÖVERARMSHUS 4 0 0 0 
49 75076 PLATTSTÅNG 10 0 0 0 
50 144289 BALK 3 0 0 0 
51 146357 DISTANS 2 0 2 0 
52 166977 TAPP 140 0 94 0 
53 168014-220 PLATTSTÅNG 6 0 0 0 
54 200896 ARM 4 0 0 0 
55 208955 KUTS 8 0 2 0 
56 208957 KUTS 8 0 2 0 
57 111426 KOPPLINGSNIPPEL 32 0 7 0 
58 74286 BUSSNING 31 0 0 0 
59 137760 AXEL 1 0 34 0 
60 144261 DISTANS ÖVRE LS 3 0 0 0 
61 144601-030 VIKT 8KG 98 0 0 0 
62 147630 VIKT 10KG 40 0 0 0 
63 156172-001 PLÅT 51 0 0 0 
64 156172-006 PLÅT 40 0 0 0 
65 156172-008 PLÅT 2 0 12 0 
66 159341-043 PLÅT 12 0 4 0 
67 156172-023 PLÅT 10 0 2 0 
68 168709 FÄSTE LASTSTÖD 36 0 14 0 
69 172014 FÄSTPLATTA 3 0 0 0 
70 21453 ISOLERSLANG, id 1092 0 524 0 
71 60485 SLANGFÄSTE 3 0 0 0 
72 143066 HANDSKE KPL BAT 9 0 3 0 
73 29945 PLASTPLUGG GMI 503 0 0 0 
74 177035 KABLAGE FLÄKT 9 0 0 0 
75 177895 KABLAGE CTX "EV 1 0 3 0 
76 178989 I/O MODUL INTER 8 0 28 0 
77 179343 EV16 CON.UNIT 4 9 0 13 0 
78 179339 EV16 CON.UNIT 2 4 0 24 0 
79 179501 EV16 CON.UNIT 2 3 0 0 0 
80 179500 EV16 CON.UNIT 2 4 0 3 0 
81 179542-001 GAFFELSPR-TELES 1 0 0 0 
82 180531 KABLAGE Elpanel 13 0 2 0 
83 180532 KABLAGE Elpanel 20 0 34 0 
84 161560-140 LYFTCYLINDER 1 0 0 0 
85 201708-024 KABLAGE RR TILT 1 0 1 0 
86 201709-056 KABLAGE RR TILT 1 0 1 0 
87 201709-065 KABLAGE RR TILT 1 0 1 0 
88 201709-033 KABLAGE RR TILT 1 0 2 0 
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Nr Artikelnr Benämning Lagersaldo 
Behov-1-

år 
Förb f 

år 
Förb i 

år 
89 201709-003 KABLAGE RR TILT 1 0 3 0 
90 202385-008 REDUCERHYLSA DI 200 0 0 0 
91 202385-003 REDUCERHYLSA DI 100 0 0 0 
92 202385-001 REDUCERHYLSA DI 57 0 0 0 
93 202385-007 REDUCERHYLSA DI 200 0 0 0 
94 207793-060 IND.GIVARE KPL. 1 0 0 0 
95 207810 KABLAGE JORD BY 13 0 13 0 
96 209186-004 ÄNDHYLSA ISOLER 1000 0 0 0 
97 101112 VRIDRÖRSAXEL 3 0 2 0 
98 26955 REDUCERHYLSA (3 391 0 0 0 
99 25631 SVAMPTRYCKE ZB2 97 0 0 0 

100 25625 KONTAKTDON ZB2- 7 0 11 0 
101 47491 VENTILFJÄDER 12 0 22 0 
102 25241 ANKARE E1350186 3 0 0 0 
103 25628 KOMPL-BLOCK ZB2 7 0 0 0 
104 24526 KOPPLINGSPLINT 3 0 0 0 
105 21501 VINKELKOPPL. WE 2 0 2 0 
106 22541 KRYMPHYLSA 847 0 0 0 
107 130383 M.ARMSKABLAGE L 12 0 2 0 
108 28658 KRYMPHYLSA NR40 2281 0 1881 0 
109 133414-006 SKYLT STYRHJULS 93 0 0 0 
110 28314 ÄNDSTIFT 0,5-1# 1132 0 504 0 
111 28962 KRYMPHYLSA 3/16 1327 0 60 0 
112 136515 MONITOR 2x4,5" 4 0 0 0 
113 29511 GENOMFÖRING TET 376 0 0 0 
114 138944 PROP.VENTIL  36 1 0 4 0 
115 138926 FILTERPATRON PX 8 0 1 0 
116 139799 TRYCKKNAPP 35 0 0 0 
117 145774 KABLAGE MANLYFT 70 0 284 0 
118 147317 KABLAGE VARNING 41 0 0 0 
119 22389 RINGKABELSKO 10 2 0 4 0 
120 151420 GUMMIGENOMFÖR.I 55 0 0 0 
121 153241 SLINGSTRÖMGENER 31 0 0 0 
122 155427 KABLAGE Fotbryt 1 0 27 0 
123 155532-001 HYLSA POS.LOCK 4000 0 9805 0 
124 154328-001 KORSKOPPLINGSKO 1 0 2 0 
125 155436 KABLAGE Pulsgiv 32 0 0 0 
126 156819 KRYMPSLANG I.DI 50 0 0 0 
127 154762-900 KABEL 81 0 0 0 
128 156913 KABLAGE ARBETSB 4 0 9 0 
129 162008 BRYTARE:2xLIST 1 0 36 0 
130 162359 HANDSKE KPL BAT 3 0 0 0 
131 163085 POTENTIOMETER K 20 0 0 0 
132 166526 KABLAGE PLATTFO 1 0 15 0 
133 167186 KABL.PERS.SK.GM 5 0 11 0 
134 171450 KABLAGE PLATTFO 2 0 0 0 
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Nr Artikelnr Benämning Lagersaldo 
Behov-1-

år 
Förb f 

år 
Förb i 

år 
135 171801 SKYDDSGALLER HY 6 0 2 0 
136 175883 KABL.DIN-UMA AD 1 0 0 0 
137 156293-003 MELLANBALK BR 6 2 0 0 0 
138 156292-003 SIDOKUTS BR 685 7 0 0 0 
139 156298-002 TRYCKSLÅNG KPL 2 0 0 0 
140 200306 PLÅT 6 0 0 0 
141 200307 PLÅT 6 0 0 0 
142 207795 PLÅT 938 0 322 0 
143 21547 KRYMPHYLSA 1227 0 0 0 
144 22540 KRYMPHYLSA NR11 1121 0 0 0 
145 130381 M.ARSKABLAGE LT 9 0 0 0 
146 133645-006 SLANGKOPPL 5/8" 23 0 2 0 
147 135246 AVBÄRARE-SIDA S 1 0 8 0 
148 185848 KNAPPFÄSTE 11 0 14 0 
149 166623 AXEL (ROSTFRI) 2 0 0 0 
150 159341-450 PLÅT 20 0 0 0 
151 24839 SKRUV M6S 10X25 2400 0 42 0 
152 26156 BANJO 33 0 0 0 
153 752298-002 KABELGENOMFÖRIN 60 0 0 0 
154 141174-050 LASTSTÖD SVR 1 0 0 0 
155 29637 GAFFELLÄNK G 5x 106 0 0 0 
156 29638 ES-BULT ES 5x10 207 0 0 0 
157 28342 Insexskruv 230 0 0 0 
158 28793 Rak skottgenomg 2 0 0 0 
159 152599 RÖR 30 0 0 0 
160 163658 LOCK  TTR 40 / 6 0 0 0 
161 171620 MOTSTÅND 3K3/0, 20 0 0 0 
162 175347 FÄRGKAMERA 1 0 0 0 
163 21093 DUBO-SÄKRING 20 765 0 354 0 
164 20362 FÖRSKRUVNING 5 0 0 0 
165 20275 RÖRKOPPL. GE 6- 6 0 9 0 
166 26490 INDUKTIVGIVARE 2 0 0 0 
167 24941 GENOMFÖRING d=1 400 0 25 0 
168 20015 SKRUV M6S 8X55 95 0 0 0 
169 28855 RAK KOPPLING XG 74 0 0 0 
170 135110 GAFFELSPETS 4 0 0 0 
171 154240-001 HYLSA FASTON 0, 1880 0 0 0 
172 155486 AXEL 6 0 0 0 
173 173213 KONISK BRICKA 77 0 0 0 
174 29437 ENKELSLANG   3/ 87 0 6 0 
175 27295 KEDJA BL634 3/4 146 0 24 0 
176 27122 SLANGVINDA VÄNS 2 0 0 0 
177 143235 FÄSTE 33 0 0 0 
178 21288 Fjädrande rörpi 20 0 0 0 
179 156122 KABLAGE RATTMOD 7 0 14 0 
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Bilaga B. Andel sena leveranser av totala antalet 
inleveranser leverantörsvis.  

 
Nr Leverantör Antal inleveranser Sena leveranser Sena % 
1 882 12 6 50,0 
2 785 9 3 33,3 
3 430 189 55 29,1 
4 58 85 24 28,2 
5 784 74 19 25,7 
6 788 26 6 23,1 
7 42 125 25 20,0 
8 580 260 49 18,8 
9 826 11 2 18,2 
10 836 74 13 17,6 
11 797 285 43 15,1 
12 491 91 13 14,3 
13 105 393 55 14,0 
14 893 30 4 13,3 
15 802 194 25 12,9 
16 885 33 4 12,1 
17 90 478 52 10,9 
18 883 56 6 10,7 
19 817 463 48 10,4 
20 329 50 5 10,0 
21 80 30 3 10,0 
22 772 1627 157 9,6 
23 818 4321 409 9,5 
24 550 75 7 9,3 
25 56 648 57 8,8 
26 463 91 8 8,8 
27 101 104 9 8,7 
28 846 151 13 8,6 
29 431 2257 183 8,1 
30 442 99 8 8,1 
31 694 1487 120 8,1 
32 292 236 19 8,1 
33 864 811 64 7,9 
34 486 96 7 7,3 
35 820 186 13 7,0 
36 852 587 38 6,5 
37 886 32 2 6,3 
38 888 16 1 6,3 
39 200 34 2 5,9 
40 823 1328 75 5,6 
41 841 1294 71 5,5 
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Nr Leverantör Antal inleveranser Sena leveranser Sena % 
42 892 75 4 5,3 
43 408 287 14 4,9 
44 824 2668 128 4,8 
45 127 272 13 4,8 
46 831 464 22 4,7 
47 220 169 8 4,7 
48 20 389 18 4,6 
49 432 175 8 4,6 
50 388 1182 53 4,5 
51 374 115 5 4,3 
52 843 23 1 4,3 
53 67 419 18 4,3 
54 85 314 13 4,1 
55 111 121 5 4,1 
56 403 299 12 4,0 
57 793 25 1 4,0 
58 449 157 6 3,8 
59 812 117 4 3,4 
60 776 89 3 3,4 
61 569 4143 118 2,8 
62 682 2646 70 2,6 
63 301 2086 55 2,6 
64 766 750 19 2,5 
65 151 83 2 2,4 
66 828 1171 28 2,4 
67 201 993 22 2,2 
68 847 49 1 2,0 
69 798 1362 27 2,0 
70 309 1908 37 1,9 
71 653 1774 34 1,9 
72 848 162 3 1,9 
73 440 406 7 1,7 
74 761 60 1 1,7 
75 169 124 2 1,6 
76 825 559 9 1,6 
77 747 749 12 1,6 
78 91 189 3 1,6 
79 801 143 2 1,4 
80 4 1725 24 1,4 
81 590 554 7 1,3 
82 600 179 2 1,1 
83 717 184 2 1,1 
84 228 684 7 1,0 
85 355 522 5 1,0 
86 840 107 1 0,9 
87 507 762 7 0,9 
88 477 1884 17 0,9 
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Nr Leverantör Antal inleveranser Sena leveranser Sena % 
89 749/878 2131 17 0,8 
90 753 809 6 0,7 
91 143 546 4 0,7 
92 752 964 7 0,7 
93 420 162 1 0,6 
94 781 1517 9 0,6 
95 211 1193 7 0,6 
96 842 710 4 0,6 
97 833 1083 6 0,6 
98 326 372 2 0,5 
99 850 199 1 0,5 
100 581 598 3 0,5 
101 732 248 1 0,4 
102 506 1341 5 0,4 
103 479 286 1 0,3 
104 789 413 1 0,2 
105 230 440 1 0,2 
106 770 489 1 0,2 
107 835 862 1 0,1 
108 300 909 1 0,1 
109 422 1036 1 0,1 
110 60 20 0 0,0 
111 895 23 0 0,0 
112 262 31 0 0,0 
113 398 34 0 0,0 
114 247 36 0 0,0 
115 243 45 0 0,0 
116 765 46 0 0,0 
117 7 47 0 0,0 
118 704 47 0 0,0 
119 779 63 0 0,0 
120 844 63 0 0,0 
121 154 67 0 0,0 
122 705 78 0 0,0 
123 673 93 0 0,0 
124 659 116 0 0,0 
125 485 124 0 0,0 
126 681 144 0 0,0 
127 588 156 0 0,0 
128 33 169 0 0,0 
129 845 193 0 0,0 
130 89 197 0 0,0 
131 54 207 0 0,0 
132 783 236 0 0,0 
133 130 245 0 0,0 
134 402 264 0 0,0 
135 706 305 0 0,0 
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Nr Leverantör Antal inleveranser Sena leveranser Sena % 
136 884 327 0 0,0 
137 383 338 0 0,0 
138 601 370 0 0,0 
139 452 400 0 0,0 
140 680 502 0 0,0 
141 589 710 0 0,0 
142 535 2515 0 0,0 
143 5 Inga inleveranser     
144 158 Inga inleveranser     
145 786 Inga inleveranser     
146 796 Inga inleveranser     
147 856 Inga inleveranser     
148 891 Inga inleveranser     
149 5130 Inga inleveranser     
150 5140 Inga inleveranser     
151 5184 Inga inleveranser     
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Bilaga C. Andel returnerade artiklar av antalet uttagna 
artiklar leverantörsvis.  

 

Nr Leverantör Förbrukning i år Returnerat i år 

Andel som 
returnerats  
av vad som 
tagits ut (%) 

1 833 22350 1264 5,35 
2 886 88 3 3,3 
3 580 15126 511 3,27 
4 793 30132 1000 3,21 
5 888 34 1 2,86 
6 485 168483 4833 2,79 
7 784 562 14 2,43 
8 90 251782 6215 2,41 
9 812 28480 591 2,03 
10 843 224 4 1,75 
11 449 21582 381 1,73 
12 831 14826 227 1,51 
13 463 60085 849 1,39 
14 431 103379 1286 1,23 
15 817 29902 364 1,2 
16 388 27622 308 1,1 
17 54 5244 57 1,08 
18 884 60999 622 1,01 
19 127 118719 1102 0,92 
20 506 52452 466 0,88 
21 846 16209 141 0,86 
22 842 20557 174 0,84 
23 374 521 4 0,76 
24 491 290 2 0,68 
25 781 133227 902 0,67 
26 883 312 2 0,64 
27 823 5795 37 0,63 
28 292 162589 1000 0,61 
29 680 28858 174 0,6 
30 588 10191 60 0,59 
31 101 6556 38 0,58 
32 56 42294 241 0,57 
33 442 17475 101 0,57 
34 673 581 3 0,51 
35 694 33911 155 0,45 
36 752 25887 116 0,45 
37 704 227 1 0,44 
38 383 11262 48 0,42 
39 789 4008 17 0,42 
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Nr Leverantör Förbrukning i år Returnerat i år 

Andel som 
returnerats  
av vad som 
tagits ut (%) 

40 301 319695 1307 0,41 
41 569 434494 1613 0,37 
42 440 11208 41 0,36 
43 801 3887 14 0,36 
44 770 421396 1474 0,35 
45 600 7221 23 0,32 
46 864 61931 196 0,32 
47 89 9888 31 0,31 
48 329 20591 64 0,31 
49 201 22568 68 0,3 
50 220 75718 219 0,29 
51 772 83184 245 0,29 
52 825 35848 105 0,29 
53 111 899570 2556 0,28 
54 477 395173 1099 0,28 
55 479 33677 95 0,28 
56 753 34112 97 0,28 
57 818 65585 187 0,28 
58 852 47033 131 0,28 
59 143 219810 592 0,27 
60 408 4857 13 0,27 
61 682 484437 1319 0,27 
62 91 88369 220 0,25 
63 706 5401 13 0,24 
64 783 29277 71 0,24 
65 824 29777 71 0,24 
66 4 208975 459 0,22 
67 452 8398 17 0,2 
68 20 9633 17 0,18 
69 422 76725 130 0,17 
70 550 15382 26 0,17 
71 766 30680 48 0,16 
72 535 75981 115 0,15 
73 717 91034 138 0,15 
74 326 92162 132 0,14 
75 507 95693 126 0,13 
76 885 2252 3 0,13 
77 85 23012 28 0,12 
78 820 10331 12 0,12 
79 7 3542 4 0,11 
80 835 13360 15 0,11 
81 228 388974 400 0,1 
82 309 166499 167 0,1 
83 747 125553 129 0,1 
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Nr Leverantör Förbrukning i år Returnerat i år 

Andel som 
returnerats  
av vad som 
tagits ut (%) 

84 828 34605 36 0,1 
85 403 187875 170 0,09 
86 797 13887 12 0,09 
87 211 118169 100 0,08 
88 840 2483 2 0,08 
89 230 25735 12 0,05 
90 402 40694 20 0,05 
91 581 129637 64 0,05 
92 653 152881 83 0,05 
93 705 48032 23 0,05 
94 42 12591 5 0,04 
95 67 61212 27 0,04 
96 355 11910 5 0,04 
97 590 446307 157 0,04 
98 659 2464 1 0,04 
99 779 2430 1 0,04 
100 788 4556 2 0,04 
101 798 45440 20 0,04 
102 430 22047 6 0,03 
103 802 3804 1 0,03 
104 105 28551 5 0,02 
105 589 319984 52 0,02 
106 765 4456 1 0,02 
107 841 201363 49 0,02 
108 33 23065 3 0,01 
109 300 722965 44 0,01 
110 761 52493 5 0,01 
111 845 55782 3 0,01 
112 848 98327 11 0,01 
113 850 83438 7 0,01 
114 892 21479 3 0,01 
115 5 328217 0 0 
116 58 134983 0 0 
117 60 28 0 0 
118 80 19776 0 0 
119 130 59671 0 0 
120 151 5980 0 0 
121 154 59708 0 0 
122 158 731 0 0 
123 169 1690 0 0 
124 200 19676 0 0 
125 243 1020 0 0 
126 247 108611 0 0 
127 262 485 0 0 
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Nr Leverantör Förbrukning i år Returnerat i år 

Andel som 
returnerats  
av vad som 
tagits ut (%) 

128 398 27414 0 0 
129 420 45289 0 0 
130 432 72422 0 0 
131 486 164385 0 0 
132 601 43876 1 0 
133 681 4157 0 0 
134 732 98620 1 0 
135 749/878 115717 4 0 
136 776 12820 0 0 
137 785 3027 0 0 
138 786 1620 0 0 
139 796 172 0 0 
140 826 96 0 0 
141 836 3194 0 0 
142 844 11126 0 0 
143 847 696 0 0 
144 856 119 0 0 
145 882 7032 0 0 
146 891 651 0 0 
147 893 100 0 0 
148 895 53681 0 0 
149 5130 11 0 0 
150 5140 377 0 0 
151 5184 114 0 0 
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Bilaga D. Utdrag resultat av empiri  
 

Artikelnr 
FW 
bef. 

FW 
enl.vv 

Ändrad 
frekvens 

Behovs
-kvant 

FW_bef 

Behovs-
kvant 

FW_enl.vv 

Order-
kvant 

Verkl. 
best.kv. 
FW_bef 

Verkl. 
best.kv. 

FW_ 
enl.vv 

Behov- 
1-år 

Täcktid 
FW_bef 

Täcktid 
FW_enl.vv 

101836-012 24,0 24,0 Samma 14,0 14,0 1,0 14,0 14,0 28,0 24,0 24,0 

45926 24,0 24,0 Samma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 24,0 24,0 
150040 24,0 24,0 SAMMA 13,5 13,5 1,0 14,0 14,0 27,0 25,0 25,0 
28956 24,0 24,0 SAMMA 22,5 22,5 1,0 23,0 23,0 45,0 25,0 25,0 

135421 12,0 24,0 MINSKAD 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 4,0 12,0 24,0 
165647-003 12,0 24,0 MINSKAD 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 4,0 12,0 24,0 
139337-002 6,0 2,0 ÖKAD 8,1 2,7 1,0 9,0 3,0 65,0 7,0 2,0 

145118 6,0 2,0 ÖKAD 8,1 2,7 1,0 9,0 3,0 65,0 7,0 2,0 
21543 4,0 24,0 MINSKAD 3341,0 20046,0 1000,0 4000,0 21000,0 40092,0 5,0 25,0 
169799 1,0 2,0 MINSKAD 1993,5 3987,0 3000,0 3000,0 6000,0 95688,0 2,0 3,0 
137852 48,0 24,0 ÖKAD 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 48,0 48,0 
202350 4,0 2,0 ÖKAD 0,2 0,1 1,0 1,0 1,0 2,0 24,0 24,0 
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Bilaga E. Utdrag resultat av analys  
 

Nr Artikelnr 
FW 
bef. 

FW 
enl. 
vv 

Ändrad 
frekvens 

Behovs-
kvant 

FW_bef 

Behovs- 
kvant 
FW_ 

enl.vv 

Order-
kvant 

Verkl. 
best.kv. 
FW_bef 

Verkl. 
best.kv. 

FW_ 
enl.vv 

Behov- 
1-år 

Täcktid 
FW_bef 

Täcktid 
FW_ 

enl.vv 

Skillnad  
mellan  

rikt.TT och  
föresl.FW 

1 101836-012 24,0 24,0 Samma 14,0 14,0 1,0 14,0 14,0 28,0 24,0 24,0 0,0 

2 45926 24,0 24,0 Samma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 24,0 24,0 0,0 
3 150040 24,0 24,0 SAMMA 13,5 13,5 1,0 14,0 14,0 27,0 25,0 25,0 1,0 
4 28956 24,0 24,0 SAMMA 22,5 22,5 1,0 23,0 23,0 45,0 25,0 25,0 1,0 

5 135421 12,0 24,0 MINSKAD 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 4,0 12,0 24,0 0,0 
6 165647-003 12,0 24,0 MINSKAD 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 4,0 12,0 24,0 0,0 
7 139337-002 6,0 2,0 ÖKAD 8,1 2,7 1,0 9,0 3,0 65,0 7,0 2,0 0,0 

8 145118 6,0 2,0 ÖKAD 8,1 2,7 1,0 9,0 3,0 65,0 7,0 2,0 0,0 
9 21543 4,0 24,0 MINSKAD 3341,0 20046,0 1000,0 4000,0 21000,0 40092,0 5,0 25,0 1,0 

10 169799 1,0 2,0 MINSKAD 1993,5 3987,0 3000,0 3000,0 6000,0 95688,0 2,0 3,0 1,0 
11 137852 48,0 24,0 ÖKAD 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 48,0 48,0 24,0 
12 202350 4,0 2,0 ÖKAD 0,2 0,1 1,0 1,0 1,0 2,0 24,0 24,0 22,0 



  
   

 147 

 

Bilaga F. Andel tidiga leveranser leverantörsvis. 

 
Nr Leverantör Antal inleveranser Tidiga (6-) Tidig % 
1 843 23 8 34,8 
2 80 30 8 26,7 
3 888 16 2 12,5 
4 885 33 3 9,1 
5 793 25 2 8,0 
6 784 74 5 6,8 
7 486 96 6 6,3 
8 886 32 2 6,3 
9 580 260 16 6,2 
10 42 125 7 5,6 
11 883 56 3 5,4 
12 60 20 1 5,0 
13 58 85 4 4,7 
14 846 151 7 4,6 
15 154 67 3 4,5 
16 431 2257 95 4,2 
17 430 189 7 3,7 
18 706 305 10 3,3 
19 56 648 19 2,9 
20 820 186 5 2,7 
21 845 193 5 2,6 
22 101 104 2 1,9 
23 848 162 3 1,9 
24 105 393 7 1,8 
25 812 117 2 1,7 
26 589 710 12 1,7 
27 403 299 5 1,7 
28 761 60 1 1,7 
29 85 314 5 1,6 
30 892 75 1 1,3 
31 292 236 3 1,3 
32 402 264 3 1,1 
33 831 464 5 1,1 
34 752 964 10 1,0 
35 442 99 1 1,0 
36 374 115 1 0,9 
37 852 587 5 0,9 
38 732 248 2 0,8 
39 841 1294 10 0,8 
40 20 389 3 0,8 
41 127 272 2 0,7 
42 67 419 3 0,7 
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Nr Leverantör Antal inleveranser Tidiga (6-) Tidig % 
43 449 157 1 0,6 
44 569 4143 26 0,6 
45 301 2086 13 0,6 
46 770 489 3 0,6 
47 884 327 2 0,6 
48 220 169 1 0,6 
49 432 175 1 0,6 
50 717 184 1 0,5 
51 601 370 2 0,5 
52 747 749 4 0,5 
53 850 199 1 0,5 
54 789 413 2 0,5 
55 54 207 1 0,5 
56 781 1517 7 0,5 
57 300 909 4 0,4 
58 228 684 3 0,4 
59 842 710 3 0,4 
60 90 478 2 0,4 
61 682 2646 11 0,4 
62 766 750 3 0,4 
63 864 811 3 0,4 
64 772 1627 6 0,4 
65 694 1487 5 0,3 
66 477 1884 6 0,3 
67 309 1908 6 0,3 
68 383 338 1 0,3 
69 833 1083 3 0,3 
70 507 762 2 0,3 
71 452 400 1 0,3 
72 230 440 1 0,2 
73 653 1774 4 0,2 
74 798 1362 3 0,2 
75 818 4321 8 0,2 
76 143 546 1 0,2 
77 825 559 1 0,2 
78 828 1171 2 0,2 
79 211 1193 2 0,2 
80 581 598 1 0,2 
81 201 993 1 0,1 
82 422 1036 1 0,1 
83 749/878 2131 2 0,1 
84 823 1328 1 0,1 
85 824 2668 2 0,1 
86 4 1725 1 0,1 
87 535 2515 1 0,0 
88 355 522 0 0,0 
89 681 144 0 0,0 
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Nr Leverantör Antal inleveranser Tidiga (6-) Tidig % 
90 765 46 0 0,0 
91 169 124 0 0,0 
92 151 83 0 0,0 
93 7 47 0 0,0 
94 550 75 0 0,0 
95 262 31 0 0,0 
96 408 287 0 0,0 
97 506 1341 0 0,0 
98 893 30 0 0,0 
99 600 179 0 0,0 

100 835 862 0 0,0 
101 801 143 0 0,0 
102 840 107 0 0,0 
103 420 162 0 0,0 
104 590 554 0 0,0 
105 817 463 0 0,0 
106 797 285 0 0,0 
107 779 63 0 0,0 
108 788 26 0 0,0 
109 463 91 0 0,0 
110 802 194 0 0,0 
111 673 93 0 0,0 
112 440 406 0 0,0 
113 388 1182 0 0,0 
114 785 9 0 0,0 
115 844 63 0 0,0 
116 130 245 0 0,0 
117 847 49 0 0,0 
118 836 74 0 0,0 
119 680 502 0 0,0 
120 783 236 0 0,0 
121 329 50 0 0,0 
122 479 286 0 0,0 
123 91 189 0 0,0 
124 200 34 0 0,0 
125 776 89 0 0,0 
126 753 809 0 0,0 
127 326 372 0 0,0 
128 111 121 0 0,0 
129 826 11 0 0,0 
130 485 124 0 0,0 
131 895 23 0 0,0 
132 704 47 0 0,0 
133 247 36 0 0,0 
134 882 12 0 0,0 
135 588 156 0 0,0 
136 89 197 0 0,0 
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Nr Leverantör Antal inleveranser Tidiga (6-) Tidig % 
137 491 91 0 0,0 
138 659 116 0 0,0 
139 33 169 0 0,0 
140 705 78 0 0,0 
141 243 45 0 0,0 
142 398 34 0 0,0 
143 5 Inga inleveranser     
144 158 Inga inleveranser     
145 786 Inga inleveranser     
146 796 Inga inleveranser     
147 856 Inga inleveranser     
148 891 Inga inleveranser     
149 5130 Inga inleveranser     
150 5140 Inga inleveranser     
151 5184 Inga inleveranser     

 

 


