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Sammanfattning  

Effektivt materialflöde är en förutsättning för lönsamhet i ett företag. Detta uppnås till 

viss del genom ett lagerstyrningssystem vars uppgift är att säkerställa önskad 

servicenivå till rimliga kostnader. 

I detta arbete undersöks förbättringsmöjligheterna i ett företag, som inte anser sig ha en 

bra balans mellan kostnader och lagertillgänglighet. Målsättningen har varit att hitta 

metoder som både kan sänka kapitalbindningen och höja servicenivån i förrådet.   

Artiklarna klassificerades efter deras återanskaffningstid och årliga förbrukning. Sedan 

simulerades lagernivåerna hos ett antal artiklar i olika grupper, för att undersöka vilka 

förbättringar som kan uppnås med ett beställningspunktssystem. Detta 

lagerstyrningssystem är uppbyggt av två parametrar, säkerhetslager och 

beställningspunkt. Avsikten har varit att hitta enkla principer som underlättar 

dimensioneringen av dessa. 

Resultaten visar att kapitalbindningen och servicenivån i dagsläget kan förbättras. Men 

för att uppnå detta krävs det att hela organisationen anstränger sig för att skapa rätt 

förutsättningar för ett effektivt materialflöde. Ett lagerstyrningssystem åstadkommer 

inte detta på egen hand. 

  

  



 
 

  



 
 

Abstract  
Efficient material flow is required in order to manage a profitable business. This is to 

some extent achieved with a review system that ensures a desired service level at 

reasonable costs.   

This paper examines improvement opportunities within a company that is not satisfied 

with their balance between costs and percent of fill. The objective has been to find 

methods that can both reduce tied up capital and increase the service level in the raw 

material inventory. 

Items were grouped by their annual usage and delivery lead times. Inventory levels 

were then simulated for a number of items in different groups, to examine which 

improvement possibilities an order point system offers. This type of review system 

relies on two parameters, safety stock and order point. The goal has been to find basic 

principles that simplify the dimensioning of these two.  

The results show that both the tied up capital and the service level can be improved at 

the present time. But to bring about more remarkable improvements, the entire 

organization has to make efforts to create the right conditions that make it possible to 

streamline the material flow.  An order point system cannot achieve this single handed.  

 

  



 
 

  



 
 

Förord 

Examensarbetet gjordes på ett anonymt företag i Småland och utgör ett avslutande 

moment på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. Ämnet som arbetet berör är i 

huvudsak produktionslogistik då detta utgör en del av min ekonomiska inriktning. 

Jag skulle vilja framföra ett stort tack till mina handledare på universitetet och företaget, 

Jan Olhager och Henrik Nilsson, som genom viktiga och lärorika diskussioner 

underlättat mitt arbete. Företagets anställda har också, genom sina synpunkter och 

diskussioner, bidragit till att arbetet fortgick smidigt. Tack till er också. 

Jag hoppas att detta arbete bidrar med nya perspektiv som kan användas för att göra 

förbättringar i framtiden. 

Landskrona, februari 2011 

Edin Filipovic 
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1 INLEDNING 
Alla företag strävar efter att effektivisera sina materialflöden. Det är en utgångspunkt i 

många rationaliseringsprogram, till exempel Just-in-time1, att eliminera olika former av 

slöseri. Vissa företag har bättre förutsättningar än andra att tillämpa sådana metoder och 

därigenom sänka sina kostnader. Dessa företag har ett jämnare mönster i efterfrågan och 

en säkerställd materialtillgång medan andra företag accepterar en tuffare miljö och 

försöker anpassa sig på bästa sätt. Oavsett vilka utmaningar företagen står inför måste 

kostnader sänkas och kundservicen höjas för att skapa konkurrenskraft. Examensarbetet 

gjordes på ett anonymt företag som upplever att deras materialflöde måste förbättras. 

Därför presenteras i den här rapporten ett resultat som skall hjälpa dem att uppnå detta 

mål.  

1.1 BAKGRUND 
Ett tillverkande företag säkerställer materialförsörjning till sin produktion genom att ha 

olika former av lager. Hur mycket material som finns i lagren beror på företagets mål 

och policy kring kostnader och leveransförmåga. Figur 1 illustrerar den problematik 

som kan uppstå och de avvägningar som måste göras för att uppnå målen. Företag som 

lovar korta och pålitliga leveranstider accepterar högre kapitalbindning i sina lager. 

Omvänd gäller också att företag, som vill sänka sina kostnader, ibland också måste sänka 

servicekravet.  

 

Figur 1: Avvägning mellan mål (Olhager, 2000) 

 

En förutsättning för att kunna hålla en önskad balans mellan kostnader och 

leveransförmåga är ett bra lagerstyrningssystem. Lagerstyrningssystem bygger på 

modeller som approximativt beskriver verkligheten och därför är det viktigt att förstå 

vilka antaganden som görs när parametrar ställs in. Om befintliga metoder uppvisar för 

höga lagerhållningskostnader kan dessa sänkas genom att ett mindre säkerhetslager 

eller andra orderkvantiteter. Samtidigt får inte servicenivån riskeras så att den 

understiger en förväntad nivå.  

  

                                                   
1 Produktionsfilosofi som strävar efter att tillverka rätt artiklar, i rätt kvantitet och vid rätt tidpunkt 
(Olhager, 2000). 



 
 

 

1.2 SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 
Arbetets syfte är att undersöka vilka förbättringar som kan göras i den befintliga 

lagerstyrningen och materialförsörjningen. Varje artikel i lagret bidrar till den totala 

lageromsättningshastigheten och därför är det viktigt att undersöka om det går att 

klassificera artiklar efter kriterier som underlättar för effektivare lagerstyrning. I detta 

arbete görs en sådan klassificering för att skapa en generell bild av möjligheterna för att 

både sänka lagernivåerna, öka lageromsättningshastigheten och servicenivån. Resultatet 

kommer förhoppningsvis att resultera i enkla principer som kan tillämpas på 

lagerstyrningen för att förbättra de olika nyckeltalen som beskriver lagrets effektivitet. 

Lösningsförslagen som presenteras i rapporten skall även bidra till att förbättra 

materialförsörjningen till produktionen så att en god lagerservicenivå kan upprätthållas 

till rimliga kostnader. 

Företaget lagerhåller material och komponenter, halvfabrikat samt reservdelar och 

verktyg. Fokus för analysen har riktats mot förrådet eftersom bristsituationer har varit 

förekommande både före och under tiden som examensarbetet fortlöpte. Eftersom 

tillverkningen till stor del sker mot kundorder blir detta lager centralt för att kunna 

erbjuda konkurrenskraftiga leveranstider. Ett antal artiklar har analyserats för att skapa 

en generell bild av lagret. Det är omöjligt att med ett examensarbete undersöka hela 

lagret och därför har undersökta artiklarna valts så representativt som möjligt. Flera av 

artiklar har varit kritiska under hösten eftersom försenade leveranser orsakat 

störningar i produktionen. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR  
Det är viktigt att förstå hinder och möjligheter till förbättring av det befintliga systemet 

och därför är det väsentligt att resultatet av detta arbete kan ge svar på följande 

frågeställningar: 

Vilka faktorer bidrar till att lagerstyrningen och materialförsörjningen inte är på en 

önskad nivå? Vad kan företaget förbättra för att få acceptabla nyckeltal i lager? Hur kan 

kapitalbindningen minskas utan att riskera sämre materialtillgänglighet? 

1.4 METOD 
I detta arbete används fallstudiemetodiken. Arbetet handlar om att beskriva ett specifikt 

företag, eller ännu mer specifikt företagets lagerstyrning och materialförsörjning. Olika 

tekniker som användes i fallstudien är intervjuer, observationer och samling av historisk 

data som är relevant för arbetet.  

En klassificering av artiklar görs för att undersöka om särskilda metoder är lämpliga för 

olika artikelgrupper. Det innebär att artiklar analyseras och kartläggs efter deras 

egenskaper, såsom förbrukning, värde, återanskaffningstid etc. Den informationen har 

hämtats från företagets affärssystem SAP. Utifrån denna klassificering valdes ett antal 



 
 

artiklar för närmare undersökning och syftet har varit att hitta samband som kunde 

användas för att komma fram till generella slutsatser och metoder. 

Med hjälp av förbrukningshistorik genomfördes simuleringar för att undersöka vilken 

potential ett lagerstyrningssystem har för att förbättra materialflödet. Dessa utfördes i 

Excel med ett flertal olika parameteruppsättningar. En noggrannare beskrivning av 

metodiken finns i kapitel 4. En annan programvara som också har varit användbar är 

Minitab. Med hjälp av detta program kunde statistiska beräkningar av säkerhetslager 

beräknas. Resultaten är intressanta, men inte centrala för arbetet. 

Intervjuer som genomfördes var relativt oformella och halv-strukturerade, men oftast 

givande och vägledande i arbetet. Målet med intervjuerna var både att få svar på 

specifika frågor, men även för att allmänt diskutera företagets situation. 

1.5 METODKRITIK 
Att experimentera med olika lagerstyrningssystem och parametrar kan i verkligheten bli 

både kostsamt och tidskrävande. För att undvika detta har simuleringar genomförts i 

arbetet och för att ha nytta av resultaten måste metodens begränsningar förstås. Det är 

svårt att avbilda verkligheten fullständigt i det system som simuleras. Positiva resultat i 

simuleringarna betyder nödvändigtvis inte att en implementering av detta system i 

verkligheten kommer bli lika framgångsrik. Antaganden som görs måste begripas och 

hänsyn till detta måste göras när systemet används på riktigt. I detta arbete antogs till 

exempel att ledtiderna är konstanta vilket nödvändigtvis inte behöver vara sant i 

verkligheten. Om ledtiderna varierar avsevärt blir konsekvenserna att säkerhetslagret i 

det verkliga fallet måste vara större än i simuleringarna. Överdrag är ett annat exempel 

som simuleringarna inte kan ta hänsyn till på ett felfritt sätt eftersom en kontinuerlig 

övervakning inte sker över de uttag som görs från lagret. Om överdragen är stora är det 

kanske lämpligt att (återigen) höja säkerhetslagret eller ändra på de interna rutinerna så 

att uttagen registreras omedelbart efter varje transaktion. 

1.6 LÄSANVISNINGAR 
I de två inledande kapitlen beskrivs företagets situation och de problem som detta 

arbete skall hjälpa till att lösa. Genom att läsa dessa avsnitt förstås problemet bättre 

vilket är en förutsättning för att kunna utvärdera resultaten av det här arbetet. För 

läsare som är intresserade av de teorier som har fungerat som underlag för analysen 

kan kapital 3 läsas. Där diskuteras olika aspekter som är relaterade till lagerstyrning och 

materialförsörjning. De mest intressanta delarna i rapporten är förmodligen kapitel 4 

och 5. I kapitel 5 presenteras ett lösningsförslag som anses kunna utgöra nytta för 

företaget. Bakgrunden till detta lösningförslag finns i kapitel 4 där olika data har 

analyserats. I appendix finns en kort förklaring till de matematiska metoder som 

använts för att beräkna parametrar med hjälp av statistik. Detta utgör inte kärnan i 

arbetet utan finns där för att jämförelser mellan olika metoder skall kunna göras. 

Det finns ett antal olika begrepp som är viktiga att klargöra för att läsandet skall kunna 

flyta på. Ledtid och återanskaffningstid är synonymer. Vidare förkortas på vissa ställen 



 
 

begreppet medelbehov under återanskaffningstiden till Å-behov. Termen artikel används 

också flitigt och med det menas ingående komponent som används i tillverkningen av 

slutprodukterna. Det kan vara såväl en mutter som en elektrisk komponent och så 

vidare . I texten används också begreppet lagerparameter, det syftar på säkerhetslager 

och/eller beställningspunkt. I avsnitt 5.5 förklaras en del andra begrepp som är viktiga 

att komma ihåg eftersom dessa används flera gånger i senare delen av kapitel 5.  

Slutligen, eftersom företaget vill vara anonymt så är texten modifierad för att känslig 

information inte skall avslöjas. Därför döptes artiklarna om för att inte riskera att något 

sådant sker. En artikel kommer att kallas för XX-X. Först X:et står för volymvärdesklass 

(A, B eller C) och andra bokstaven står för återanskaffningstiden (L=lång, K=kort). Sista 

X:et är ett nummer för att artiklarna, med samma två inledande bokstäver, skall kunna 

särskiljas. Till exempel så kommer den första (i texten förekommande) A-artikel med 

lång återanskaffningstid att kallas för AL-1 etc. 

  



 
 

2 NULÄGESANALYS 
I detta kapitel beskrivs företaget och dess position idag. Här tas även upp den problematik 

som utgör hinder för en mer effektiv materialförsörjning och lagerstyrning. Intern och 

extern problematik, och dess bidrag till svårigheterna, beskrivs också i avsnitten som följer. 

2.1 FÖRETAGSBESKRIVNING 
Företaget har sitt huvudkontor i Frankrike. Deras verksamhet sträcker sig till över 70 

länder runt om i världen, dock huvudsakligen i Europa. Omsättning och antalet anställda 

har de senaste två åren legat närmare €23 miljarder respektive 100 000.   

Det här arbetet kommer dock att fokusera sig på den verksamhet som finns i Sverige. 

Här tillverkas produkter som används i miljöbevaringssyfte. Ungefärliga siffror på 

omsättning och antalet anställda är 130 MSEK respektive 60 personer. Antalet montörer 

som jobbar på produktionsgolvet är i dagsläget 12, men brukar variera eftersom en del 

är anställda genom bemanningsföretag. Våren 2009 fick större delen av personalen 

lämna företaget eftersom försäljningen gick ner. I dagsläget har den dock ökat igen 

vilket har gjort att produktionen har visst kapacitetsproblem på grund av förminskad 

personalstyrka.  

Produktionsprocessen är flödesorienterad och uppdelad i celler. Produkterna som 

tillverkas består av komponenter som monteras mot kundorder, undantagsvis vissa 

reservdelar och halvfärdiga komponenter som tillverkas mot lager. Tillverkning av de 

sistnämnda utförs också av externa leverantörer. Det finns ungefär 10 produktgrupper 

och antalet produkter i varje sådan grupp kan variera mellan 10 och flera hundra. Många 

av dessa slutprodukter kan i sin tur bestå av flera hundra ingående komponenter och 

artiklar. Denna komplexitet hos produkter och produktfamiljer ställer krav på 

materialförsörjningen. Företaget använder sig av affärssystemet SAP. 

2.2 PROBLEMBAKGRUND 
Kapitalbindning i hela lagret har i genomsnitt varit 34 MSEK under 2010 och under 

samma period omsattes lagret 2,6 gånger. Detta tyder på att en del rationaliseringar 

behöver göras för att få ett bättre nyckeltal. Det finns ett antal artiklar i lagret som har 

legat stilla i lagret utan någon förbrukning vilket innebär att material med icke-

omedelbar förbrukning beställs.  

Under andra halvåret 2009 till sommaren 2010 var försäljningen låg och när den sedan 

började öka var företaget inte riktigt beredd på det. Större materialförbrukning i 

kombinationen med att återanskaffningstider på vissa material fördubblades var en stor 

orsak till den materialbrist som ledde till störningar i produktionen. Detta, i 

kombination med hög kapitalbindning i lager, gjorde att företaget insåg att vissa 

förbättringar måste göras för att effektivisera materialflödet. Nu verkar det som att 

efterfrågan är i en uppåttrend vilket innebär att behovet av bättre lagerstyrning och 

materialförsörjning ökar om positiva resultat skall uppnås. 



 
 

2.3 PROBLEMBESKRIVNING 
Den genomsnittliga kapitalbindningen i förrådet har varit 16,2 MSEK. Med ett 

förbrukningsvärde på knappt 20,4 MSEK innebär detta att den här delen av lagret 

omsätts drygt en gång per år. 

Under arbetets gång har flera faktorer identifierats som kan förbättras för att 

effektivisera materialflödet. Bland de interna faktorer som spelar roll kan nämnas vissa 

organisatoriska aspekter, samt frånvaron av effektiva parametrar i lagerstyrningen. 

Osäkerhet i efterfrågan och ledtider är externa faktorer som kan kopplas till svårigheter 

att hålla lagerkostnaderna i schack och samtidigt uppnå en tillräcklig 

materialtillgänglighet.  Företagets slutprodukter består av flera hundra komponenter 

vilket också innebär att materialtillgänglighet på alla dessa komponenter måste vara 

100 % för att slutmontera en produkt. Att företaget har så många olika varianter av 

slutprodukterna orsakar också en motstridighet mellan låga kostnader och 

produktmixflexibilitet. Vid brist uppstår PIA på grund av köbildning i produktionen, men 

även förseningar till kund vilket försämrar företagets leveransförmåga och därmed en 

viktig konkurrensfördel. Problematiken att hitta rätt avvägningar mellan kostnad och 

servicenivå kan visas genom enkla matematiska beräkningar. Vissa slutprodukter består 

av ungefär 350 komponenter. Om en servicenivå på 95 %, 99 %, respektive 99,9 % 

önskas, och komponenterna styrs oberoende av varandra, är den ungefärliga 

sannolikheten att slutprodukten inte kan tillverkas och levereras: 

            

,  

            

              

Detta visar svårigheten med att styra företagets lager mot acceptabla kostnader och 

samtidigt säkerställa materialtillgången till produktionen. Avsikten med detta arbete har 

därför varit att presentera ett nytt perspektiv som kan användas för att underlätta och 

förbättra materialflödet i fortsättningen. 

 

 

  



 
 

3 REFERENSRAM 
Akademisk litteratur berör många av de problemområden som diskuteras i den här 

rapporten. Därför har det fungerat som en viktig källa till idéer över tänkbara lösningar 

och metoder som kan användas att uppnå en förbättring. Referensramen utgör på grund 

av detta ett viktigt underlag för analysen i nästa kapitel. 

3.1 ORGANISATION OCH MÅLKONFLIKTER 
Traditionell lagerstyrning handlar om att bestämma när och hur stor orderkvantitet som 

skall beställas, samt utformningen av lagerstyrningssystemet.  Zomerdijk och Vries 

(2003) nämner, förutom dessa traditionella metoder, även kommunikation, 

beslutsfattande, beteende och uppdelning av arbetsuppgifter som viktiga faktorer i 

lagerstyrning, se figur 2. Med uppdelning av arbetsuppgifter menas bland annat antal 

personer som är ansvariga för lagret och vilka befogenheter dessa har. Beslutsfattande 

är en aspekt som har att göra med operativa och strategiska beslut som görs kring 

lagret. Genom bra kommunikation och informationsutbyten skapar företag 

förutsättningar för effektiv lagerstyrning. Olika beteenden i organisationen påverkar i 

sin tur hur kommunikationen och beslutsprocesserna fungerar. Till exempel, konflikter 

försämrar informationsutbyten inom företaget och vid ojämn maktfördelning blir 

beslutsprocessen trög. 

 

Figur 2: Olika dimensioner i lagerstyrning (egen översätt.)(Zomerdijk och Vries, 2003) 

 

Andra aspekter som har en påverkan på lagerstyrningen är företagets mål eftersom 

dessa ofta påverkar målen för de olika funktionerna inom företaget. Det medför ofta att 

olika målkonflikter uppstår eftersom avvägningar måste göras som påverkar 

leveransförmågan, tillverkningskostnad och kapitalbindningen (se figur 1). Enligt 

Olhager (2000) uppstår suboptimering om företagets inte arbetar mot samma mål. 

Exempelvis eftersträvar försäljningsfunktion en hög leveransförmåga, produktionen en 

låg tillverkningskostnad medan ekonomifunktionen helst vill ha så låg kapitalbindning 

som möjligt. Att uppnå alla tre är inte möjligt. Enligt Olhager (2000) borde en bra balans 

mellan de olika målen hittas, samtidigt som faktorer som motverkar denna balans 

minskas.     



 
 

 

 

3.2 MATERIALFÖRSÖRJNING 
Materialförsörjning är inflödet av material till det tillverkande företaget. Det är en 

kritisk funktion för företaget eftersom det påverkar leveranstiden, företagets 

konkurrensförmåga, samt dess försäljning och vinst. Företag som har ineffektiv 

materialförsörjning har ofta svårt att tillverka enligt planerna eftersom produktion störs 

eller skjuts upp. Det resulterar i brister och sämre försäljningssiffror (Lambert et al., 

1998). Företagens materialkostnader är branschberoende och ligger ofta mellan 50 – 90 

% av produktens självkostnad. Valet av leverantörer och försörjningsstrategi blir därför 

en viktig strategisk och taktisk fråga för företagen att arbeta med (Mattsson och Jonsson, 

2005).  

3.3 LAGERSTYRNING 
Syftet med lager är bland annat att balansera utbud och efterfrågan, öka möjligheten till 

stordriftfördelar och minska osäkerheten i ledtider och dess konsekvenser (Lambert, 

1998). För att lagerstyrningen skall vara effektiv krävs inte enbart att rätt 

orderkvantitet beställs utan att rätt tidpunkt för beställningar väljs. När efterfrågan är 

osäker måste flera avvägningar göras som kan påverka kostnaderna åt både ett positivt 

och negativt håll. Om beställningen sker för tidigt uppstår kostnader på grund av onödig 

kapitalbindning och samtidigt kan bristkostnaderna bli stora om beställningar inte görs i 

rätt tid. 

3.3.1 OLIKA TYPER AV LAGER 

Förråd, produkter i arbete (PIA) och färdigvarulager är de tre mest grundläggande 

formerna för lagerhållning. I förrådet finns råmaterial och komponenter som väntar på 

bearbetning. PIA är alla artiklar som befinner sig i produktionen, antingen i någon 

mellanlager eller i en process. Dessa artiklar kallas ibland saker i vila (SIV) eftersom den 

tiden dessa befinner sig i produktion till stor del består av kö – och väntetid. I 

färdigvarulagret hittas slutprodukter som direkt kan levereras till kund. Vilket av dessa 

lager som är mest centrala för ett företag avgörs av kundorderpunkten. Vid produktion 

mot kundorder är förrådet viktigast eftersom det är här kundorderpunkten kommer. All 

material, och eventuellt halvfärdiga komponenter, måste vara tillgängligt för att undvika 

störningar i produktionen (Olhager, 2000). 

3.3.2 LAGERKOSTNADER OCH LÖNSAMHET 
Ett sätt att beskriva hur lagerkostnader påverkar företagets lönsamhet är att 

använda ett DuPont-schema (se bilaga II) som säger att 

 

                                                      

  



 
 

Enligt formeln är det möjligt att ha en dålig lönsamhet trots en god vinstmarginal på 

grund av låg kapitalomsättning. Denna påverkas bland annat av hur företaget omsätter 

sina tillgångar. Eftersom lager, tillsammans med kundfordringar, ofta är företagets 

största omsättningstillgång så påverkas lönsamheten av hur effektivt materialflödet är 

(Mattsson, 2003).   

Kostnader som uppstår med lagerhållning är hyra, försäkring, värdeminskning, 

kassationer etc. Kapitalkostnader uppstår på grund av kapitalbindning, olika 

riskkostnader etc. För att öka lönsamheten kan lagernivåerna sänkas vilket i sin tur kan 

påverka ett företags leveransförmåga.  Figur 3 beskriver avvägningar som företag är 

tvungna att göra för att uppnå en önskad balans mellan kostnader och servicekrav. Ett 

företag med välfungerande lagerstyrning ligger i närheten av kurvan; det innebär att 

kapitalbindningen minimeras för en given servicenivå. Om det befinner sig i punkt A och 

önskar att hamna närmare kurvan så finns det tre alternativa sätt. En förflyttning till 

punkt B innebär att servicenivå ökas utan någon minskning av kapitalbindning och på 

samma sätt innebär en förflyttning till punkt D att kapitalbindning minskar men att 

samma servicenivå behålls. För att komma till punkt C måste en avvägning ske som 

påverkar både kapitalbindning och servicenivå (Armstrong, 1985). 

 

Figur 3: Att ligga på kurvan i figuren är optimalt eftersom kostnaderna minimeras för en given 
servicenivå. 

 

3.3.3 METODER FÖR LAGERSTYRNING 
Genom att klassificera artiklarna i grupper, med olika kriterier, kan lagerstyrningen blir 

mer effektiv. Artiklar med högt förbrukningsvärde kan till exempel inventeras mer ofta 

än artiklar med lågt förbrukningsvärde (Olhager, 2000).  Nedan presenteras två metoder 

som kan användas för att genomföra en sådan klassificering. 

 

3.3.3.1 ABC-klassificering 

Utgångspunkten för en ABC-klassificering är Paretoprincipen eller 80/20-regeln som 

säger att ungefär 20 procent av orsakerna står för cirka 80 % av verkan. Principen gäller 



 
 

även för lager och i empirin är det ofta så att en liten del av artiklarna i ett lager står för 

en majoritet av det totala (volym)värdet. ABC-klassificering delar artiklarna efter en 

eller flera kriterier, vanligen efter volymvärde eller täcktid, se till exempel (Olhager, 

2000).  

En sådan klassificering kan vara ett användbart verktyg i lagerstyrningen då artiklarna 

delas upp efter deras betydelse. Resultatet blir en effektivare användning av resurser 

eftersom varje artikelgrupp får en särskild prioritering som baseras på  de kriterier som 

den uppfyller. 

3.3.3.2 Multipel ABC-klassificering 

Flores och Whybark (1986,1987) anser att en enkel ABC-klassificering ofta inte är 

tillräcklig om man ska styra lagret på optimalt sätt. Författarna har utvidgat den vanliga 

ABC-klassificering med ett kriterium så att hänsyn kan tas till flera kriterier som av 

företaget anses vara viktiga. Dessa kan till exempel vara återanskaffningstider, 

materialtillgänglighet, substituerbarhet och uttagsfrekvens etc. Kritiskhet är också ett 

viktigt kriterium; det är ett mått som kan definieras på flera sätt. En artikel kan till 

exempel vara kritisk om materialtillgången är osäker på grund av leverantörens låga 

servicenivå. 

När en multipel ABC-klassificering är utförd förenklas uppgiften att bestämma en policy 

för hur lagerstyrning ska ske på artiklarna efter den klass som de tillhör. Enligt 

författarna är en alternativ metod att i förväg bestämma policyn för de olika grupperna 

och sedan placera varje enskild artikel i grupperna. 

3.3.4 ORDERKVANTITETER  

Det finns flera metoder som används för att beräkna optimala orderkvantiteter. Alla 

dessa gör vissa antaganden och man brukar skilja på metoder där efterfrågan antas vara 

känd respektive okänd. 

3.3.4.1 Deterministisk efterfrågan 

När efterfrågan är känd, eller deterministisk, kan en orderkvantitet beräknas genom 

Wilson-formeln eller kvadratrotsformeln: 

    
   

 
 

Orderkvantitet beräknas genom att beräkna den kvantitet Q som minimerar 

totalkostnadsfunktionen så att optimal balans mellan lagerhållningskostnader (H) och 

ordersärkostnader (K) när efterfrågan (D) är konstant. Det finns dessutom varianter på 

formeln som tar hänsyn till kvantitetsrabatter, inleveranstidpunkter etc. (se till exempel 

Olhager (2000). Metoden kräver dock att flera antaganden görs, bland annat att 

efterfrågan är känd och konstant, vilket gör att den inte kan tillämpas i alla situationer.  

 



 
 

3.3.4.2 Stokastisk efterfrågan 

Stokastisk efterfrågan innehåller osäkerhetsfaktorer vilket innebär att optimala 

kvantiteter måste bestämmas genom statistiska metoder som minimerar de förväntade 

kostnaderna. Dessa modeller förutsätter att efterfrågans fördelningsfunktion är känd 

och ett vanligt antagande är att efterfrågan är normalfördelad. Genom detta antagande 

förenklas ofta beräkningarna på grund av normalfördelningens matematiska 

egenskaper. En nackdel med normalfördelning är att den tillåter negativa värden på 

efterfrågan vilket kan orsaka problem, speciellt då ledtiderna är korta (Mattsson, 

2007b).  

3.3.5 HANTERING AV OSÄKERHET 

Ett sätt att angripa osäkerhet i efterfrågan och ledtider är att införa säkerhetslager, eller 

säkerhetsledtid om kvantiteter beräknas utgående från tiden. Det finns olika metoder 

för att bestämma storleken på säkerhetslagret, till exempel genom att hänsyn tas till 

bristkostnader eller servicekrav. 

3.3.5.1 Servicenivå 

När ett säkerhetslager skall dimensioneras är utgångspunkten oftast en önskad 

servicenivå, det vill säga materialtillgänglighet. Två vanliga definitioner på denna finns 

(Olhager, 2000). 

                                                          

                                                              

Enligt Axsäter (1991) blir beräkningarna enligt       enkla, men servicemåttet är 

begränsad eftersom ett högt        nödvändigtvis inte betyder att servicen är bra. 

       är matematiskt mer komplicerad metod, men kan samtidigt vara ett bättre mått 

på servicen.  

3.3.5.2 Säkerhetslager 

Storleken på säkerhetslagret beror på osäkerhet som är förknippat med efterfrågan, 

tillgång på material och leverantörens förmåga att leverera i tid (Wild, 2002). I figur 4 på 

nästa sida visas efterfrågan hos två fiktiva företag som har samma medelefterfrågan, 

men olika varianser. På grund av detta kommer företag B att behöva använda ett större 

säkerhetslager än företag A trots att  de har samma servicekrav. 



 
 

 

Figur 4: Efterfrågan hos två olika företag 

 

Detta påstående illustreras av följande matematiska uttryck för beräkning av 

säkerhetslagret vid konstant återanskaffningstid och då ingen korrelation mellan 

prognosfelen i olika perioder finns (Olhager, 2000) 

 

                  

 

där L = återanskaffningstid, k = säkerhetsfaktor som beror på efterfrågans fördelning 

och önskad servicenivå,    = standardavvikelsen (osäkerheten) hos efterfrågan.   

Om företagen har en normalfördelad efterfrågan, och säkerhetslagret dimensioneras 

enligt      , blir    =1,64 om en servicenivå på 95 % eftersträvas. 

Båda företagen har samma konstanta återanskaffningstid, men företag A har en 

standardavvikelse        medan företag B har          . Detta gör att företag B:s 

säkerhetslager kommer att vara drygt 6 gånger större än företag A:s.  Denna faktor 

kommer att öka ännu mer om återskaffningstiden och dess varians ökar för företag B. I 

appendixet finns noggrannare beskrivning över hur säkerhetslager kan beräknas. 

  

3.3.6 LAGERSTYRNINGSSYSTEM 
I ett lagerstyrningssystem måste jämförelser mellan beställningspunkt och lagernivå 

göras för att beställningar skall kunna läggas vid rätt tidpunkt. Dessa jämförelser görs 

kontinuerligt eller periodiskt vilket innebär att lagernivåerna kontrolleras 

transaktionsvis respektive i bestämda tidsintervall. Nedan presenteras en kort 

beskrivning av olika policyn som används vid dessa två huvudfall. En mer detaljerad 

beskrivning hittas i till exempel (Silver et al., 1998).  

 



 
 

3.3.6.1 Lagerposition 

I ett lagerstyrningssystem jämförs lagerpositionen med beställningspunkten för att 

avgöra om en orderkvantitet bör beställas. Det är ett mått som tar hänsyn till 

lagersaldot, men även uteliggande beställningar och planerade order. Definitionen på 

lagerpositionen är (Axsäter, 1991): 

                                                        

3.3.6.2 Beställningspunktsystem 

I ett beställningspunktsystem läggs en order till leverantören så fort lagerpositionen 

underskrider beställningspunkten, se figur 5. Om den beställda kvantiteten är fast 

benämns detta för (s, Q)-policy, där s och Q betecknar beställningspunkt respektive 

orderkvantitet. Figur 5 illusterar principerna bakom ett beställningspunktssystem. Q 

kan beräknas med metoderna som diskuterades i avsnitt 3.3.4. Beställningspunkten 

beräknas som summan av säkerhetslager och medelbehovet under 

återanskaffningstiden: 

          

Täcktidsplanering baseras på samma principer som beställningspunktsystemet, men 

istället för att dimensionera lagerparametrar (såsom säkerhetslager och 

beställningspunkt) med kvantiteter används istället tid. Täcktiden är den tid det tar för 

tillgängligt lagersaldo att förbrukas. Osäkerhet hanteras genom att lägga till en 

säkerhetstid och då blir säkerhetslagret produkten av säkerhetstid och efterfrågan per 

tidsenhet. Beställningspunkten blir då på motsvarande sätt summan av ledtiden och 

säkerhetstiden.  

 

Figur 5: Beställningspunktsystem 

 

3.3.6.1 Periodbeställningssystem 

I ett periodbeställningsystem kontrolleras lagernivåerna med jämna mellanrum eller 

inspektionintervall. Orderkvantiteterna motsvarar skillnaden mellan lagersaldot och en 

konstant återfyllnadsnivå vilket innebär att orderkvantiteten inte är konstanta, som i 



 
 

beställningspunktssystemet. Detta illustreras i figur 6. I vissa periodbeställningssystem 

kan det även finnas en beställningspunkt som avgör om en beställning bör läggas vid 

inspektionstillfället.  

I ett sådant system är säkerhetslagret större än i ett beställningspunktssystem eftersom 

hänsyn måste tas till både inspektionsintervallet och återanskaffningstiden.  Uttrycken 

nedan visar hur säkerhetslager och återfyllnadsnivå kan beräknas för oberoende och 

konstanta ledtider. T står för inspektionsintervallet. 

            

              

 

Figur 6: Periodbeställningssystem 

 

3.3.6.2 Jämförelse mellan olika lagerstyrningsystem 

Alla metoder har sina för – och nackdelar. Beställningspunktsystemet är enkel och lätt 

att hantera men den kan orsaka bristsituationer om behovet under ledtiden ökar. 

Systemet är mer anpassat för artiklar med oberoende efterfrågan men om behoven har 

en tendens att jämna ut sig, till exempel om artiklarna ingår i många olika 

produktstrukturer, kan ett sådant lagerstyrningssystem även användas på härlett behov. 

Täcktidsplanering är, liksom beställningspunktssystemet, ett enkelt system. Eftersom 

parametrarna baseras på tid istället för kvantitet kan det i vissa situationer vara mer 

bekvämt att använda denna princip (Olhager,2000; Mattsson, 2003). Svårigheten med 

periodbeställningssystemet är att bestämma en optimal kombination av 

beställningspunkt och återfyllnadsnivå, det är beräkningskrävande enligt Silver et al. 

(1998). Enligt författarna är därför ett BP-system att föredra, trots att PB-systemet är 

kostnadsmässigt mer förmånlig.  

 

 



 
 

3.3.7 IMPLEMENTERING AV ETT LAGERSTYRNINGSSYSTEM 

Axsäter (1991) diskuterar viktiga förutsättningar för lagerstyrning. Ett 

lagerstyrningssystem som endast stöds av sina parametrar är inte tillräckligt. 

Författaren nämner att det även är viktigt att ha korrekt data vilket innebär att 

lagersaldot uppdateras och att inventering sker. Systemet måste också följas upp, 

kostnader och servicegrad måste följas upp för att eventuella förbättringar skall kunna 

ske. Vidare nämner Axsäter(1991) viktiga sidofunktioner som är förknippade med 

lagerstyrningssystemet. Orderbevakning måste göras för att få säkrare ledtider. 

Storleken på dessa, men även osäkerhet, är viktiga att följa upp. För att införandet av ett 

nytt lagerstyrningssystem skall vara framgångsrikt krävs det att förändringarna införs 

stegvis. Det förstnämnda innebär till exempel att en ABC-analys görs och att företaget 

inleder sitt förändringsarbete på A-artikeln för att sedan fortsätta på de övriga 

artikelklasserna.  

 

3.3.7.1 Kortsiktiga effekter 

De olika parametrarna i systemet måste förnyas och anpassas efter behov.  Axsäter 

(1991) diskuterar två viktiga slutsatser som resulterar av en sådan intrimning. På kort 

sikt upp ökar lagernivåerna då parametrarna ändras. Förändringar görs ofta på flera 

artiklar, vissa beställningspunkter sänks samtidigt som andra höjs. Konsekvenser av en 

högre beställningspunkt märks av snabbare vilket ger större lager tillfälligt. En 

förändring leder också ofta till en minskning av orderflödet vilket kan påverka 

produktion på grund av att materialtillgängligheten sänks tillfälligt. Därför är det, enligt 

författaren viktigt att alla förändringar genomförs långsamt och kontrollerat. 

  



 
 

4 PROBLEMANALYS 
I problemanalysen presenteras en närmare undersökning av problemen. Här diskuteras 

både brister som funnits i lagerstyrningen sedan några år tillbaka, men även vilka 

förbättringsmöjligheter som kan uppnås med andra metoder. Detta kapitel är kärnan i 

arbetet och fungerar som underlag för de lösningsförslag som presenteras i kapitel 5. 

4.1 DATA I ANALYSEN 
I analysen studeras data som sträcker sig från 2007 till 2010. Förbättringar sker dels 

genom att studera vissa brister i tidigare styrningsprinciper och dels genom att 

eventuellt införa nya metoder. Att studera den historiska förbrukningen är också ett sätt 

att undersöka behoven och göra en känslighetsanalys.  

En anledning till att historisk data sträcker sig ända fram till 2007 är för att undersöka 

hur efterfrågan såg ut innan svackan som drabbade många företag under finanskrisen. 

Tabell 1 visar förbrukningen av produktionsmaterial och en del av reservdelslagret 

under perioden 2007-2010. Förbrukningen låg på en minimal nivå under 2010 jämfört 

med de tre andra åren. Den började avta under andra halvan av år 2009 och var fortsatt 

låg under första halvan av 2010. Anledningen till detta är industrin allmänt befann sig i 

en kristid, men nu förutspås efterfrågan öka igen vilket innebär att större krav ställs på 

lagerstyrningen. Servicenivån skall vara hög till rimliga kostnader. 

Tabell 1: Förbrukning av produktionsmaterial och trögrörliga reservdelar. 95 % av värdet år 2010 
i tabellen representeras av förbrukat produktionsmaterial. 

År 2007 2008 2009 2010 
Förbrukning (MSEK) 51,2 33,9 44,7 21,4 

 

 

4.2 ABC-ANALYS 
En ABC-analys gjordes för att kartlägga lagrets struktur. Artiklarnas klassificerades efter 

volymvärdet och resultatet blev förvånande. Endast cirka 7 % av hela artikelsortimentet 

består av A-artiklar och dessa artiklar står för 80 % av förbrukning. En förbättring av 

flödet på dessa artiklar påverkar hela lagret mer än en motsvarande förbättring för B -

och C-artiklar. Enligt tabell 2 är det genomsnittliga lagervärdet också överlägset störst 

för A-artiklar, ungefär 50 % av kapitalbindningen. Om A-artiklarnas kapitalbindning 

sänks med 20 % så motsvarar det en sänkning på cirka 10 % för hela materialförrådet. 

Motsvarande sänkning för B – och C-gruppen är ungefär 43 % respektive 36 %.  

 

 

 

 



 
 

Tabell 2: ABC-klassificering för produktionsmaterial 2010. 

  Antal Andel i % Volymvärde i % Medellagervärde 2010 

A-artiklar 108 7,3 % 80 % 7 971 923 

B-artiklar 204 13,8% 15 % 3 786 152 

C-artiklar 1166 78,9% 5 % 4 450 929 

Totalt  1478 100 % 100 % 16 209 004 

 

4.3 MULTIPEL  ABC-ANALYS 
Eftersom återanskaffningstiden för artiklarna varierade mellan ett par veckor till flera 

månader ansågs det nödvändigt att även inkludera den här variabeln i analysen. Det 

resulterade i en multipel ABC-klassificering som placerade artiklarna i fem grupper efter 

volymvärdesklass och återanskaffningstid. Sammanlagt studerades 11 artiklar, dessa 

valdes för att vara representativa för de flesta av materiallagrets 1478 artiklar. Tekniskt 

sett kan man inte klassa artiklar i grupper som anger hur viktiga de är. Alla måste ingå i 

slutprodukten för att den skall kunna levereras till kunden. I finansiella mått måste 

dessa dock skiljas åt för att kunna förbättra kassaflödet. I affärssystemet hämtades data 

som visade hur återanskaffningstiderna fördelade sig. Alla artiklar med en 

återanskaffningstid på mindre än 8 veckor definieras i den här analysen som kort ledtid, 

och de övriga som långa ledtider. Tabell 3 visar hur återanskaffningstiderna fördelar sig 

för A – och B-artiklarna. I både grupperna har majoriteten av artiklarna, cirka 50 % - 60 

%, en återanskaffningstid på mellan 4 veckor och 8 veckor. En motsvarande 

undersökning gjordes inte för C-artiklarna då det inte ansågs tillföra något särskilt värde 

för arbetet. 

 

Tabell 3: Ungefärlig uppdelning av artiklarna efter volymvärde och återanskaffningstid. 
Procentsatsen visar hur återskaffningstiderna fördelar sig för varje volymvärdesklass 

 A-artiklar B-artiklar C-artiklar 

Lång återanskaffningstid  

40 % 

 

15 % 

 

 

100 % 

 

Kort återanskaffningstid  

60 % 

 

85 % 

 

 



 
 

4.4 SIMULERING 
Ansträngningar gjordes för att skapa en realistisk simuleringsmiljö och därmed 

användbara resultat. Lagerutvecklingen studerades genom att dels simulera lagret för 

olika uppsättningar av parametrar, en närmare beskrivning av dessa finns i tabellen 

nedan. Å-behov motsvarar den kvantitet som i snitt förbrukas under 

återanskaffningstiden. I varje fall utfördes simuleringarna på de behov som fanns under 

åren 2009 till 2010. Flera olika parameteruppsättningar användes i simuleringarna för 

att göra en känslighetsanalys. I tabell 4 beskrivs parameteruppsättningarna och hur de 

har fastställts. Andra varianter av parameteruppsättningar kunde lika gärna ha använts, 

men dessa anses uppfylla syftet att visa de förbättringar som kunde ha gjorts på lagret. 

Just dessa parametrar är alltså inte på något sätt en fingervisning om hur lagerstyrning 

kan eller ska skötas framöver utan fungerar mer som ett alternativ. Om företaget vill 

använda liknande metoder i framtiden finns det flera faktorer som avgör hur 

parametrarna skall dimensioneras. Detta kommer att delvis diskuteras i detta kapitel, 

men även i nästa kapitel.  

Tabell 4: Förklaring till olika parameteruppsättning som används i analysen. Å-behov = 
medelbehov under återanskaffningstiden.  

 

Parameteruppsättning Data Säkerhetslager Beställningspunkt 
A) Säkerhetslager och 

beställningspunkt baseras 
på data från år 2007 och 
2008. 

1 Å-behov 2 Å-behov 

B) Säkerhetslager och 
beställningspunkt baseras 
på data från år 2009 och 
2010 

1 Å-behov 2 Å-behov 

C) Sänkning av parametrarna 
i B med en kvantitet 
motsvarande 0,5 Å-behov. 

 

 
  Å-behov  

 

 
  Å-behov 

 

I simuleringarna läggs en order om lagerpositionen underskrider beställningspunkten. 

Tidshorisonten som användes för att beräkna lagerpositionen begränsades till 

återanskaffningstiden, dock med undantag för artiklar med en återanskaffningstid som 

varade längre än 10 veckor. I de fallen beräknades den planerande förbrukning som en 

andel av de totala behoven 10 veckor framåt, samtidigt summerades alla inleveranser 

under en tid som motsvarar återanskaffningstiden. Detta undantag anses vara rimlig 

eftersom det är svårt att göra en realistisk bedömning över hur stor andel av behovet 

som var planerad om en längre period än så används. Det begränsar dock inte resultatet 

av simuleringarna, utan tvärtom. Om förbrukningen kan planeras över en längre 

tidshorisont så innebär det bara att en bättre servicenivå kan erhållas. Simuleringarna 

för A-artiklarna utfördes för tre fall och i dessa antas att 0 %, 25 % respektive 50 % av 

behoven är planerad förbrukning. Som förväntat blir servicenivån alltid högst i fall 3. För 

B-artiklar utfördes motsvarande simulering endast för fall 2. De olika fallen 

sammanfattas i tabell 5 på nästa sida. 



 
 

Tabell 5: Alla 3 fallen i tabellen testades i simuleringarna 

Fall 1 0 % av behovet är planerad förbrukning 

Fall 2 25 % av behovet är planerad förbrukning 

Fall 3 50 % av behovet är planerad förbrukning 

 

Att införa flera fall, till exempel att anta att hela behovet är planerad, är orealistiskt och 

dessutom trivialt eftersom full servicenivå oftast fås redan för fall 3. 

 Servicenivån beräknades genom uttrycket  

  
                     

            
 

När resultatet av simuleringarna visas längre fram i texten så anges det tydligt i 

tabellerna om servicenivån är mindre än 100 %. Om det inte finns angivet så har brister 

inte förekommit. För varje resultat som visas i kommande avsnitt har orderkvantiteten 

motsvarat ett medelbehov under återanskaffningstiden. Andra orderkvantiteter 

diskuteras i ett separat avsnitt.  

Artiklar som studeras ingår ofta antingen en eller flera gånger i samma slutprodukt, och 

i flera olika (slut-) produktvarianter. I princip alla artiklar som diskuteras ingår i två av 

företagets stora slutprodukter. Trots att artiklarna har härledda behov så är det bäst att 

betrakta behoven som oberoende. Komplexiteten i produktfloran tillåter det och det är 

en förutsättning för att ett beställningspunktssystem skall kunna användas effektivt.  

4.4.1 A-ARTIKLAR MED LÅNG ÅTERANSKAFFNINGSTID 

De simuleringar som gjordes visar att det generellt räcker att sätta säkerhetslager och 

beställningspunkt till 1 respektive 2 Å-behov för att förbättra omsättningen i lagret.  

Parameteruppsättning A resulterar generellt i större medellager än de andra 

parameteruppsättningarna eftersom förbrukningen av flera artiklar ofta var större 

under 2007/2008 än under 2009/2010.  

4.4.1.1 AL-1 

Figur 7, på nästa sida, visar lager – och behovhistoriken för artikeln AL-1. Som kan ses i 

figuren är lagernivåerna för artikeln relativt höga med tanke på behovet.  

Orderkvantiteterna täcker stora delar av årsbehovet och det gör att 

lageromsättningshastigheten blir låg.  



 
 

 

Figur 7: Lager –och behovhistorik för AL-1 

 

Det totala behovet för denna artikel under år 2007 till 2008 var 187 artiklar vilket 

motsvarar ett medelbehov på cirka 8 artiklar per månad. Om detta kombineras med en 

återanskaffningstid på 3,27 månader blir medelbehovet under återanskaffningstiden 

cirka 26 artiklar under samma period.  Om säkerhetslager och beställningspunkten sätts 

till kvantiteter motsvarande 1 respektive 2 Å-behov (26 respektive 52 artiklar) 

resulterar det i ”parameteruppsättning A” som be,skrevs i tidigare avsnitt. Motsvarande 

beräkningar kan göras för att ta fram de andra parameteruppsättningarna. Resultatet 

från simuleringarna visas i tabell 6.  

Tabell 6: Lageromsättningshastigheter för olika parameteruppsättningar i de tre olika fallen 

Parameteruppsättning  Simuleringsperiod Verklig Fall 1 Fall 2 Fall 3 

A 2009 1,8 3,2 2,9 2,5 

2010 0,7 1,5 1,5 1,5 

C 2009 1,8 4,3 (99 %)  3,8 3,4 

2010 0,7 2,7 (85 %) 2,1 2,1 

 

Det anses inte vara nödvändigt att simulera med parameteruppsättning B eftersom 

behoven som under åren 2007 och 2008 för denna artikel liknar de under åren 2009 och 

2010 vilket gör att parameteruppsättningarna inte skiljer sig åt anmärkningsvärt. 

Tabellen visar att brist uppstår under 2010 för parameteruppsättning C, och i fall 1. Att 

brist inte uppstår för parameteruppsättning C under fall 2 och 3 innebär att ganska låga 

parametrar hade kunnat användas och ändå uppnå servicenivå. 



 
 

4.4.1.1 AL-2 

Figur 8 visar lager – och förbrukningshistoriken för AL-2. Lagernivåerna uppvisar 

liknande mönster som förra artikeln. Antalet beställningar har legat inom intervallet 1-4 

per år under 2007-2010 vilket återigen tyder på att större orderkvantiteter beställs. 

 

Figur 8: Lager -och behovshistorik för AL-2 

Under hösten 2010 var denna artikel kritisk eftersom leverantörerna ökade sina 

ledtider från 10 veckor till 24 veckor. Brist uppstod både i verkliga fallet och i de 

simuleringar som genomfördes. 

Tabell 7 visar lageromsättningshastigheter som fås i de olika fallen och 

parameteruppsättningarna. I simuleringarna ändras ledtiden till 24 veckor i augusti 

2010 för att ta hänsyn till den verkliga ledtidsförändringen. Det innebär att 

parameteruppsättning A kommer att ha en säkerhetslager och beställningspunkt på 14 

respektive 28 artiklar innan augusti 2010 för att sedan öka till 34 respektive 67 artiklar. 

Brist uppstår för denna parameteruppsättning under både fall 1 och fall 2, och för 

parameteruppsättning B uppstår brist i enbart fall 1. Båda parameteruppsättningar ger 

däremot en full servicenivå för fall 3 och det är en konsekvens av att halva behovet är 

planerad i förbrukning. Det gör att lagerstyrningssystemet snabbare reagerar på den 

behovsökning som också har skett under slutet på 2010. Om simuleringarna fortsätter 

inpå de inledande veckorna under 2011 uppstår brist för alla fallen och 

parameteruppsättningarna. Ledtids – och behovsökning är så pass stora att 

parameterbytet som görs i augusti 2010 inte kan förhindra brist.  

Tabell 7: Resultat. Lageromsättningshastighet för AL-2 

Parameteruppsättning  Period Verklig Fall 1 Fall 2 Fall 3 

A 2009 1,8 4,6 3,6 3,4 

2010 2,3 2,4  (87 %) 2,3 (88 %) 2,0 

C 2009 1,8 3,8 3,2 3,0 

2010 2,3 2,2  (82 %) 2,0 1,9 

 



 
 

 

4.4.1.1 AL-3 

Behoven för den här artikeln minskade successivt för varje år mellan 2007-2010. 

Förbrukningen under 2010 motsvarar drygt 40 % av den förbrukning som fanns under 

2007. Den totala förbrukningen under 07/08 respektive 09/10 skiljer sig också i 

åtskilliga procent och det har medfört att parameteruppsättning A har betydligt större 

säkerhetslager och beställningspunkt. Det resulterar i en låg lageromsättningshastighet 

se tabell 8. Parameteruppsättning B har mindre parametrar vilket syns i den ökning av 

omsättning som fås i jämförelse med parameteruppsättning A. Bäst resultat ger dock 

parameteruppsättning C och bristen som uppstår under fall 1 är försumbar.  

Tabell 8: Resultat. Lageromsättningshastighet för AL-3  

Parameteruppsättning  Period Verklig Fall 1 Fall 2 Fall 3 

A 2009 1,1 1,4 1,3 1,3 

2010 2,1 1,0 0,9 0,9 

B 2009 1,1 2,6 2,4 2,2 

2010 2,1 2,2 2,0 1,7 

C 2009 1,1 3,2 3,0 2,8 

2010 2,1 3,6 (97 %) 2,7 2,4 

 

En förklaring till att parametrarna kan sänkas så här lågt, och ändå uppnå god 

servicenivå, är att behoven är relativt jämna. Detta påstående stöds också av resultaten 

som kommit fram från statistiska beräkningar av säkerhetslager, se avsnitt 4.5. Av alla 

A-artiklar, som studeras i den här rapporten, hade denna artikel lägst säkerhetslager 

mätt i Å-behov vilket tyder på att förbrukningen är relativt stadig. Artikeln ingår i många 

olika produktvarianter vilket inte orsakar de variationer som andra typer av artiklar 

som ingår i mer kundanpassade slutprodukter.  

4.4.1.2 AL-4 

Denna artikel uppvisar samma jämna behovsmönster som AL-3 ovan. 

Parameteruppsättning A har en förhållandevis stor beställningspunkt vilket resulterar i 

stora medellager i simuleringarna. Enligt tabell 9 fås en klar förbättring när 

parameteruppsättning B används på grund av lägre parametrar. 

Tabell 9: Lagernivå vid användning av olika parameteruppsättningar. Resultat visas för fall 2. 

  Parameteruppsättning 

 Verklig A B C 

Medellager 364 245 170 127 (99 %) 

 

Minsta lagernivån fås som väntat med parameteruppsättning C och den medellagernivån 

motsvarar ungefär en tredjedel av verkliga medellagernivån. Som tabellen visar ligger 



 
 

servicenivån på 99 % för den uppsättningen vilket är priset som får betalas för att ha ett 

lågt medellager.  

Tabell 9 visar resultaten för fall 2 och då får både parameteruppsättning A och B en full 

servicenivå. Under fall 1 uppstår dock brist för parameteruppsättning B också, både 

under 2009 och om simuleringarna fortsätter under de första veckorna i 2011. Den 

senare bristen uppstår som en konsekvens av större förbrukning under en längre tid. 

Servicenivån hamnar på ungefär 91 % under 2009 vilket är alldeles för lågt. 

4.4.2 A-ARTIKLAR MED KORT ÅTERANSKAFFNINGSTID 

För den gruppen är det, generellt sett, lättare att uppnå högre lageromsättningshastighet 

på grund av kortare ledtider. Men det anses vara mer riskfyllt att använda ett 

säkerhetslager på 1 Å-behov när ledtiderna är korta eftersom kvantiteterna 

(medelbehoven under återanskaffningstiden) har en tendens att bli alldeles för små. 

Detta är viktigt att ha i åtanke vid en eventuell implementering av dessa parametrar i 

verkliga systemet. 

4.4.2.1 AK-1 

Den här artikeln har haft en bra lageromsättningshastighet relativt de andra artiklarna 

som nämndes tidigare. Artikeln har ett lågt medelbehov och en återanskaffningstid på 5 

veckor. I parameteruppsättning A fås ett säkerhetslager och beställningspunkt på 9 

respektive 18 artiklar och motsvarande för parameteruppsättning B är 7 respektive 14 

artiklar. Enligt tabell 10 resulterar båda parameteruppsättningarna i full servicenivå 

(förutom fall 1) och anledningen till detta är jämna behovsmönster. Om 

förbrukningshistoriken under åren 2007 och 2008 studeras så är behoven inte lika 

jämnt fördelade. Avvikelsen från medelbehovet under de två åren är större än under 

2009 och 2010 och därför kan det vara riskabelt att låta säkerhetslager och 

beställningspunkt motsvara 1 respektive 2 Å-behov eftersom behovsmönstret kan 

förändras plötsligt.  

Tabell 10: Resultat. Lageromsättningshastighet för AK-1.  

 

Parameteruppsättning Period Verklig Fall 1 Fall 2 Fall 3 

A 2009 2,1 2,9 2,6 2,4 

2010 4,7 5,6 (98 %) 4,7 4,3 

B 2009 2,1 3,5 3,4 3,1 

2010 4,7 8,2 (95 %) 6,8 6,0 

 

 

 



 
 

4.4.2.2 AK-2 

För den här artikeln fås en bättre lageromsättningshastighet redan för 

parameteruppsättning A enligt tabell 11. Om parameteruppsättning B används 

förbättras lageromsättningshastigheten ännu mer, men istället övergår servicenivån 

från 100 % till att hamna mellan 80 – 90 % i fall 1.  Anledningen till detta är att 

förbrukningen ökar rejält under slutet på 2010. Medelbehovet per period (under denna 

period) överstiger det Å-behov som användes för att beräkna beställningspunkten så 

pass mycket att säkerhetslagret inte kan täcka behovsökningen.   

Som nämndes innan, artiklar med kort återanskaffningstid och/eller lågt medelbehov 

borde ha ett större säkerhetslager än artiklar med lång återanskaffningstid. För de 

senare är sannolikheten större att förändringar i behoven jämnas ut över tiden.  I detta 

fall resulterar parameteruppsättning B i en bra lageromsättningshastighet, och även i 

bra servicenivå. Att använda en sådan parameteruppsättning i verkligheten anses dock 

vara riskfyllt på grund av att parametrarna är alldeles för små för att kunna täcka en 

större växling i behoven. Liten efterfrågeökning hade lika gärna kunnat ge sämre 

servicenivå än den som visas i tabellen för fall 2 och 3. Därför är det bättre att använda 

större marginaler för att uppfylla servicekraven. 

Tabell 11: Resultat. Lageromsättningshastighet för AK-2. 

 

4.4.3 VAD HÄNDER OM BEHOVEN ÖKAR? 

Det är intressant att se hur parameteruppsättningarna presterar då behoven ökar. I det 

här avsnittet valdes en A-artikel med lång respektive kort återanskaffningstid för att 

undersöka och jämföra resultatet då behoven ökar. I dagsläget förutspår 

försäljningsavdelningen att behoven kommer öka under nästa år och därför anses det 

inte nödvändigt att göra motsvarande analys för minskande behov.  

Fördelningen av behoven i den här analysen kommer att vara som under år 2010. Det 

innebär till exempel att om vecka 29 2010 hade ett behov på 4 artiklar så kommer en 

ökning av det totala behovet med 50 % att motsvara ett behov på 6 artiklar under 

samma vecka 2011.  

Tabell 12 på nästa sida visar resultatet av simuleringarna för artikeln AL-1 om 

parameteruppsättning A och B (dessa är i princip samma) används under 2010 under 

antagandet att behoven ökar med 50 %, 100 % respektive 200 % . Simuleringarna 

gjordes enbart för fall 2.  

Parameteruppsättning Period Verkligt Fall 1 Fall 2 Fall 3 

A 
2009 1,7 2,7 2,6 2,2 

2010 2,5 5,0 (92 %) 4,2 3,9 

B 
2009 1,7 

4,4 (90 %) 
3,7 3,5 

2010 2,5 7,2 (77 %) 6,1 (97 %) 5,2 



 
 

Att brister uppstår i alla 3 fallen är inte oväntat, men däremot visar tabellen också att 

om parametrarna ökar i samma takt som behoven, så bör det resultera i en god 

servicenivå.  

Tabell 12: Resultat för AL-1 då parametrarna tar hänsyn respektive inte tar hänsyn till 
behovsökningen. 

Behoven under 2011 ökar 
med: 

Parameteruppsättning A 
och B 

Med ökning av parametrarna i samma 
proportion 

 LOH Servicenivå LOH Servicenivå 

50 % 6,4 99% 3,9 100% 

100 % 8,9 89% 3,7 100% 

200 % 15,3 79% 3,6 100% 

 

En motsvarande analys för en A-artikel med kort återanskaffningstid, AK-2, 

genomfördes.  Enligt tabell 13 presterar parameteruppsättning A dåligt vid 

behovsökningar, men när parametrarna höjs i samma takt som behoven kan en bra 

lageromsättningshastighet uppnås till full servicenivå. För parameteruppsättning B 

fattas siffror i tabellen eftersom servicenivån blir låg även för större parametrar. 

Återigen visar resultatet att en parameteruppsättning kommer att ge bra resultat om det 

ökas proportionellt med behoven. Förutsättningen är dock att den gav ett bra resultat 

innan behovsökningen.   

Tabell 13: Resultat för AK-2 då parametrarna tar hänsyn respektive inte tar hänsyn till 
behovsökningen. 

Ökning Parameteruppsättning 
A 

SN Större 
parametrar 

SN Parameteruppsättning 
B + ökning av 
parametrar 

SN 

50% 9,5 88% 5,8 100% 8,8 97 % 

100% 13,7 69% 6,0 100% 8,4 91 % 

200% 20,8 62% 5,8 100% 8,5 86 % 

 

4.4.4 B-ARTIKLAR   

Trots att A-artiklarna är viktigast för kassaflödet så innebär det inte att B-artiklarna 

skall försummas eftersom dessa också binder kapital. Enligt tabell 4 finns det drygt 200 

B-artiklar. Dessa är ofta svårare att styra eftersom deras förbrukning varierar avsevärt 

mer än A-artiklarna. Många av artiklar har lågt medelbehov samtidigt som stora 

behovstoppar periodvis uppstår. Det gör att större säkerhetslager måste användas för 

att undvika brist.  

En tydlig skillnad mellan A – och B-artiklar är det genomslag som fås på lagernivåerna 

när de olika parameteruppsättningarna används. Hos A-artiklar hamnar lagernivåerna 

på en acceptabel nivå när parameteruppsättning A används, medan B-artiklar får 

alldeles för höga nivåer hos vissa artiklar. Det innebär att B-artiklar måste undersökas 



 
 

noggrannare för att komma fram till de mest lämpliga parametrarna. Det är inte lika lätt 

att generalisera för denna grupp.  

4.4.4.1 Kort återanskaffningstid 

Ett exempel på en B-artikel är BK-1 som, i perioden 2007 – 2010, har haft en 

lageromsättningshastighet på knappt 1 per år. Det är en följd av att den genomsnittliga 

lagernivån legat på cirka 47 artiklar per år samtidigt som förbrukning i snitt varit cirka 

44 under lika lång period. Att försöka använda parameteruppsättning A och B för at 

styra den här artikeln resulterar i brist eftersom behovstopparna motsvarar 3-4 Å-

behov. Ett alternativ är därför att höja beställningspunkten så att den motsvarar ett 

större antal Å-behov. Ett annat alternativt är att undersöka förbrukningshistoriken och 

där ser man att behovstoppar under denna 4 års-period alltid legat i intervallet 10-14 

artiklar per månad, vilket ungefär motsvarar maximala behovet under 

återanskaffningstiden på 28 dagar. Simulering gjordes genom att en beställningspunkt 

på 14, 21 respektive 28 artiklar användes vilket motsvarar 1, 1,5 respektive 2 maxbehov 

per månad. Resultaten visas i tabell 14 på nästa sida då en orderkvantitet som 

motsvarar ett sådant maxbehov beställs. I alla tre fallen fås en full servicenivå och det 

hade räckt att ha en beställningspunkt som motsvarar ett sådant maxbehov för att sänka 

medellagret avsevärt.   

Tabell 14: 1 maxbehov motsvarar i detta fall en beställningspunkt på 14 artiklar. Servicenivån är 
100 % i samtliga fallen. 

 Verkligt 1 maxbehov 1,5 maxbehov 3 maxbehov 

2009 39 18 22 31 

2010 79 16 27 30 

 

En analys gjordes även för artikeln BK-2. Återanskaffningstiden är 3 veckor och artikeln 

uppvisar liknande mönster som förra artikeln. I detta fall användes data från enbart år 

2008 för att ta fram parameteruppsättning A eftersom tidigare behovshistorik inte 

existerar. Medelbehovet under denna period är i princip samma som under 2009 och 

2010 vilket gör att en motsvarande simulering för parameteruppsättning B utelämnas.  I 

simuleringsperioden, det vill säga år 2009 och 2010, uppstår en behovstopp precis i 

början på år 2009. Det innebär att ingående lagret avgör ifall en bristsituation uppstår 

eller ej i simuleringarna. På nästa sida i tabell 15 visas resultat då ett lågt ingående lager 

används. Om det verkliga ingående lagret används så uppstår inte brist men då blir 

insvängningsperioden längre.  

 

 

 



 
 

Tabell 15: Brist uppstår eftersom på grund av en behovstopp i början på 2009. Resultaten i 
tabellen visar medellagernivåer då en orderkvantitet på 1 Å-behov respektive 2 Å-behov beställs. 

 2009 2010 

Verklig medellager 94 95 

Simulerad medellager 29 (92 %) 

37 (92 %) 

32 

39 

 

Generellt visar dessa artiklar att det är svårare använda principerna bakom dessa 

metoder när återanskaffningstiden är kortare än 3-4 veckor samtidigt som 

förbrukningen avviker relativt mycket från medelbehovet. Då får man istället använda 

andra metoder för att komma fram till ett bättre resultat. Information kring förbrukning 

under några veckor framöver är också avgörande ifall bristsituationer kan undvikas. 

Eftersom återanskaffningstiden är kort för dessa artiklar så informationen om 

förbrukning under några veckor framöver vara relativt känt. Det är en fördel som kan 

utnyttjas och som gör att denna typ av artiklar ändå kan hanteras på ett bra sätt. 

 

4.4.4.2 Lång återanskaffningstid 

B-artiklar med lång återanskaffningstid är betydligt lättare att styra än B-artiklar med 

kort återanskaffningstid. Lång återanskaffningstid ger större parametrar och 

förändringar i behovsmönster kan täckas bättre. Tre artiklar valdes för att illustrera 

detta. 

Exempel på en B-artikel med lång återanskaffningstid är BL-1. Tabell 16 på nästa sida 

visar det resultat som fås för parameteruppsättning A (men även B då dessa är ungefär 

lika) Lageromsättningshastigheten ökar rejält relativt verkliga fallet. Behovsmönstren 

hos denna artikel liknar de jämna mönster som många A-artiklar har vilket innebär att 

beställningspunktssystemet har möjlighet att förbättra omsättningen.  

Tabell 16: Resultat då parameteruppsättning A används för artikeln BL-1 

Parameteruppsättning Period Verklig Fall1 Fall2 Fall3 

A och B 2009 1,2 4,6 4,2 3,5 

2010 0,8 2,3 2,0 1,9 

 

En annan B-artikel som inte uppvisar lika jämna behovsmönster är BL-2. Genomsnittliga 

behovet var hälften så stor under period 09/10 jämfört med 07/08. Om det förra 

används för att räkna fram säkerhetslager och beställningspunkt fås i bästa fall en 

lageromsättningshastighet på ungefär 1. Det kan jämföras med 1,4 i det verkliga fallet 

under 2009 och 2010. Används istället behoven under 2009/2010, det vill säga 



 
 

parameteruppsättning B, för att beräkna parametrarna fås de resultat som visas i tabell 

17 

Tabell 17: Resultat då parameteruppsättning B används för artikeln BL-2 

Period Verkligt Fall 1 Fall 2 Fall 3 

2009 1,4 2,6 2,5 2,4 

2010 1,5 3,7 3,3 2,8 

 

Den här artikeln visar hur viktigt det är att följa behovsutvecklingen. Under 2007/2008 

var medelbehovet cirka 17 artiklar per månad för att minska till mindre än hälften, cirka 

7 artiklar under nästa 2 års-period. I det första fallet fås då en beställningspunkt på 34 

artiklar (2 Å-behov) när det i själva verket var 15 artiklar vilket resulterar i höga 

medellager. 

Samma mönster uppvisar BL-3. Behovet för den artikeln har minskat för varje år mellan 

2007-2010, vilket är anledningen till att lagernivåerna skiljer sig oerhört mycket om 

olika parameteruppsättningar används, se tabell 18 nedan. I samtliga fallen har 

servicenivå varit 100 %, dock på gränsen för parameteruppsättning B. Medellagernivån 

motsvarar det snitt som fås genom att simulera för alla tre fallen.  

Tabell 18: Stor skillnad mellan resulterande lagernivå för parameteruppsättning A och B 

År Verkligt Parameteruppsättning 
A 

Parameteruppsättning 
B 

2009 330 236 91 

2010 195 300 124 

 

Resultaten stödjer påståendet att lång återanskaffningstid kräver mindre säkerhetslager 

i Å-behov. Kortare återanskaffningstider kräver i vissa fall en kvantitet som motsvarar 

flera Å-behov oavsett vilken parameteruppsättning som används medan artiklar med 

lång återanskaffningstid ofta ger stor säkerhet redan för 1 Å-behov. En annan anledning 

till att artiklar med kort återanskaffningstid kräver större säkerhetslager är att om 

överdrag sker vid uttag så får det större konsekvenser för servicenivån eftersom 

kvantiteten i säkerhetslagret är mindre.  

4.4.5 C-ARTIKLAR 

I tabell 2 beskrevs resultatet från ABC-klassificeringen och där kan utläsas att knappt 80 

% av artiklarna står för endast 5 % av volymvärdet. Någon närmare analys har inte 

gjorts för att undersöka vilka parametrar som kan tänkas fungera bra för dessa artiklar. 

Det räcker att bara konstatera att beställningspunkten bör vara ganska högt och även 

orderkvantiteterna för att minska på ordersärkostnader etc. Artiklar av skruv-och 

mutter-typ har förmodligen också låga lagerhållningskostnader vilket också är en 

motivering till att orderkvantiteterna borde vara stora. 



 
 

Noggrannare analys av C-artiklarna visar att material till ett genomsnittligt värde på 2,1 

MSEK inte har haft någon förbrukning under 2010. Det motsvarar nästan hälften av 

kapitalbindningen för denna grupp. Flera av dessa artiklar har ett lagervärde på över 

100 000 kr, men det mest extrema exemplet är en artikel som har haft ett lagervärde på 

300 000 kr sedan september år 2009. Vissa material måste förmodligen vara i lagret ”för 

säkerhets skull”, men det går säkert att rationalisera bort en del av kapitalbindningen 

om ansträngningar görs.  

En bra början till att förbättra lagrets nyckeltal anses i första hand vara att försöka städa 

upp den delen av lagret så gott det går och att i framtiden förhindra att onödig 

kapitalbindning sker i samma utsträckning.  

4.5 PARAMETRAR BERÄKNADE GENOM STATISTISKA METODER 
Säkerhetslager och beställningspunkt beräknades genom statistiska metoder, dessa 

beskrivs noggrannare i appendixet. Syftet är att jämföra denna metod (som många 

företag använder) med de metoder som beskrevs i förra avsnitten. I simuleringarna 

användes säkerhetslager på 1 Å-behov vilket är mindre än vad som fås vid statistiska 

beräkningar, se tabell 19.  Denna metod ger större parametrar och det resulterar i större 

lagernivåer, men då fås även högre servicenivå. Denna kan ökas om en säkerhetsnivå på 

till exempel 99 % används i beräkningarna. 

Tabell 19: Säkerhetslager och beställningspunkt i antal ledtidsbehov beräknade genom statistiska 
metoder baserade på data under åren 2007 och 2008. Behoven är exponentialfördelade och en 
säkerhetsnivå = 95 % väljs. 

Artikel Säkerhetslager i Å-behov 

AL-2 2,0 

AL-1 2,1 

AL-3 1,1 

AL-4 1,5 

AK-1 2,1 

AK-2 2,1 

 

 

4.6 VAL AV ORDERKVANTITET 
I simuleringarna som gjordes användes en orderkvantitet som motsvarade ett 

medelbehov under ledtiden. Det är även intressant att undersöka hur valet av andra 

orderkvantiteter påverkar antalet beställningar och lageromsättningshastigheten. 

Intuitivt inses att mindre orderkvantiteter minskar medellagret. Någon tillämpning av 

Wilson-formeln har inte gjorts av flera skäl. Bland annat saknas en siffra på 

lagerhållningsränta och en säker ordersärkostnad. I tabell 20 på nästa sida görs en 

undersökning för fall 2, och jämförelse kan göras för orderkvantiteter som motsvarar 

0,5 Å-behov, 1 Å-behov respektive 2 Å-behov då parameteruppsättning A används. Det 

är tillräckligt för att upptäcka ett mönster om hur det påverkar lagret när 



 
 

orderkvantiteten ändras. Tidigare resultat har också visat att 

lageromsättningshastigheterna i tabellen hade varit större med parameteruppsättning 

B. 

 

Tabell 20: Lageromsättningshast.  när olika orderkvantiteter används i parameteruppsättning A 

 2009 2010 

Orderkvantitet i Å-behov 0,5 1 2 0,5 1 2 

AL-2 4,1 3,6 3,0 2,6 2,3 1,8 

AL-1 3,3 2,9 2,4 1,8 1,5 1,2 

AL-3 1,4 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 

AL-4 2,3 2,0 1,6 1,7 1,5 1,2 

AK-1 3,3 2,6 2,3 6,5 4,7 4,6 

AK-2 2,7 2,6 2,0 4,9 4,2 3,4 

  

Resultatet i tabellen är inte överraskande och det är logiskt att lageromsättningen ökar 

då mindre kvantiteter beställs eftersom omsättningslagret minskar. Ju mindre 

orderkvantiteterna är desto mer närmar man sig just-in-time-filosofin. Tabell 21 visar 

hur antalet beställningar ökar med mindre orderkvantiteter och en jämförelse kan göras 

med det verkliga antalet beställningar som gjorts under åren 2009 och 2010. Enligt 

tabellen är det verkliga antalet beställningar mest likt det antal som fås vid simulering 

med en orderkvantitet som motsvarar 2 Å-behov.  

Tabell 21: Sammanlagt antal beställningar under 09/10 i de olika fallen.  

 2009 och 2010 Verkligt antal 

beställningar1 

Orderkvantitet i 

Å-behov 
½ 1 2  

AL-2 19 10 5 5 

AL-1 15 7 3 2 

AL-3 10 5 2 4 

AL-4 13 7 3 4 

AK-1 32 15 8 6 

AK-2 29 14 7 5 

1 Siffran gäller fram till nov/ december 2010 



 
 

4.7 KOSTNADSBESPARINGSMÖJLIGHETER 
Resultaten, som diskuterades i tidigare avsnitt, visar att lageromsättningshastigheten 

hade kunnat höjas relativt mycket under 2009 och 2010. I detta avsnitt diskuteras hur 

detta hade påverkat lagernivåerna under samma period.  Oftast sänktes 

kapitalbindningen med parameteruppsättningarna. Detta innebär dock inte att samma 

minskning kan uppnås under till exempel 2011 eftersom behoven kan öka vilket ställer 

krav på större materialtillgänglighet. Då kan istället en högre omsättning uppnås vilket 

är bra för lönsamheten. 

 

4.7.1 A-ARTIKLAR 

De flesta av artiklarna som studerats visar att lageromsättningshastigheten kan ökas 

rejält genom att införa ett enkelt lagerstyrningssystem.  Tabell 22 sammanfattar 

resultaten, den genomsnittliga minskningen av medellagernivåerna, för de A-artiklar 

diskuterats hittills. Båda visar siffror som baseras på fall 2 i simuleringarna, det vill säga 

fallet där det antogs att 25 % av behoven var planerade i produktionen. 

Jämförelser kan göras mellan parameteruppsättning A och parameteruppsättning B. 

Eftersom medelbehovet i A, i flera av fallen, var större fås även ett högre kapitalbindning 

och servicenivå. Parameteruppsättning B sänker medellagernivåerna vilket också 

resulterar i sämre servicenivå i jämfört med parameteruppsättning A.  

Genomsnittlig minskning av medellager i tabellerna är 23 % och 42 % för respektive 

parameteruppsättning. Om lagrets övriga A-artiklar uppvisar samma möjligheter till 

förändring skulle en generell slutsats vara att medellagernivån hade kunnat reduceras 

med mellan 23 % - 45 % under åren 09/10.  Det motsvarar en minskning på minst cirka 

1,8 MSEK (Enligt tabell 4 är medellagervärdet på A-artiklar cirka 8 MSEK). Det får dock 

inte glömmas att antalet beställningar har ökat vilket innebär andra kostnader.  

Tabell 22: Siffrorna visar minskning/ökning av medellagernivåer vid användning av de olika 
parameteruppsättningarna. 

 Parameteruppsättning 

 A B 

AL-2 -33% -23% 

AL-1 -47% -47% 

AL-3 +25% -38% 

AL-4 -33% -53% 

AK-1 -10% -34% 

AK-2 -39% -57% 

Genomsnitt -23% -42% 

 

 

 



 
 

4.7.2 B-ARTIKLAR 

Här görs en analys över potentiella kostnadsbesparingar för B-artiklar. Förändringar av 

medellagernivåerna som fås med de olika parameteruppsättningarna visas i tabell 24 på 

nästa sida. 

Behoven för BK-1 är sådana att parameteruppsättning A och B inte kan användas, 

istället skattas förbättringmöjligheterna genom den metod som diskuterades i avsnitt 

4.4.4.1. I tabell 23 kan man se att om parameteruppsättning A hade använts så hade den 

genomsnittliga lagerminskningen kunnat vara 22 %. I monetära mått motsvarar det en 

minskning med cirka 0,8 MSEK för alla B-artiklar, under förutsättning att de övriga 

artiklarna i gruppen uppvisar samma mönster.  

 

Tabell 23: Siffrorna visar minskning/ökning av medellagernivåer vid användning av de olika 
parameteruppsättningarna. Procentsatsen anger ett genomsnitt då orderkvantiteter på 1 
respektive 2 Å-behov användes. 

 Parameteruppsättning   

 A B 

BL-1 - 62 % - 62 % 

BL-2 58 % - 42 % 

BK-2 - 64 % - 64 % 

BL-3 15 % - 53 % 

BK-1 -59 % 1 

Genomsnitt - 22 % - 55 % 

1) Baseras ej på parameteruppsättningarna, se avsnitt 4.4.4.1 

Kostnadsbesparingsmöjligheterna som presenterades i dessa två avsnitt är endast 

uppskattningar eftersom endast en bråkdel av artiklarna analyserades grundligt. Sedan 

får det inte heller glömmas att de framtida behoven avgör vilka besparingar som kan 

göras. Större behov kommer att resultera i mer kapitalbindning, men omsättningen 

kommer också att öka om lagerstyrningen görs på ett bra sätt.  



 
 

5 LÖSNINGSFÖRSLAG 
Problemanalysen i kapitel 4 visar att förbättringar kan uppnås genom nya metoder i 

lagerstyrningen. Ett beställningspunktssystem anses kunna göra nytta och i detta kapitel 

presenteras därför förslag på hur metoderna kan tillämpas i fortsättningen.  

5.1 INFÖR ETT BESTÄLLNINGSPUNKTSYSTEM 
Förbättringar kan uppnås genom införandet av ett beställningspunktsystem som 

baseras på de enkla metoder som diskuterades i förra kapitlet. Utgångspunkten är ABC-

klassificeringen som sållar ut viktiga artklar från mindre viktiga. Drygt 100 artiklar i 

förrådet klassas som A-artiklar enligt resultatet som visades i förra kapitlet och 

inledningsvis kan fokuset riktas mot dessa artiklar. 

Metoderna som har diskuterats hittills är enkla och därför bör det inte vara alltför 

komplicerat att tillämpa dem i praktiken. Det blir lika enkelt att anpassa parametrarna 

vid förändringar i efterfrågan eller tillgången på material. Att arbeta på detta viset, på ett 

mer systematiskt sätt, innebär att lagerstyrningen standardiseras och det blir lättare att 

upptäcka förbättringsmöjligheter. Det kräver därför också att uppföljning sker med 

jämna mellanrum så att brist eller stora lagernivåer undviks.  

5.2 BÖRJA MED A-ARTIKLARNA 
Förbrukningen av A-artiklar uppvisar ofta ett jämnare mönster än övriga artiklar. Därför 

anses det ofta vara tillräckligt hålla mindre parametrar för dessa artiklar än för till 

exempel många B-artiklar. Inledningsvis kan parametrarna sättas högre så att extra 

marginaler fås. När en viss vana har vunnits så skall man börja trimma parametrarna för 

att förbättra omsättningen. I problemanalysen framgick att det, under år 2009 och 2010, 

hade räckt att (ofta med god marginal) använda parameteruppsättning A för att minska 

på lagernivåerna och samtidigt uppnå maximal servicenivå. Samma principer kan 

tillämpas de kommande perioderna.  

När parametrar ställs in är det både viktigt att studera hur den historiska förbrukningen 

hos artikeln har varit och att utnyttja prognosen för att få en uppfattning om behoven 

kommer att se ut under nästa period. Det är också viktigt att ha en policy kring hur stor 

servicenivå som eftersträvas. Om den skall vara närmare 100 % så måste högre 

medellager också accepteras. Eftersom slutprodukter är komplexa med många ingående 

komponenter så är i princip en hög servicenivå det enda alternativet och därför måste 

högre lagerkostnader accepteras. 

Enligt försäljningsavdelningen förväntas en efterfrågeökning från 225 slutprodukter till 

265 slutprodukter, vilket motsvarar en ökning på 20 %. Då skulle man kanske bilda 

parametrarna genom att först ta fram ett medelbehov per period under hela perioden 

2007-2010 och multiplicera detta med återanskaffningstiden i antalet perioder. Då fås 

ett medelbehov under återanskaffningstiden. Lägg till 20 % till denna siffra. Om 

prognosen (någorlunda bra) stämmer kommer detta motsvara ett medelbehov under 

återanskaffningstiden för nästa år med lite marginal beroende på hur behoven har sett 



 
 

ut under den perioden som användes för att skatta parametrarna. Här skulle man kunna 

sätta säkerhetslagret till en sådan kvantitet, 1 Å-behov, och beställningspunkten till 2 Å-

behov. Vill man ha extra marginaler (vilket rekommenderas i början) kan man sätta 

dessa parametrar till 2-3 Å-behov respektive 3-4 Å-behov beroende på vilken data som 

används för att ta fram parametrarna. Skillnaden mellan säkerhetslager och 

beställningspunkt motsvarar dock alltid 1 Å-behov. 

Artiklar med kort återanskaffningstid bör ha ett större säkerhetslager om dessa 

principer tillämpas. Det minskar risken för att enstaka behovstoppar orsakar brist, 

vilket kan uppstå om parametrarna används på artiklar då återanskaffningstiden är kort 

och medelbehovet relativt lågt. Vid långa återanskaffningstider blir parametrarna 

generellt sett högre och olika växlingar i behoven tenderar att jämna ut sig över tiden 

vilket innebär att enstaka behovstoppar inte har lika drastikt påverkar på servicenivån. 

 Säkerhetslager Beställningspunkt 

Parametrar för A-artiklar 1 – 3 Å-behov 2- 4 Å-behov 

 

I analysen diskuterades även orderkvantiteter. Det är viktigt att ha i åtanke att större 

orderkvantiteter ökar omsättningslagret, men däremot blir ordersärkostnaderna 

mindre. För artiklar med lång återanskaffningstid anses det vara bättre att hålla sig till 

en orderkvantitet som motsvarar 1 Å-behov (Å-behov i detta fall är bedömd medelbehov 

under återanskaffningstiden för kommande period), medan artiklar med kort 

återanskaffningstid ungefärligen borde ha en multipel av denna kvantitet för att minska 

på ordersärkostnaderna.  

 

 Kort återanskaffningstid Lång återanskaffningstid 

Orderkvantiteter för A-

artiklar 

Kvantitet motsvarande 1-3 

Å-behov 

Kvantitet motsvarande 1 Å-

behov. 

 

5.3 FORTSÄTT MED B-ARTIKLARNA 
När A-artiklarna är under kontroll bör mer uppmärksamhet riktas mot B-artiklarna. 

Dessa kan vara svårare att styra på grund av ojämnare behovsmönster. Det är delvis 

positivt eftersom denna grupp inte påverkar nyckeltalen lika mycket som A-artiklar. 

Dessutom blir det förmodligen lättare att hitta bra parametrar för B-artiklarna när man 

väl har övat på A-artiklarna. 

Många B-artiklar kan styras med samma metoder som diskuterades i förra avsnittet 

eftersom förbrukningen sker i samma jämna takt som hos A-artiklarna. Men dessa 

principer kan inte generaliseras för alla B-artiklar. I analysen diskuterades BK-1 och att 



 
 

brist förmodligen uppstått om säkerhetslagret hade motsvarat 1-3 Å-behov. Återigen är 

kombinationen av kort återanskaffningstid och lågt medelbehov anledningen. I sådana 

här fall kan man antingen öka säkerhetslagret och beställningspunkt så att det 

motsvarar ett större antal Å-behov så att enstaka behovstoppar täcks. Ett annat 

alternativt är att undersöka historiska behoven. För BK-1 låg behovstopparna på stadiga 

10 – 14 artiklar per månad. Ett säkerhetslager och beställningspunkt kan enkelt sättas 

utifrån denna information. Hur stor den skall vara bestäms av de avvägningar mellan 

kostnad och servicenivå som man är beredd att göra.  

En viktig och avgörande aspekt som simuleringarna inte kunde ta hänsyn till på ett 

optimalt sätt är mängden information. Ju mer materialförbrukningen som kan planeras 

desto lättare blir det att styra dessa artiklar. Behovstoppar kan neutraliseras om man i 

förväg känner till dem. Detta gäller speciellt artiklar med kortare återanskaffningstider. 

Det är en faktor som gör att dessa artiklar ändå inte behöver vara svårare att styra än de 

andra artiklarna. 

 

 Säkerhetslager Beställningspunkt 

B-artiklar med 

behovsmönster som A-

artiklar 

1-3 Å-behov 2-4 Å-behov 

B-artiklar med större 

avvikelser från 

medelbehovet 

 

Undersök hur behovstopparna förhåller sig till medelbehovet 

under återanskaffningstiden. Låt beställningspunkten motsvara 

en eller flera maxbehov om dessa ofta ligger inom samma 

intervall. 

 

För B-artiklar skall orderkvantiteterna vara förhållandevis stora för att minska på 

ordersärkostnaderna. Det går inte riktigt att avgöra optimala orderkvantiteter eftersom 

mätningar på olika kostnader inte har gjorts på företaget. Hur stora orderkvantiteter 

som skall beställas beror återigen på vilka avvägningar som man är beredd att göra.  

 Kort återanskaffningstid Lång återanskaffningstid 

Orderkvantiteter för B-

artiklar 

Kvantiteter som motsvarar 

3 eller flera Å-behov. 

Kvantitet motsvarande 1- 2 

Å-behov. 

 

Motiveringen till detta är att lång återanskaffningstid ger större Å-behov och då räcker 

det att beställa in 1-2 Å-behov om lageromsättningshastigheten skall ökas. På 

motsvarande sätt kommer korta återanskaffningstider ge små orderkvantiteterna om 

dessa väljs så att det motsvarar 1-2 Å-behov. För att inte få alltför höga 



 
 

ordersärkostnader måste större antal Å-behov representera en orderkvantitet för 

sådana artiklar. Sedan är det också en bedömningsfråga för de som gör beställningar att 

avgöra hur stora orderkvantiteter som skall göras. För artiklar med lägre 

ordersärkostnader kan flera extra beställningar göras och tvärtom. 

 

5.4 GLÖM INTE C-ARTIKLARNA 
Här skulle man kunna införa någon liknande styrprincip så att nivåerna ändå är under 

kontroll. Låt säkerhetslagret och beställningspunkten vara höga, och beställ stora 

orderkvantiteter. Det spelar inte så stor roll om kapitalbindning blir högre här om man 

sköter A-artiklar och B-artiklarna på ett bra sätt. Det viktigaste är att nivåerna hålls 

under uppsikt vilket innebär att alltför stora förluster i material, med låg eller obefintlig 

förbrukning, skall undvikas . Som nämndes i analysen finns ett antal artiklar med ett 

stort värde som legat i lagret utan någon förbrukning under 2010. Ett flertal av dessa 

artiklar måste finnas på lager, åtminstone i begränsade mängder, medan andra 

förmodligen kostat och bundit kapital i onödan genom missar i planeringen. Det totala 

lagret får en mycket sämre omsättning när dessa artiklar lagerhålls utan någon direkt 

anledning. Det här borde vara prioritet nummer ett för företaget, att minska denna form 

av slöseri och att förbättra planeringen.  

Sätt upp ett eget utrymme i lagret för material som inte har förbrukats något under en 

lång period. Märk det med datum som anger när den senaste förbrukningen skedde. Om 

ingen förbrukning sker efter en längre period så bör man börja fundera på hur man skall 

göra sig av med detta material på bästa möjliga sätt.  

  



 
 

6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Att styra företagets lager är ingen lätt uppgift. Långa återanskaffningstider på vissa 
material och osäkerhet i efterfrågan orsakar svårigheter i planeringen som gör att 
lagernivåerna blir relativt höga. Slutprodukterna innehåller många komponenter och 
alla måste vara tillgängliga för att kunna montera och leverera produkten. Varje 
slutprodukt finns dessutom i många olika varianter. Det innebär att vissa komponenter, 
som ingår i enstaka slutprodukter, har ojämnare förbrukning och dessa behöver därför 
ett större säkerhetslager. Flera av dessa faktorer beror på företagets omgivning och är 
en orsak till svårigheterna att effektivisera materialflödet. En intern faktor som gjort 
denna uppgift svårare är bristen på ett formellt lagerstyrningssystem. För de flesta 
artiklarna har man i SAP ställt in en parameter som motsvarar ett säkerhetslager. Det är 
en kvantitet som ofta är för högt satt och det har gjort att lagernivåerna hela tiden legat 
under säkerhetslagernivån. Det innebär att säkerhetslagret inte fungerat som skydd mot 
olika former av osäkerhet som kan kopplas till efterfrågan och materialtillgång. 
Metoderna som beskrevs i förra kapitlet kan hjälpa till att effektivisera materialflödet. I 
den här rapporten har ett beställningspunktssystem, med dessa metoder, diskuterats 
och i analysen markerades vilka fördelar företaget hade haft om ett 
lagerstyrningssystem hade funnits under 2009 och 2010. Där visades att 
kapitalbindningen har kunnat minskas utan att riskera servicenivån, och bra resultat 
anses även vara möjliga att uppnå i fortsättningen. Det primära syftet med analysen har 
varit att visa att enkla principer kan tillämpas för att förbättra lagrets omsättning.  
Ett förslag är att större parametrarna inledningsvis väljs tills en vana fås med dessa 
metoder. Parametrarna kan sedan intrimmas så att nyckeltalen förbättras. När ett 
lagerstyrningssystem väl har införts blir möjligheterna till förbättring större. Höga 
lagernivåer eller låg servicenivå tyder på att parametrarna måste höjas respektive 
sänkas och så vidare.  
I problemanalysen diskuterades att vissa artiklar, speciellt B-artiklar med lågt 
medelbehov och korta återanskaffningstider, inte är lika lämpliga för dessa metoder. 
Sådana artiklar måste ha ett högre säkerhetslager för att servicenivån skall 
upprätthållas. Det är svårare att dra generella slutsatser över vilka parametrar som är 
lämpliga för dessa artiklar eftersom det kan variera för de olika artiklarna. 
Förbrukningshistoriken och prognosen, men även lämplig servicenivå, måste 
undersökas för att kunna avgöra rimlig storlek på säkerhetslager och beställningspunkt.   
För andra artiklar uppnås bättre lageromsättningshastigheten genom att ledtiderna och 
deras osäkerhet minskas, snarare än genom ”optimala” lagerparametrar. Ibland beror 
inte heller brister på en sämre lagerstyrning utan mer på att leverantörens låga 
servicenivå. Då bör säkerhetslagret höjas eller leverantörsvalet utvärderas. 
En ABC-klassificering är en bra utgångspunkt eftersom det är ett enkelt verktyg som 
visar vilka artikelgrupper som ger mest genomslag på omsättningen. En sådan analys 
kan göras på fler sätt än det sättet som förespråkades i rapporten. Andra kriterier som 
anses viktigare än återanskaffningstid eller/och volymvärde kan inkluderas.  
 
Förbättring av materialflödet sker inte enbart genom ett bättre lagerstyrningssystem. 
Det är hela organisationens ansvar att skapa förutsättningar till förbättring . I det här 
arbetet diskuteras praktiska metoder som kan användas i lagerstyrningen, men många 
andra faktorer påverkar hur stora förbättringar som kan uppnås. Om till exempel 
företaget strävar efter att ha en konkurrenskraftig leveransförmåga så blir det svårt att 
uppnå låg kapitalbindning eftersom materialtillgängligheten måste vara hög. Om 
företaget istället är mer fokuserat på kostnader så är det önskvärt att kapitalbindningen 



 
 

skall hållas på en minimal nivå. Det är viktigt att detta klargörs för alla i organisationen.  
Olika målkonflikter kan då lösas på ett bättre sätt eftersom företagets övergripande mål 
och strategi blir tydligare. 
Kommunikation är organisatorisk aspekt som påverkar lagerstyrningen. Ett exempel är 
den indirekta kommunikationen mellan inköp och produktion som uppstår när uttag 
från lagret registreras i affärssystemet. Om man skall arbete med ett 
beställningspunktssystem så är det viktigt att uttagen registreras så genast som möjligt 
eftersom det påverkar när beställningarna kommer att läggas. Om stora överdrag görs 
så kan lagerpositionen hamna långt under beställningspunkten vilket kan leda till 
bristsituationer på grund av försenade beställningar. På samma sätt är det viktigt att rätt 
information finns i affärssystemet, det vill säga lagersaldot skall vara korrekt, vilket 
innebär att registrering av olika lagertransaktioner görs så felfritt som möjligt och att 
regelbundna inventeringar sker.    
Information kring förändringar i efterfrågan eller prognosen är också något som 
påverkar materialflödet. Felaktiga bedömningar leder till antingen brist eller större 
lagernivåer än nödvändigt, och därför är det viktigt att undersöka om detta kan 
förbättras. 
Ett uppföljningssystem är också viktigt. Resultaten skall analyseras efter varje period 
(till exempel halvår eller år) för att undersöka var förbättringarna borde ske. Det är bra 
att sätta upp förbättringsmål, till exempel att öka lageromsättningshastigheten till en 
viss nivå, och att sedan utvärdera resultatet. Om detta inte har uppnåtts så skall 
orsakerna hittas för att se var förbättringar kan ske. 
 
Sammanfattningsvis, mina rekommendationer är 
 

 Minimera onödig kapitalbindning, främst hos trögrörliga C-artiklar eftersom 
dessa inte är kritiska för servicenivån.  

 Inför nya lagerparametrar i affärssystemet. 
 Arbeta utifrån en (multipel-) ABC-klassificering. Börja med A-artiklar. Uppdatera 

ABC-analysen emellanåt. 
 Engagera hela organisationen och arbeta mot gemensamma mål.  
 Följ upp resultaten och uppdatera lagerparametrarna om behoven förändras. 

 
Jag hoppas att detta arbete har bidragit till förståelse och nya perspektiv som företaget 
kan använda i framtiden. För min del har examensarbetet varit en nyttig erfarenhet där 
jag har fått tillämpa och lära mig både teoretiska och praktiska kunskaper kring 
lagerstyrning och materialförsörjning.  
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BILAGOR 

 

Beräkning av säkerhetslager med hjälp av statistik 

Säkerhetslagret beräknas som  

  

               
  

där k = säkerhetsfaktor(beräknas enligt beskrivningen nedan), L = 

återanskaffningstiden,     = std. avvikelsen för efterfrågan under en period (vecka, 

månad etc.),     = medelefterfrågan per period och   = std. avvikelsen för efterfrågan 

under ledtiden. I beräkningarna antogs att ledtiden L är konstant (vilket innebär att 

  =0) för att förenkla. Det reducerade uttrycket ovan till        . En beräkning av 

säkerhetslagret kräver att   och   bestäms.  

    beräknas enkelt genom formeln  

    
       

 

   

 

   

 

Uttrycket ovan är en summering över   perioder. Om    betecknar efterfrågan under 

månad   och mätningarna sträcker sig i ett år så kommer   att vara 12. Detta kan enkelt 

beräknas i till exempel Excel. 

För att beräkna   krävs det att beslut tas vilken servicenivå som önskas. I rapporten 

användes en servicenivå på 95 %. Matematiskt kan det skrivas som  

              

Uttrycket säger att sannolikheten för att efterfrågan under ledtiden skall vara mindre en 

beställningspunkt (vilket är ekvivalent med att ej få brist) är 95 %. För att det skall 

uppfyllas måste   dimensioneras rätt. Manipulering av uttrycket ovan under nämnda 

antaganden ger 

                                
  

  
          

Efterfrågan per period   har en känd fördelning vilket möjliggör beräkningen av  . 

Genom ytterligare manipulering fås   

   
  

 
   

             



 
 

Som ett exempel kan AL-1 användas. Behovet per månad för denna artikel kan antas 

vara exponentialfördelad, p-värdet är för högt för att förkastas enligt beräkningar som 

görs i statistikprogrammet Minitab, se figur 9 nedan. 

Observera att exponentialfördelning endast är definierad för positiva värden. Därför var 

det nödvändigt att ändra efterfrågan till 1 per månad under de månader där efterfrågan 

egentligen var 0. Giltigheten i beräkningarna anses inte vara begränsade på grund av 

antagandet. 

 

Figur 9: Fördelning för efterfrågan per månad för artikeln AL-1. Figur gjordes i Minitab. 

 

Fördelen med en exponentialfördelad s.v. är att endast medelvärdet behöver vara känt 

för att bilda täthetsfunktion. Återanskaffningstiden för artikeln är 14 veckor = 3,27 

månader och medelbehovet per månad är 8 st. Excel används för att beräkna 

  
            och       . Säkerhetsfaktorn blir då 

  
     

    
            

Det används för att beräkna säkerhetslagret under antaget att ledtiden är konstant 

                   

och beställningspunkt 

                 

Väljs en säkerhetsnivå på 99 % blir 
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