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Sammanfattning 

Sto Scandinavia AB är ett dotterbolag till Sto AG som är ett av de marknadsledande företagen inom 

tillverkning och försäljning av byggprodukter i form av exempelvis golv och väggar. Sto Scandinavia 

AB har även de viss tillverkning men den huvudsakliga verksamheten är att marknadsföra och sälja 

produkter till byggindustrin. För att kunna leverera sina produkter till kunderna inom önskat 

tidsfönster har Sto Scandinavia fem centrallager på olika platser i Norden. 

Att ha produkter i lager är en förutsättning för att kunna uppnå tillräcklig servicenivå mot kunderna, 

men det medför också att kapital binds upp som istället kunde investerats i verksamheten eller 

placerats någon annanstans och gett avkastning. Då Sto Scandinavia AB i dagsläget har varor i lager 

till ett värde av ca 37 miljoner kronor fördelat på ca 4000 artikelnummer medför det att lagerstyrning 

är en aspekt av stor vikt.  

En faktor som försvårar lagerstyrningen är att Sto Scandinavia AB:s produkter används till 

byggprojekt som framför allt bedrivs sommartid. För att kunna tillgodose efterfrågan även under 

högsäsong måste lager byggas upp inför sommaren. Men om dessa lager är för högt dimensionerade 

kan det leda till att produkterna får ligga på lager ända tills nästa sommar och binda upp kapital. 

Som ett steg i den fortlöpande effektiviseringsprocessen ville därför Sto Scandinavia AB undersöka 

om det går att sänka kapitalbindningen med bibehållen leveransservice. Syftet med denna studie blev 

således att undersöka och ge rekommendationer om hur lagerstyrning bör ske för partihandelföretag 

med starkt säsongsbetonat sortiment i avseende att reducera kapitalbindningen i lager utan att försämra 

leveransservicen.  

För att uppnå detta syfte togs en analysmodell fram för att kunna analysera hur lagret borde styras. 

Analysmodellen går i stora drag ut på att klassificera sortimentet utifrån artikelkarakteristik, med hjälp 

av befintlig teori ge förslag på hur respektive klass ska styras, simulera lagerutvecklingen för 

representativa artiklar ur respektive klass för att slutligen kunna analysera och dra slutsatser om hur ett 

lager med rådande förutsättningar ska styras. 

Genom att analysera simuleringsresultaten från de olika klasserna kan det konstateras att de mer 

avancerade sätten att styra lager i form av metoder för att prognostisera den förväntade efterfrågan inte 

presterade lika bra som förväntat. Istället presterade de i vissa fall ungefär lika bra som de mindre 

avancerade och i vissa fall sämre. Analysen visade också att om simuleringsresultaten för många 

artiklar visade sig vara sämre än det resultat Sto Scandinavia AB fick med sin dåvarande 

lagerstyrning. Med andra ord var Sto Scandinavia AB:s lagerstyrning redan relativt bra anpassad till 

förutsättningarna. 

För några av de framtagna klasserna blev dock resultatet för något eller några av de framtagna 

lagerstyrningsförslag bättre än den ursprungliga lagerstyrningen med hänseende till studiens syfte, att 

minska kapitalbindningen utan att servicenivån försämras nämnvärt. Vid framtagandet av 

rekommendationer togs även hänsyn till hur mycket resurser själva lagerstyrningen skulle ta i anspråk. 

De slutgiltiga rekommendationerna av hur sortimentet ska klassificeras och hur lagerstyrningen bör 

ske för de olika klasserna kan ses i matrisen nedan. 

 

 

 



    Uttagsfrekvens 
 
Lagervärde 

Låg Hög 

A 

 BP + Maxlager + Historiskt medelvärde 
(Ursprunglig) (1) 

 BP + EOQ + SL + Historiskt medelvärde (3) 

B  BP + EOQ + SL + exp. utjämning (2) 

C  BP + EOQ + SL + Historiskt Medelvärde (3) 

 

Som kan ses i matrisen rekommenderas att sortimentet delas in i tre olika klasser. Den första klassen 

(1) består av de artiklar som har låg uttagsfrekvens för vilken det rekommenderas ett 

beställningspunktsystem där orderkvantiten beräknas som beställningspunkten adderat med åtta dagars 

medelförbrukning beräknat på föregående år. Som prognosmetod för denna klass föreslås ett slags 

historiskt medelvärde som innebär att efterfrågan för en dag prognostiseras som medelefterfrågan för 

60 arbetsdagar under samma tid föregående år. 

Den andra klassen (2) består av de artiklar som har en hög uttagsfrekvens och ett mellanhögt 

lagervärde. För denna klass rekommenderas ett beställningspunktsystem med exponentiell utjämning 

som prognosmetod. Som beställningskvantitet föreslås EOQ och för att ta hand om variationer i ledtid 

och efterfrågan föreslås även ett säkerhetslager baserat på SERV2 och en servicenivå på 98 %. 

Den tredje och sista klassen (3) består av de artiklar som har en hög uttagsfrekvens och antingen ett 

högt eller lågt lagervärde. För dessa artiklar rekommenderas likt den första klassen ett 

beställningspunktsystem med historiskt medelvärde som prognosmetod. För denna klass föreslås dock 

att ekonomisk orderkvantitet används som beställningskvantitet och att ett säkerhetslager baserat på 

SERV2 och en servicenivå på 98 % används. 

  



Abstract  

Sto Scandinavia AB is a subsidiary to Sto AG, one of the leading companies’ within manufacturing 

and marketing of construction products, for example floors and walls. Sto Scandinavia AB also has 

some manufacturing but the main activity is to market and sell products to the construction industry. 

To supply its customer with their products Sto Scandinavia AB has five different central warehouses 

at different sites in Scandinavia. 

Products in stock are essential to achieve its customer an adequate service level against the customers 

but it also implies tied up capital. Capital that could have been invested in the corporation or placed 

somewhere else and provide a return. Today Sto Scandinavia AB have a stock worth about 37 million 

SEK and about 4000 different item numbers leading to the importance of inventory management. 

An aggravating factor for inventory management at Sto Scandinavia AB is that their products are used 

for construction projects which usually are conducted during summertime. To provide the demand 

during high season the inventory levels must build up before the summer. But if these inventory levels 

are too high it could lead to unnecessary tied up capital during the whole winter until next summer 

when the products are demanded again. 

As a part of the continuous process to improve the efficiency Sto Scandinavia AB therefore wants to 

examine the possibility to reduce tied up capital while maintaining the service level. The purpose of 

this study is therefore to examine and give recommendations about inventory management for a 

wholesaler with a high seasonal pattern regarding reduction of capital tied up in inventory without 

reducing the service level.  

To achieve this purpose an analysis model has been developed to enable an analysis about how 

inventory management should be conducted. The analysis model is in general terms about assortment 

classification based on item characteristic, use theories to suggest how the inventory control of each 

class should be conducted, simulate the movements of the inventory levels of representative stored 

items from each class and finally analyze and make conclusions about how inventory management 

under current conditions should be conducted.    

By analyzing the result of the simulation from different classes conclusions are made that more 

advanced forecasting methods did not perform as well as expected. Often they performed about as 

well as or worse than the less advanced forecasting methods. The analysis also revealed that the 

simulation result of many items turned out to be worse than the result Sto Scandinavia AB received 

with their inventory management methods. The inventory management of Sto Scandinavia AB is 

therefore already relatively well adapted to the current circumstances.  

But for some classes the inventory management suggestions performed better than Sto Scandinavia 

ABs former inventory management systems, regarding to the purpose of this study which is to reduce 

the tied up capital without lowering the service level. How much resources the inventory management 

suggestions took into account was also considered in the development of the recommendations. The 

final recommendations about classifications and inventory management can be seen in the matrix 

below.  

  



    Frequency of 

demand      

               

Inventory value 

Low High 

A 

 Order Point System (OPS) + Max. 
inventory level + Historic 
average (Original) (1) 

 OPS + EOQ + Safety Stock (SS) + Historic 
average (3) 

B  OPS + EOQ + SS + Exp. Smoothing (2) 

C 
 OPS + EOQ + Safety Stock (SS) + Historic 

average (3) 

 

As can be seen in the matrix the assortment is recommended to be divided into three different classes. 

The first class (1) consists of the articles that have a low frequency of demand for which it is 

recommended that an order point system where the order quantity is calculated as the order point plus 

eight days of average consumption from the same time last year. The method for forecasting for this 

class is a kind of historic average which means that the demand for one day is estimated as the average 

demand per day during 60 work days the same time last year. 

The second class (2) consists of the articles that have high frequency of demand and an inventory 

value that is neither high nor low. For this class an order point system with exponential smoothing as 

forecasting method is recommended. As order quantity EQO is proposed and to take care of variations 

in lead time and demand it is also recommended that a safety stock based on SERV2 and a service 

level of 98 % is to be used. 

The third and last class (3) consists of the articles that have high frequency of demand and either a 

high or low inventory value. For these articles it is recommended, just as for the first class, that an 

order point system with historic average as forecasting method is to be used. But for this class it is 

recommended that EOQ is used as order quantity and a safety stock based on SERV2 and a service 

level of 98 % is to be used to take care of different kinds of variation. 

  



Förord 

Denna tid har för oss varit utvecklande både kunskapsmässigt och på det personliga planet. Vi vill 

börja med att rikta ett stort tack till våra handledare Jon-Erik Bäckström och Fredrik Eriksson på Sto 

Scandinavia AB utan er kunskap och hjälpsamhet hade denna studie inte kunnat genomföras.  

Ett stort tack riktas även till vår handledare från Linköpings Universitet Magnus Berglund utan din 

hjälp hade rapporten haft lägre kvalitet framförallt metodmässigt sett. 

Ett ytterligare tack riktas till vår opponent Stefan Borefur som kommit med många goda idéer och 

synpunkter under examensarbetets gång. 

Med dessa ord önskar författarna en trevlig och givande läsning. 

 

Juni 2012, Linköping 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Caroline Krave      Lukas Josefsson  
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med bakgrunden till problemet, som studien ämnar behandla, vilken leder ner till 

syftet med examensarbetet. Därefter förklaras de från Sto Scandinavia AB givna direktiven samt vilka 

krav som ställs på en akademisk rapport. Avslutningsvis ges en beskrivning om vilken målgrupp 

studien har samt vilket metodsynsätt som används och hur trovärdighet uppnås. 

1.1 Bakgrund 
Sto Scandinavia AB, från och med nu kallat Sto Scandinavia, är ett företag som framför allt 

marknadsför och säljer produkter samt systemlösningar inom fasad, interiör, golv och betong. För att 

kunna leverera sina produkter till kunderna inom önskat tidsfönster har Sto Scandinavia fem 

centrallager på olika platser i Norden. (Bäckström, 2012a) 

Lager är ett begrepp som har både positiva och negativa effekter för företag. De positiva effekterna är 

att ett lager möjliggör en service mot kunderna som då kan få sina produkter direkt när de finns 

lagrade på plats och inte behöver tillverkas eller beställas först när de efterfrågas. De största negativa 

aspekterna är att själva lagringen kostar pengar i form av lagerbyggnader, personal med mera samt att 

produkterna i lagret binder upp kapital. En nackdel med kapital bundet i lager är att det kapitalet inte 

kan investeras i någonting annat som istället skulle kunna ge avkastning till företaget. För företag med 

mycket kapital bundet i lager kan detta till och med leda till att företaget får likviditetsproblem och 

därför inte kan betala sina räkningar. (Axsäter, 2006; Olhager, 2000) 

Hur mycket produkter ett företag ska ha i lager blir en avvägning av hur mycket kapital som lagret 

binder upp och hur mycket det kostar jämfört med hur hög servicegrad som ska ges till kunden.  

Vid lagerstyrning finns många olika faktorer att ta hänsyn till såsom när beställningar ska göras och 

hur mycket som ska beställas varje gång. Det finns många modeller som kan användas för att räkna 

fram dessa faktorer, vissa mer avancerade och tidskrävande än andra. Hur avancerade metoder och hur 

mycket resurser som ska läggas ner på lagerstyrningen beror givetvis på hur mycket produkterna är 

värda och hur betydelsefulla de är för företaget. (Oskarsson et al., 2006)    

I dagsläget har Sto Scandinavia varor i lager till ett värde av ca 37 miljoner kronor fördelat på ca 4000 

artikelnummer och en årsomsättning på 360 miljoner kronor (Bäckström, 2012a). På grund av den 

stora mängd kapital som företaget har bundet i lager blir alltså lagerstyrningen en aspekt av stor vikt. 

En annan aspekt som gör styrningen av lagret ännu viktigare är att byggprojekt, som deras produkter 

används till, framför allt bedrivs på sommaren. För att kunna tillgodose kundernas efterfrågan måste 

därför lager byggas upp inför sommaren och om dessa inte är rätt dimensionerade kan företaget 

antingen gå miste om intäkter eller riskera att kapitalet är bundet i lager till nästa sommar. Den senare 

händelsen kan i värsta fall leda till att företaget får likviditetsproblem.  

Sto Scandinavia använder i sin lagerstyrning idag ett beställningspunktssystem, vilket betyder att när 

lagernivån för en produkt når beställningspunkten görs en ny beställning upp till en maxlagernivå. I 

dagsläget bestäms beställningspunkten med prognoser baserade på historiska medelvärden och 

subjektiva uppskattningar, vilket medför att beställningspunkten varierar från gång till gång. 

(Karlsson, 2012a) 

Liksom alla andra företag i en föränderlig omgivning jobbar Sto Scandinavia med att effektivisera sin 

verksamhet och har från moderbolaget fått krav om att nå en lageromsättningshastighet på femton 
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gånger per år senast 2015 (Bäckström, 2012b). Ett steg i den fortlöpande effektiviseringsprocessen blir 

därför att undersöka om det går att sänka kapitalbindningen med bibehållen leveransservice.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och ge rekommendationer om hur lagerstyrning bör ske för 

partihandelföretag med starkt säsongsbetonat sortiment i avseende att reducera kapitalbindningen i 

lager utan att försämra leveransservicen.  

1.3 Direktiv 
Uppdragsgivare till detta examensarbete är Sto Scandinavia som också agerar fallföretag i studien. 

Nedan presenteras de direktiv som företaget gav. 

 Då denna studie genomförs i Linköping gavs direktiv om att enbart centrallagret i Linköping 

ska studeras.  

 För att resultatet skall vara applicerbart även på andra centrallager i Norden finns krav om att 

slutprodukten måste ha en inom företaget hög generaliseringsgrad.  

 Slutprodukten måste vara enkel att förstå alternativt mycket väldokumenterad.  

1.4 Krav på akademisk studie 
Då detta är ett examensarbete på avancerad nivå som utförs både mot Sto Scandinavia och mot 

Linköpings Tekniska Högskola innebär det att resultatet måste uppfylla givna direktiv och 

förväntningar samt uppfylla de krav som ställs på en akademisk rapport. Enligt Ehrlow et al. (1995) är 

det viktigaste syftet med en vetenskaplig rapport att förmedla relevant och strukturerad information 

inom ett ämnesområde. Olika författare beskriver olika krav på en akademisk rapport, de flesta kraven 

tas upp i fyra områden vilka presenteras var för sig nedan. 

Relatera till existerande akademiska kunskaper 

Det första området, att studien ska relatera till existerande akademiska kunskaper, innebär bland annat 

att författarna till studien ska visa att de är inlästa på det behandlade området (Björklund & Paulsson, 

2003). De menar dock att det inte räcker med att författarna visar att de är inlästa utan studien ska 

också utgå från eller beakta de teorier och modeller som sedan tidigare existerar inom området. 

Ehrlow (1995) tar även upp vikten av att så långt som möjligt använda sig av förstahandskällor samt 

att skilja mellan fakta och tolkningar av fakta som krav på vetenskapliga rapporter. Det slutliga 

resultatet ska enligt Björklund och Paulsson (2003) förankras genom att författarna jämför resultatet 

de kommit fram till med vad tidigare studier inom området kommit fram till.  

Intressera både teoretiskt sett och allmänt sett 

Att studien ska intressera både teoretiskt sett och allmänt sett betyder att studien ska behandla en 

generell frågeställning. Väljer författarna att göra en fallstudie av specifika problem på ett speciellt 

företag måste de ändå ha kvar kopplingen till den övergripande frågeställningen för att studien ska 

kunna räknas som akademisk. (Björklund & Paulsson, 2003)  

Vetenskapliga metoder som är allmänt accepterade 

För att en studie ska räknas som akademisk krävs det enligt Björklund och Paulsson (2003) samt 

Strömquist (2006) att författarna använder sig av metoder som är vetenskapliga och allmänt 

accepterade. Innebörden av metod är ett vetenskapligt sätt att närma sig ämnet som ska behandlas 

(Ejvegård, 2003). Björklund och Paulsson (2003) menar att i dagsläget är de krav som ställs på en 

akademisk rapport, metodmässigt sett, att studien ska vara kontrollerbar, upprepbar samt 

individoberoende. Med detta menas, enligt dem, att det ska gå att kontrollera vilken metod som 
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använts, studien ska vara valid alltså att samma resultat erhålls om studien genomförs flera gånger, 

samt att den ska vara objektiv vilket betyder att samma resultat fås oberoende av vem som genomför 

studien. För att resultatet av en forskningsstudie ska ha vetenskapligt värde krävs det enligt Ejvegård 

(2003) även att parametrar, test och undersökningsmetoder måste vara valida och reliabla.  

En förklaring till validitets- samt reliabilitetsbegreppet kan göras med hjälp av en måltavla. Är 

träffarna väl samlade innebär detta att reliabiliteten är hög, det är alltså stor chans att samma värde fås 

igen om undersökningen upprepas. Är träffarna inte bara väl samlade utan de är även samlade i tavlans 

mitt har både hög reliabilitet samt hög validitet uppnåtts. Denna analogi illustreras nedan i Figur 1-1. 

(Björklund & Paulsson, 2003)  

 

Figur 1-1. Illustration av validitet och reliabilitet (Baserat på Björklund och Paulsson (2003)) 

Enligt Ehrlow et al. (1995) kännetecknas en vetenskaplig metod av noggrannhet, kritisk granskning 

samt en öppen resultatredovisning. Exempel på en vanligt förekommande metod i akademiska studier 

är det så kallade Wahlbinska U:et. Lekvall och Wahlbin (2001) menar att det före studien påbörjas bör 

klargöras vilka steg som ska ingå i undersökningen, varför de finns där och hur de olika stegen hänger 

ihop vilket de illustrerar enligt Figur 1-2: 

 

Figur 1-2. Det Wahlbinska U:et (Baserat på Lekvall och Wahlbin (2001)) 

Röd tråd 

För att det ska bli ett bra flyt i rapporten och läsaren ska förstå hur olika delar hänger ihop är det 

viktigt att rapportens olika delar hänger samman logiskt (Björklund & Paulsson, 2003; Ehrlow et al. 

1995). Handlar titeln om en sak menar Björklund och Paulsson (2003) att även referensramen, empirin 

samt rapportens övriga delar också ska handla om detta. De menar att det alltså ska finnas en så kallad 

röd tråd som binder samman de olika delarna som rapporten består av. Även Strömquist (2006) tar upp 

kraven på tydlighet och exakthet i det vetenskapliga skrivandet och menar även hon att rapportens 

disposition ska följa ett väletablerat mönster. Detta illustreras i Figur 1-3 nedan.  

        
  

  
        

  
  

        
  

  

Låg validitet – Låg reliabilitet          Låg validitet – Hög reliabilitet             Hög validitet – Hög reliabilitet 
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1.5 Metodsynsätt 
Björklund och Paulsson (2003) menar att olika personer har olika syn på kunskap och hur verkligheten 

fungerar vilket medför att målet och resultatet påverkas beroende på vilken person som genomför 

studien. Detta är något som även Arbnor och Bjerke (1994) instämmer i. De menar att det är viktigt för 

den som genomför en studie att vara medveten om sin syn på vetenskap och förmedla denna för att 

både författaren och läsaren ska förstå hur resultaten av studien kan användas.  

Mentzer et al. (2001) drar slutsatsen att själva definitionen för styrning av försörjningskedjor (Supply 

chain management) antar ett systemsynsätt genom att försörjningskedjan som helhet studeras och inte 

delarna var för sig. Att anta ett systemsynsätt medför alltså att ett synsätt likt det som används vid 

styrning av försörjningskedjor antas. Detta medför enligt Cooper et al. (1997) samt Arbnor och Bjerke 

(1994) att suboptimering av enskilda delar av systemet inte behöver betyda att systemet som helhet 

optimeras, drivkraften är istället att systemets olika delar ska integrera sina mål och aktiviter för att 

helheten ska fungera så bra som möjligt. Då denna studie syftar till att undersöka samt ge 

rekommendationer angående hur lagret ska styras med avseende att ha en så låg kapitalbindning som 

möjligt men samtidigt behålla en hög servicegrad medför det att inte bara delarna i sig är viktiga utan 

även förhållanden mellan olika delar och de synergieffekter som uppstår, vilket enligt ovanstående 

resonemang förespråkas av systemsynsättet. Enligt Gammelgaard (2004) anses logistik även vara för 

komplext för att orsak-verkan samband ska kunna härledas och menar därför att systemsynsättet kan 

användas för att kartlägga och modellera systemet.   

1.6 Målgrupp 
Detta examensarbete riktar sig främst till Sto Scandinavia som är beställare av projektet, men även till 

andra företag med liknande förutsättningar. Rapporten riktar sig också till universitetsstudenter och 

andra personer verksamma inom logistikområdet, främst inom lagerstyrning. Rapporten avser även att 

ge personer med begränsade kunskaper inom logistik en möjlighet till djupare kunskaper inom 

området. 

1.7 Trovärdighet 
Hur arbetet med att ge denna studie så hög validitet, reliabilitet samt objektivitet som möjligt beskrivs 

i avsnitten 5.2 Problemdiskussion och 6.2 Tillvägagångssätt. 

 

  

Slutsats Analys Empiri 

Referensram Syfte Metod 

Bakgrund Titel 

Figur 1-3. Röd tråd (Baserat på Björklund och Paulsson (2003)) 
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2 Företagspresentation  

I detta kapitel ges en presentation om Sto AG koncernen samt en närmare beskrivning om Sto 

Scandinavia. 

2.1 Sto AG 
Sto:s historia sträcker sig mer än 170 år tillbaka i tiden, år 1835 grundade Anton Gäng ett kalk- och 

cementverk i Weizen i södra Tyskland vilket året därpå förvärvades av Wilhelm Stotmeister. År 1962 

bildades firman Stotmeister & Co, Farben und Baustoff KG, familjeföretaget ombildades 1988 till 

aktiebolag och blir Sto AG, ett namn som står sig än idag. (Sto, 2012a)   

Huvudkontoret för Sto AG koncernen ligger fortfarande i Sydtyskland men numera i Stührlingen inte 

långt från Weizen. Sedan 1992 är Sto AG noterat på Frankfurtbörsen. Koncernen består av ca 4200 

medarbetare och omsatte år 2010 986 miljoner euro. Sto AG finns representerat över hela världen 

vilket visas i Figur 2-1 där de gula länderna motsvarar var Sto AG har dotterbolag medan de mörkgrå 

länderna visar var de endast har distributionspartners. (Bäckström, 2012c) 

 

Figur 2-1. Geografisk spridning (Bäckström, 2012c) 

Den verksamhet som Sto AG bedriver är produktion och utveckling samt marknadsföring och 

försäljning av byggprodukter i form av material till väggar, golv och tak. Inom detta område har Sto 

AG sedan det grundades växt mycket och är idag, som kan ses ovan, ett globalt företag som är en av 

marknadsledarna inom sitt område. (Sto, 2012f) 

2.2 Sto Scandinavia AB 
I Norden startade verksamheten 1987 i Sverige med Patrick Toorell i spetsen, VD till och med 

september 2010. Tjänsten tillträddes därefter av tidigare marknadsdirektör Björn Täljsten (Sto, 2012a). 

Sto Scandinavia är ett helägt dotterbolag till Sto AG (Årsredovisning, 2010).  
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Sto Scandinavia bedriver i dagsläget verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och 

Island. Antalet medarbetare år 2010 var 127 personer och omsättningen uppgick till 360 miljoner 

svenska kronor (Sto, 2012b).  

2.2.1 Struktur 

I Figur 2-2 nedan visas en översiktlig bild över koncernstrukturen med Sto AG som koncernmoder och 

Sto Norge AS, Sto Danmark A/S samt Sto Finnexter OY som dotterbolag till Sto Scandinavia. De 

streckade boxarna motsvarar andra dotterbolag till koncernmodern som inte behandlas i denna rapport. 

Till Island och Estland säljs produkterna via agenter.   

 

Figur 2-2. Koncernstruktur 

Det Nordiska huvudkontoret är beläget i Linköping tillsammans med en produktionsanläggning och ett 

centrallager. På huvudkontoret finns centrala funktioner som ekonomi, personal, logistikplanering och 

marknadskommunikation (Sto, 2012c). 

Inom Sto Scandinavia AB finns den så kallade Nordiska ledningsgruppen som består av VD, teknisk 

chef, personalchef samt finanschef. Dessa personer är de som sköter den strategiska planeringen och 

fattar beslut om hur företaget ska positionera sig och sina produkter. (Bäckström, 2012b) 

2.2.2 Verksamhet 

Sto Scandinavias verksamhet omfattar utveckling, produktion samt marknadsföring av system och 

produkter som långsiktigt förbättrar funktion och skyddar material i väggar, golv och tak 

(Årsredovisning, 2010). Verksamheten består av två produktområden till respektive affärsområde. 

Produktområdena fasad och interiör tillhör affärsområdet hus medan produktområdena betong och 

golv tillhör affärsområdet anläggning. (Sto, 2012b).  

Fasad 

Produkter och system som tillhör produktområdet fasad utgör kärnan i produktsortimentet. Ända 

sedan 1960-talet har Sto AG:s putsade isolersystem för fasader använts världen över, vilka långsiktigt 

skyddar material i väggar, tak och golv. Fasadsystemet är ett resultat av många års kontinuerlig 

produktutveckling och samarbete med parter inom byggbranschen. (Sto, 2012e)  

Fasadsystemets olika delar är optimerade för att tillsammans klara kyla, värme, fukt, belastningar med 

mera vilket är en förutsättning för en sund inomhusmiljö. Sto erbjuder fasadsystem för olika typer av 

underlag, både för nybyggnad och för renovering. Designmässigt ges många möjligheter med olika 

material och kombinationer av olika material. (Bäckström, 2012c)  

 

Sto AG 

Sto Scandinavia AB 

Sto Norge AS Sto Danmark A/S  Sto Finnexter OY 
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Interiör 

Sto har ett brett sortiment med bland annat ett komplett spackel- och färgprogram samt puts och 

golvlacker vilket ger stora möjligheter att skapa idérika och attraktiva inomhusmiljöer. Det erbjuds 

även unika akustiksystem för byggnader med speciella behov, som till exempel konserthallar, 

simhallar, kontors- och konferenslokaler. För att nå ett sunt inomhusklimat används inga lösnings- 

eller mjukmedel och produkterna testas regelbundet av det tyska kontrollinstitutet TÜV. (Sto, 2012e) 

Betong 

Sto:s systemlösningar inom betong tillhör affärsområdet anläggning och ger lösningar på allt från 

lagning av partiella skador till sanering av stora ytor samt förslag på förebyggande åtgärder gällande 

följande objekt; broar, tunnlar, parkeringsgarage, vattentorn, silos med flera. Impregnering, injektering 

och fogning är olika metoder för förebyggande åtgärder. Anledningen till att betongbyggnationer 

behöver skyddas beror på att klorider, salter och luftföroreningar gör att armeringens rostskydd 

försämras med tiden. När armeringen rostar ökar dess volym vilket medför att betongen, som 

egentligen har lång livslängd och en hög hållfasthet, sprängs inifrån. (Sto, 2012e) 

Golv 

Sto erbjuder golvbeläggningssystem för kontor, butik, industri, lager, parkeringsgarage, altaner, 

loftgångar och balkonger. På dessa system ställs olika tekniska krav gällande belastningsgrad samt 

mekanisk, keramisk och elektrostatisk belastning. Golven måste alltså vara slitstarka och anpassade 

efter just den typ av belastning som det ska utsättas för. Det är viktigt att de är halksäkra och lätta att 

rengöra samt att de uppfyller gällande krav avseende brand, explosion samt skydd av grundvatten och 

vattendrag. I offentliga lokaler såsom industri-, lagerbyggnader och parkeringsgarage är det även 

viktigt att golvet och hela lokalen är funktionellt och attraktivt för medarbetare, kunder och besökare. 

När det gäller designen av såväl härdplast som cementbaserade golv erbjuds olika dekorativa 

beläggningar i många kulörer. (Sto, 2012e) 

Övrigt 

Sto Scandinavia tillhandahåller även maskiner och tjänster för att underlätta och effektivisera 

hantering samt applicering. Tjänsterna omfattar utbildning i användningsteknik samt rådgivning 

avseende val av system, maskiner, material och verktyg. (Årsredovisning, 2010) 

Produktionsanläggningen i Linköping 

I produktionsanläggningen i Linköping tillverkas sortimentet av cementbundna produkter och fabriken 

har en kapacitet på 40 000 ton torrprodukter per år. Produktionen är helautomatisk och planer finns om 

att utöka med ytputs- och färgtillverkning. Den egna produktionen möjliggör en kortare ledtid mot 

kund. (Bäckström, 2012c) 

2.2.3 Materialflöden 

Distributionen till kund sker via StoCenter/StoShops där lager- och försäljningslokaler finns med 

kompletta sortiment av produkter, verktyg och hjälpmedel. Dessa är etablerade i de flesta större 

orterna i Norden och erbjuder även färgbrytning, rådgivning samt utbildning av konsulter och 

hantverkare. (Årsredovisning, 2010)  

Närdistribution i storstadsregionerna kan ske med kranbil eller lastbil direkt till byggarbetsplatsen 

(Bäckström, 2012c). Figur 2-3 nedan visar en karta med den geografiska spridningen av Sto 

Scandinavia.  
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Figur 2-3. Geografisk spridning Norden (Sto, 2012d) 

I Sverige finns tre centrallager vilka är belägna i Linköping, Göteborg samt Malmö. Utifrån dessa 

städer sker distributionen till kund på olika sätt, till största del sker den direkt till kund, men den kan 

även ske via StoShops eller så kallade StoPoints. StoPoints används då kunden inte kan ta emot hela 

ordern på en gång, återstoden lagras då där till dess att kunden hämtar upp produkterna. Respektive 

centrallager har ett eget geografiskt område där de ska tillgodose kundernas behov. Dock händer det i 

dagsläget att de olika centrallagren skickar material mellan varandra om det skulle uppstå behov i ett 

område som inte kan vänta på leverans från Tyskland. Distributionen i Norge och Finland sker på 

samma sätt som i Sverige men via centrallager i Oslo respektive Helsingfors. Gemensamt för de fem 

centrallagren är att majoriteten av inköpsvolymen köps in via moderbolagets fabriker. 

Produktionsanläggningen i Linköping försörjer Nordens centrallager med olika sorters torrbruk en 

liten del köps även in av moderbolaget. Av centrallagrens alla produkter köps mindre än 20 % in via 

externa leverantörer. (Bäckström, 2012a; Eriksson, 2012a)  

En schematisk bild över Sto Scandinavias försörjningskedja har tagits fram och kan ses nedan. 

 

Figur 2-4. Försörjningskedja 
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3 Situationsbeskrivning 

Nedan följer en mer djupgående beskrivning över Sto Scandinavias lagerstyrning i Linköping. 

Information gällande säsongspåverkan, prognostisering, beställningskvantiteter samt lagervärde 

behandlas. Avslutningsvis görs en systemanalys enligt Churchmans (1978) fem punkter som kan ses 

som en sammanfattning av kapitel 2 och 3.   

3.1 Säsongspåverkan 
Produkterna som Sto Scandinavia marknadsför och säljer är främst ämnade för olika slags byggprojekt 

vilket medför att deras största kunder är byggentreprenader. Då byggprojekt i Norden av naturlig 

anledning oftast utförs på sommaren medför det att efterfrågan på produkterna varierar kraftigt över 

året. Den genomsnittliga omsättningsfördelningen har under 2008-2011 sett ut enligt digrammet nedan 

vilket enligt Karlsson (2012) är det typiska utseendet. 

 

Diagram 3-1. Omsättningsfördelning 2008-2011 

Anledningen till att det är en liten nedgång i omsättningen under juli månad är att det är en typiskt 

semestermånad och efterfrågan sjunker då därför. Den största delen av omsättningen är alltså 

koncentrerad till sommarmånaderna medan omsättningen under vinterhalvåret ligger på en relativt låg 

nivå. Högsäsongen under sommaren medför att ej sålda produkter kan ligga i lager hela vinterhalvåret 

och binda kapital. Å andra sidan gäller det att ha varor i lager och kunna leverera under 

sommarmånaderna för att inte missa försäljning vilket är dilemmat som Sto Scandinavia har. 

(Karlsson, 2012)  

3.2 Lagerstyrning 
Distributionschef på Sto Scandinavia är Jon-Erik Bäckström som bland annat ansvarar för den taktiska 

planeringen gällande centrallagren i Norden. Han är den som beslutar hur lagren ska styras medan 

Anders Karlsson sköter den operativa verksamheten i Linköping gällande när och hur mycket som ska 

köpas in. (Bäckström, 2012b) 

Lagerstyrningen sker i dagsläget med ett beställningspunktsystem, alltså ett system som går ut på att 

en beställning av nytt material läggs när lagernivån passerar en viss punkt. Rent praktiskt går det till så 

att när beställningspunkten nås, vilket initieras av affärssystemet (SAP), gör inköparen en ny 

beställning till leverantören. Beställningspunkten räknas ut med hjälp av medelvärdet av 60 
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arbetsdagars försäljning under samma tid föregående år och multiplicerar det med 15 dagar, som är 

den beräknade ledtiden, alltså tiden från beställning till inleverans, från moderbolaget.  

Formel 3-1. Beställningspunkt: 

                                                

Alla artiklars beställningspunkt beräknas på detta sätt. Samtidigt som SAP initierar att en beställning 

bör göras föreslår systemet även vilken volym som bör beställas, vilken motsvaras av maxlagernivån 

som är en nivå som affärssystemet ser som den mest fördelaktiga nivån att fylla upp lagret till. 

Beställningspunkterna för de olika produkterna ska uppdateras varje månad och maxlagernivåerna ska 

uppdateras en gång per kvartal. Den beräknade ledtiden från moderbolaget kan variera då produkterna 

inte skickas direkt när de beställs. Istället skickas en lastbil till centrallagret i Linköping från Sto AG 

först när den blir full. Läggs en beställning när en lastbil är i princip full blir följaktligen ledtiden 

mycket kortare än om den läggs när det precis kört iväg en lastbil. (Karlsson, 2012) 

Maxlagernivån bestäms som beställningspunkten adderat med medelvärdet av försäljningen under 60 

arbetsdagar under samma tid föregående år multiplicerat med åtta förbrukningsdagar (se Formel 3-2). 

(Bäckström, 2012c)  

Formel 3-2. Maxlagernivå: 

                                                      

Hur mycket som sedan beställs beror även lite på om inköparen vet att just den artikeln kommer att 

efterfrågas mer den närmaste perioden exempelvis på grund av att ett stort byggprojekt påbörjats. 

Sådan information kan ibland erhållas via en säljkoordinator i Stockholm. (Karlsson, 2012)  

I dagsläget finns det på Sto Scandinavia en dubbel ABC-klassificering, med vilket menas att lagret 

delas in i olika grupper för att kunna styra olika artiklar på olika sätt (Djupare förklaring av ABC-

klassificering ges i avsnitt 4.7 Differentierad lagerstyrning). Den första dimensionen klassar artiklarna 

efter hur ofta produkterna efterfrågas, alltså efter uttagsfrekvens. En artikel som efterfrågas ofta får en 

X-klassificering, en artikel som efterfrågas sällan får en Z-klassificering och en som har medelstor 

uttagsfrekvens får en Y-klassificering. Den andra dimensionen i klassificeringen delar upp 

produkterna efter hur mycket som efterfrågas när efterfrågan väl finns, alltså efter uttagsvolym. En 

artikel som har hög uttagsvolym får A-klassificering, en artikel som har medelhög uttagsvolym B-

klassificering och en med låg uttagsvolym C-klassificering. Sto Scandinavia använder sig dock inte av 

denna klassificering vid det fortlöpande lagerstyrningsarbetet utan den finns endast inlagt i 

affärssystemet. (Bäckström, 2012c) 

Tabell 3-1. Klassificering i nuläget 

                    Uttagsvolym 
Uttagsfrekvens 

Hög 
(A) 

Medel 
(B) 

Låg 
(C) 

Hög (X) AX BX CX 

Medel (Y) AY BY CY 

Låg (Z) AZ BZ CZ 

Då Sto Scandinavias produktsortiment har en tydlig säsong medför det att efterfrågan på olika artiklar 

varierar kraftigt både när det gäller uttagsfrekvens samt uttagskvantitet. Detta ger svårigheter med att 

prognostisera efterfrågan vilket i sin tur leder till att företaget i dagsläget har svårigheter med att sätta 

rätt beställningspunkter då de är direkt kopplade till dessa prognoser (Bäckström, 2012b).  
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3.3 Lagersomsättningshastighet 
Under 2011 hade Sto Scandinavia en lageromsättningshastighet (LOH) på 12 gånger per år 

(Bäckström, 2012a) och en servicenivå på 92 % (Bäckström, 2012). Servicenivån definieras enligt 

Bäckström (2012a) som andelen orderrader levererade i tid dividerat med det totala antalet orderrader. 

Han menar även att om en order skulle bli försenad men kunden kontaktas och ger sitt medgivande 

innebär det att ordern inte är försenad. För att hålla uppe leveransservicen kan interntransporter 

skickas mellan olika centrallager med kort leveranstid om ett centrallager inte skulle kunna uppfylla 

efterfrågan i sitt område och kunden inte kan vänta på leverans från Tyskland. 

Som ett steg i kontinuerligt effektiviseringsarbete har moderbolaget, Sto AG, satt upp mål om att Sto 

Scandinavias LOH ska öka till minst 15 gånger per år fram tills år 2015 och målet är att servicenivån 

ska ligga på 98 % (Bäckström, 2012b). 

3.4 Systemanalys 
När ett logistiskt förändringsarbete skall utföras påpekar Oskarsson et al. (2006) att det är viktigt att 

först klargöra förutsättningarna för själva förändringen. De menar att det är viktigt att i början av ett 

projekt fastställa vilka delar av företaget som berörs, målet med projektet, vilken tid som finns till 

förfogande med mera. För att erhålla en ökad förståelse av det studerade systemet presenteras en 

systemanalys enligt Churchmans (1978) fem punkter vilka enligt honom bör hållas i minnet vid 

resonemang kring ett systems innebörd.  

 Systemets allmänna målsättningar och prestationsmått för systemet i dess helhet 

 Systemets miljö 

 Systemets resurser 

 Systemets komponenter 

 Ledningen av systemet    

Nedan beskrivs de fem punkterna kortfattat enligt Churchmans (1978) definitioner för att därefter 

appliceras på den aktuella situationen. Anledningen till varför denna studie antar ett systemsynsätt 

motiverades och förklarades närmare i avsnitt 1.5 Metodsynsätt. 

3.4.1 Systemets allmänna målsättningar och prestationsmått 

För att förstå vad som är systemets utgångspunkt och för att kunna beskriva de nästkommande fyra 

punkterna är det viktigt att först identifiera och förstå systemets allmänna målsättningar och 

prestationsmått (Churchman, 1978). Denna punkt medför att förutsättningarna klargörs vilket även är 

det första steget i Oskarsson et al.:s (2006) förändringsarbete när det gäller logistiska projekt. Det 

studerade systements allmänna målsättning är i detta fall att så kostnadseffektivt som möjligt 

tillgodose kundernas efterfråga på deras produkter. Liksom alla företag i en föränderlig omgivning 

jobbar Sto Scandinavia med att effektivisera sin verksamhet. Som ett steg i detta arbete har 

koncernmodern satt upp krav på att Sto Scandinavia måste nå en lageromsättningshastighet på minst 

15 gånger per år tills år 2015 och målet är att servicenivån skall ligga på 98 % vilket förklarades i 3.3 

Lagersomsättningshastighet. Vidare beskrevs även att lageromsättningen och leveransservicen under 

2011 var 12 gånger per år respektive 92 %, alltså mindre än de önskade 15 gångerna per år och 98 %. 

Av denna anledning är det systemets målsättning även att minska kapitalbindningen och öka 

leveransservicen, viktiga prestationsmått utgörs därför av lageromsättningshastighet och 

leveransservice.  
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3.4.2 Systemets miljö 

Systemets miljö är de egenskaper, beteenden och övriga faktorer som ligger utanför systemet och 

varken är påverkbara eller kontrollerbara (Churchman, 1978). Då Sto Scandinavia säljer byggvaror 

medför det att efterfrågan varierar kraftigt över året. Anledningen till det är vilket nämndes i 3.1 

Säsongspåverkan att byggprojekt av naturliga anledningar oftast utförs på sommaren, vilket medför att 

efterfrågan är mycket högre under sommarhalvåret än under vinterhalvåret. En annan faktor som inte 

är påverkbar är att byggsektorn är starkt beroende av konjunkturutvecklingen, följden av det blir att 

efterfrågan på byggmaterial blir konjunkturberoende (Svenska Byggindustrier, 2011). Artiklarna som 

köps in till centrallagret i Linköping är till största del från moderbolaget som ligger i Tyskland, vilket 

betyder att inköpskostnaden blir beroende av eurons valutakurs. Andra parametrar som inte är 

påverkbara är konkurrenter och leverantörer. De kan förstås påverka vilka leverantörer de använder sig 

av men de kan inte direkt påverka leverantörernas leveranssäkerhet, leveransprecision samt 

lagertillgänglighet. 

3.4.3 Systemets resurser 

Churchman (1978) definierar systemets resurser som de olika medel systemet använder för att 

realisera målsättningarna och uppgiften. Till skillnad från systemets miljö är detta faktorer inom 

systemet som kan påverkas och förändras till systemets egen fördel. Sto Scandinavias främsta resurser 

är dess personal, utan den skulle inte systemets uppgift kunna lösas. Andra oumbärliga resurser är 

mark, lokaler, affärssystem, inventarier. Även alla systemet immateriella och materiella 

anläggningstillgångar kan ses som systemets resurser. Churchman (1978) påpekar dock att genom att 

studera företagets balansräkning utelämnas viktiga resurser, det är till exempel inte personalen i sig 

utan det är deras erfarenheter utbildning och duglighet att utföra dess uppgifter som är de viktiga 

resurserna.  

3.4.4 Systemets komponenter 

Komponenter i systemet är de delar som utför systemets uppgifter (Churchman, 1978). Enligt honom 

ansågs traditionellt ett företags avdelningar ofta som dess komponenter, han menar istället att det är de 

grundläggande uppgifterna som grundar komponenterna. Han menar vidare att det är viktigt att finna 

de komponenter vars prestationsmått verkligen har samband med hela systemets prestationsmått. För 

att tillgodose kundens efterfråga tillkommer de mest självklara uppgifterna plockning och inköp. 

Plockning utgörs av uppgiften att sätta ihop ordern rätt med rätt kvalitet och mängd för att erhålla en 

hög servicenivå till kunden. För att detta ska vara möjligt måste produkterna finnas i lager vilket är en 

av inköpavdelningens uppgifter, de ska dessutom hålla nere kapitalbindningen i lagret. För att 

företaget ska få sina produkter sålda krävs marknadsförings- samt försäljningsuppgifter vilka är 

viktiga komponenter för att företaget skall få intäkter och kunna fortleva och växa. För att dessa 

uppgifter skall kunna utföras så effektivt som möjligt krävs ett affärssystem, det som används på Sto 

Scandinavia är SAP, samt personal som jobbar med effektivisering av verksamheten. Det finns även 

understödjande komponenter, som till exempel personalavdelning, ekonomiavdelning och lokalvård, 

vilka är viktiga för företaget men som inte i sig utför uppgifter kopplade till de övergripande målen. 

3.4.5 Ledning av systemet  

Systemets ledning utgörs av de som utformar systemet samtidigt som de tar de fyra ovanstående 

punkterna i beaktning. Ledningen fördelar systemets resurser till komponenterna, fastställer mål för 

komponenterna samt styr systemets prestationer (Churchman, 1978). Ledningen av Sto Scandinavia 

utgörs av de fyra personer som tillhör Sto Scandinavias Nordiska ledningsgrupp, vilket förklarades i 

2.2.1 Struktur. Denna grupp utgörs av VD, finanschef, teknisk chef samt personalchef och dessa 

personer ansvarar för bland annat produktpositionering samt den strategiska planeringen (Bäckström, 

2012c).   
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4 Referensram 

I denna del av rapporten presenteras teorier och existerande akademiska kunskaper relevanta för 

studien. Denna del av rapporten utgör den teoretiska grund som studien bygger på och resultat 

jämförs med. Referensramen börjar brett med en förklaring om vad logistik är för att sedan smalna av 

ner mot teorier starkt kopplade till studiens syfte. 

4.1 Referensramens uppbyggnad 
För att ge en överblick av referensramen samt ge en förståelse om varför olika delarna är med 

presenteras här referensramens uppbyggnad.  

För att ge samtliga läsare en förståelse om vad logistik innebär inleds referensramen med olika 

definitioner av logistik samt hur logistiken uppkom. Det görs i avsnitt 4.2 Vad är logistik? 

Då denna studie går ut på att undersöka och ge rekommendationer för hur lagerstyrning bör ske ges 

först en förklaring om vad lager är och var i verksamheten de uppstår. Begreppet kapitalbindning 

förklaras samt motiv för och emot lager tas upp. Sist i avsnittet om lager förklaras 

leveransserviceelementen och de kopplas mot de logistikkostnader som finns. Detta tas upp i avsnitt 

4.3 Lager. 

När det kommer till hur ett lager ska styras finns det olika metoder. Lagerstyrningssystemet ska 

framför allt svara på två frågor; när olika produkter ska beställas och i vilken kvantitet. De vanligaste 

metoderna förklaras närmare i 4.4 Lagerstyrning.  

Sällan, speciellt i Sto Scandinavias fall vars produkter har en tydlig säsong, är efterfrågan helt jämn 

under året och det är ofta svårt att i förväg veta hur mycket som kommer att efterfrågas nästkommande 

period. Detta gör det svårt att sätta styrparametrar som till exempel när och hur mycket som ska 

beställas av respektive artikel. Av den anledningen måste en prognos tas fram över hur den förväntade 

efterfrågan kommer att se ut, vilket kan göras på många mer eller mindre avancerade sätt. I avsnitt 4.5 

Prognostisering tas de vanligaste förekommande prognosmetoderna upp och förklaras. För att kunna 

utvärdera hur väl en prognosmetod stämmer överens med verkligheten finns olika mått som tas upp i 

avsnitt 4.6 Prognosfel. 

Många författare så som Olhager (2000), Oskarsson et al. (2006), Storhagen (2003) och Axsäter 

(2006) förespråkar att olika artiklar bör styras på olika sätt. Med det menar de att mer resurser bör 

läggas på de för företaget viktigaste artiklarna. Vilka artiklar som är viktigast beror på företagets mål 

med lagerstyrningen. Då ett av Sto Scandinavias mål är att sänka kapitalbindningen, utan att det 

försämrar servicenivån, kan det behövas göra en uppdelning av artiklarna för att styra dem på olika 

sätt. I avsnitt 4.7 Differentierad lagerstyrning tas ett vanligt förekommande 

artikelklassificeringsverktyg upp samt alternativ på hur olika artiklar bör styras.  

Då syftet med denna rapport är att undersöka hur olika lagerstyrningsförslag påverkar 

kapitalbindningen i lager måste någon slags jämförelse dem emellan göras. Då det skulle vara alldeles 

för kostsamt och ta för lång tid att applicera olika förslag på ett verkligt lager måste en modell av 

systemet tas fram. Enligt Ljung och Glad (2004) samt Law (2007) bör ett system liknande detta 

representeras med hjälp av en matematisk modell som sedan genom simulering visar hur systemets 

egenskaper påverkas när olika parametrar ändras. I avsnitt 4.8 Modellering och simulering beskrivs 

närmare hur modeller byggs upp och hur de kan simuleras.  

I Figur 4-1 nedan visas en sammanfattande bild över referensramens uppbyggnad. 



14 

 

 

Figur 4-1. Referensramens uppbyggnad 

4.2 Vad är logistik? 
Begreppet logistik uppkom under andra världskriget och avsåg då hur trupper och materiell skulle 

förflyttas till önskade platser på bästa sätt. Numera används dock inte begreppet endast inom det 

militära utan det används även inom industrin där det innebär förflyttning och koordinering av 

produkter, både internt inom ett företag och externt mellan olika parter. (Olhager, 2000) 

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2012), som enligt Oskarsson et al. 

(2006) är den största intresseorganisationen inom området, definierar logistik som: 

”Logistics management is that part of supply chain management that plans, implements, and controls 

the efficient, effective forward and reverses flow and storage of goods, services and related 

information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers' 

requirements.” 

Jonsson och Matsson (2005) definierar logistikbegreppet enligt följande: 

”Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning 

till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och som syftar till att tillfredsställa 

kunders och övriga intressenters behov och önskemål, det vill säga ge en god kundservice, låga 

kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser.” 

Den stora skillnaden mellan dessa två definitioner är att Jonsson och Mattson (2005) explicit skriver ut 

målen med effektiv logistik och inte bara skriver att det ska vara effektiva flöden. En annan skillnad är 

att det i definitionen från CSCMP (2012) inte står någonting om miljömål vilket det gör i definitionen 

från Jonsson och Mattson (2005). I övrigt är det två definitionerna väldigt lika och de säger 

sammanfattningsvis i stora drag, vilket även Oskarsson et al. (2006) skriver, att logistik handlar om att 

på ett kostnadseffektivt sätt optimera lager och flöden för att uppnå en god kundservice. Detta är enligt 

Storhagen (2003) ett av logistikens stora dilemma, att en hög servicenivå ökar försäljningen men 

medför också höga kostnader. Eftersom leveransservicen för levererande företag är den mest påtagliga 

funktionen ur kundens synvinkel är den väldigt viktig och därför måste en avvägning göras angående 

hur mycket den får kosta (Oskarsson et al., 2006; Storhagen, 2003). Vid en viss leveransservice är inte 

kunden längre villig att betala den extra kostnaden som den ökade leveransservicen kräver vilket 

medför att kostnaderna ökar påtagligt men intäktsökningen avtar. Av den anledningen bör inte en 

hundra procentig leveransservice eftersträvas (Oskarsson et al., 2006). Det förda resonemanget 

illustreras i Figur 4-2 nedan.  

4.2 • Vad är logistik? 

4.3 • Lager 

4.4 • Lagerstyrning 

4.5 • Prognostisering 

4.6 • Prognosfel 

4.7 • Differentierad lagerstyrning 

4.8 • Modellering och Simulering 
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Figur 4-2. Sambandet mellan lönsamhet och leveransservice (Baserat på Oskarsson et al. (2006)) 

4.3 Lager 
Mattsson och Jonsson (2003) menar att materialflöde är en förflyttning av materiell och att det i 

logistiksammanhang oftast handlar om förflyttning av råvaror, material av olika förädlingsgrad och 

produkter. Både de och Oskarsson et al. (2006) anser att ur det enskilda företagets synvinkel börjar 

detta flöde hos leverantören och slutar hos kunden. Enligt Mattson och Jonsson (2003) är materialet 

som är stillastående och inte förflyttar sig längs flödet i lager. Många talar enligt Oskarsson et al. 

(2006) om lager som någonting att undvika så långt det är möjligt, trots det finns det lager på olika 

platser i nästan vartenda företag. Enligt dem är de ofta ganska välfyllda vilket talar emot påståendet 

om att lager skall undvikas. Det beror nämligen på att svaret är beroende av vem på företaget som 

frågan ställs om det är bra eller inte med lager. Ekonomiansvariga vill inte ha lager medan 

säljavdelningen vill ha så stort som möjligt och produktionschefens uppfattning är något mellanting av 

de två föregående (Oskarsson et al., 2006).  

4.3.1 Lagertyper 

Beroende på var i materialflödet ett lager är placerat har det olika uppgifter och därför ofta olika namn 

(Chopra & Meindl, 2010; Mattsson & Jonsson, 2003; Olhager, 2000; Oskarsson et al., 2006). De 

beskriver alla tre olika typer av lager nämligen; förrådslager, produkter i arbete (PIA) och 

färdigvarulager. 

Förrådslager har till uppgift att lagra råvaror, komponenter, halvfabrikat eller detaljer som är avsedda 

för produktionen. Tack vare förrådslager kan behoven i produktionen tillgodoses utan någon större 

tidsfördröjning. Den primära funktionen är att frikoppla inleveransen av materiell och 

produktionsprocessen ifrån varandra och på så sätt minska störningarna i produktionen. (Mattsson & 

Jonsson, 2003; Olhager, 2000) 

Med PIA menas de produkter som är under förädling i produktionen, antingen i eller mellan olika 

produktionssteg. Detta medför att produkterna har olika förädlingsgrad beroende på var i produktionen 

de befinner sig. Genom att ha lager mellan olika produktionssteg möjliggörs att olika steg kan ha olika 

produktionstakt. (Mattsson & Jonsson, 2003; Olhager, 2000) 

Ett färdigvarulager består av för försäljning färdiga produkter och har till uppgift att frikoppla 

produktionsprocessen från försäljningen och distributionen. Detta möjliggör att leverans till kund kan 

ske utan tidsfördröjning samt att variationer i efterfrågan kan fångas upp. (Mattsson & Jonsson, 2003; 

Olhager, 2000) 
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Sambandet mellan de olika lagertyperna illustreras i figuren nedan. 

 

Figur 4-3. Lager på olika platser i verksamheten 

4.3.2 Kapitalbindning 

Jonsson och Mattsson (2005) menar att vid investering i tillgångar binds kapital vilket påverkar 

företagets kassaflöde samt betalningsförmåga, de delar in ett företags tillgångar i omsättningstillgångar 

och anläggningstillgångar. Materialet som flödar genom företaget utgör enligt dem en del av 

omsättningstillgångarna och har både en direkt samt en indirekt koppling till företagets lönsamhet. 

Direkt då kapitalbindningen påverkar lönsamheten och indirekt då kapitalbindningen påverkar 

leveransservicen vilken påverkar lönsamheten. 

Det material som lagerförs i förråd, PIA eller färdigvarulager binder upp kapital (Jonsson & Mattsson, 

2005; Olhager, 2000; Oskarsson et al., 2006). Olhager (2000) menar att kostnaden för denna 

kapitalbindning i första hand beror på inköpskostnader men även kostnader för lagringsyta, personal, 

materialhanteringsutrustning med mera. I och med produktförädlingen som materialet genomgår samt 

alla aktiviteter som utförs på produkten binds mer kapital in i den ju längre tiden går och ju mer den 

bearbetas. Produktens värde vid en viss tidpunkt kallas produktvärde och motsvaras då av allt kapital 

som bundits upp i produkten (Oskarsson et al. 2006).  

 

Figur 4-4. Kapitalbindningskurva (Olhager, 2000) 

Kapitalbindningskurvan som ses i Figur 4-4 motsvarar en typisk kurva för en produkt som produceras 

mot lager (Olhager, 2000). Som kan ses i figuren stiger kapitalbindningen ju mer arbete som lagts ner i 

Materialförråd/

råvarulager 

Produkter-I-Arbete 

Fabrikslager 

Centrallager 

 Kund Lev.    

Materialförsörjning Produktion Distribution 

  

Regionlager 

Färdigvarulager 

Inköpspris 

Kapitalbindning 

Tid 
Förråd PIA Färdigvarulager 



17 

 

produkten, alltså stiger produktvärdet med tiden. Den totala kapitalbindningen motsvaras alltså av ytan 

under grafen (Olhager, 2000).  

Ett närliggande begrepp till kapitalbindning är lageromsättningshastighet som är ett vanligt 

förekommande nyckeltal som anger hur många gånger per år som lagret omsätts. (Jonsson & 

Mattsson, 2005; Olhager, 2000; Oskarsson et al., 2006). Ghiani et al. (2004) menar att hög 

lageromsättningshastighet allmänt motsvarar god lagerstyrning. 

Formel 4-1. Lageromsättningshastighet (LOH): 

    
           (                     )

      (                     )
  

Lageromsättningshastigheten kan beräknas antingen utifrån kvantitet eller värde. Enligt Olhager 

(2000) är det tydligast att räkna med kvantitet, då fungerar det dock bara att räkna på en artikel. Han 

menar att om flera artiklar ska behandlas måste formeln beräknas på värde. Jonsson och Mattsson 

(2005), Olhager (2000) samt Oskarsson et al. (2006) påpekar att det är viktigt att räkna med samma 

värderingsgrund och med lagrets medellagervärde och inte värdet vid en specifik tidpunkt. Följden blir 

att den årliga omsättningen skall divideras med medellagervärdet under samma år. Lagrets 

medellagervärde är alltså summan av alla artiklars medellagervärde, mer om hur medellagervärdet 

beräknas för en produkt i avsnitt 4.4.2 Fast kvantitet – Varierande intervall (Beställningspunktsystem). 

4.3.3  Motiv för lager 

Trots att lager ofta beskrivs som något som ska undvikas finns det trots allt, enligt Oskarsson et al. 

(2006) och Storhagen (2003), skäl för att ha lager. Det viktigaste skälet enligt dem är kostnadsmässigt 

på så sätt att det ofta kan uppstå kostnadsreduktioner på andra ställen om lager accepteras. Exempelvis 

kan ett färdigvarulager tillåta produktionen att producera större volymer av respektive produkter vilket 

minskar produktionskostnaderna, samtidigt kan ett råvarulager möjliggöra för inköparna att köpa in 

större kvantiteter och då få skalfördelar.  

Det finns även enligt Storhagen (2003) och Oskarsson et al. (2006) serviceskäl till att hålla lager. De 

menar att det är oerhört betydelsefullt att upprätthålla en service som motsvarar kundernas krav. 

Oskarsson et al. (2006) menar att detta inte skulle vara några problem om allt alltid gick enligt 

planerna, att kundens efterfråga alltid var jämn, att aldrig några förseningar inträffade och så vidare. 

Verkligheten är dock komplex och ett visst mått av osäkerhet måste alltid vägas in (Oskarsson et al., 

2006).  

Olika sorters lager beskrivs av många olika författare, nedan beskrivs tre sorters lager för de ovan 

nämnda motiven. Lager kopplade till produktionen kommer inte att tas upp på grund av Sto 

Scandinavias centrallager i Linköping, som denna studie är avgränsad till, i liten utsträckning behöver 

ha produktionen i åtanke vid lagerstyrningen. 

Omsättningslager 

Produktion i större batcher eller hemtagning av större volymer medför att vid en tidpunkt fylls lagret 

på med en större mängd vilken därefter succesivt förbrukas, omsätts. Detta lager bestäms av 

partiformningen som är ett resultat av lagerhållningskostnad och ordersärkostnad. (Olhager, 2000; 

Oskarsson et al., 2006; Storhagen, 2003) 
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Figur 4-5. Omsättningslager - princip (Oskarsson et al., 2006) 

Figuren ovan visar den principiella bilden av vad som händer inne i ett lager vid inleveranser och 

förbrukning. Denna princip kallas allmänt för ”sågtandsmodellen” på grund av dess utseende. 

Förbrukningen motsvarar alltså efterfrågan på en viss artikel i lagret vilken i verklighetet inte 

motsvaras av en helt rak linje då uttagen ofta sker i satser, ofta sker inte heller inleveranserna i ett och 

samma ögonblick. Bilden är alltså en förenkling av verkligheten vilken oftare är mer komplex. 

(Oskarsson et al., 2006) 

Spekulationslager 

Vid förförväntade prishöjningar eller vid tillfälliga volymsrabatter kan det löna sig att vid vissa 

tillfällen köpa en större volym än normalt, vid dessa tillfällen fås ett så kallat spekulationslager 

(Mattsson & Jonsson, 2003; Olhager, 2000; Oskarsson et al., 2006; Storhagen, 2003) 

 

I Figur 4-6 ovan syns en principiell bild över hur lageruppbyggnad sker i den andra perioden till följd 

av spekulationsinköp. Detta medför att lagret kommer att räcka en längre tid än det normala 

omsättningslagret. (Oskarsson et al., 2006) 
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Figur 4-6. Spekulationslager - princip (Oskarsson et al., 2006) 
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Säkerhetslager 

För att gardera sig mot osäkerhet i efterfrågan, inleveranser och produktion kan det behövas ett 

säkerhetslager. Ett säkerhetslager fungerar som ett buffertlager som ska ta upp variationer av olika slag 

och minska risken för att materialbrist ska uppstå. (Mattsson & Jonsson, 2003; Olhager, 2000; 

Oskarsson, 2006; Storhager, 2003) 

 

I Figur 4-7 ovan visas hur Oskarsson et al. (2006) exemplifierar hur säkerhetslagret används vid tre 

olika typer av störningar. 

Förseningar i inleveranser, (1) i figuren, uppstår då utlovad ledtid (LT) inte hålls av leverantörerna. 

När detta uppstår kan säkerhetslagret kopplas in till dess att leveransen anländer. Utan säkerhetslager 

hade materialbrist uppstått. 

Brister i inleverans, (2) i figuren, uppstår när leverantören inte kan leverera utlovad kvantitet eller 

kvalitet. I figuren visas detta genom att endast halva kvantiteten levereras vilket medför att en ny 

beställning måste göras direkt. Men på grund av att ledtiden är lång måste säkerhetslagret kopplas in 

till dess att den kompletterande leveransen anländer. 

Efterfrågeökning, (3) i figuren. När efterfrågan ökar innebär det att mer material omsätts under 

ledtiden. Detta medför att säkerhetslagret måste utnyttjas trots att leveransen kommer som planerat. 

Mer om olika sätt att beräkna säkerhetslagernivåer i 4.4.5 Säkerhetslager. 

4.3.4 Logistikkostnader 

De främsta anledningarna till att hålla lager är enligt Ghiani et al. (2004) att minska de logistiska 

kostnaderna totalt sett, att ge kunderna en högre leveransservice, hantera variationer i efterfråga och 

ledtid samt att kunna erbjuda säsongsprodukter under hela året. Men samtidigt menar de att det kan 

vara extremt dyrt att hålla lager. Kostnadsskälen är enligt Oskarsson et al. (2006) även det främsta 

motivet till att undvika lager. Enligt dem är begreppet totalkostnad viktigt i logistiksammanhang, de 

menar alltså att alla kostnader förknippade med ett visst beslut måste fångas upp genom en 

totalkostnadsanalys för att ge en rättvis bild. Anledningen till detta anser de vara att beslut ofta medför 

att vissa kostnader stiger medan andra sjunker och när val mellan olika alternativ skall göras är det 

därför viktigt att den totala kostnadsförändringen för de olika alternativen fångas upp för att kunna 
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Figur 4-7. Exempel på hur säkerhetslagret kan användas (Oskarsson et al., 2006) 
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jämföra dem emellan. Oskarsson et al. (2006) tar upp fyra kostnadsposter där de anser är de vanligaste 

förekommande logistikkostnaderna kan placeras in i samt en övrigtpost där kostnader som ofta 

varierar med beslutet som ska tas placeras. Nedan ges en förklaring av Oskarsson et al.:s (2006) olika 

poster, vilka kostnadsslag de anser ska vara i respektive post samt andra författares åsikter när det 

gäller logistikkostnader och kostnadsposter. Det viktiga vid en totalkostnadsanalys är dock inte i 

vilken post respektive kostnad hamnar under, vilket förklaras av att olika författare har olika 

uppdelningar, det viktiga är istället att alla relevanta kostnader blir medräknade samt att de bara blir 

medräknade en gång (Oskarsson et al. 2006). 

Lagerföringskostnader 

Den första posten som Oskarsson et al. (2006) tar upp är lagerföringskostnader. I denna post räknar de 

in de kostnader som produkterna för med sig in i lagret alltså kostnader för kapitalbindning och 

riskkostnader. Riskkostnader är kostnader kopplade till inkurans, svinn, kassationer samt 

försäkringspremier (Oskarsson et al., 2006). Chopra och Meindl (2010), Ghiani et al. (2004), Mattsson 

och Jonsson (2003) samt Olhager (2000) tar även de upp dessa riskkostnadsslag som viktiga att ta 

hänsyn till vid beräkning av logistikkostnader. Mattsson och Jonsson (2003) benämner dessa 

kostnader som osäkerhetskostnader. Även Chopra och Meindl (2010), Ghiani et al. (2004), Mattsson 

och Jonsson (2003) samt Olhager (2000) tar upp kapitalbindningskostnader som en viktig 

logistikkostnad. Enligt Chopra och Meindl (2010) utgör kostnad för kapitalbindning den största 

komponenten för produkter som inte snabbt blir inkuranta. Denna kostnad kan enligt Oskarsson et al. 

(2006) ses som den alternativa kostnaden till att utnyttja kapitalet på ett bättre sätt, de menar att lagret 

kan ses som hyllor med sedelbuntar istället för produkter. Genom att minska antalet sedelbuntar på 

hyllorna blir kapitalet istället tillgängligt och kan då användas till att betala skulder, bedriva den 

vardagliga verksamheten eller investeras på annat sätt (Oskarsson et al., 2006). Författarna förklarar 

vidare att lagerföringskostnaden brukar räknas ut med hjälp av den lagerränta som används. 

Lagerräntan definierar Oskarsson et al. (2006) som:  

Formel 4-2. Lagerränta: 

          ( )             ( )                   ( )  
                       

               
     

(För definition av medellagervärde, se Formel 4-4. Medellagervärde) 

Lagerhållningskostnader/hanteringskostnader 

I denna post tar Oskarsson et al. (2006) upp kostnader kopplade till att äga och driva ett lager. De tar 

upp kostnader för själva lagerbyggnaden, personalen som arbetar där och utrustningen de använder 

samt transporterna inom lagerbyggnaden. Mattsson och Jonsson (2003) delar in lagerkostnaderna i tre 

slag; kapitalkostnader, förvaltningskostnader samt osäkerhetskostnader. Där hamnar det första och det 

sista kostnadsslagen, som tidigare nämnts, under Oskarsson et al.:s (2006) Lagerföringskostnader 

medan kategorin förvaltningskostnader hamnar i denna post och utgörs av kostnader för lagerlokaler, 

lagerhyllor och dylikt. Mattsson och Jonsson (2003) tar även de upp hanteringskostnader som en 

viktig logistikkostnad. Även Chopra och Meindl (2010), Ghiani et al. (2004) samt Olhager (2000) tar 

upp kostnader relaterade till lagerhållning och materialhantering som relevanta logistikkostnader. 

Transportkostnader 

Oskarsson et al. (2006) tar i denna post upp alla kostnader som är relaterade till transporten, alltså 

både administrationen kring den och själva utförandet. Både interna och externa transporter räknas in 

här exkluderat de transporter som sker inom en och samma anläggning. Dessa transporter behandlas, 

som tidigare nämnts, i posten för lagerhållnings- och hanteringskostnader. Chopra och Meindl (2010) 
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samt Jonsson och Mattson (2003) räknar dessa kostnader som signifikanta logistikkostnader. Chopra 

och Meindl (2010) påpekar att en fast transportkostnad ofta är inkluderad i en order och då i viss grad 

är oberoende på hur stor volym ordern har. Som exempel tar de upp att om en lastbil levererar varje 

order så spelar det ingen roll om den är full eller halvfull det blir samma transportkostnad ändå. 

Administrativa kostnader 

Administrativa eller inköps/upphandlingskostnader utgörs enligt Oskarsson et al. (2006) och Ghiani et 

al. (2004) av kostnader som rör administrationen kring logistiken. Detta kan vara kostnader i form av 

orderhantering, orderläggning och lagerredovisning med mera. Dessa administrativa kostnader 

behandlar även Chopra och Meindl (2010) samt Mattsson och Jonsson (2003). Ghiani et al. (2004) tar 

i denna post även upp kostnaden för materialet, alltså inköpspriset och transportkostnaden, om den inte 

redan är inbakad i priset. Olhager (2000) tar istället upp ordersärkostnader som en viktig kostnad, 

denna kostnad motsvaras nästan bara av administrativa kostnader men även kostnader för aktiviteter 

som till exempel ankomstkontroll, fakturakontroll och betalning. Att räkna med ordersärkostnaden 

istället för bara den administrativa kostnaden är något som Oskarsson et al. (2006) menar fungerar lika 

bra som om kostnaderna är uppdelade.  

Övriga kostnader 

Övriga kostnadsslag kan variera mellan olika totalkostnadsanalyser och Oskarsson et al. (2006) 

nämner exempelvis informationskostnader som innefattar kostnader för de informationssystem som 

stödjer logistikprocessen, emballagekostnader, materialkostnader. I denna post skulle även brist- och 

förseningskostnader kunna räknas in, vilka är kostnader som Olhager (2000) samt Jonsson och 

Mattson (2003) tar upp som logistikkostnader. De nämner också att brist- och förseningskostnader är 

kostnader som är svåra att beräkna. Bristsituationen skulle kunna beräknas som en förlust av 

täckningsbidraget för den produkten men är kunden villig att vänta tills nästa inleverans eller väljer en 

kompletterande produkt blir bristkostnaden nästan obefintlig (Olhager, 2000). 

4.3.5 Leveransserviceelement 

Leveransserviceelement är enligt Storhagen (2003) en beteckning av leveransservicebegreppets olika 

delmängder, alltså en precisering av leveransservice. Även Oskarsson et al. (2006) tar upp begreppet 

leveransserviceelement och menar att de tillsammans utgör en heltäckande bild av vad leveransservice 

är. Mattsson och Jonsson (2003) tar upp vissa av elementen som författarna ovan nämner och menar 

att de kan uttryckas som effektivitetsmått som kan användas vid utvärdering av verksamheten för att 

bidra till en positiv resultatpåverkan. 

Leveranstid 

Leveransserviceelementet leveranstid är enligt Storhagen (2003) kanske det mest klassiska 

leveransserviceelementet av de alla. Med leveranstid menar Mattsson och Jonsson (2003), Oskarsson 

et al. (2006) och Storhagen (2003) den tiden det tar från det att kunden lagt sin order till dess att 

leverans sker på förbestämd plats. Oskarsson et al. (2006) trycker på det faktum att leveranstiden 

ibland kan vara oerhört viktig, speciellt om det handlar om reservdelar till produktionsutrustning som 

står stilla. 

Leveranspålitlighet 

Leveranspålitlighet innebär att kunna leverera exakt vid den tiden som utlovats, både Oskarsson et al. 

(2006) och Storhagen (2003) menar att detta leveransserviceelement har fått ökad betydelse de senaste 

åren. De menar att det beror på att många företag har minskat sina lager och vill ha tätare leveranser. 

Författarna förklarar att det inte längre är lika viktigt att leveranstiden är kort utan det viktigaste är 

istället att leveransen kommer den tid som utlovats, varken tidigare eller senare. 
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Leveranssäkerhet 

Med leveranssäkerhet avses i vilken utsträckning rätt produkter levereras i rätt kvantitet (Mattsson & 

Jonsson, 2003; Oskarsson et al., 2006; Storhagen 2003). Att leveranssäkerheten är hög är något som 

enligt Oskarsson et al. (2006) de flesta kunderna tar för givet. 

Information 

Informationsutbyte i båda riktningar blir viktigare när tidskraven ökar. För leverantören är det viktigt 

att veta exakt vad och när kunden vill ha något för att kunna upprätthålla en hög leveranspålitlighet 

samt en hög leveranssäkerhet. Kunden i sin tur måste veta den exakta leveranstiden för att veta att han 

kan få varorna i tid. Även lagersaldo och track and trace information är exempel på information som 

kunden kan vara intresserad av att få veta. (Oskarsson et al., 2006; Storhagen, 2003) 

Flexibilitet/kundanpassning 

För att kunna leva upp till olika kunders önskemål är det av vikt att bygga in en viss flexibilitet i 

systemet. Detta för att kunna kundanpassa leveranser och för att kunna anpassa sig till ändrade 

förutsättningar. Det kan exempelvis gälla att vissa kunder vill ha ett speciellt emballage eller ordern 

uppdelad i ett visst antal paket. (Oskarsson et al., 2006; Storhagen, 2003) 

Lagertillgänglighet 

Enligt Oskarsson et al. (2006) och Storhagen (2003) är lagertillgänglighet sannolikheten att en viss 

order eller orderrad kan levereras omgående när kunden önskar det. Detta är därför ett mått som endast 

är intressant för lagerförda varor och inte produkter som tillverkas efter kundorder. Detta 

leveransserviceelement är vad Jonsson och Mattson (2003) kallar lagerservicenivå. 

4.4 Lagerstyrning 
Det lager som svarar mot kundorderpunkten, alltså den punkt i försörjningskedjan där kunden kopplas 

till en specifik produkt, är enligt Olhager (2000) det viktigaste ur kundens perspektiv. Av den 

anledningen menar han att det är viktigt att detta lager innehar rätt mix av artiklar för att leverans till 

kunden ska kunna ske utan dröjsmål. Därför är det viktigt att ha rätt lagernivåer, alltså inte för låga då 

det kan leda till materialbrist men inte heller för höga då det leder till onödig kapitalbindning 

(Olhager, 2000).  

Oskarsson et al. (2006) nämner tre huvudfrågor som varje företag måste svara på när de designar sin 

lagerstyrning. Frågorna lyder: 

 När ska olika produkter beställas? 

 Hur mycket ska beställas åt gången? 

 Hur ska den osäkerhet som finns hanteras? 

Den sista frågan behandlas i avsnitt 4.3.3 Motiv för lager och 4.4.5 Säkerhetslager. För att visualisera 

de två första frågorna delar författarna in svaren på dessa i följande matris: 
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Figur 4-8. Lagerstyrningssystem (Baserat på Oskarsson et al. (2006)) 

Fast intervall och varierande intervall ger svar på frågan när produkter ska beställas, fast eller 

varierande kvantitet svarar på frågan hur mycket som ska beställas åt gången. Med hjälp av dessa 

frågor fås fyra olika kombinationer vilka tas upp nedan. 

4.4.1 Fast kvantitet – Fast intervall 

Denna princip beskriver Oskarsson et al. (2006) som att det alltid beställs lika mycket med lika stora 

tidsintervall och den bedöms av författarna som praktiskt oanvändbar eftersom sådana förhållanden 

inte existerar. 

4.4.2 Fast kvantitet – Varierande intervall (Beställningspunktsystem) 

Beställningspunktsystem är enligt Olhager (2000) den vanligaste metoden för materialplanering av 

artiklar med oberoende behov. Olhager (2000) och Oskarsson et al. (2006) menar båda att när 

lagernivåerna sjunker till den förbestämda beställningspunkten medför det att en beställning i form av 

en inköpsorder eller produktionsorder bör läggas. Författarna menar att beställningspunkten beräknas 

som summan av säkerhetslagret och den förväntade efterfrågan under ledtiden. Beställningspunkten 

beräknas alltså enligt: 

 𝑃                    

𝑆  𝑆    ℎ             

𝐷  𝐸                     ℎ   

 𝑇         

Formel 4-3. Beställningspunkt: 

 𝑃  𝑆  𝐷   𝑇 

Patel (1986) påpekar dock att för att denna formel ska vara giltig gäller det att ledtiden är mindre än 

cykeltiden, alltså tiden mellan två olika inleveranser. Han förklarar att detta villkor inte alltid är 

uppfyllt eftersom cykeltiden bestäms av orderkvantitet och efterfrågan medan ledtiden ofta bestäms av 

leverantörer.  

Vid beställningspunkten beställs enligt Oskarsson et al. (2006) en mängd material som bestämts 

exempelvis genom beräkning av ekonomisk orderkvantitet vilket är det vanligast sättet. Andra 

författare ger förslag på andra metoder för att räkna ut vilken orderkvantitet som är mest fördelaktig. 

Exempel på olika sätt att bestämma orderkvantiten följer efter Figur 4-9. 

Axsäter (1991) menar att fördelen med ett beställningspunktsystem jämfört med 

periodbeställningssystem, vilket förklaras närmare i 4.4.3 Varierande kvantitet – Fast intervall 

(Periodbeställningssystem), är att behovet av säkerhetslager minskar. Detta menar han på grund av att 
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säkerhetslagret vid fallet periodbeställningssystem minst måste täcka efterfrågan fram över en 

inspektionsnivå. Används ett beställningspunktsystem däremot övervakas lagernivån kontinuerligt och 

behovet av ovan nämnt säkerhetslager elimineras därmed. I Figur 4-9 nedan visas hur ett 

beställningspunksystem fungerar. 

 

Figur 4-9. Beställningspunktsystem (Baserat på Olhager (2000)) 

Ekonomisk orderkvantitet - EOQ 

Den ekonomiska orderkvantiteten är den kvantitet som minimerar summan av beordrings- och 

lagringskostnader och för att härleda denna kvantitet för Oskarsson et al. (2006) följande resonemang: 

             

  𝑃             det                  

                 

                  

𝐷  𝐸           

  𝑇             

 
En förutsättning för att formeln ska fungera är att efterfrågan är jämn vilket medför att lagernivån ser 

ut enlig Figur 4-10 nedan. 

 

Figur 4-10. Lagernivå med tiden 

Medellagernivån motsvaras då av, som kan ses i figuren ovan, halva orderkvantiten (   )  För att få 

fram den totala lagerföringskostnaden måste först produktens medellagervärde beräknas. 
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Medellagervärdet fås genom att multiplicera medellagernivån med artikelns produktvärde ( ), 

formeln ser då ut som nedan: 

Formel 4-4. Medellagervärde: 

                 
   

 
 

Nästa steg är att ta fram lagerföringskostnaden vilket görs genom att multiplicera medellagervärdet 

med lagerräntan ( ). Formeln för att beräkna lagerföringskostnaden för en specifik produkt blir då: 

Formel 4-5. Lagerföringskostnad: 

                     
     

 
 

Nästa steg är att räkna ut kostnaden för beställning som helt enkelt fås genom att ta ordersärkostnaden 

( )  alltså den specifika kostnaden som uppstår vid en beställning, multiplicerat med antalet 

beställningar. För att få fram hur många beställningar som behöver göras tas efterfrågan (𝐷) dividerat 

med beställningsmängden ( ). Beordringskostnaden ser alltså ut enligt följande: 

Formel 4-6. Beordringskostnad: 

                    
𝐷

 
 

Adderas beordrings- och lagerföringskostnaden ihop fås den totala kostnaden ( ): 

Formel 4-7. Totalkostnad: 

    
𝐷

 
  

     

 
 

Nästa steg är att derivera kostnaden med avseende på orderkvantiteten vilket ger: 

Formel 4-8.      : 

       
𝐷

  
 

   

 
 

Sätts denna derivata lika med noll fås den ekonomiska orderkvantiteten (𝐸  )  

Formel 4-9. EOQ: 

   
𝐷

  
 

   

 
    (𝐸  )  √

    𝐷

   
 

Den totala kostnaden är alltså beroende av orderkvantiteten på så sätt att en stor orderkvantitet ger en 

låg beordringskostnad men en hög lagerföringskostnad medan en liten orderkvantitet ger en hög 

beordringskostnad men en låg lagerföringskostnad. Detta illustreras i Figur 4-11 nedan. 
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Figur 4-11. Ekonomisk orderkvantitet (Baserat på Oskarsson et al. (2006)) 

Axsäter (2006) nämner förutom att efterfrågan ska vara jämn några övriga punkter som ska gälla för 

att den framräknade ekonomiska orderkvantiteten ska vara den bästa orderkvantiteten kostnadsmässigt 

sett: 

 Beordrings- och lagringskostnader ska vara konstanta över tiden 

 Hela inleveransen kommer på en gång 

 Beordringskvantiteten behöver inte vara ett heltal 

Han förklarar vidare att på grund av att kostnadskurvan är relativt platt runt EOQ påverkas inte den 

totala kostnaden så mycket om inte exakt den orderkvantitet som räknats ut vid EOQ används. Han ger 

som exempel att om en orderkvantitet 50 % större än EOQ används ger detta endast en 

kostnadsökning med 8 %. Felaktiga värden på parametrar i EOQ-formeln ger ännu mindre fel, 

exempelvis en ordsärkostnad som är 50 % högre än den korrekta endast en relativ kostnadsökning på 2 

% (Axsäter, 2006).  

Ekonomisk orderkvantitet med säsong 

Mattson (2008) menar att den ekonomiska orderkvantiteten inte alltid är det mest fördelaktiga sättet att 

bestämma orderkvantiteter på, även om den ofta ger ett värde som kan vara relativt bra att använda. 

För att den ekonomiska orderkvantiteten verkligen ska vara den mest fördelaktiga metoden krävs det 

att efterfrågan är jämn över året vilket den för många produkter inte är. Han förklarar vidare att då 

många produkter har säsongsvariationer krävs det speciella metoder för att räkna ut orderkvantiteten 

för dessa artiklar. Han föreslår därför att den ekonomiska orderkvantiteten modifieras och inte är 

samma över hela året utan exempelvis kan vara olika under två eller fyra säsonger. Uträkningen av 

orderkvantiten sker på samma sätt som med EOQ utan säsong med skillnaden att efterfrågan endast tas 

från den säsong som uträkningen gäller. Formeln får alltså följande utseende: 
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  𝑃             det                  

𝐸  𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑖  𝐸                                 

                  

𝐷𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑖  𝐸                    

Formel 4-10. EOQ - säsong: 

𝐸  𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑖  √
    𝐷𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑖

   
 

Ekonomisk orderkvantitet – lågfrekventa artiklar 

Vid en studie gjord angående orderkvantitet hos produkter som inte efterfrågas speciellt ofta framkom 

att den framräknade ekonomiska orderkvantiteten ofta visade sig vara lägre än den optimala 

orderkvantitet som simuleringsprogrammet räknat fram från simuleringsdatan (Mattson, 2007). I snitt 

var den framräknade ekonomiska orderkvantiteten 25 % mindre än den optimala förklarar Mattson 

(2007). Han föreslår därför att lågfrekventa artiklars ekonomiska orderkvantitet bör multipliceras med 

1.25 för att får en orderkvantitet närmre det optimala värdet. Formeln för detta blir följaktligen:  

Formel 4-11. EOQ - Lågfrekventa artiklar: 

𝐸    𝑔     𝑛        𝐸   

4.4.3 Varierande kvantitet – Fast intervall (Periodbeställningssystem) 

Ett periodbeställningssystem beställer material vid bestämda inspektionsintervall till skillnad från ett 

beställningspunktsystem som beställer vid en bestämd lagernivå (Olhager, 2000; Oskarsson et al., 

2006). Olhager (2000) förklarar vidare att efter varje inspektionssintervall kontrolleras hur mycket 

som finns i lager och beställning av nytt material sker upp till en återfyllnadsnivå. Denna 

återfyllnadsnivå fås enligt honom genom att addera ihop efterfrågan under ett tidsintervall med 

säkerhetslagret samt den efterfrågan som finns under den tiden det tar att få beställningen levererad. 

Edlund et al. (1999) påpekar dock att material inte måste beställas vid varje inspektion utan att det vid 

exempelvis säsongsbetonad efterfrågan går att lägga in en beställningspunkt som måste passeras för att 

beställning ska ske. 

𝐷          𝐸                                          

𝑆  𝑆                 ℎ          

𝐷       𝐸                          

Formel 4-12. Återfyllnadsnivå: 

                 𝐷𝑖𝑛𝑠  𝑖𝑛   𝑆  𝐷    𝑖  

Olhager (2000) förklarar även att längden på inspektionsintervallet kan bestämmas på många sätt, 

exempelvis genom att översätta ekonomisk orderkvantitet till tid eller att det kan anpassas så att det 

passar verksamheten rent praktiskt. Mer om bestämning av inspektionsintervall efter Figur 4-12 som 

visualiserar hur ett periodbeställningssystem fungerar. 

Den stora fördelen med ett periodbeställningssystem är enligt Axsäter (1991) att det underlättar 

samordningen för beordring av flera olika produkter. Detta leder enligt honom till lägre 

beordringskostnader och möjlighet till lägre transportkostnader, vilket även är något som Olhager 

(2000) instämmer i. 
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Figur 4-12. Periodbeställningssystem (Baserat på Olhager (2000)) 

Ekonomisk orderkvantitet uttryckt i tid 

Ett sätt att bestämma hur långt inspektionsintervallet ska vara är genom att översätta den ekonomiska 

orderkvantiteten till tid (För härledning av EOQ se 4.4.2 Fast kvantitet – Varierande intervall 

(Beställningspunktsystem)), alltså räkna ut hur många dagars efterfrågan den ekonomiska 

orderkvantiteten täcker. Formeln för uträkning av inspektionsintervallet beräknat på ekonomisk 

orderkvantitet blir enligt: (Olhager, 2000) 

𝐼𝐸𝑂𝑄  𝐼                               𝐸   

𝐸   𝐸                        

�̅�                   

Formel 4-13. Inspektionsintervall baserat på EOQ: 

𝐼𝐸𝑂𝑄  
𝐸  

�̅�
 

För att uppnå de fördelar som periodbeställningssystemet erbjuder i form av sambeställning kan det 

vara bra att ha samma inspektionsintervall för flera produkter. För att räkna ut det gemensamma 

beställningsintervallet ställer Olhager (2000) upp följande kostnadsfunktion: 

𝐼  𝐼                     

 𝑖                                

 𝑖  𝑃                      

𝐷𝑖  𝐸                     ℎ                

             

  𝑇             

Formel 4-14. Total kostnad med inspektionsintervall: 

  ∑( 𝑖  
 

𝐼
    𝑖  

𝐷𝑖  𝐼

 
)

𝑛

𝑖=1

 

Deriveras denna funktion med avseende på inspektionsintervallet och denna derivata sätts lika med 0 

fås följande uttryck för optimalt inspektionsintervall: 

Återfyllnadsnivå 

Lagernivå 

Tid 

Insp. 1 Insp. 2 Insp. 3 Insp. 4 
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Formel 4-15. Inspektionsintervall - flera produkter: 

𝐼  √
  ∑  𝑖

𝑛
𝑖=1

∑    𝑖  𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Anpassning efter egen produktion 

En enklare form av bestämning av inspektionsintervallet som Edlund et al. (2009) nämner är att 

anpassa längden av inspektionsintervallet enligt vad som passar den specifika situationen och inte ta 

hänsyn till några matematiska uträkningar. Oskarsson et al. (2006) förklarar att det inte alltid går att 

bestämma inspektionsintervallet, utan leveransdatum kan vara satta av leverantören.    

4.4.4 Varierande kvantitet – Varierande intervall (dynamiska metoder) 

Den fjärde rutan i Figur 4-8 symboliserar produkter som beställs med varierande tidsintervall i 

varierande mängder. Oskarsson et al. (2006) och Axsäter (1991) beskriver två olika sätt att behandla 

produkter av den här typen. Den första metoden kallas Wagner-Whitin efter dess upphovsmän och är 

en optimerande metod. Metoden tar hela planeringshorisonten i beaktning och går ut på att lägga 

beställningar så att de täcker behovet av det antal perioder som gör att den totala kostnaden blir 

minimal. Den andra metoden, Silver-Meal, fungerar enligt författarna på liknande vis men optimerar 

inte resultatet totalt sett utan optimerar endast beställningskvantiteterna för varje beställning 

individuellt. 

Mattson (2008) förklarar att dessa metoder lämpar sig bäst då efterfrågan är känd för ett antal perioder 

framåt och inte behöver prognostiseras. Skulle efterfrågan vara känd är dynamiska metoder de som ger 

absolut bäst resultat, men är också mest tidskrävande (Mattson, 2008).  

4.4.5 Säkerhetslager 

Det finns väldigt många olika sätt att dimensionera säkerhetslager, men de två vanligaste är enligt 

Oskarsson et al. (2006): 

 SERV1 – Sannolikheten att brist inte uppstår under en lagerscykel 

 SERV2 – Den del av efterfrågan som kan levereras direkt från lager 

Uträkningarna nedan förutsätter att efterfrågan och ledtiden är normalfördelade (Oskarsson et al., 

2006). Normalfördelning kan ofta antas om flera olika variabler, exempelvis efterfrågan från olika 

ställen, slås ihop till en total efterfrågan även om de olika efterfrågorna inte är normalfördelade 

individuellt sett (Axsäter, 1991).  

Den första varianten av säkerhetslager, SERV1, kan om avvikelserna i ledtid och efterfrågan är 

oberoende, räknas ut enligt: (Oskarsson et al., 2006) 

𝑆  𝑆    ℎ             

  𝑆    ℎ          

𝜎𝐷  𝐸                                        ℎ   

𝜎                                

 𝑇  𝐹                

𝐷  𝐹                      

Formel 4-16. Säkerhetslager - SERV1: 

𝑆    √𝜎 
   𝑇  𝜎  

  𝐷 ⏟              
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I formeln ovan bestämmer säkerhetsfaktorn (k) hur hög servicenivå som ska ges och den fås från 

Tabell 4-1 nedan.  

Servicenivå (%) Säkerhetsfaktor, k 

50 0 

90 1.28 

95 1.64 

98 2.05 

99 2.33 

99.5 2.58 

Tabell 4-1. Säkerhetsfaktor, k – SERV1 (Oskarsson et al., 2006) 

Även SERV2 använder sig av Formel 4-16 för att bestämma lämplig nivå på säkerhetslagret. 

Skillnaden mot SERV1 är hur säkerhetsfaktorn räknas ut, vilket enligt Oskarsson et al. (2006) görs 

genom att först räkna ut ett värde på servicefunktionen (f(k)) och med hjälp av det värdet plocka 

storleken på k ur en tabell. Författarna ger följande formel: 

 ( )  𝑆    𝑐          

𝑆              𝑐      

  𝐴                     

𝜎  𝑆                  

Formel 4-17. Servicefunktonen(Oskarsson et al., 2006) 

 ( )  
(  𝑆)   

𝜎
 

När  ( ) beräknats kontrolleras värdet på säkerhetsfaktorn   i Tabell 4-2 nedan vilket sätts in i 

Formel 4-16 för att få storleken på säkerhetslagret med önskad servicenivå. 

Servicefunktionen 
( ( )) 

0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.08 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.00.5 0.001 

Säkerhetsfaktor 
( ) 

0.00 0.10 0.22 0.34 0.49 0.67 0.90 1.02 1.26 1.49 1.66 1.78 1.94 2.59 2.72 

Tabell 4-2. Säkerhetsfaktor, k – SERV2 (Oskarsson et al., 2006) 

Axsäter (1991) anser att SERV1 är väldigt lätt att räkna med, men att modellen därför också har 

svagheter. Han förklarar att den största nackdelen med SERV1 är att ingen hänsyn tas till 

orderkvantiteten. På grund av detta kan modellen bli väldigt missvisande eftersom en liten 

orderkvantitet och därmed många tidpunkter med lågt lager ger upphov till många fler möjligheter till 

brist. Axsäter (1991) menar att SERV2 är lite jobbigare att beräkna men samtidigt också ofta ger en 

bra bild av den verkliga servicenivån. Ovanstående resonemang instämmer även Oskarsson et al. 

(2006) i och förklarar även att SERV1 ofta resulterar i att säkerhetslagret överdimensioneras och att 

SERV2 beräkningarna kan vara värda att göra om lagertillgängligheten är det mått som fokuseras.  

4.5 Prognostisering 
Syftet med lagerstyrning är att tillgodose den efterfrågan som kunderna har utan att alltför många 

brister uppstår men samtidigt inte ha för hög kapitalbindning och stora beordringskostnader (Axsäter, 

1991). Han förklarar vidare att lagerstyrningssystemet ska klara av detta genom att säga till när lagret 

behöver fyllas på och med hur mycket. Här uppkommer dock osäkerheter om tidpunkter och mängder 

vilka måste hanteras, detta sker med hjälp av prognoser av hur mycket som kommer efterfrågas av 

olika produkter och när (Edlund et al., 1999). De menar dock att hänsyn även måste tas till kostnaden 



31 

 

för att ta fram prognoser eftersom dessa kostnader i vissa fall kan överstiga vinsterna och att det därför 

ibland kan vara bättre att använda sig av en mindre avancerad prognosmodell. En illustration av denna 

avvägning kan ses i Figur 4-13 nedan: 

 

Figur 4-13. Avvägning mellan kostnad för prognos och förlust pga. osäkerhet (Baserat på Edlund et al. (1999)) 

Nedan förklaras inledningsvis hur kvalitativa modeller fungerar och när de kan vara lämpliga att 

använda. Efter detta följer förklaring av olika kvantitativa modeller med för- respektive nackdelar och 

avslutningsvis ges ett stycke om prognosfel. 

4.5.1 Kvalitativa modeller 

Kvalitativa prognoser bygger till skillnad från kvantitativa prognoser på en eller flera personers 

subjektiva uppfattningar och inte historiska värden (Edlund et al, 1999). De förklarar att kvalitativa 

prognoser ofta byggs upp genom att fråga experter vad de tror om försäljningen av en produkt under 

nästkommande period. Olhager (2000) håller med om detta och menar att dessa experter exempelvis 

kan vara säljare i den egna organisationen. Olhager (2000) skriver också att ett annat sätt att 

genomföra en kvalitativ prognos är genom en marknadsundersökning vilket han menar kan vara 

speciellt lämpligt vid lansering av nya produkter. Edlund et al. (1999) håller med om att kvalitativa 

prognoser lämpar sig väl vid lansering av nya produkter då mer kvantitativa metoder saknar indata. De 

skriver vidare att kvalitativa modeller lämpar sig väl till långsiktiga prognoser och får medhåll från 

Jonsson och Mattsson (2003) som även anser att antalet produkter som prognostiseras bör vara litet 

om kvalitativa modeller används. 

4.5.2 Glidande medelvärde 

Den lättaste kvantitativa metoden att använda sig av vid prognostisering är glidande medelvärde 

(Edlund et al, 1999; Jonsson & Mattson, 2003). Edlund et al. (2006) förklarar att metoden går ut på att 

räkna ut prognosen för nästa period som ett medelvärde av tidigare perioders efterfrågan. Nedan följer 

deras formel för uträkning samt ett eget enklare exempel (se 

Tabell 4-3). 
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Tabell 4-3. Exempel, glidande medelvärde 

Period Efterfrågan  Prognos med N=3 Efterfrågan Prognos med N=5 

1 7  7  

2 8  8  

3 11  11  

4 10  10  

5 9  9  

6  (11+10+9)/3=10  (7+8+11+10+9)/5=9 

Vilket   som ska väljas beror enligt Olhager (2000) på hur stabil efterfrågan är och han menar att om 

efterfrågan varierar mycket bör ett litet   väljas eftersom modellen då blir mer följdsam vilket han 

även får medhåll för från bland annat Edlund et al. (2006). Ett större   ger en stabilare prognos men 

riskerar att inte hänga med om nivån på efterfrågan skulle stiga eller sjunka (Edlund et al., 2006; 

Olhager, 2000). De båda författarkonstellationerna menar vidare att den stora fördelen med denna 

modell är att den är enkel och att nackdelen är att den inte tar hänsyn till några trender, säsonger eller 

liknande i sina prognoser. 

4.5.3 Exponentiell utjämning 

För att undvika att prognosen släpar efter den verkliga efterfrågan, som den kan göra med glidande 

medelvärde, kan exponentiell utjämning användas (Edlund et al., 2006). Eftersläpningen undviks 

genom att de tidigare periodernas efterfrågan får olika vikt beroende på hur långt tillbaka i tiden de 

ligger (Jonsson & Mattson, 2003). De förklarar att den senare efterfrågedatan borde ha ett högre 

informationsvärde än den tidigare och därför ges en högre vikt. Olhager (2000) beskriver 

beräkningsmetoden för exponentiell utjämning enligt följande: 

   1  𝑃                      

   𝐸                    

                     (   ) 

Formel 4-19. Exponentiell utjämnad prognos: 
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Prognosen för nästkommande period beräknas alltså som en sammanvägning av efterfrågan 

innevarande period och prognosen för innevarande period. Detta illustreras i ett enklare exempel 

nedan i Tabell 4-4: 

Tabell 4-4. Exempel, exponentiell utjämning 

Period Efterfrågan Prognos (α=0,4) Prognosfel 

1 100   

2 95 100 – 5 

3 107        (     )                  

4 103 102 1 

5 100 102 – 2 

Värdet på   väljs ofta så att det minimerar prognosfelet (se avsnitt 4.6 Prognosfel) av historiska data 

(Olhager, 2000). Han menar att fördelen med exponentiell utjämning är att endast den senaste 

periodens efterfrågan och prognos behöver sparas och datan blir därmed relativt lätthanterlig medan 

nackdelen är att den inte tar hänsyn till trender och säsonger. Detta får han medhåll för av Axsäter 
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(1991) som också skriver att exponentiell utjämning är en lämplig prognosmetod för de flesta 

produkter.  

4.5.4 Exponentiell utjämning med trend – Holts metod 

En påbyggnad av exponentiell utjämning som beskrivs ovan är att även ta hänsyn till eventuella 

trender i efterfrågedata. Detta för att om en trend finns kommer prognosen alltid att ligga efter den 

verkliga efterfrågan vilket bör åtgärdas (Olhager, 2000). Axsäter (1991) förklarar att Holts metod inte 

bara prognostiserar den konstanta delen av efterfrågan utan även om det finns några trender i den. 

Olhager (2000) förklarar Holts metod enligt följande: 
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Formel 4-20. Holts medelefterfrågan: 
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Prognosen för nästkommande period räknas alltså fram som summan av en term för medelefterfrågan 

och en term för eventuell trend som båda utjämnas med var sin konstant. Ett exempel på uträkning ges 

nedan i Tabell 4-5. Ingångsvärdena i tabellen är:  

        

        

       

𝑇    

Tabell 4-5. Exempel, linjär regression med trend (Axsäter, 2006) 

Period  Efterfrågan Exp. utjämnad medeleft. Exp. utjämnad trend Prognos 

3 72        (     )   
(     )       

    (        )   
(     )          

      
(     )     

4 170 109,1 1,0 110 

5 67 101,4 0,1 102 

6 95 100,2 0,0 100 

7 130 106,2 0,6 107 

Precis som vid exponentiell utjämning utan trend ger höga värden på utjämningskonstanterna även här 

ett prognosverktyg som reagerar snabbt men samtidigt är känsligt för stokastiska störningar (Axsäter, 

2006) Typiska värden på utjämningskonstanterna är enligt Axsäter (2006)  =0,2 och  =0,05. Han 

menar vidare tillsammans med Olhager (2000) att fördelarna med denna prognosmetod är att den även 
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tar hänsyn till trender hos efterfrågan vilket dock medför att den blir något mer avancerad att arbeta 

med. En annan nackdel med denna prognosmetod är att den inte tar hänsyn till säsongsvariationer i 

efterfrågan.  

4.5.5 Exponentiell utjämning med trend och säsong– Winters metod 

Ytterligare en påbyggnad till exponentiell utjämning är Winters metod som utöver trend även tar 

hänsyn till säsongsvariationer som efterfrågan kan ha (Axsäter, 2006). Utöver tillägget att det finns en 

säsongsfaktor fungerar prognosmodellen på ungefär samma sätt som Holts metod och Axsäter (2006) 

förklarar den enligt: 
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Formel 4-23. Winters medelefterfrågan: 
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Formel 4-28. Winters prognos: 
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Prognosuträkningen börjar alltså med att multiplicera trenden med det antal perioder fram som 

prognos ska göras för. Detta adderas sedan ihop med den utjämnade medelefterfrågan och denna 

summa multipliceras sedan med säsongsfaktorn. Säsongsfaktorn kan dock inte användas direkt utan 

måste först normaliseras. Ett exempel på prognostisering med Winters metod ges i Bilaga 1.  

Axsäter (2006) menar att den här typen av prognosmodell endast är lämplig för ett fåtal produkter som 

har väldigt tydliga säsongsvariationer. Han förklarar vidare att en av nackdelarna med denna metod är 
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att det är många parametrar att uppskatta vilket gör att graden av osäkerhet blir stor om parametrarna 

är felaktiga. Fördelen blir att ett bra prognosverktyg för produkter med säsongsvariation fås om 

parametrarna väljs på ett bra sätt (Axsäter, 2006). 

4.5.6 Lågfrekventa artiklar – Crostons metod 

Vissa produkter efterfrågas väldigt sällan, men efterfrågan kan när den kommer vara i stora mängder 

(Croston, 1972). Vanligtvis används exponentiell utjämning för styrning av produkter med denna typ 

av efterfrågan (Willemain et al., 1994). De menar att en prognosmetod som passar denna typ av 

efterfrågan bättre är Crostons metod som är överlägsen exponentiell utjämning i detta fall och kan ge 

påtagliga effekter om den används. Axsäter (2006) förklarar modellen enligt följande: 
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Formel 4-31. Medeltal antal perioder med positiv efterfrågan (    ) Croston: 
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Prognosmetoden går alltså till så att prognosen endast uppdateras om det är positiv efterfrågan en 

period. Vid positiv efterfrågan uppdateras metodens båda delar  ̂  som beskriver hur långt det antas 

vara mellan perioder med positiv efterfrågan samt  ̂  som beskriver hur mycket som antas efterfrågas 

när det väl finns en efterfrågan. Uppdateringen sker med hänsyn till utjämningskonstanterna   och   

som beskriver hur mycket hänsyn som ska tas till de nyaste värdena. 

4.5.7 Regressionsanalys 

Med begreppet regressionsanalys avses metoder av analytisk eller grafisk typ för att bestämma 

samband mellan en beroende variabel och en (eller flera) oberoende variabler (Edlund et al., 1999). 

Författarna förklarar vidare att finns två olika sorters regressionsmodeller, linjära samt olinjära, och de 

ser ut enligt: 
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Formel 4-34. Regressionsmodell, allmän linjär form: 
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Formel 4-35. Regressionsmodell, exempel på olinjär form 
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Gelman och Hill (2007) förklarar dock att många modeller på olinjär form genom omskrivningar 

skulle kunna skrivas på linjär form och därmed kunna behandlas som en linjär modell som är enklare 

att hantera. Exempelvis skulle det olinjära exemplet ovan kunna logaritmeras och skrivas om enligt: 

Formel 4-36. Regressionsmodell, linjärisering: 
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Bygga en regressionsmodell 

Kutner et al. (2005) föreslår följande fyra steg i uppbyggandet av en regressionsmodell: 

 Datainsamling och förberedelse 

 Reducering av förklarande variabler 

 Förfining och val av modell 

 Modellvalidering 

Det försa steget i uppbyggandet beskriver författarna som insamlande av data angående det som ska 

undersökas. Hur denna insamling sker förklaras som beroende på studiens natur exempelvis genom 

utförande av experiment eller insamling av försäljningsdata. När all data samlats in förespråkar de att 

den insamlade datan ritas upp i grafer för att identifiera eventuella fel i indatan samt kunna få en bild 

av vilka parametrar som skulle kunna ingå i modellen samt vilka samband parametrarna har. Detta får 

de medhåll av Andersson et al. (2007) som trycker på att ett diagram är det bästa sättet att undersöka 

om de samband som undersöks är linjärt eller inte.  

Steg nummer två handlar om att få ner antalet förklarande parametrar. Kutner et al. (2005) ger flera 

anledningar till att hålla nere antalet parametrar i den slutgiltiga modellen som exempelvis att det är 

lättare att förstå och arbeta med en modell ju mindre parametrar som ingår i den. De förklarar vidare 

att det även gäller att inte göra modellen för avancerad och välanpassad till de historiska värden som 

den är baserad på. Anledningen till detta är att modellen då blir överförklarande och kan räkna in 

slumpavvikelser i modellen. Andersson et al. (2006) menar även de att inte för många förklarande 

parametrar ska användas och att linjära samband ofta räcker för att ge en tillräckligt bra modell. De 

förklarar att en icke-linjär modell bör väljas endast då det finns god kunskap om sambandet och i 

annat fall bör en linjär modell väljas. Steg två avslutas med att det väljs ut några modeller som verkar 

förklara datan på ett bra sätt (Kutner et al., 2005). 

Det tredje steget förklaras av Kutner et al. (2005) som att de modellförslag som valts ut i steg två 

förfinas och ställs mot varandra varefter den modell som anses bäst väljs ut och går vidare till steg 

fyra. 

Validering av den valda modellen är det sista steget före den regressionsmodell som tagits fram kan 

användas i praktiken. Valideringen kan exempelvis gå till så att nya data samlas in som modellen 
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testas emot eller så kan nya data simuleras fram med datorhjälp. Fungerar modellen bra på de nya 

värdena som den testas mot är den klar att tas i bruk. (Kutner et al., 2005) 

Hur väl överensstämmer modellen med verkligheten? 

För att se hur väl prognosmodellen stämmer överens med verkligheten kan exempelvis indikatorn    

användas. R-kvadratvärdet visar hur väl de uppskattade värdena motsvarar de verkliga värdena och 

varierar mellan 0 och 1. Ett tal nära ett påvisar en bra överenstämmelse mellan prognos och verklighet.  

   är motsvarande begrepp vid enkel linjär regression ( ̂      1    ) och beräknas enligt (Edlund 

et al., 1999): 
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Ett exempel på regressionsberäkning från Jacobs et al. (2011)  ges i Bilaga 2. 

På allmän form räknas    ut som (Andersson et al., 2006): 
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Bestämning av parametrar 

För att räkna ut värdena på de olika β (från  ̂      1    ) brukar minsta-kvadrat-metoden 

användas vilken medför att summan av prognosfelen (se 4.6 Prognosfel) minimeras (Edlund et al., 

1999). Jacobs et al. (2011) förklarar metoden går ut på att minimera den totala summan av kvadraterna 

på differensen mellan de uppskattade värdena och de verkliga värdena. I Diagram 4-1 nedan illustreras 

skillnaderna mellan av modellen uppskattad försäljning och verklig försäljning och målet med minsta-

kvadrat-metoden i detta fall är alltså att anpassa regressionslinjen så att  ( 1   ̂1)
  (   

 ̂ )
      (    ̂ )

  minimeras. 
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Diagram 4-1. Minsta kvadrat metoden (Baserat på Jacobs et al. (2011)) 

Vid enkel linjär regression, modell på formen  ̂      1    , ser skattningen av parametrarna med 

hjälp av minsta-kvadrat-metoden ut enligt nedan (Edlund et al., 1999): 
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Formel 4-40. Skattning av     vid enkel linjär regression 
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Anpassade data 

Används regressionsanalysen till att uppskatta efterfrågan är ofta fallet att andra faktorer än trenden 

som uppskattades ovan spelar in. Exempel på en annan faktor utöver trenden som det kan behöva tas 

hänsyn till vid prognostisering är säsong. Denna säsongsfaktor kan vara antingen multiplikativ eller 

additiv beroende på om säsongsvariationerna anses bero av hur stor efterfrågan är eller om de är 

konstanta. Är säsongsfaktorn av multiplikativ form, vilken är vanligast, ser prognosen ut enligt 

följande: (Jacobs et al., 2011) 

Formel 4-41. Regressionsmodell med trend och säsong: 
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Ett exempel på uträkning av säsongsindex ges i Bilaga 3.  

För- och nackdelar 

Nackdelen med regressionsanalyser är att det kan vara tidskrävande att göra dem samt att det kan 

behöva köpas in mjukvara (Jacobs et al., 2011). Författarna förklarar vidare att fördelen blir att 

prognoser kan fås som följer efterfrågan på ett bra sätt om rätt parametrar valts. Andersson et al. 

(2006) påpekar dock att eftersom regressionsanalysen är konstruerad på data som inhämtats under 
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vissa förutsättningar är det inte säkert att modellen gäller om förutsättningarna ändras. Flera författare 

påpekar på grund av detta att regressionsmodeller inte bör göras för avancerade med många 

invecklade samband därför att vissa samband endast kan gälla på den datan som modellen är 

uppbyggd på.  

4.5.8 Sammanfattning prognosmetoder 

För att ge en övergripande bild över vilka prognosmetoder som finns samt deras för- och nackdelar har 

Tabell 4-6 nedan tagits fram.  

Tabell 4-6. För- och nackdelar med olika prognosmetoder 

Metod Trend Säsong Fördel Nackdel 

Kvalitativa Ja/Nej Ja/Nej Går att använda även utan 
historisk efterfrågedata 

Kan vara dyrt, subjektiva 
bedömningar  

Glidande 
medelvärde 

Nej Nej Väldigt enkel att förstå och 
tillämpa 

Tar inte hänsyn till trender 
eller säsonger  

Exponentiell 
utjämning 

Nej Nej Enkel, behöver endast spara 
en periods efterfrågedata 

Tar inte hänsyn till trender 
eller säsonger 

Exponentiell 
utjämning med 
trend, Holts 
metod 

Ja Nej Tar hänsyn till trender, 
behöver endast spara en 
periods efterfrågedata 

Tar inte hänsyn till säsong, 
relativt avancerad 

Exponentiell 
utjämning med 
trend och säsong, 
Winters metod 

Ja Ja Behöver endast spara en 
periods efterfrågedata, kan 
få en bra prognos även för 
produkter med säsong 

Avancerad modell som kan 
vara svår att förstå och 
tillämpa 

Crostons metod Nej Nej Ger bra prognoser för 
produkter med väldigt 
varierande efterfrågan 

Avancerad modell som kan 
vara svår att förstå 

Regressionsanalys Ja/nej Ja/Nej Kan ge bra prognoser om 
parametrarna väljs rätt 

Beräkningstung, kan kräva 
mjukvara, 
regressionsmodellen gäller 
endast under de 
förutsättningar som rådde 
då modellen togs fram 

4.6 Prognosfel 
Hur välgjorda och genomarbetade prognoser än är kommer de att avvika från det verkliga utfallet i 

någon grad (Mattson & Jonsson, 2003). De menar därför att det är viktigt att hålla koll på hur mycket 

prognosen avviker från det verkliga utfallet för att kunna utvärdera om prognosmetoden är 

tillfredsställande. Många författare, bland annat Olhager (2000), definierar prognosfelet som de flesta 

avvikelsemått utgår från enligt: 
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Vissa andra författare, exempelvis Mattson och Jonsson 2003, definierar det som prognosen minus 

efterfrågan. Den enda skillnaden på definitionerna är tecknet framför på    och det spelar därför inte 

speciellt stor roll vilken definition som används. Den här studien använder sig i fortsättningen av den 

definition som Olhager (2000) använder sig av. 

4.6.1 Medelabsolutfel – MAD 

Det vanligaste sättet att kontrollera hur väl en prognos följer den verkliga efterfrågeutvecklingen är 

medelabsolutfelet eller MAD (Mean Absolute Deviation) (Olhager, 2000). Han definierar det som: 
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Formel 4-43. Medelabsolutfel (MAD): 
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För att få en bättre uppfattning om hur stort felet är procentuellt sett kan prognosfelet i varje period 

delas med det verkliga utfallet och på sätt erhålls MAPE (Mean Absolute Percentage Error) vilket 

definieras nedan (Edlund et al., 1999): 

Formel 4-44. Mean Absolute Percentage Error (MAPE): 
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Ett exempel på uträkning av MAD ges nedan (Edlund et al., 1999): 

Tabell 4-7. Exempel, beräkning av medelabsolutfel, MAD (Edlund et al., 1999) 

Period 
( ) 

Efterfrågan 
(  ) 

Prognos, glidande medelvärde 
(  ) 

Prognosfel 
(  ) 

  
  |  | 

1 64     

2 56     

3 57     

4 66     

5 56 60,75 – 4,75 22,56 4,75 

6 62 58,75 3,25 10,56 3,25 

7 62 60,25 1,75 3,06 1,75 

8 53 61,50 – 8,50 72,25 8,50 

9 63 58,25 4,75 22,56 4,75 

10 65 60,00 5,00 25,00 5,00 

11 60 60,75 – 0,75 0,56 0,75 

Formel 4-45. Exempelberäkning av MAD: 
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4.6.2 Medelkvadratfel – MSE 

Ett annat sätt att undersöka hur väl prognosmetoder fungerar är att använda sig av medelkvadratfel 

eller MSE (Mean Square Error) (Edlund et al, 1999). De förklarar att denna metod, på grund av sin 

kvadrat, straffar stora fel mer än små fel relativt sett. Olhager (2000) definierar medelkvadratfelet som: 

 𝑆𝐸                  

   𝑃                       

  𝐴                       

Formel 4-46. Medelkvadratfel (MSE): 
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Ett exempel på uträkning ges nedan (Edlund et al, 1999): 

Tabell 4-8. Exempel, beräkning av medelkvadratfel, MSE (Edlund et al., 1999) 

Period 
( ) 

Efterfrågan 
(  ) 

Prognos, glidande medelvärde 
(  ) 

Prognosfel 
(  ) 

  
  |  | 

1 64     

2 56     

3 57     

4 66     

5 56 60,75 - 4,75 22,56 4,75 

6 62 58,75 3,25 10,56 3,25 

7 62 60,25 1,75 3,06 1,75 

8 53 61,50 - 8,50 72,25 8,50 

9 63 58,25 4,75 22,56 4,75 

10 65 60,00 5,00 25,00 5,00 

11 60 60,75 -0,75 0,56 0,75 

Formel 4-47. Exempelberäkning av MSE: 
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4.6.3 Medelfel – ME 

Mattson och Jonsson (2003) menar att det inte räcker med till exempel ett lågt MAD som mått på en 

bra prognosmetod. Prognosmetoden ska enligt dem även uppvisa ett lågt medelfel eller ME (Mean 

Error). Även Olhager (2000) tycker att medelfelet är viktigt eftersom det tar hänsyn till tecknet på 

prognosfelet vilket inte MAD eller MSE gör. Medelfelet definieras som (Olhager, 2000): 

 𝐸           

   𝑃                       

  𝐴                       

Formel 4-48. Medelfel (ME): 
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I likhet med MAD kan även ME anpassas så att det relativa felet fås istället för det absoluta enligt 

(Edlund et al, 1999): 

 𝑃𝐸       𝑃  𝑐       𝐸     

Formel 4-49. Mean Percentage Error (MPE): 
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Ett exempel på uträkning av ME ges nedan (Edlund et al, 1999): 

Tabell 4-9. Exempel, beräkning av ME (Edlund et al., 1999)) 

Period 
( ) 

Efterfrågan 
(  ) 

Prognos, glidande medelvärde 
(  ) 

Prognosfel 
(  ) 

  
  |  | 

1 64     

2 56     

3 57     

4 66     

5 56 60,75 -4,75 22,56 4,75 

6 62 58,75 3,25 10,56 3,25 

7 62 60,25 1,75 3,06 1,75 

8 53 61,50 -8,50 72,25 8,50 

9 63 58,25 4,75 22,56 4,75 

10 65 60,00 5,00 25,00 5,00 

11 60 60,75 -0,75 0,56 0,75 

Formel 4-50. Exempelberäkning av ME: 
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4.7 Differentierad lagerstyrning 
Det enklaste sättet att styra ett lager är enligt Oskarsson et al (2006) att styra alla produkter på samma 

sätt. Men de liksom Axsäter (2006), Storhagen (2003) samt Mattsson och Jonsson (2003) menar att 

olika artiklar bör styras på olika sätt vilket kan göras genom att dela in dem i olika grupper, av 

Oskarsson et al. (2006) kallat segmentering. Differentiering handlar alltså om att sortera och dela in 

artiklarna i olika grupper för att styra dem på bästa sätt.  

Differentiering handlar enligt Oskarsson et al. (2006) även om att prioritera, detta eftersom resurser 

alltid är begränsade och av den anledningen bör användas där de gör som störst nytta. Genom att 

sortera artiklarna i viktighetsordning, till exempel de mest lönsamma som viktigast, menar Oskarsson 

et al. (2006) att styrningen av de viktigaste artiklarna kan få mer resurser genom bättre och fler 

prognoser medan de mindre viktiga artiklarna får mindre resurser. Är målet att minska 

kapitalbindningen men att bibehålla servicenivån menar Oskarsson et al. (2006) att de produkterna 

med högst lagervärde ska viktas högst och få mest resurser medan mindre resurser ska läggas på de 

produkterna med lågt lagervärde. Detta är något som även Storhagen (2003) och Axsäter (2006) håller 

med om. 
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4.7.1 Klassificering med ett kriterium 

Axsäter (2006), Storhagen (2003), Mattsson och Jonsson (2003), Olhager (2000) samt Oskarsson et al. 

(2006) menar att det vanligaste sättet för att dela in sortimentet i olika grupper är att göra en så kallad 

ABC-klassificering. Det innebär att artiklarna blir indelade i tre grupper; A-gruppen består av de 

viktigaste artiklarna, B-gruppen av de näst viktigaste och C-gruppen av de minst viktigaste artiklarna. 

De menar att förhållandet mellan artiklar och volymvärdet ofta förhåller sig enligt Figur 4-14 nedan. 

Med volymvärde menas den mängd (volym) som förbrukas under ett år multiplicerat med värdet per 

enhet vilket kan baseras på till exempel inköpsvärde, kapitalbindning i lager eller täckningsbidrag 

(Oskarsson et al., 2006). 

 

Figur 4-14. ABC-Klassificering (Baserat på Olhager (2000)) 

Oskarsson et al. (2006) påpekar att kurvan inte behöver se exakt ut som i figuren, men menar också 

liksom Axsäter (2006) och Storhagen (2003) att påfallande ofta förhåller sig artiklarna enligt figuren 

ovan och därav den så kallade 80/20-regeln (Pareto-principen). Vilken motsvaras av att ungefär 20 % 

av artiklarna står för 80 % av omsättningen (Axsäter, 2006; Oskarsson et al., 2006; Storhagen, 2003). 

ABC-klassificeringen har fått namn från sina tre grupper, det finns dock inte någon exakt angivelse för 

hur stor del av artiklarna varje grupp ska bestå av. 

Nedan följer Oskarsson et al.:s (2006) sju steg för att utföra en ABC-klassificering, stegen är de 

samma oavsett vilket volymvärde som används.    

1. Välj klassificeringskriterium, dvs. vilket volymvärde som ska användas för artiklarna och 

beräkna volymvärdet för respektive artikel 

2. Rangordna artiklarna efter fallande volymvärde 

3. Beräkna artiklarnas andel av volymvärdet 

4. Beräkna det ackumulerade procentuella volymvärdet 

5. Beräkna varje artikels procentuella andel av totala antalet artiklar 

6. Beräkna artiklarnas ackumulerade procentuella andel 

7. Bestäm lämpliga klassindelningar 
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4.7.2 Klassificering med två kriterier 

Oskarsson et al. (2006) och Olhager (2000) menar att ABC-klassificeringen som beskrevs ovan kan 

vara otillräcklig i många fall eftersom artiklarna endast rangordnas efter ett kriterium. De menar att det 

ibland kan finnas anledningar till att en C-artikel borde styras som en A-artikel. Exempelvis om en C-

artikel alltid efterfrågas tillsammans med en A-artikel bör rimligtvis servicenivån vara lika hög på 

båda artiklarna. Olhager (2000) menar att det ofta är olämpligt att styra artiklar i samma 

volymvärdeklass på samma sätt. Även fast de har nästan samma försäljningsvolym kan 

behovsfrekvensen skilja mycket, han menar då att efterfrågevariationerna i tid och kvantitet också har 

stor inverkan på hur planeringen bör differentieras. Olhager (2000) menar att i många fall är det en 

fördel att klassificera artiklar både efter lagervärde och efter uttagsfrekvens. Exempel på klassificering 

med två kriterier ses i Tabell 4-10 nedan. 

Tabell 4-10. Artikelklassificering med avseende på lagervärde och uttagsfrekvens (Baserat på Olhager (2000)) 

                    Uttagsfrekvens 
Lagervärde 

Hög Låg 

Hög I II 

Låg III IV 

Enligt Olhager (2000) är det enklare att prognostisera artiklar med hög uttagsfrekvens än de med låg 

uttagsfrekvens. Vidare anser han att mer resurser bör läggas på artiklar med högt volymvärde, han 

menar att en effektivare styrning av in- och utleveranser av dessa artiklar kan betyda mycket ur ett 

kapitalbindningsperspektiv, vilket medför att de artiklar med högt lagervärde och låg uttagsfrekvens 

bör erhålla mer resurser för att prognostiseringen ska bli så korrekt som möjligt. Olhager (2000) menar 

därför att det ofta är lämpligt att dela upp efter behovsfrekvens och volymvärde.  

En nackdel med klassificering med två eller flera kriterier är att det blir många olika kombinationer. 

Om till exempel båda kriterierna skulle klassificeras med ABC-klassificering skulle det innebära nio 

olika kombinationer och enligt Oskarsson et al. (2006) är det ofta inte möjligt att styra sortimentet på 

så många olika sätt. Av den anledningen måste kombinationerna grupperas in i ett mer hanterbart antal 

klasser. Att den kombinationen som är viktigast ur båda kriteriernas synpunkt bör styras noggrannast 

är ganska given, hur de övriga kombinationerna bör klassificeras varierar enligt Oskarsson et al. 

(2006) från gång till gång. 

4.7.3 Styrning 

Om reducering av kapitalbindning är målet med ABC-klassificeringen bör A-artiklarna, vilka är dyrast 

att ha i lager, beställas hem ofta samtidigt som säkerhetslagret hålls så litet som möjligt (Oskarsson et 

al., 2006). Med andra ord bör beställningsvolymen vara ganska liten för dessa artiklar. De menar även 

att mycket tid kan läggas på leverantörskontrakt för att materialförsörjningen ska fungera så bra som 

möjligt. C-artiklar bör med hjälp av ett lätt administrerat beställningspunktsystem beställas sällan 

(Oskarsson et al., 2006). De menar att på grund av det låga volymvärdet kan dessa artiklar ha ett 

ganska högt säkerhetslager eftersom höga lagernivåer av dessa artiklar spelar in lite på det totala 

lagervärdet, genom att slippa detaljstyra dessa artiklar kan mycket tid sparas in. Hur B-artiklarna bör 

styras varierar men blir en blandning av hur A- respektive C-artiklarna styrs.  

Om klassificeringen baseras på två kriterier kan det lätt uppstå styrkonflikter, som till exempel 

kombinationen IV i Tabell 4-10 ovan. En artikel med lågt lagervärde bör enligt resonemanget i 

ovanstående stycke uppta lite resurser medan en artikel med en låg uttagsfrekvens kräver mer 

avancerade prognosmetoder, vilket kräver mer resurser. Oskarsson et al. (2006) konstaterar att inga 
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givna regler över hur olika klasser ska styras finns utan styrningen måste anpassas efter situationen 

och målet med styrningen. 

4.7.4 Arbetsgång vid differentierad styrning 

För att kunna styra på ett differentierat sätt krävs det enligt Oskarsson et al. (2006) att en korrekt 

klassificering av sortimentet måste ha gjorts. Själva klassificeringen i sig måste enligt dem grundas i 

hur styrningen ska se ut. Nedan följer Oskarsson et al.:s (2006) arbetsgång vid differentierad styrning: 

1. Klargör målet med styrningen 

2. Bestäm vilka kriterier styrningen ska bero på 

3. Klassificera efter valda kriterier 

4. Bestäm konkret hur styrningen av de framtagna klasserna ska gå till  

4.8 Modellering och simulering 
Att studera delar av verklighetens egenskaper genom att konstruera modeller är enligt Ljung och Glad 

(2004) egentligen vad all vetenskap går ut på. Dessa modeller kan enligt dem vara av mer eller mindre 

formellt slag men alla har den fundamentala egenskapen att de försöker länka samman observationer 

till något mönster. Modeller ska med andra ord beskriva verkligheten (Ljung och Glad, 2004).   

4.8.1 Studera ett system 

System är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt, Ljung och Glad (2004) använder 

begreppet för att beteckna ett objekt eller en samling objekt vars egenskaper som ska studeras. Law 

(2007) definierar systemet som en samling enheter, till exempel människor eller maskiner, som verkar 

och samverkar för att tillsammans åstadkomma ett logiskt syfte. De båda definitionerna är ganska 

snarlika, i denna studie används Ljung och Glads (2004) definition av systemet då en undersökning av 

olika lagerstyrningssystems egenskaper och följder på ett starkt säsongsbetonat sortiment ska 

genomföras.  

När ett system ska studeras finns olika tillvägagångssätt, det första som ska bestämmas är om det är 

möjligt och kostnadseffektivt att utföra verkliga experiment på systemet eller om en modell av 

systemet ska tas fram. Att föredra hade varit att utföra experiment på det verkliga systemet då det inte 

skulle kunna uppstå frågor om validitet och om lösningen är möjlig, det är dock sällan möjligt med 

denna typ av experiment då det ofta är alldeles för kostsamt och tar för lång tid. Av dessa anledningar 

är det ofta nödvändigt att bygga upp en modell som ska representera systemet. (Law, 2007) 

När det är fastställt att en modell ska byggas upp för att representera systemet är nästa fråga som ska 

besvaras om en fysisk eller en matematisk modell ska tas fram. En fysisk modell kan exempelvis vara 

att bygga en miniatyr av en byggnad för att sedan utsätta den för yttre belastningar. Att ta fram en 

matematisk modell är det vanligaste och byggs upp med logiska och kvantitativa samband som sedan 

kan manipuleras och ändras för att se hur systemet skulle bete sig, dock gäller det då att modellen är 

valid. (Law, 2007) 

Om modellen är tillräckligt enkel, till exempel      , kan lösningen besvaras analytiskt endast med 

hjälp av penna och papper (Law, 2007). Dock är modeller ofta allt för komplexa och beror på för 

många parametrar för att resultatet lätt ska kunna beräknas. Istället kan enkelt numeriska experiment 

utföras på modellen med hjälp av billig och effektiv datakraft, vilket kallas simulering (Ljung och 

Glad, 2004). Simulering är alltså enligt Ljung och Glad (2004) samt Law (2007) att numeriskt utsätta 

en modell för varierande indata för att se hur det påverkar de utgående prestandamåtten. 



46 

 

 

Figur 4-15. Tillvägagångssätt att studera ett system (Baserat på Law (2007)) 

4.8.2 Bygga modell  

Då det kostnadsmässigt och tidsmässigt är helt oförsvarbart att i denna studie utföra experiment på det 

verkliga systemet måste en representativ modell byggas upp. När en systembeskrivning ska göras 

finns enligt Ljung och Glad (2004) två kunskapskällor att samla information ifrån. Där den ena består 

av samlad erfarenhet hos experter samt i litteratur gällande det studerade området, i detta ligger även 

alla fysikens kända naturlagar som tagits fram av generationer av forskare. Den andra källan är själva 

systemet som genom observationer och experiment naturligtvis utgör grunden för all beskrivning av 

systemets egenskaper. Ljung och Glad (2004) menar att det finns två grundprinciper för konstruktion 

av modeller: 

Deras första grundprincip är ett fysikaliskt modellbygge som går ut på att återföra systemets 

egenskaper på delsystem, vilkas uppförande är kända. För ett tekniskt system innebär det att kända 

naturlagar används för att beskriva delsystem. Det som sedan undersöks är hur systemet som helhet 

uppför sig när alla delsystem kopplas samman. För ett icke-tekniskt system finns inga säkra naturlagar 

ens för enkla delsystem istället får hypoteser eller allmänt vedertagna samband användas. 

Deras andra princip kallas för identifiering och består i att genom observation anpassa modellens 

egenskaper till systemets. Den menar att denna princip ofta kan användas som komplement till den 

första principen. 

Ljung och Glad (2004) menar att det inte är svårt att bygga modeller av system, de menar istället att 

svårigheten ligger i att göra modellerna bra och tillförlitliga. För att kunna ha användning av 

modellerna samt att känna tilltro till dess resultat måste de valideras eller verifieras. Modellverifiering 

sker enligt dem i princip genom att jämföra modellens uppförande med systemet och utvärdera 

skillnaderna.  
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modell av systemet 

Experiment med det 
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5 Uppgiftsprecisering 

Denna del av rapporten handlar om att tydliggöra och konkretisera studiens syfte. Kapitlet inleds med 

att förtydliga vad som utgör det studerade systemet, därefter förs en problemdiskussion kring studiens 

syfte och en analysmodell tas fram med vilkens hjälp uppgiften och syftet bryts ner i preciserade 

delfrågor.  

5.1 Det studerade systemet 
Syftet med denna studie är att undersöka och ge rekommendationer om hur lagerstyrningen bör ske för 

ett partihandelsföretag med ett starkt säsongsbetonat sortiment i avseende att reducera 

kapitalbindningen utan att försämra leveransservicen och Sto Scandinavia utgör fallföretaget som 

studien bygger på. Trots att studien antar ett systemsynsätt och då borde se på systemet som helhet, 

alltså hela Sto Scandinavia, måste det avgränsas för att uppgiften ska bli hanterbart. Då denna studie 

äger rum i Linköping och för att en grundlig undersökning och utvärdering av olika 

lagerstyrningsstrategier ska hinna göras gavs direktiv om att enbart studera centrallalagret i Linköping 

som då utgör det studerade systemet. Att endast centrallagret i Linköping studeras bör inte få stora 

konsekvenser då Sto Scandinavias övriga centrallager enligt Bäckström (2012b) styrs på samma sätt 

som det i Linköping, vilket beskrevs i stycket 3.2 Lagerstyrning och därför borde ha samma 

egenskaper. 

 

Figur 5-1. Det studerade systemet 

Figur 5-1 ovan visar gränserna för det studerade systemet. Leverantörer behandlas enbart i form av 

vad de har för ledtid och leveransservice gentemot centrallagret i Linköping. Möjligheter att minska 

ledtider, byta leverantörer, omförhandla avtal och så vidare behandlas inte i denna studie. Då 

moderbolaget Sto AG levererar mer än 80 % av Sto Scandinavias alla artiklar, både volymmässigt och 

värdemässigt, medför det att de övriga leverantörerna, både externa samt fabriken i Linköping, står för 

en relativt liten del. För att inte göra studien alltför komplicerad avgränsas den till att endast behandla 

artiklar som levereras från Sto AG. På grund av att övriga leverantörernas artiklar motsvarar en liten 

del av sortimentet och därmed en liten del av kapitalbindningen ger denna studie ändå en 

rekommendation om hur de flesta av företagets artiklar bör styras. Leveranserna som sker mellan de 

olika centrallagren, vilka beskrivs i styckena 2.2.3 Materialflöden samt 3.3 

Lagersomsättningshastighet, är inte önskvärda då de leder till onödiga transportkostnader vilket gör att 

denna undersökning inte ska använda denna form av leveranser vid simuleringen. Kunderna i sin tur 

behandlas endast i form av deras efterfråga på produkterna samt vilken leveransservice som ges dem, 

metoder för att öka eller säsongsutjämna efterfrågan behandlas inte i denna studie.  
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Rörande de kostnader som förändras är kostnaden för kapitalbindning den kostnad som förändras mest 

då syftet med den anpassade lagerstyrningen är att minska denna. Då Sto AG är den enda leverantör 

som behandlas i denna studie medför det att transportkostnaden inte påverkas nämnvärt oavsett vilka 

lagerstyrningsförslag som ges detta beroende på att Sto AG väntar tills de har fyllt en hel lastbil innan 

de kör ut några varor till centrallagret i Linköping. Detta medför att det totalt sett levereras ungefär 

lika många lastbilar på ett år oavsett lagerstyrningsmetod, skillnaden ligger istället i vad det är som 

transporteras vid olika tillfällen. Enligt Bäckström (2012c) utgörs beordringskostnaden till största del 

av kostnaden för den personal som lägger ordar och först när detta arbete blir så omfattande att 

ytterligare en person måste anställas ökar denna kostnadspost. Lagerhållningskostnaderna påverkas 

inte heller nämnvärt då det inte finns möjligheter att lagra i några externa lager. Istället för att göra en 

totalkostnadsanalys över hur logistikkostnaderna förändras fokuserar därför denna studie endast på hur 

kapitalbindningen i lager förändras.  

5.2 Problemdiskussion 
För att kunna fortsätta arbetet med denna studie bryts syftet ner i mindre, mer hanterbara, delar. Syftet 

med studien återges nedan: 

Syftet med denna studie är att undersöka och ge rekommendationer om hur lagerstyrning bör ske för 

partihandelföretag med starkt säsongsbetonat sortiment i avseende att reducera kapitalbindningen i 

lager utan att försämra leveransservicen. 

För att uppnå syftet måste först lagerstyrningsförslag för ett säsongsvarierande sortiment tas fram. 

Detta görs med hjälp av de teorier som presenterats i kapitel 4 Referensram. För att sedan kunna ge 

rekommendationer måste dessa förslag appliceras på fallföretaget Sto Scandinavias sortiment och dess 

efterfrågevariationer. Vidare är målet med lagerstyrningen att kapitalbindningen i lager ska minska 

vilket medför att rekommendationen ska grundas i en analys gällande hur kapitalbindningen förändras 

med olika lagerstyrningsalternativ. För att uppnå syftet arbetas nedan en analysmodell fram som sedan 

även ligger till grund för en nedbrytning av syftet i mindre delfrågor.  

5.2.1 Analysmodell 

Att styra samtliga artiklar i lagret på samma sätt är enligt Oskarsson et al (2006) det enklaste sättet att 

styra ett lager på. De menar dock liksom Axsäter (2006), Storhagen (2003) samt Mattsson och Jonsson 

(2003) att det kan finnas tillfällen då olika artiklar bör styras på olika sätt exempelvis då efterfrågan 

varierar stort mellan olika artiklar samt när det är stor skillnad i produktvärde. Vissa av Sto 

Scandinavias artiklar efterfrågas sällan men när de väl efterfrågas är det i stora volymer vilket gör det 

svårt att prognostisera efterfrågan medan andra artiklars efterfråga är mer jämn. Dessutom varierar 

produktvärdet artiklarna emellan och därför bör olika artiklar styras på olika sätt, med andra ord bör 

sortimentet klassificeras för att kunna styras på ett differentierat sätt.  

För att göra en relevant klassificering av sortimentet måste den enligt Oskarsson et al. (2006) grundas i 

vad målet med den differentierade lagerstyrningen är. Det första steget i analysmodellen blir därför att 

klargöra målet med lagerstyrningen.  

När målet med lagerstyrningen är fastställt måste det enligt Oskarsson et al. (2006) och Olhager 

(2000) redas ut vilka kriterium som klassificeringen ska grundas i för att kunna uppfylla det uppsatta 

målet. Även hur själva klassificeringen ska gå till samt hur många klasser sortimentet ska delas in i 

måste redas ut för att kunna göra en indelning av sortimentet. Vilket medför att det andra steget blir att 

fastställa hur sortimentet ska klassificeras. 
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För att förbättra lagerstyrningen ska klassificeringen utnyttjas på så sätt att de högst rankade klasserna 

ges mer resurser än de lägre rankade (Olhager, 2000; Oskarsson et al., 2006). Med detta menas att de 

viktigaste klasserna ska ges mer resurser i form av mer avancerade lagerstyrnings- och 

prognosmetoder än de mindre viktiga. Det tredje steget bli därför att ge förslag på hur respektive klass 

ska styras för att de uppsatta målen ska nås. 

När de tre stegen ovan är genomförda är det bestämt att sortimentet ska klassificeras, vilka kriterier 

som klassificeringen ska grundas på och det har även givits förslag om hur de olika klasserna ska 

styras. För att kunna ge rekommendationer måste det undersökas hur väl de föreslagna lagerstyrnings- 

och prognosmetoderna faktiskt presterar. Att föredra hade varit att utföra experiment på det verkliga 

systemet men det är i detta fall orealistiskt att genomföra både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Law 

(2007) menar att det ofta är orealistiskt att utföra experiment på det verkliga systemet och anser att det 

i dessa fall är nödvändigt att bygga en modell över systemet. För att kunna utnyttja modellen för att se 

hur den beter sig och de olika utgående prestandamåtten ändras med olika förutsättningar menar Ljung 

och Glad (2004) att modellen kan utsättas för varierande indata, så kallad simulering. 

Enligt ovanstående resonemang måste en modell tas fram som har samma egenskaper som det 

studerade lagret (systemet), egenskaper exempelvis i form av hur lagernivån förändras vid in- och 

utleveranser. Dessutom måste ett simuleringsverktyg tas fram som gör att styrningen av lagret utförs 

enligt de föreslagna lagerstyrnings- och prognosmetoderna. Alltså ska simuleringsverktyget 

prognostisera efterfrågan enligt föreslagen prognosmetod och lägga beställningar enligt den föreslagna 

lagerstyrningsmetoden, både gällande tidpunkt och gällande volym. Steg fyra blir därför att ta fram en 

modell av systemet samt ett simuleringsverktyg. 

Nu när det finns en modell över systemet samt ett simuleringsverktyg finns möjligheten att genom 

simulering jämföra hur lagerutvecklingen sett ut för fallföretagets olika artiklar med olika 

lagerstyrningsmetoder. Men för att bestämma vilka av fallföretagets artiklar som ska styras enligt 

vilken metod måste sortimentet först klassificeras enligt vad som framkom i steg två. Steg fem blir 

följaktligen att klassificera sortimentet. 

Sedan går det alltså att simulera fallföretagets sortiment efter föreslagna lagerstyrningsmetoder. Men 

eftersom det blir allt för tidskrävande att simulera alla fallföretagets artiklar måste ett urval av 

representativa artiklar från varje klass göras. Därför blir steg sex att ta fram specifika 

simuleringsartiklar och steg sju blir att simulera dessa artiklar.  

För att fastställa hur väl de föreslagna lagerstyrnings- och prognosmetoderna presterat måste resultaten 

av simuleringen analyseras med utgångspunkt i hur väl det uppsatta målet uppfyllts. Utifrån denna 

analys kan sedan rekommendationer ges om hur ett partihandelsföretag med säsongsbetonad efterfråga 

bör styra sitt lager för att reducera kapitalbindningen. Steg åtta och nio blir därmed att analysera 

resultat av simulering och att ge rekommendationer. 
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Nedan i Figur 5-2 åskådliggörs de ingående stegen i den framtagna analysmodellen. 

 

Figur 5-2. Analysmodellens steg 

5.2.2 Syftesnedbrytning 

Den följande syftesnedbrytningen bygger vidare på de nio stegen i analysmodellen som togs fram i 

ovanstående avsnitt. Här sker en problemdiskussion för varje steg i analysmodellen och preciserade 

frågeställningar tas fram om det uppstår frågor som behöver empiriskt material för att besvaras. Dessa 

frågeställningar ska sedan vara till hjälp vid det fortsatta arbetet. 

Steg 1 - Klargör målet med styrningen 

När ett lagerstyrningssystem ska designas är det viktigt att ha företagets mål i åtanke Oskarsson et al. 

(2006). Sto AG har satt upp krav om att Sto Scandinavias lageromsättningshastighet (LOH) måste öka 

till minst 15 gånger per år tills år 2015 (Bäckström 2012b). Enligt Formel 4-1 beräknas LOH för flera 

artiklar som: 

    
           (     )

      (     )
 

LOH beräknas alltså som omsättningen (försäljningen) dividerat med lagervärdet (kapitalbindningen i 

lagerförda artiklar). För att öka LOH finns då tre tillvägagångssätt, antingen att öka försäljningen, 

minska kapitalbindningen eller båda delarna. Då denna studie inte undersöker möjligheterna att öka 

försäljningen, vilket konstaterades i avsnitt 5.1 Det studerade systemet, undersöks endast möjligheten 

att höja LOH genom att reducera kapitalbindningen med hjälp av lagerstyrning.  

Ett annat krav är att servicenivån inte får försämras utan snarare ska förbättras för att i framtiden 

kunna nå målet 98 % även när lageromsättningen ökar (Bäckström, 2012b). För att kunna utvärdera 

hur servicenivån förändras med olika lagerstyrningsförslag när inga leveranser från andra centrallager 

får ske görs först en utredning kring vilket eller vilka leveransserviceelement som påverkas av denna 

studie. I referensramen nämns olika leversansserviceelement vilka tillsammans beskriver den totala 

leveransservicen. Leveransserviceelementen utgörs av (se avsnitt 4.3.5 Leveransserviceelement); 
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leveranstid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, information, flexibilitet och lagertillgänglighet. Det 

som påverkas med en förändrad lagerstyrning är när beställningar ska läggas, hur mycket som ska 

beställas av respektive artikel samt om säkerhetslager ska användas eller inte. Därmed påverkas alltså 

lagernivåerna och därmed sannolikheten att en viss order kan plockas när den efterfrågas. Med det 

resonemanget kan slutsatsen dras att lagertillgängligheten påverkas av denna studie. Däremot påverkas 

inte aktiviteter rörande lagerhantering eller sammanfogning och transport av ordar viket medför att 

leveranstiden till kund, leveranssäkerheten och leveranspålitligheten inte påverkas. Inte heller rutiner 

och aktiviteter gällande informationsutbyte mellan Sto Scandinavia och deras kunder samt leverantörer 

studeras. Sammanfattningsvis är det endast lagertillgängligheten som är intressant att mäta för att 

undersöka hur den förändras med olika lagerstyrningsmetoder. 

Målet med lagerstyrningen är alltså att reducera kapitalbindningen i lagret utan att försämra 

lagertillgängligheten. 

Steg 2 - Fastställ hur sortimentet ska klassificeras 

Axsäter (2006), Oskarsson et al. (2006) och Storhagen (2003) menar att om målet med styrningen är 

att minska kapitalbindningen i lagret men att bibehålla servicenivån, vilket är målet med 

lagerstyrningen i denna studie, är lagervärdet lämpligt att klassificera sortimentet efter. De menar då 

att produkterna med ett högt volymvärde baserat på lagervärde ska värderas högst och därför erhålla 

mest resurser. 

Syftet med studien är att ge rekommendationer till partihandelsföretag med starkt säsongsbetonat 

sortiment vilket medför att efterfrågan varierar mycket både i tid och i volym och därför försvåras 

prognostiseringen. Detta är ett problem som fallföretaget upplever, då de anser att det är svårast att 

prognostisera efterfrågan på de artiklar som efterfrågas sällan men då i stora volymer (Bäckström, 

2012a). Även enligt Olhager (2000) är det svårare att prognostisera de artiklar med låg uttagsfrekvens 

än de med hög uttagsfrekvens. Då variationen i kvantitet och tid är påtaglig för många av Sto 

Scandinavias artiklar kan det enligt Olhagers (2000) resonemang vara lämpligt att klassificera även 

efter uttagsfrekvens eftersom det är olika svårt att prognostisera de artiklar med hög respektive låg 

uttagsfrekvens. För att prognostiseringen ska bli så korrekt som möjligt samtidigt som den inte får ta 

för mycket resurser i anspråk kan det vara lämpligt att olika grupper använder olika avancerade 

prognostiseringsmetoder. 

Klassificeringen baseras alltså på grunderna lagervärde samt uttagsfrekvens. En vanlig metod för att 

sortera in ett sortiment efter lagervärde är enligt Oskarsson et al. (2006) en så kallad ABC-

klassificering vilket innebär att artiklarna blir indelade i tre grupper; A-gruppen består av de viktigaste 

artiklarna, B-gruppen av de näst viktigaste och C-gruppen av de minst viktiga artiklarna. Med viktiga 

artiklar menas i detta sammanhang de artiklar som bör ges mest resurser för att hålla nere 

lagernivåerna och därmed kapitalbindningen i lagret. Klassificeringen görs efter Oskarsson et al.:s 

(2006) sju punkter för ABC-klassificering vilka återges nedan. 

1. Välj klassificeringskriterium, dvs. vilket volymvärde som ska användas för artiklarna och 

beräkna volymvärdet för respektive artikel 

2. Rangordna artiklarna efter fallande volymvärde 

3. Beräkna artiklarnas andel av volymvärdet 

4. Beräkna det ackumulerade procentuella volymvärdet 

5. Beräkna varje artikels procentuella andel av totala antalet artiklar 

6. Beräkna artiklarnas ackumulerade procentuella andel 

7. Bestäm lämpliga klassindelningar 
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Dessa punkter beskriver tydligt hur en ABC-klassificering går till och denna arbetsgång tillämpas när 

fallföretagets sortiment klassificeras, dock är den första punkten redan fastställd då det sedan tidigare 

är bestämt att ABC-klassificeringen ska baseras på lagervärdet. I det sista steget ska lämpliga 

procentintervall bestämmas som då blir själva klassuppdelningen och dessa intervall ska motsvara 

volymvärdets klassuppdelning (0-70 % (A), 70-90 % (B) och 90-100 % (C)) i Figur 5-3 nedan då detta 

är en vanligt förekommande procentuppdelning.  

 

Figur 5-3. Ungefärlig klassuppdelning efter lagervärde 

Att göra en vanlig ABC-klassificering baserad på uttagsfrekvens är svårt då volymvärdet ska beräknas 

vid en sådan klassificering, alltså ska omsättningen per artikel multipliceras med värdet på artikeln. Då 

det är svårt att göra om uttagsfrekvensen till ett rättvist värde föreslås istället att en enkel klassificering 

görs baserad endast på artikelns uttagsfrekvens. Tillvägagångssättet för klassificering efter 

uttagsfrekvensen blir ungefär samma som för lagervärdet med några små justeringar, se nedan: 

1. Rangordna artiklarna efter fallande uttagsfrekvens 

2. Beräkna artiklarnas andel av de totala uttagen 

3. Beräkna de ackumulerade procentuella uttagen 

4. Beräkna varje artikels procentuella andel av totala antalet artiklar 

5. Beräkna artiklarnas ackumulerade procentuella andel 

6. Bestäm lämplig klassindelning 

Klassindelningen i den sjätte punkten görs endast efter om artiklarna är hög- eller lågfrekventa och 

anledningen till att klassindelningen bara görs i två klasser är för att det inte ska bli allt för många 

klasser totalt sett. Detta för att Oskarsson et al. (2006) anser att det kan vara nästan omöjligt att styra 

ett lager på för många olika sätt. Därför ska de artiklar vars ackumulerade uttag motsvarar 0-50 % av 

de totala antalen uttag ingå i den högfrekventa klassen medan de övriga ingår i den lågfrekventa 

klassen. 

I Tabell 5-1 nedan sammanfattas vilka kriterier som styrningen ska bero på samt hur uppdelningen av 

sortimentet ska se ut. Enligt denna uppdelning delas sortimentet in i sex olika klasser och förslag på 

hur respektive klass ska styras följer i analysmodellens nästa steg.  
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Tabell 5-1. Klassificering efter lagervärde samt uttagsfrekvens 

           Uttagsfrekvens 
 
Lagervärde 

Låg(50-100 %) Hög (0-50 %) 

A (0-70 %) A-Låg A-Hög 

B (70-90 %) B-Låg B-Hög 

C (90-100 %) C-Låg C-Hög 

Steg 3 - Ge förslag på hur respektive klass ska styras  

Eftersom det finns väldigt många olika sätt att styra lager och prognostisera efterfrågan kan inte alla 

undersökas inom tidsramen för denna studie. Därför måste det ges förslag på hur orderkvantitet och 

beställningsintervall ska bestämmas för respektive klass som tagits fram i tidigare steg. Ytterligare en 

sak att ta hänsyn till är om ett säkerhetslager ska användas för att gardera mot variationer i efterfråga 

och ledtid. Även gällande säkerhetslager finns det olika teorier om hur de ska utformas varför det 

måste beslutas hur säkerhetslagret ska dimensioneras om säkerhetslager ska användas. Eftersom 

efterfrågan är mycket säsongsvarierande blir den svårare att prognostisera jämfört med om efterfrågan 

vore jämt utspridd över året (Olhager, 2000). Det finns en uppsjö av olika prognosmetoder som passar 

för olika efterfrågekaraktäristika vilket medför att ett val om vilka klasser som ska använda vilka 

prognosmetoder måste bestämmas.  

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang ges nedan förslag om hur respektive grupp ska styras. 

Förslagen ges en klass i taget och det börjar med A-artiklarna följt av C-artiklarna och sist B-

artiklarna. B-artiklarna styrs ofta som en blandning av hur A- respektive C-artiklarna styrs (Oskarsson 

et al., 2006), av den anledningen presenteras först förslag på hur både A- och C-artiklarna ska styras 

innan B-artiklarna. 

A-Hög 

Eftersom klassificeringen görs utifrån lagervärdet betyder det att A-artiklarna är de som är dyrast att 

ha i lager. Enligt Oskarsson et al. (2006) bör dessa artiklar beställas hem ofta samtidigt som 

säkerhetslagret ska hållas så litet som möjligt när målet är att minska kapitalbindningen. Av den 

anledningen ges förslag om att ett periodbeställningssystem kan användas vilket medför att artiklarna 

kan beställas hem ofta. När ett periodbeställningssystem används beställs material vid bestämda 

inspektionsintervall vilket kan medföra att orderläggning och samlastning förenklas om dessa intervall 

synkas mellan flera produkter (Olhager, 2000;Axsäter, 2006). Enligt Formel 4-12 beräknas 

återfyllnadsnivån enligt följande: 

                 𝐷𝑖𝑛𝑠  𝑖𝑛   𝑆  𝐷    𝑖  

Där: 

𝐷          𝐸                                          

𝑆  𝑆                 ℎ          

𝐷       𝐸                          

 

I formeln för återfyllnadsnivå återfinns ett säkerhetslager, Oskarsson et al. (2006) påstår dock enligt 

ovan att säkerhetslagret ska hållas så litet som möjligt för A-artiklar. Av den anledningen sätts 

säkerhetslagret i denna formel till noll. Edlund et al. (1999) påpekar att material inte måste beställas 

vid varje inspektion utan att det vid exempelvis säsongsbetonad efterfrågan går att lägga in en 

beställningspunkt som måste passeras för att beställning ska ske. Eftersom rekommendationerna som 

denna studie ska leda fram till ska gälla ett partihandelsföretag med säsongsbetonat sortiment anses 
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Edlund et al.:s (1999) förslag som ett bra förslag. Denna beställningspunkt som måste passeras 

bestäms som 75 % av återfyllnadsnivån, då det inte finns någon exakt formel för hur denna nivå sätts 

tas denna minsta beställningspunkt med i en känslighetsanalys som genomförs i kapitel 8 Analys för 

att se hur den påverkar prestationsmåtten.  

Inspektionsintervallen kan enligt Olhager (2000) bestämmas genom att översätta EOQ till tid, alltså 

genom att beräkna hur många dagars efterfrågan som EOQ täcker. Enligt Formel 4-13 beräknas den på 

följande sätt: 

𝐼𝐸𝑂𝑄  
𝐸  

�̅�
 

Där:  

𝐼𝐸𝑂𝑄  𝐼                               𝐸   

𝐸   𝐸                        

�̅�                   

Och:  

𝐸   √
    𝐷

   
 

D r  

                  

𝐷  𝐸            

             

  𝑃                                  

Ett annat sätt att bestämma inspektionsintervall är att inte ta hänsyn till några beräkningar utan att bara 

bestämma det som anses vara en bra period (Edlund et al., 1999). Dock anser inte studiens författare 

att de har den erfarenheten som krävs för att själva kunna sätta ett inspektionsintervall varför detta inte 

ses som ett alternativ. Då det kan vara tid- och resurskrävande att styra alla artiklar med olika 

inspektionsintervall och Axsäter (2006) hävdar att besparingar kan göras genom att ha gemensamma 

inspektionsintervall och därmed gemensamma beställningar och transporter används istället ett 

gemensamt inspektionsintervall för hela klassen vilket enligt Formel 4-15 beräknas som:  

𝐼  √
  ∑  𝑖

𝑛
𝑖=1

∑    𝑖  𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Där: 

𝐼  𝐺                               

 𝑖                                

 𝑖  𝑃                      

𝐷𝑖  𝐸                     ℎ                

             
Den efterfråga som är en del i formeln ovan kan antingen prognostiseras fram med hjälp av någon 

prognosmetod eller så kan historiska värden användas. Då efterfrågan inte är speciellt stabil och svår 
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att prognostisera används efterfrågan från föregående år för att räkna ut inspektionsintervallet. 

 Det första förslaget för denna klass är alltså ett periodbeställningssystem med en minsta 

beställningsnivå motsvarande 75 % av återfyllnadsnivån som måste passeras för att beställning 

ska få göras och återfyllnadsnivån samt inspektionsintervall ska bero på efterfrågedata från det 

föregående året. 

Axsäter (1991) menar att behovet av säkerhetslager minskar om ett beställningspunktsystem används 

istället för ett periodbeställningssystem. Detta påstår han eftersom han menar att säkerhetslagret minst 

måste täcka efterfrågan fram över en inspektionsnivå vid periodbeställningssystem. Han menar då att 

om ett beställningspunktsystem används övervakas lagernivåerna kontinuerligt vilket då medför att 

behovet av säkerhetslager minskar. När ett beställningspunktsystem används ska orderkvantiteten vara 

den samma över året och beräknas ofta som EOQ. Men för att EOQ ska vara den mest fördelaktiga 

kvantiteten krävs det att efterfrågan är relativt jämn över hela året (Axsäter, 2006) men det är den inte i 

denna studie då många produkter har säsongsvariationer. Mattsson (2008) menar att det krävs speciella 

metoder för att räkna ut orderkvantiteter för artiklar av sådan typ. Han föreslår att EOQ modifieras och 

inte är samma över hela året utan kan vara olika under exempelvis två eller fyra säsonger. Uträkningen 

sker på samma sätt som vanligt som med EOQ utan säsong med skillnad att efterfrågan endast tas från 

den säsong som uträkningen gäller. Enligt Karlsson (2012a) är det högsäsong april till och med 

september varför detta används som högsäsong för alla artiklar i hela studien. Formeln för säsongs-

EOQ blir enligt Formel 4-10 följande: 

𝐸  𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑠  √
    𝐷𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑠

   
 

Där 

𝐸  𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑠  𝐸                                 

             

  𝑃             det                  

                  

𝐷𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑖  𝐸                    

För att det inte ska bli allt för rörigt och krångligt för de personer som dagligen arbetar med att lägga 

ordar och ändra beställningskvantiteter föreslår vi att året delas in i två säsonger, en låg- och en 

högsäsong.  

Förutom beställningskvantiteten måste även en beställningspunkt beräknas. Oskarsson et al. (2006) 

och Olhager (2000) menar att beställningspunkten beräknas som summan av säkerhetslagret och den 

förväntade efterfrågan under ledtiden, för att minska kapitalbindningen så mycket som möjligt väljer 

författarna att sätta säkerhetslagret till noll även i detta förslag. Beställningspunkten beräknas då enligt 

Formel 4-3 som: 

 𝑃  𝐷   𝑇 

Där: 

 𝑃                    

𝐷  𝐸                     ℎ   

 𝑇         
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Som ses i formeln ovan behöver efterfrågan vara känd för att kunna fastställa beställningspunkten. I 

avsnitt 4.5 Prognostisering presenterades olika prognosmetoder vissa mer avancerade än andra. Då 

artiklarna i denna klass har hög uttagsfrekvens menar Olhager (2000) att de inte borde vara så svåra att 

prognostisera. Dock är de A-artiklar vilket förespråkar att det bör läggas mest resurser på dem enligt 

både Oskarsson et al. (2006) samt Olhager (2000) vilket talar för att kanske inte en allt för simpel 

prognostiseringsmetod bör väljas trots allt. Därför föreslås två olika prognostiseringsmetoder med 

olika för- och nackdelar. Den första prognosmetoden är Winters metod, vilken alltså är exponentiell 

utjämning med trend och säsong. Fördelen med den metoden är att en bra prognos kan erhållas även 

för produkter med säsong plus att endast en periods efterfrågedata behöver sparas, dock kan metoden 

vara svår att framförallt förstå men även att tillämpa. Det andra alternativet är att prognostisera med 

hjälp av regressionsanalys, vilket kan ge bra prognoser om parametrarna väljs på rätt sätt. Dock gäller 

endast en regressionsmodell under de förutsättningar som rådde när den togs fram och den kan även 

vara relativt beräkningstung. 

 Det andra förslaget för denna klass blir alltså att använda ett beställningspunktsystem med 

säsongsvarierande beställningskvantitet där året delas in i två säsonger, hög och låg. 

Beställningskvantiteten beräknas på efterfrågedata från föregående år och beställningspunkten 

beräknas med hjälp av Winters metod som ska prognostisera den kommande efterfrågan så att 

beställningspunkten kan uppdateras en gång i månaden. 

 Det tredje förslaget är samma som det andra förutom att en regressionsmodell ska användas 

för att prognostisera efterfrågan för att uppdatera beställningspunkten. 

För att dra nytta av Mattssons (2008) studier som förespråkar att anpassa EOQ efter vilken säsong som 

det gäller tas här ett förslag på lagerstyrningsmetod fram som anpassas till säsongen det gäller. Vilket 

medför att inspektionsintervallet beräknas med den genomsnittliga efterfrågan under just den säsong 

det gäller, alltså enligt följande: 

𝐼𝐸𝑂𝑄𝑠 𝑠𝑜 𝑔 𝑠 
 √

  ∑   
 
   

∑    
 
 𝐷   

 
   

 

Där: 

𝐼  𝐺                               

 𝑖                                

 𝑖  𝑃                      

𝐷𝑖 𝑠  𝐸                     ℎ                         

             

Inte heller i detta förslag används säkerhetslager vilket medför att återfyllnadsnivån för respektive 

säsong blir enligt följande: 

                𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑠  𝐷𝑖𝑛𝑠  𝑖𝑛  𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑠  𝐷    𝑖  𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑠 

Enligt samma resonemang som för förslag två och tre delas året in i hög- och lågsäsong. 

Säsongsefterfrågan beräknas alltså på samma sätt som de två föregående förslagen och baseras därmed 

på föregående års efterfråga.  

 Sammanfattningsvis är det sista förslaget för denna klass att använda ett 

periodbeställningssystem som uppdateras två gånger per år. Efterfrågedatan som 

beräkningarna baseras på är föregående års statistik. 
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A-Låg 

Enda skillnaden mellan klass A-Hög och A-Låg är att uttagsfrekvensen är lägre för A-Låg. Då 

periodbeställningssystemen som föreslogs för A-hög uppdateras en respektive två gånger per år 

medför det att uttagsfrekvensen inte spelar in speciellt mycket på hur återfyllnadsnivån sätts och inte 

heller på inspektionsintervallet. Dock kan det eventuellt bli ännu mer effektfullt att införa en minsta 

beställningskvantitet som Edlund et al. (1999) föreslår. Därför ges till att börja med samma förslag 

som gavs för klass A-Hög även för denna klass nämligen: 

 Det första förslaget för denna klass är alltså ett periodbeställningssystem med en minsta 

beställningsnivå, vilken motsvarar 75 % av återfyllnadsnivån, som måste passeras för att 

beställning ska få göras och återfyllnadsnivån beror på efterfrågedata från det föregående året. 

 Det andra förslaget för denna klass är att använda ett periodbeställningssystem som uppdateras 

två gånger per år. Efterfrågedatan som beräkningarna baseras på är föregående års statistik. 

Enligt Axsäters (1991) resonemang om att behovet av säkerhetslager minskar när ett 

beställningspunktssystem används istället för ett periodbeställningssystem har även tagits i åtanke i 

även denna klass. Dock är inte efterfrågan heller jämn för artiklar i denna klass, snarare ännu mer 

ojämn på grund av den låga uttagsfrekvensen. Vilket gör att EOQ inte heller bör användas i sin 

ursprungliga form för denna klass. Vid en studie som Mattsson (2007) utförde angående orderkvantitet 

hos artiklar som inte efterfrågas speciellt ofta framkom det att den framräknade ekonomiska 

orderkvantiteten ofta visade sig vara lägre än det optimala som simuleringsprogrammet räknade fram. 

I snitt var den framräknade ekonomiska orderkvantiteten 25 % lägre än den optimala, Mattsson (2007) 

föreslår därför att den ekonomiska orderkvantiteten för lågfrekventa artiklar bör multipliceras med 

1.25 för ett erhålla en orderkvantitet närmare det optimala. Enligt Formel 4-11 blir EOQ för 

lågfrekventa produkter följande: 

𝐸    𝑔     𝑛        𝐸   

Dock är inte den låga uttagsfrekvensen den enda speciella egenskapen hos dessa artiklar då efterfrågan 

även är säsongsvarierande. Av den anledningen föreslås att dessa artiklar även ska delas in i hög- och 

lågsäsong efter Mattsson (2008) resultat i sin studie om säsongsvarierad uttagsvolym, på samma sätt 

som föreslås för A-Hög klassen. Detta skulle medföra att formeln för beställningskvantiteten ser ut på 

följande sätt: 

𝐸    𝑔      𝑛  𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑖       √
    𝐷𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑖

   
 

Nu när beställningskvantiteten är fastställd ska även formel för beställningspunkten tas fram. Som 

tidigare nämnts menar Oskarsson et al. (2006) och Olhager (2000) att beställningspunkten beräknas 

som summan av säkerhetslagret och den förväntade efterfrågan under ledtiden, för att minska 

kapitalbindningen så mycket som möjligt sätts säkerhetslagret till noll även för artiklarna i denna 

klass. Beställningspunkten beräknas då enligt Formel 4-3 som: 

 𝑃  𝐷   𝑇 

Även för detta förslag behöver en lämplig prognostiseringsmetod användas för att beräkna 

beställningspunkten. Då artiklarna i denna klass har låg uttagsfrekvens menar Olhager (2000) att de 

eventuellt är svårare att prognostisera än de med hög uttagsfrekvens vilket talar för att det eventuellt 

borde löna sig att använda en mer avancerad metod om den ger en bra prognos. Eftersom denna klass 

utgörs av A-artiklar menar både Olhager (2000) samt Oskarsson et al. (2006) att mer resurser bör 
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läggas på dessa artiklar vilket även det förespråkar en mer avanceras prognosmetod. Därför föreslås att 

två olika prognostiseringsmetoder med olika för- och nackdelar testas. Den första prognosmetoden är 

även för denna klass Winters metod vilken alltså är exponentiell utjämning med trend och säsong. 

Vilket tidigare nämndes är fördelen med den metoden att en bra prognos kan erhållas även för 

produkter med säsong plus att endast en periods efterfrågedata behöver sparas, dock kan metoden vara 

svår att framförallt förstå men även att tillämpa. Den andra prognosmetoden som föreslås är Crostons 

metod som Willemain et al. (1994) menar är helt överlägsen exponentiell utjämning vid denna typ av 

efterfråga. Exponentiell utjämning är enligt Willemain et al. (1994) den vanligaste metod för 

prognostisering som används för styrning av denna typ av produkter. Fördelen med Crostons metod är 

alltså att den ger bra prognoser för produkter med väldigt varierande efterfråga och nackdelen är att 

det är en avancerad modell som kan vara svår att förstå samt att den inte tar hänsyn till 

säsongsvariationer.  

 Det tredje förslaget för denna klass blir alltså att använda ett beställningspunktsystem med 

säsongsvarierande beställningskvantitet som är anpassad för artiklar som inte efterfrågas 

speciellt ofta. Året delas in i två säsonger, en hög- och en lågsäsong. Beställningskvantiteten 

beräknas på efterfrågedata från föregående år och beställningspunkten beräknas med hjälp av 

Winters metod som prognostiserar den kommande efterfrågan så att beställningspunkten kan 

uppdateras en gång i månaden. 

 Det sista förslaget är samma som det tredje förutom att Crostons metod används för att 

prognostisera efterfrågan och därmed uppdatera beställningspunkten. 

C-Hög 

Oskarsson et al. (2006) menar att C-artiklarna ska styras med hjälp av lättadministrerade 

lagerstyrningssystem som exempelvis ett beställningspunktsystem. De, liksom Olhager (2000), menar 

att på grund av C-artiklarnas låga lagervärde kan de ha ett relativt högt säkerhetslager då det spelar in 

lite på den totala kapitalbindningen trots att det medför att en hög lagertillgänglighet erhålls på dessa 

artiklar. Därför föreslås ett beställningspunktsystem med kvartalsvis uppdaterad beställningspunkt och 

för att systemet ska vara lite mer lättadministrerat föreslås att beställningskvantiteten hålls konstant 

över hela året och motsvarar den ekonomiska orderkvantiteten. För att säkra upp mot variation i 

efterfråga och inleverans föreslås att ett säkerhetslager används för dessa C-artiklar. De två vanligaste 

metoderna för att dimensionera ett säkerhetslager är enligt Oskarsson et al. (2006) följande: 

 SERV1 – Sannolikheten att brist inte uppstår under en lagerscykel 

 SERV2 – Den del av efterfrågan som kan levereras direkt från lager 

De båda metoderna beräknar säkerhetslagret på olika sätt, Axsäter (1991) anser att SERV1 är väldigt 

lätt att räkna med, men att modellen därför också har svagheter. Axsäter (1991) menar att den största 

nackdelen med SERV1 är att ingen hänsyn tas till hur stor orderkvantiteten är och menar därför att 

modellen kan bli väldigt missvisande eftersom en liten orderkvantitet medför fler tillfällen då brist kan 

uppstå. Han menar istället att SERV2 ofta ger en bra bild av den verkliga servicenivån men är lite 

svårare att beräkna. Även Oskarsson et al. (2006) instämmer i ovanstående resonemang och förklarar 

även att SERV1 ofta resulterar i att säkerhetslagret överdimensioneras och att SERV2 beräkningarna 

därför ofta kan vara värda det extra jobbet. Då målet i denna studie är att reducera kapitalbindningen 

vill vi inte överdimensonera säkerhetslagret och bestämmer därför att det beräknas genom SERV2. 
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Beställningskvantiteten beräknas enligt Formel 4-9 på följande sätt: 

𝐸   √
    𝐷

   
 

Där efterfrågan, D, beräknas med hjälp av efterfrågedata från föregående år precis som i de tidigare 

förslagen. Säkerhetslagret beräknas på följande sätt, enligt Formel 4-16: 

𝑆    √𝜎 
   𝑇  𝜎  

  𝐷 ⏟              
 

 

Där: 

𝑆  𝑆    ℎ             

  𝑆    ℎ          

𝜎𝐷  𝐸                                        ℎ   

𝜎                                

 𝑇  𝐹                

𝐷  𝐹                      

Säkerhetsfaktorn (k), som bestämmer hur hög servicenivå som erhålls, fås fram genom att först 

beräkna servicefunktionen, f(k) enligt följande formel: 

 ( )  
(  𝑆)   

𝜎
 

𝑆              𝑐      

  𝐴                     

𝜎  𝑆                  

I detta fall då orderkvantiteten motsvaras av EOQ blir formeln för säkerhetsfaktorn:  

 ( )  
(  𝑆)  𝐸  

𝜎
 

När  ( ) beräknats kontrolleras värdet på säkerhetsfaktorn   genom linjär interpolation med hjälp av 

Tabell 4-2 vilken återges nedan. Värdet på säkerhetsfaktorn sätts därefter in i formeln för 

säkerhetslagernivå för att då få fram storleken på säkerhetslagret med önskad servicenivå. 

Servicefunktionen 
( ( )) 

0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.08 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.00.5 0.001 

Säkerhetsfaktor 
( ) 

0.00 0.10 0.22 0.34 0.49 0.67 0.90 1.02 1.26 1.49 1.66 1.78 1.94 2.59 2.72 

Då målet är en servicenivå på 98 % används denna som servicenivå vid beräkningarna. Förutom 

beställningskvantiteten och säkerhetslager måste även beställningspunkten beräknas för att få ett 

fungerande beställningspunktsystem. Beställningspunkten beräknas som summan av säkerhetslagret 

och den förväntade efterfrågan under ledtiden (Oskarsson et al., 2006; Olhager, 2000). 

Beställningspunkten beräknas då enligt Formel 4-3 som:  
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 𝑃  𝑆  𝐷   𝑇 

Eftersom efterfrågan är säsongsberoende anses det att beställningspunkten måste uppdateras för att 

minska sannolikheten för att få brist i lagret. Då uttagsfrekvensen i denna klass är hög borde den, 

enligt Olhagers (2000) resonemang om uttagsfrekvens kopplat till prognoser, inte vara så svår att 

prognostisera. Eftersom det eftersträvas att lagerstyrningen ska vara lättadministrerad föreslås att 

exponentiell utjämning används för att beräkna den förväntade efterfrågan under ledtiden. Fördelen 

med denna prognosmetod är att det är enkelt samt att endast en periods efterfrågedata behöver sparas. 

Nackdelen är att den inte tar hänsyn till trender eller säsonger på grund av det bör den uppdateras 

relativt ofta. Förslaget blir därför att uppdatera beställningspunkten en gång per månad. 

Det andra förslaget är att använda historiskt medelvärde och genom att uppdatera beställningspunkten 

en gång per kvartal blir systemet än mer lättadministrerat. Fördelen med historisk efterfrågedata är att 

det är väldigt enkel att använda nackdelen är att den inte tar hänsyn till några nya förutsättningar eller 

trender. 

 Det första förslaget för denna klass blir alltså att använda ett beställningspunktsystem med en 

beställningskvantitet motsvarande den ekonomiska orderkvantiteten, EOQ, samt ett 

säkerhetslager. Säkerhetslagret beräknas med SERV2 och ett k-värde baserat på en 

servicenivå på 98 % och beställningskvantiteten beräknas på efterfrågedata från föregående år. 

Beställningspunkten beräknas med hjälp av exponentiell utjämning och uppdateras en gång 

per månad.  

 Det andra förslaget är i grunden samma som det första, skillnaden ligger i prognosmetod samt 

i hur ofta beställningspunkten ska uppdateras. I detta förslag ska istället historisk data 

användas vid beräkning av förväntad efterfråga under ledtiden och denna beräkning görs bara 

en gång per kvartal. 

C-Låg 

Även artiklarna i denna klass liksom de i C-Hög utgör de minst viktiga artiklarna som har lägst värde 

och bör ta minst resurser i anspråk. Enligt resonemanget om varför ett beställningspunktsystem med 

säkerhetslager bör användas för C-Hög gäller även för denna klass. Beställningspunkten och 

säkerhetslagret beräknas därför på samma sätt för denna klass som för C-Hög. Skillnaden mellan dessa 

klasser består i hur hög uttagsfrekvens de har. Mattsson (2007) förespråkar i sin rapport om 

beställningsvolym för artiklar med låg uttagsfrekvens att istället för att använda den ekonomiska 

orderkvantiteten rakt av bör den multipliceras med 1.25 vilket även diskuterades för artiklarna i 

klassen A-Låg. Denna beställningsvolym blir inte mer avancerad att beräkna än vanlig EOQ vilket är 

bra då det ändå är C-artiklar.  

Enligt Olhager (2000) är lågfrekventa artiklar mer svårprognostiserade än de högfrekventa och kan 

därför behöva mer avancerade prognosmetoder. Det uppstår då en styrkonflikt eftersom en mer 

avancerad prognosmetod kräver mer resurser än en enklare och då C-artiklar enligt Olhager (2000) 

och Oskarsson et al. (2006) ska styras med så enkla medel som möjligt då de är de minst viktiga borde 

de styras med enklare metoder. Förslaget är att använda enklare prognosmetoder och låta 

säkerhetslagret plocka upp variationerna i efterfråga då prognosfelet kan bli större om prognoserna 

inte blir så precisa. Därför väljs det att denna klass styrs på samma sätt som C-hög även när det gäller 

prognosmetoder, nämligen exponentiell utjämning och historiska medelvärden. Vid förslaget med 

exponentiell utjämning uppdateras beställningspunkten en gång per månad och i det andra förslaget 

uppdateras beställningspunkten en gång per kvartal.  
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 Det första förslaget för denna klass blir alltså att använda ett beställningspunktsystem med en 

beställningskvantitet motsvarande den ekonomiska orderkvantiteten för lågfrekventa artiklar, 

     𝐸  , samt ett säkerhetslager. Säkerhetslagret beräknas med SERV2 och en servicenivå 

på 98 % och beställningskvantiteten beräknas på efterfrågedata från föregående år. 

Beställningspunkten beräknas med hjälp av exponentiell utjämning och uppdateras en gång 

per månad.  

 Det andra förslaget är samma som det första i alla hänseenden förutom i prognosmetod samt 

hur ofta beställningspunkten uppdateras. I detta förslag används istället historisk data vid 

beräkning av förväntad efterfråga under ledtiden och denna beräkning görs bara en gång per 

kvartal. 

B-Hög 

Som skrevs i inledningen till detta avsnitt finns det inga uttalade regler om hur B-artiklarna bör styras 

men det brukar vara en blandning av hur A- respektive C-artiklarna styrs. B-artiklarna är alltså inte de 

viktigaste men inte heller de mest oviktiga och bör därför styras med inte allt för avancerade metoder 

men inte heller negligeras och styras med allt för simpla metoder. Därför föreslås att B-Hög klassen 

styrs med ett beställningspunktsystem som enligt Oskarsson et al. (2006) är relativt lättadministrerat. 

För att hantera säsongsvariationerna ges förslag om att antingen anpassa EOQ och då uppdatera den 

under låg- respektive högsäsong eller att använda vanlig EOQ men i stället använda ett säkerhetslager 

som får plocka upp säsongsvariationerna. Nedanstående förslag är blandningar av de givna förslagen 

från A-Hög samt C-Hög klasserna. 

 Det första förslaget för denna klass blir, samma som det tredje i klassen A-Hög, att använda 

ett beställningspunktsystem med säsongsvarierande beställningskvantitet och året delas in i två 

säsonger, hög och låg. Beställningskvantiteten beräknas på efterfrågedata från föregående år 

och beställningspunkten ska beräknas med hjälp av en regressionsmodell som prognostiserar 

den kommande efterfrågan så att beställningspunkten kan uppdateras en gång i månaden. 

 Det andra förslaget för denna klass är liksom det första att använda ett 

beställningspunktsystem med säsongsvarierad beställningskvantitet. Säsongen delas in i hög- 

respektive lågsäsong och beställningspunkten uppdateras en gång per månad fast med hjälp av 

den enklare prognosmetoden exponentiell utjämning.  

 Förslag tre är att använda ett beställningssystem men istället för att anpassa EOQ efter 

säsongerna utnyttjas ett säkerhetslager som beräknas med SERV2-metoden och en servicenivå 

på 98 %. Orderkvantiteten beräknas med efterfrågedata från det föregående året och likaså 

säkerhetslagret. Prognosmetoden som används för att uppdatera beställningspunkten är 

regressionsanalys och uppdateringarna sker en gång per månad. 

 Det sista förslaget är samma som det föregående förutom att exponentiell utjämning används 

för att prognostisera efterfrågan. 

B-Låg 

Detta är den sista klassen och består av artiklar med ett medelhögt lagervärde som har en låg 

uttagsfrekvens. Förslagen för denna klass grundar sig i de givna förslagen för klass A-Låg samt C-Låg 

varför förslagen inte motiveras så djupt då de motiverats tidigare. Liksom för B-Hög klassen föreslås 

även här olika varianter av beställningspunktsystem, nedan följer respektive förslag för denna klass: 

 Denna klass första förslag är samma som det fjärde i klassen A-Låg, nämligen att använda ett 

beställningspunktsystem med säsongsvarierande och lågfrekvent beställningskvantitet och ett 

år delas in i två säsonger, hög och låg. Beställningskvantiteten beräknas på efterfrågedata från 

föregående år och beställningspunkten beräknas med hjälp av Crostons metod som 
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prognostiserar den kommande efterfrågan för att kunna uppdatera beställningspunkten en gång 

i månaden. 

 Nästa förslag för denna klass är liksom det första att använda ett beställningspunktsystem med 

säsongsvarierad och lågfrekvent beställningskvantitet. Där säsongen delas in i hög- och 

lågsäsong samt att beställningspunkten ska uppdateras en gång per månad fast med hjälp av 

den enklare prognosmetoden exponentiell utjämning.  

 Det tredje förslaget är att använda ett beställningssystem men istället för att anpassa EOQ efter 

säsongerna utnyttjas ett säkerhetslager som beräknas med SERV2-metoden och en servicenivå 

på 98 % vilket medför att beställningskvantiteten endast anpassas efter att det är lågfrekventa 

artiklar. Orderkvantiteten beräknas med efterfrågedata från det föregående året och likaså 

säkerhetslagret. Prognosmetoden som används för att uppdatera beställningspunkten är 

Crostons metod och uppdateringen ska ske en gång per månad. 

 Det sista förslaget är samma som det första i C-Låg klassen. Alltså att beställningskvantiteten 

ska motsvara Mattssons (2007) orderkvantitet för lågfrekventa artiklar och istället för att 

anpassa beställningskvantiteten efter säsong utnyttjas ett säkerhetslager. Säkerhetslagret 

beräknas med SERV2 efter det föregående årets efterfrågedata och även orderkvantiteten 

beräknas med hjälp av föregående års efterfrågedata. Exponentiell utjämning är den 

prognosmetod som används för att en gång i månaden kunna uppdatera beställningspunkten.  

Utjämningskonstanter och regressionsanalysmetod  

Som kan ses i Tabell 5-2 nedan ges förslag på ett antal prognosmetoder som behöver värden på 

utjämningskonstanter. För att få fram bra värden på utjämningskonstanter till Winters metod, 

exponentiell utjämning och Crostons metod används Excels optimeringsprogram för att ta fram 

värdena på de konstanter som minimerar prognosfelet under 2008-2009.  

För de lagerstyrningsförslag som har regressionsanalys som prognosmetod grundar sig denna på 

efterfrågedata från åren 2008-2009. Framtagandet av en regressionsformel går till enligt Jacobs et al. 

(2011) fem steg för enkel regressionsanalys med säsong som beskrivs i Bilaga 3 och även återges 

nedan. 

1. Bestäm säsongsfaktorerna  

2. Ta bort säsongsfaktorn från originaldatan 

3. Gör en regressionslinje med den säsongsrensade datan 

4. Projicera regressionslinjen genom den period som ska prognostiseras 

5. Skapa den slutgiltiga prognosen genom att anpassa regressionslinjen utifrån 

säsongsfaktorerna 
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Sammanfattning 

Nedan visas en sammanfattande tabell över det lagerstyrningsförslag som givits ovan. 

Tabell 5-2. Sammanställning av alternativa lagerstyrningsförslag 

    Uttagsfrekvens 
 
Lagervärde 

Låg Hög 

A 

 Återfyllnad (PeriodBeställning) 

 Återfyllnad med säsong (PB) 

 BP med EOQ (lågfrekvent och 
säsong) + Winter 

 BP med EOQ (lågfrekvent och 
säsong) + Croston 

 Återfyllnad (PeriodBeställning) 

 Återfyllnad med säsong (PB) 

 BP med EOQ (säsong) + Winter 

 BP med EOQ (säsong) + Regression  

B 

 BP med EOQ (lågfrekvent och 
säsong) + Croston 

 BP med EOQ (lågfrekvent och 
säsong) + exp. utjämning 

 BP med EOQ (lågfrekvent) + SL + 
Croston  

 BP med EOQ (lågfrekvent) + SL+ 
exp. utjämning 

 BP med EOQ (säsong) + Regression  

 BP med EOQ (säsong) + exp. utjämning 

 BP med EOQ + SL + Regression  

 BP med EOQ + SL + exp. utjämning 

C 

 BP med EOQ (lågfrekvent) + SL + 
exp. utjämning  

 BP med EOQ (lågfrekvent) + SL + 
Historisk medelvärde 

 BP med EOQ + SL + exp. utjämning 

 BP med EOQ + SL + Historisk 
medelvärde 

Som kan ses i Tabell 5-2 ovan föreslås ett antal olika lagerstyrningsvarianter vilka kräver olika typer 

av insamlad data. Vilken data som behövs framkommer ur nedanstående resonemang. 

Beställningspunktsystem 

Alla förslag som har beställningspunktsystem som förslag har någon form av EOQ som 

beställningsvolym vilken räknas ut enligt nedan. 

𝐸   √
    𝐷

   
 

Där: 

𝐸    𝐸                         

                  

𝐷  𝐸            

             

  𝑃             det                  

För att kunna räkna ut EOQ krävs alltså svar på följande frågor: 

Fråga 1: Vilken ordersärkostnad använder sig företaget av? 

Fråga 2: Vilken efterfrågan har de olika artiklarna? 

Fråga 3: Vilken lagerränta använder sig företaget av? 

Fråga 4: Vilket produktvärde har de olika artiklarna? 
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När ett beställningspunksystem används måste utöver beställningsvolymen även beställningspunkten 

bestämmas vilken beräknas enligt: 

 𝑃  𝐷   𝑇 

Där: 

 𝑃                    

𝐷  𝐸                     ℎ   

 𝑇         

För att kunna beräkna denna krävs alltså svaret på följande fråga: 

Fråga 5: Vilken är ledtiden från leverantör? 

Periodbeställningssystem 

Fyra av förslagen i Tabell 5-2 använder sig av någon form av periodbeställningssystem med 

återfyllnadsnivå. Alla dessa förslag använder sig av klassvis gemensamt inspektionsintervall som i 

grunden räknas ut enligt: 

𝐼  √
  ∑  𝑖

𝑛
𝑖=1

∑    𝑖  𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Där: 

𝐼  𝐺                               

 𝑖                                

 𝑖  𝑃                      

𝐷𝑖  𝐸                     ℎ                

             
 

All data som behövs för att räkna ut inspektionsintervallet fås alltså genom att svaren på fråga 1-5 

besvaras och inga nya frågor behöver ställas.  

Då återfyllnadsnivån ska beräknas används följande formel: 

                 𝐷𝑖𝑛𝑠  𝑖𝑛   𝐷    𝑖  

Där: 

𝐷          𝐸                                          

𝐷       𝐸                          

För att kunna räkna ut denna behövs alltså efterfrågan, längden på ett inspektionsintervall samt 

ledtiden. Allt detta kan räknas ut med hjälp av tidigare frågeställningar varför inga nya frågeställningar 

uppkommer här. 
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Säkerhetslager 

Vissa förslag använder sig av säkerhetslager vilket räknas ut enligt: 

𝑆    √𝜎 
   𝑇  𝜎  

  𝐷 ⏟              
 

 

Där: 

𝑆  𝑆    ℎ             

  𝑆    ℎ          

𝜎𝐷  𝐸                                        ℎ   

𝜎                                

 𝑇  𝐹                

𝐷  𝐹                      

Och k fås genom att först räkna ut servicefunktionens enligt formel nedan och sedan med hjälp av 

linjär interpolation få fram värdet med hjälp av Tabell 4-2 vilken återges nedan.  

 ( )  
(  𝑆)   

𝜎
 

Där: 

𝑆              𝑐      

  𝐴                     

𝜎  𝑆                  

Servicefunktionen 
( ( )) 

0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.08 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.00.5 0.001 

Säkerhetsfaktor 
( ) 

0.00 0.10 0.22 0.34 0.49 0.67 0.90 1.02 1.26 1.49 1.66 1.78 1.94 2.59 2.72 

Det som behövs för att kunna beräkna säkerhetslagrets storlek som inte tidigare frågor täcker in är 

alltså hur stora de olika standardavvikelserna är vilket ger följande frågeställningar: 

Fråga 6: Hur stor är efterfrågans standardavvikelse för de olika artiklarna? 

Fråga 7: Hur stor är ledtidens standardavvikelse för de olika artiklarna? 

Steg 4 - Ta fram en modell av systemet samt ett simuleringsverktyg 

För att utvärdera de föreslagna lagerstyrningsmetoderna måste de på något sätt jämföras med varandra 

och med det nuvarande styrsättet. Law (2007) menar att det ofta är orealistiskt att utföra experiment på 

det verkliga systemet och anser att det i dessa fall är nödvändigt att bygga en modell över systemet. 

För att kunna utnyttja modellen för att se hur den beter sig och de olika utgående prestandamåtten 

ändras med olika förutsättningar menar Ljung och Glad (2004) att modellen kan utsättas för varierande 

indata, så kallad simulering. 

Av den anledningen måste en modell byggas upp som agerar som det studerade lagret (systemet) för 

att sedan med hjälp av simulering kunna jämföra olika lagerstyrningsmetoder med varandra.  

Modellen som byggs upp över lagret i denna studie är väldigt enkelt uppbyggd. Den börjar med att ett 

startvärde på hur stort lagret är då modellen startar läggs in, vilket leder fram till följande fråga: 

Fråga 8: Hur stort är ingångslagret för de olika artiklarna? 
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Därefter ökar lagernivån med den mängd som inleveranserna kommer med och minskar med den 

mängd som utleveranserna tar med sig. Dessa är de egenskaper som behöver ingå för att kunna 

genomföra simuleringen på ett bra sätt. Ingen hänsyn tas till att varor skulle förstöras eller bli 

inkuranta i lager, anledningen till detta är att Bäckström (2012c) menar att produkterna är av den typ 

som håller länge samt att andelen produkter som går sönder i lager är låg. Att bortse från att artiklar 

kan bli inkuranta eller förstörda i lager skulle kunna leda till att modellen visar att nivån i lager är 

högre än vad den var i verkligheten, men enligt resonemanget ovan skulle detta inte påverka resultatet 

i det stora hela. 

Enligt Ljung och Glad (2004) ligger inte svårigheten i att bygga upp en modell utan istället i att erhålla 

en tillförlitlig modell och de hävdar därför att framtagna modeller på något sätt måste verifieras 

(valideras). Den modell av systemet som denna studie använder sig av känns dock så självklar då 

lagernivån ökar med mängden inlevererade produkter och minskar med mängden utlevererade 

produkter att validering känns överflödig och detta genomförs därför inte. 

Det finns en mängd av olika datorprogram som kan användas vid modellering och simulering, vissa 

mer avancerade än andra. Beroende på hur avancerad modell som ska byggas upp samt hur avancerat 

simuleringsprogram som behövs är vissa program mer lämpliga än andra. För att inte göra modellen 

och simuleringsverktyget alltför svårhanterligt har Microsoft Excel valts både för att bygga upp 

modellen och utföra simuleringen. Detta är ett program som många har tillgång till och kan hantera 

vilket medför att modellen och simuleringsverktyget blir relativt lätt att hantera jämfört med om ett 

mer avancerat simuleringsprogram valts. 

Meningen med simuleringsverktyget är att det ska kunna utvärdera alternativa lagerstyrningsmetoder 

därför måste det vara uppbyggt så att resultaten från simuleringarna av de olika 

lagerstyrningsmetoderna ska kunna jämföras med varandra. När ett simuleringsverktyg gjorts för en 

produkt som simulerar lagerrörelserna för en viss lagerstyrningsmetod, exempelvis beställningspunkt 

med ekonomisk orderkvantitet och säkerhetslager, kan detta verktyg användas för att även simulera 

andra artiklar som denna metod inte föreslagits för utan att merarbete krävs. Därför är det lämpligt att 

alla simuleringsobjekt simuleras med alla lagerstyrningsmetoder som finns föreslagna eftersom dessa 

kommer på köpet då verktyget för att simulera de metoderna redan finns framtaget. Att alla artiklar 

simuleras på samma sätt underlättar även för att kunna analysera och jämföra olika 

lagerstyrningsmetoder med varandra. Simuleringsverktyget är alltså utformat som ett verktyg som kan 

simulera alla de föreslagna lagerstyrningsmetoderna. 

Simuleringsverktyget är uppbyggt på så sätt att den efterfrågedata som ska simuleras läggs in i 

Exceldokumentet där även modellen för lagerutvecklingen är inlagd. Beställning av material initieras 

på olika sätt beroende på vilken lagerstyrningsmetod som används. Om periodbeställningssystem 

används läggs en beställning vid varje inspektionsintervall (om det inte krävs att en viss lagernivå 

passeras). Vid inspektionsintervall sker beställning då den prognosmetod som används säger att 

omsättningslagret precis kan täcka efterfrågan under den förväntade ledtiden. Prognoserna baseras på 

veckoefterfrågan för att prognosberäkningarna inte ska bli för invecklade.    

Eftersom allt sällan sker exakt som planerat händer det ofta att olika slags variationer uppstår så som 

variation i ledtid, brister i inleverans med mera och för att simuleringsverktyget ska stämma väl 

överens med verkligheten måste den ta hänsyn till sådana variationer. Variationerna i ledtid tas hänsyn 

till på så sätt att det för varje dag, med hjälp av Excel, tas fram ett värde som är normalfördelat runt 

ledtiden med en standardavvikelse, som fås från svaret på Fråga 7, avrundat till närmsta heltal. Ingen 

hänsyn tas till brister i inleveranser, detta för att modellen skulle bli komplex samt att handledaren på 
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Sto Scandinavia anser att dessa är små i sammanhanget. Att hänsyn inte tas till detta skulle kunna leda 

till att det simulerade lagret får större lager än vad det hade haft i verkligheten, men då Sto 

Scandinavia själva anser dessa brister sällsynta påverkar detta antagligen inte resultatet i någon större 

utsträckning. 

Att efterfrågedata behövs för att utföra simuleringarna är självklart men om simuleringsverktyget ska 

generera ny efterfråga som följer samma mönster som den historiska eller om historisk efterfråga ska 

användas rakt av är inte lika givet. För att lösa denna fråga förs följande resonemang. För att kunna 

undersöka om de förslag på lagerstyrningsmetoder är bättre än den som används på Sto Scandinavia i 

nuläget måste utfallen av lagerstyrningsmetoderna jämföras med varandra. Då metoden som i nuläget 

används på Sto Scandinavia innehåller subjektiva bedömningar av orderläggaren skulle det inte vara 

möjligt att generara nya data och simulera nuläget vilket medför att simuleringen sker med historisk 

efterfrågedata. 

För att kunna uppnå en hög reliabilitet i studien, det vill säga att samma resultat fås om studien 

genomförs igen då liknande förutsättningar råder, gäller det att tillräckligt många artiklar simuleras 

under en tillräckligt lång tid och att artiklar som är representativa för sin klass väljs ut. För att välja ut 

artiklar ur respektive klass tas hjälp från personal på Sto Scandinavia eftersom de antas inneha 

kunskap som inte författarna har. Det kan vara kunskap om exempelvis vilka artiklar som kan 

uteslutas från urvalet och så vidare. När artiklarnas simuleringstid och antalet artiklar bestäms måste 

även studiens tidsaspekt has i åtanke. Det bästa hade givetvis varit att simulera alla lagrets artiklar 

under hela den tid som det går att få ut efterfrågedata ifrån, men det alternativet känns inte praktiskt 

genomförbart för denna studie. Här gäller det därför att göra en avvägning om hur många artiklar och 

hur lång tid de ska simuleras för att studien ska ha hög reliabilitet och samtidigt inte ta alltför mycket 

resurser i anspråk. Gällande hur lång tid som artiklarna ska simuleras hade det varit önskvärt att 

simulera längre än två år för att täcka in olika fenomen som kan uppstå i form av hög- respektive 

lågkonjunkturer och liknande. Det finns dock endast heltäckande data från och med 2008 och det 

anses att det behövs minst två år för att regressionsanalysen ska ge bra resultat varför åren 2010-2011 

väljs som år att simulera på. Som grund för de prognosmetoder som kräver historisk efterfrågedata för 

att bestämma parametrar används åren 2008-2009. Angående hur många artiklar som ska simuleras ur 

varje klass kan det tyckas att fler artiklar borde väljas ur C-klasserna eftersom dessa klasser innehåller 

många fler artiklar än exempelvis A-klasserna, men eftersom det finns mer pengar att spara per artikel 

i A-klasserna väljs det att simulera lika många artiklar ur varje klass.  

För att kunna jämföra utfallet av simuleringen av de olika lagerstyrningsmetoderna med varandra samt 

hur utfallet var i verkligheten krävs det att ett antal prestationsmått definieras. Då syftet med denna 

studie är att: 

…undersöka och ge rekommendationer om hur lagerstyrning bör ske för partihandelföretag med 

starkt säsongsbetonat sortiment i avseende att reducera kapitalbindningen i lager utan att försämra 

leveransservicen. 

faller det naturligt att ett av de prestationsmått som måste finnas med är medelkapitalbindning i lager, 

eller medellagervärde, som definieras som medelvärdet av lagernivån i slutet av varje dag 

multiplicerat med produktvärdet. 

Ett närliggande mått till kapitalbindning är enligt Olhager (2000) lageromsättningshastighet som även 

det utgör ett viktigt prestationsmått. Lageromsättningshastigheten definieras som den årliga 

omsättningen dividerat med medellagervärdet under samma år.  
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Utöver dessa mått på kapitalbindning behövs även något prestationsmått som beskriver någon slags 

leveransservice, alltså ett mått som beskriver hur snabbt och fullständigt Sto Scandinavia kan leverera 

det som kunderna efterfrågar. Som mått på detta har lagertillgänglighet valts i samråd med 

handledaren på Sto Scandinavia. Detta eftersom det blir lättast att simulera samt att det är mest 

jämförbart med det mått som Sto Scandinavia får ut från sitt affärssystem som beskriver hur stor andel 

leveranser de levererat i tid. Vilket gör det möjligt att jämföra utfallet av de lagerstyrningssystem som 

simuleras med det utfall som blev i verkligheten. Lagertillgänglighet definieras som antalet order på 

artikelnivå som kan levereras direkt dividerat med totala antalet order på artikelnivå. 

Utöver detta behövs prestationsmått som beskriver hur bra prognosmetoderna presterar. Att föredra 

hade varit att välja ett mått som beskriver hur väl prognosen överensstämmer med efterfrågan inte bara 

i absoluta tal utan även hur stort prognosfelet blir i förhållande till efterfrågan. Detta för att det blir 

lättare att överblicka hur stort felet är. Exempel på ett mått med egenskaperna ovan är Mean Absoute 

Percentage som definieras enligt Formel 4-44 som: 

 𝐴𝑃𝐸  
 

 
 ∑

|  |

  

 

 =1

 

Där: 

 𝐴𝑃𝐸       𝐴        𝑃  𝑐       𝐸     

   𝑃                       

   𝐸                      

  𝐴                       

I nämnaren i Formel 4-44 finns dock   , efterfrågan i period t, som gör att detta mått endast går att 

använda då efterfrågan är skild från noll. Då denna studie behandlar artiklar vars efterfrågan är starkt 

varierande och därför ibland kan vara noll är MAPE inte lämpligt att använda. Istället väljs MAD 

(Mean Absolute Deviation) som enligt Olhager (2000) är det vanligaste sättet att kontrollera hur väl en 

prognos följer efterfrågeutvecklingen. MAD definieras enligt Formel 4-43 som: 

 𝐴𝐷                  

   𝐸                      

   𝑃                       

  𝐴                       

 𝐴𝐷  
 

 
 ∑|  |

 

 =1

 

Dessutom väljs även ME (Mean Error) då både Olhager (2000) och Edlund et al. (1999) anser att det 

även krävs en metod som tar hänsyn till tecknet på prognosfelet vilket inte MAD gör. ME definieras 

enligt Formel 4-48 som: 

 𝐸           

   𝑃                       

  𝐴                       

 𝐸  
 

 
 ∑  

 

 =1
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Steg 5 - Klassificera efter valda kriterier 

I detta steg utförs en klassificering av fallföretagets sortiment. Exakt i hur många klasser samt efter 

vilka kriterier bestäms i steg två. Fallföretagets sortiment delas alltså i det här steget in i olika klasser 

för att möjliggöra att lagerstyrning av olika produkter sker på ett differentierat sätt. Detta leder fram 

till frågan: 

Fråga 9: Vilka artiklar ingår i vilken klass? 

Steg 6 - Ta fram specifika simuleringsobjekt 

Då det, som beskrivs i steg 4, inte är resursmässigt möjligt att simulera alla artiklar måste det väljas ut 

ett antal artiklar ur varje klass. Att inte alla artiklar simuleras skulle kunna leda till att analysen av 

lagerstyrnings- och prognosmetoderna grundar sig på missvisande data om inte representativa artiklar 

väljs ut. För att de utvalda artiklarna ska vara representativa för sin klass är det viktigt att rätt artiklar 

väljs ut vilket enligt steg 4 görs med hjälp av personal på Sto Scandinavia. Frågan som ovanstående 

leder fram till är: 

Fråga 10: Vilka artiklar ska simuleras från vilken klass? 

Steg 7 - Simulera  

I detta steg används det verktyg som tagits fram för att simuleras de utvalda artiklarnas 

lagerutveckling med de föreslagna lagerstyrnings- och prognosmetoderna. Resultatet av 

simuleringarna redovisas i form av de framtagna prestationsmåtten. 

Steg 8 - Analysera resultat av simulering 

För att kunna ge rekommendationer om hur sortimentet bör styras måste resultatet av simuleringen 

analyseras. Detta för att se hur prestationsmåtten förändras med olika lagerstyrningsmetoder. Vilket 

ger följande fråga: 

Fråga 11: Hur påverkar val av lagerstyrningsmetod prestationsmåtten? 

Om rekommendationer gällande vilken prognosmetod som bör väljas ska kunna ges måste det 

analyseras hur prognosmetoderna påverkar prestationsmåtten. Vilket medför att följande fråga måste 

besvaras: 

Fråga 12: Hur påverkar val av prognosmetod prestationsmåtten? 

För att kunna ge rekommendationer om sortimentet bör klassificeras eller inte måste en analys 

gällande om differentierad lagerstyrning påverkar prestationsmåtten göras. Varför följande fråga måste 

besvaras: 

Fråga 13: Påverkar differentierad lagerstyrning prestationsmåtten? 

När rekommendationer gällande om och i så fall för vilka artiklar som säkerhetslager bör användas ska 

ges måste de grundas i en analys av resultaten från simuleringen. Därav följande frågeställning: 

Fråga 14: Vilken inverkan har användandet av säkerhetslager på prestationsmåtten?  

För att veta hur robusta resultaten av simuleringen är måste en känslighetsanalys göras. I en 

känslighetsanalys kan olika parametrar, så som ledtid och efterfråga, varieras mer än normalt för att se 

hur det påverkar prestationsmåtten. För att kunna utvärdera hur robust resultatet av simuleringen är 

måste följande fråga besvaras: 
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Fråga 15: Hur känslig är simuleringsresultatet för variationer? 

Steg 9 - Rekommendationer 

Syftet med studien är att ange hur lagerstyrningen bör ske för partihandelsföretag med ett starkt 

säsongsbetonat sortiment då målet är att reducera kapitalbindningen i lagret utan att försämra 

leveransservicen vilket måste speglas i rekommendationerna. När ett företag ska designa sin 

lagerstyrning nämner Oskarsson et al. (2006) tre nyckelfrågor som måste besvaras. Frågorna gäller när 

olika produkter ska beställas, hur mycket som ska beställs varje gång samt hur den osäkerhet som 

finns ska hanteras. Rekommendationerna som ges måste besvara de huvudfrågorna vilket ger följande 

frågeställningar: 

Fråga 16: När ska olika artiklar beställas? 

Fråga 17: Vilken volym av respektive artikel ska beställas varje gång? 

Fråga 18: Bör säkerhetslager användas? 

Eftersom efterfrågan för olika produkter varierar mycket både i tid och i kvantitet kan det innebära att 

olika produkter bör prognostiseras på olika sätt, något som bör framgå i rekommendationerna. Därav 

nästa frågeställning: 

Fråga 19: Hur ska efterfrågan prognostiseras för olika artiklar? 

I denna studie klassificerats sortimentet efter kriterierna lagervärde samt uttagsfrekvens om det är en 

lämplig klassificering måste framgå av rekommendationerna som alltså måste ge svar på följande 

frågeställning:   

Fråga 20: Ska sortimentet klassificeras och i så fall hur? 

Sammanställning syftesnedbrytning 

I analysmodellens två första steg fastställs det att sortimentet ska klassificeras och vilka parametrar 

detta ska grunda sig på. Det tredje steget går ut på att ge förslag utifrån teori på hur de olika klasserna 

ska styras och prognostiseras. I detta steg är det framför allt tre huvudfrågor som ska besvaras; När 

olika produkter ska beställas, hur mycket som ska beställas och hur osäkerhet ska hanteras. Utöver 

detta måste även en modell över systemet och ett simuleringsverktyg tas fram vilket görs i steg 4. 

Dessa fyra steg leder fram till nedanstående frågor som måste besvaras för att simulering av de olika 

förslagen ska kunna genomföras. 

Fråga 1: Vilken ordersärkostnad använder sig företaget av? 

Fråga 2: Vilken efterfrågan har de olika artiklarna? 

Fråga 3: Vilken lagerränta använder sig företaget av? 

Fråga 4: Vilket produktvärde har de olika produkterna? 

Fråga 5: Vilken är ledtiden från leverantör? 

Fråga 6: Hur stor är efterfrågans standardavvikelse för de olika produkterna? 

Fråga 7: Hur stor är ledtidens standardavvikelse för de olika produkterna? 

Fråga 8: Hur stort är ingångslagret för de olika produkterna? 

Men för att genomföra simuleringen måste det även bestämmas vilka artiklar som ska simuleras 

eftersom det inte är möjligt att simulera alla eftersom detta skulle vara för resurskrävande. För att 

kunna bestämma vilka artiklar som ska simuleras måste det först bestämmas vilka artiklar som ingår i 

vilken klass, vilket är steg 5 i analysmodellen, och medför att följande fråga måste besvaras: 

Fråga 9: Vilka artiklar ingår i vilken klass? 
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När det är fastställt vilka artiklar som ingår i vilken klass är det möjligt att välja ut vilka artiklar som 

ska simuleras från de olika klasserna vilket är steg 6 i analysmodellen. Detta steg kräver svar på 

följande fråga:  

Fråga 10: Vilka artiklar ska simuleras från vilken klass? 

När fråga 1-10 är besvarade är de möjligt att genomföra steg 7 i analysmodellen – simulering. När 

simuleringen genomförts finns resultat på hur olika förslag presterat i simuleringen i form av olika 

prestationsmått som analyseras i steg 8. De frågor som behöver besvaras i analysen är: 

Fråga 11: Hur påverkar val av lagerstyrningsmetod prestationsmåtten? 

Fråga 12: Hur påverkar val av prognosmetod prestationsmåtten? 

Fråga 13: Hur påverkar differentierad lagerstyrning prestationsmåtten? 

Fråga 14: Vilken inverkan har användandet av säkerhetslager på prestationsmåtten?  

Fråga 15: Hur känsligt är simuleringsresultatet för variationer?  

Svaret på fråga 11 och 13 leder fram till att följande två frågor kan besvaras: 

Fråga 16: När ska olika artiklar beställas? 

Fråga 17: Vilken volym av respektive artikel ska beställas varje gång? 

Med hjälp av svaret på fråga 14 och 13går det att besvara: 

Fråga 18: Bör säkerhetslager användas? 

Det svar som fås på fråga 12 och 13 leder fram till att frågan nedan kan besvaras. 

Fråga 19: Hur ska efterfrågan prognostiseras för olika artiklar? 

Med det svar som fås på fråga 13 kan nedanstående fråga besvaras: 

Fråga 20: Ska sortimentet klassificeras och i så fall hur? 

När fråga 16-20 ovan besvaras måste även hänsyn tas till hur robusta resultaten är, alltså svaret på 

fråga 15. Då fråga 16-20, som är steg 9 i analysmodellen, är besvarade kan rekommendationer ges om 

hur lagerstyrning bör ske och syftet kan då anses uppfyllt. Denna sammanfattning av analysmodellen 

åskådliggörs i Figur 5-4 nedan. 
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Figur 5-4. Sammanställning syftesnedbrytning  
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6 Metod 

Detta kapitel inleds med ett stycke om vilken ansats som valts för studien. Detta för att tydliggöra 

varför rapporten är uppbyggd som den är. Därefter beskrivs studiens tillvägagångssätt utifrån det 

Wahlbinska U:et där varje steg förklaras utförligt exempelvis i form av hur datainsamling gått till och 

vilken inriktning olika steg av studien har. 

6.1 Val av ansats 
Val av ansats handlar om hur studien ska ske rent praktiskt, Lekvall och Wahlbin (2001) delar in 

ansatsen i två huvuddelar, den första rörande om ett enskilt fall ska analyseras på djupet eller flera fall 

mer översiktligt och den andra delen rörande om kvalitativa eller kvantitativa metoder ska användas i 

arbetet. Denna studie utgår ifrån ett fallföretag och undersöker hur dess lager bör styras, 

rekommendationerna blir då giltiga även för andra företag i liknande situation som fallföretagets. 

Detta innebär att en fallstudieansats har antagits vilket enligt Lekvall och Wahlbin (2001) innebär att 

ett fall studeras på djupet för att komma fram till den typen av slutsatser och rekommendationer som 

eftersträvas. Kvantitativa studier omfattar all slags information som kan uttryckas och analyseras i 

sifferform medan kvalitativa är motsatsen till kvalitativa, vilket vill säga är information som inte kan 

uttryckas eller analyseras i numerisk form (Lekvall & Wahlbin, 2001). I denna studie används både 

kvalitativa eller kvantitativa metoder beroende på i vilket skede studien befinner sig. I nästa avsnitt, 

6.2 Tillvägagångssätt, beskrivs när respektive metod används i studien. 

6.2 Tillvägagångssätt 
Lekvall och Wahlbin (2001) förklarar att en typisk undersökning är uppbyggd av sju huvudsteg som 

måste genomgås för att undersökningen ska vara väl genomförd. Det första steget kallas för analys av 

beslutssituation och handlar om att klarlägga bakgrunden till undersökningen och därmed även 

studiens syfte. Precisering av undersökningsuppgift är det andra steget som går ut på att sammanställa 

en referensram och utifrån den och studiens syfte komma fram till delfrågor som används för att 

uppfylla syftet med studien. Steg nummer tre benämns som val av ansats, metodik och teknik och 

beskriver vilken ansats studien har samt vilken metod som används för att besvara frågeställningarna. 

Det fjärde steget, Fältarbete och sammanställning av data, handlar om insamlande och 

sammanställande av den information som behövs för att besvara frågeställningarna. Analys av 

grunddata är nästa steg och behandlar precis som det låter analyser av den grunddata som samlats in. 

Fortsatt analys och tolkning vidarebehandlar de analyser som gjorts i föregående steg. Det sista steget, 

utarbetande av rekommendationer, handlar om att dra slutsatser från de analyser som gjorts samt att 

föra en diskussion om hur generella de dragna slutsatserna är. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
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I Figur 6-1 nedan visualiseras Lekvall och Wahlbins (2001) sju huvudsteg. 

 

Figur 6-1. Huvudstegen i en undersökning (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

För att denna studie ska vara välstrukturerad samt använda en vetenskaplig metod som är allmänt 

accepterad genomgås Lekvall och Wahlbins (2001) sju huvudsteg i samma ordning som de 

presenterades ovan. För att tydligt beskriva tillvägagångssättet förklaras ett huvudsteg i taget där det 

även framgår vilken inriktning som studien har i olika skeden samt vilken eller vilka 

datainsamlingsmetoder som används. 

6.2.1 Analys av beslutssituation 

Denna inledande del av undersökningen går ut på att kartlägga bakgrunden till undersökningen och 

därmed även studiens syfte. Då lite kunskap finns om ett specifikt problem bör explorativa, 

undersökande, studier utföras som enligt Lekvall och Wahlbin (2001) används för att ge en 

grundläggande kunskap inom ett område som tidigare inte behandlats. Inledningsvis sker därför 

kvalitativ datainsamling genom att primärdata, alltså data som samlas in för den aktuella studien, 

inhämtas med hjälp av ostrukturerade personliga intervjuer vilket enligt Lekvall och Wahlbin (2001) 

samt Björklund och Paulsson (2003) snarare är en diskussion mellan intervjuaren och respondenten 

som inte kräver någon djupare förplanering. 

Intervjuer är en datainsamlingsmetod som används i stor utsträckning inom systemsynsättet (Arbnor 

och Bjerke, 2004), nästan alltid i form av personliga intervjuer. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) är 

fördelen med personliga intervjuer de nästan obegränsade möjligheterna att ställa olika typer av frågor, 

inklusive frågor med bilder, mätskalor och andra illustrationer. 

För att minska risken för missuppfattningar och hålla en så hög validitet om möjligt deltar alltid båda 

författarna vid alla intervjutillfällen. Informationen som erhålls skrivs ner direkt antingen på dator eller 

för hand under diskussionens gång, detta för att ingenting ska glömmas bort. Om oklarheter uppstår 

ställs kontrollfrågor alternativt att respondenten får förklara närmare.  

När bakgrunden klarlagts utformas studiens syfte tillsammans med handledaren från Linköpings 

Tekniska Högskola. Utifrån syftet ges därefter uppdragsgivaren möjlighet att ge direktiv och krav om 

studiens tillvägagångssätt eller hur resultat ska utformas.  

Oskarsson et al. (2006) menar att i början av ett logistiskt förändringsarbete bör det fastställas vilka 

delar av företaget som berörs, målet med projektet samt vilken tid som finns till förfogande. 
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Förutsättningarna klargörs genom deskriptiva studier om fallföretaget och dess situation vilket mynnar 

ut i en systemanalys som baseras på Churchmans (1978) fem punkter vilka enligt honom bör hållas i 

åtanke vid resonemang kring ett systems innebörd. Deskriptiva studier går ut på att kartlägga hur 

någonting ser ut i form av dess aktörer, produkter och storlek, utan att förklara varför det ser ut som 

det gör (Lekvall & Wahlbin, 2001). Denna del av studien genomförs med hjälp av kvalitativa metoder 

och data samlas in i form av semistrukturerade intervjuer samt genom att studera företagets 

årsredovisning och hemsida. Semistrukturerade intervjuer är en intervjuform med på förhand 

nerskrivna frågor som intervjun utgår ifrån, men utifrån svaren som fås kan följdfrågor ställas och 

intervjuaren behöver inte följa manus till punkt och pricka (Lekvall & Wahlbin, 2001; Björklund & 

Paulsson, 2003). 

För att ge respondenten möjlighet att sätta sig in i frågorna mailas frågorna i förväg.  Informationen 

som framkommer under intervjuns gång skrivs ner direkt antingen på dator eller för hand för att 

ingenting ska förglömmas. Om oklarheter uppstår ställs kontrollfrågor alternativt att respondenten får 

förklara närmare. För att stärka validiteten får anställda på fallföretaget läsa igenom rapportens tre 

inledande kapitel när de skrivits färdigt så att inga felaktigheter uppkommit. 

Sammanfattningsvis genomförs alltså analys av beslutssituationen i de tre inledande kapitelen vilket 

visualiseras i Figur 6-2 

 

Figur 6-2. Analys av beslutssituation med ingående kapitel 

6.2.2 Precisering av undersökningsuppgift 

Precisering av undersökningsuppgift går ut på att sammanställa en referensram och utifrån den och 

studiens syfte komma fram till delfrågor som används för att uppfylla syftet med studien. För att 

sammanställa en referensram genomfördes nu förklarande studier. Förklarande studier går ett steg 

längre än deskriptiva studier och förklarar samband mellan hur olika saker hänger ihop (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Detta görs på ett teoretiskt plan, Björklund och Paulsson (2003) kallar denna 

inriktning explanativ och förklarar den liknande Lekvall och Wahlbin (2001) som en inriktning som 

används då kunskap på en högre nivå söks och avser både beskriva och förklara. För att erhålla en 

referensram måste någon form av datainsamling göras. Enligt Björklund och Paulsson (2003) lämpar 

sig litteraturstudier bra för att undersöka vilken kunskap som finns sedan tidigare och med hjälp av 

den bygga upp en referensram. 

Litteraturstudier består av alla former av skrivet material såsom böcker, artiklar och tidsskrifter 

(Björklund & Paulsson, 2003; Ejvegård, 2003). Den stora fördelen med den här metoden är att det går 

att samla in mycket information under en kort tidsperiod (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Detta 

måste dock vägas mot vilken typ av information det är som erhålls då det är sekundärdata, alltså data 

som inte samlats in till studien i fråga och därför kan vara missvisande (Jacobsen, 2002). Han förklarar 

att exempel på frågor som måste tas i beaktning är om de källorna som informationen kommer ifrån 

går att lita på och om syftet datan tagits fram för påverkar dess användbarhet. En annan nackdel är att 
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bristfälliga sökrutiner kan leda till att teoribasen som studien bygger på kan bli undermålig (Björklund 

& Paulsson, 2003). 

För att undvika nackdelarna som kan uppstå på grund av sekundärdata genomförs två åtgärder. Den 

första är att det i första hand är förstahandskällor som används, det vill säga att det är författaren som 

det refereras till som skrivit om området och alltså inte en författare som skrivit vad en annan 

författare har skrivit inom området. När andrahandskällor används är det erkända författare som skrivit 

om saker som anses som vedertagna. Den andra åtgärden är att datatriangulering används så mycket 

som möjligt för att undvika feltolkning av författare. Med datatriangulering menas att flera olika källor 

används för att beskriva samma sak (Björklund & Paulsson, 2003). 

Sökning efter artiklar med innehåll aktuella för denna studie sker på databaser som bland annat 

innehåller artiklar rörande logistik och prognostisering. De databaser som framför allt används är 

Scopus, Business Source Premier samt Google Scholar. Sökningen går till på så sätt att ett antal 

nyckelord skrivs in, när sedan en artikel som verkar aktuell för denna studie hittas skummas den 

igenom för att se om den kan tillföra något och sedan kontrolleras om det finns några för denna studie 

intressanta artiklar som den lästa artikeln refererar till. En detaljerad redovisning om hur 

artikelsökningen går till återges i Bilaga 4. 

Sökning efter böcker med relevant teori sker på Linköpings universitets bibliotek. Sökningen går till 

på så sätt att sökord som ansågs relevanta för studien testas i sökmotorn och resultaten som kommer 

upp granskas varefter intressanta titlar skummas igenom för att senare mer noggrant läsas igenom om 

den verkar relevant. En lista på sökord, träffar och referenser kan ses Bilaga 4. 

För att bryta ner syftet i delfrågor förs en problemdiskussion utifrån referensramen och det aktuella 

företagets problem angående hur arbetet med studien ska fortskrida vilket leder fram till en 

analysmodell som stegvis beskriver hur syftet ska uppnås. Ur problemdiskussionen klargörs målet 

med lagerstyrningen och därefter fastställs med hjälp av referensramen hur sortimentet ska 

klassificeras för att nå dessa mål. Förslag ges på hur respektive klass ska styras gällande 

lagerstyrnings- och prognosmetod. Eftersom studien ska undersöka hur dessa förslag påverkar 

lagerutvecklingen över tiden där säsong och eventuell trend gör sig påmind används tidsserieanalys. I 

en renodlad tidsserieanalys är tiden den enda förklaringsvariabel som intresserar undersökarna 

(Lekvall & Wahlbin, 2001). Då denna studie även tar hänsyn till andra parametrar än tiden blir det 

därför inte en renodlad tidsserieanalys. För att kunna utvärdera hur lagerutvecklingen blir för olika 

lagerstyrningsförslag på fallföretagets sortiment tas en modell av systemet fram och likaså ett verktyg 

som kan simulera lagerutvecklingen.  

Precisering av undersökningsuppgift består alltså av framtagandet av en referensram samt en 

uppgiftsprecisering. I uppgiftspreciseringen genomförs analysmodellens första fyra steg vilket speglas 

av Figur 6-3. 
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Figur 6-3. Precisering av undersökningsuppgiften med ingående kapitel och analyssteg 

6.2.3 Val av ansats, metodik och teknik 

I denna del av undersökningen beskrivs vilken ansats studien har, tillvägagångssättet samt hur de 

preciserade frågeställningar som framkom i kapitel 5 Uppgiftsprecisering ska besvaras. 

När val av ansats görs är det viktigt att reda ut vilken typ av slutsatser och rekommendationer som 

eftersträvas (Lekvall & Wahlbin, 2001). Då denna studies rekommendationer ska vara giltiga för 

företag i samma situation som företaget som studeras behövs inte flera olika fall studeras och 

jämföras. Vilket medför att en fallstudieansats är lämplig att anta.   

I kapitel 5 Uppgiftsprecisering arbetas en analysmodell fram som beskriver hur syftet steg för steg ska 

uppnås. Problemdiskussionen kring de olika stegen ledde fram till ett antal frågeställningar inom olika 

problemområden som måste besvaras för att uppfylla syftet. För att möjliggöra fältarbete och 

sammanställning av data vilket är nästa huvudsteg måste en metodbeskrivning göras som förklarar hur 

de första tio frågeställningarna ska besvaras. Frågeställningarna tillhör alltså områdena:  

 När beställning ska göras 

 Hur mycket som ska beställas varje gång 

 Om säkerhetslager ska användas för att hantera osäkerhet 

 Klassificering 

I Figur 6-4 nedan urskiljs vilka frågeställningar som tillhör respektive problemområde. 

4. Referensram 
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Figur 6-4. Problemområden med frågeställningar 

När ska beställning göras? 

Frågorna i detta problemområde är att reda ut ledtiden från leverantören, vad ingångslagret är för olika 

artiklar samt vad artiklarna har för efterfråga alltså fråga 5, 8 och 2 som kan ses i Figur 6-4. Dessa 

frågor måste alltså besvaras för att det ska vara möjligt för simuleringsverktyget att bestämma när en 

beställning ska läggas med olika lagerstyrningsmetoder. Det som ska tas fram är alltså olika numeriska 

värden vilket kräver att kvantitativa datainsamlingsmetoder används. Denna studie använder befintlig 

data och statistik i form av historisk data, alltså sekundärdata, för att reda ut dessa frågeställningar. 

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) ligger det huvudsakliga problemet när det gäller sekundärdata av 

detta slag i att söka reda på rätt information. Då fallföretaget sedan april 2007 har använt affärsystemet 

SAP (Karlsson, 2012a) medför det att den sökta informationen finns relativt lättillgängligt. 

Hur mycket ska beställas varje gång?   

För att simuleringsverktyget på ett korrekt sätt ska veta hur mycket som ska beställas måste det vara 

känt vilken ordersärkostnad och lagerränta företaget använder sig av, artiklarnas produktvärde och 

även artiklarnas efterfråga. Dessa frågor motsvarar fråga 1, 3, 4 och 2 vilket ses i Figur 6-4. Även 

svaren på dessa frågor är i numerisk form vilket alltså kräver kvantitativa datainsamlingsmetoder. Hur 

efterfrågan ska redas ut förklaras i föregående avsnitt När ska beställning göras?  

Eftersom även produktvärdet finns inlagt i affärssystemet inhämtas det på samma sätt. Då inte 

företaget använder ordersärkostnad i dagsläget får denna uppskattas tillsammans med operativ 

inköpare samt handledare på företaget. Inte heller någon specifik lagerränta finns uträknad vilket 

medför att även den uppskattas tillsammans med handledare utifrån företagets kalkylränta. Eftersom 

dessa värden eventuellt inte är helt korrekta ingår dessa parametrar i känslighetsanalysen vilket 

diskuteras i Steg 8 - Analysera resultat av simulering i avsnitt 5.2.2 Syftesnedbrytning. Då artiklarnas 

produktvärde av fallföretaget anses vara en företagshemlighete presenteras inte dessa värden i 

rapporten. 

Ska osäkerhet hanteras med säkerhetslager? 

För att kunna beräkna säkerhetslager för olika artiklar måste fråga sex och sju besvaras. Det är alltså 

frågor som rör artikarnas standardavvikelse gällande efterfråga och ledtid. Även svaren på dessa frågor 

är av numerisk form vilket kräver kvantitativa datainsamlingsmetoder. Genom att inhämta historisk 

data gällande när ordar har lagts av fallföretaget och när de sedan har ankommit till Linköping kan 
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med det hjälp av Microsoft Excel beräknas hur ledtidens standardavvikelse och fördelning ser ut. 

Även efterfrågans standardavvikelse kan beräknas med Microsoft Excel efter att historisk data 

insamlats från affärssystemet.   

Klassificering 

För att göra en klassificering av fallföretagets sortiment och få fram vilka artiklar som tillhör vilken 

klass, alltså besvara fråga nio, måste artikelspecifik data gällande lagervärde, uttagsfrekvens under ett 

år samt efterfrågad volym under samma år samlas in. Året som ligger till grund för klassificeringen är 

2011 och denna kvantitativa data inhämtas från affärssystemet. När datan är insamlad görs 

klassificeringen enligt tillvägagångssättet vilket fastslogs i Steg 2 - Fastställ hur sortimentet ska 

klassificeras i avsnitt 5.2.2 Syftesnedbrytning.    

När sortimentet är klassificerat ska simuleringsobjekt väljas ut ur respektive klass för att sedan 

simuleras. Anledningen till att inte hela sortimentet kan simuleras är att tiden för denna studie inte 

räcker till. Då sortimentet delas in i sex klasser skulle det exempelvis medföra att om tio artiklar i 

respektive klass väljs ut blir det totala antalet simuleringsobjekt 60 stycken vilket ur tidssynpunkt 

anses vara för många. Om fem objekt väljs ut ur respektive klass medför det totalt 30 

simuleringsobjekt. Att simulera 30 artiklar känns tidsmässigt genomförbart. Av den anledningen sätts 

antalet simuleringsobjekt från respektive klass till fem stycken. Diskussion om detta antal påverkar 

resultatet förs i avsnitt 9.2.1 Direktiv och avgränsningar. Vilka artiklar det blir besvarar fråga 10 och 

valet görs i samråd med handledare och operativ inköpare på fallföretaget i form av en ostrukturerad 

intervju där området representativa simuleringsobjekt diskuteras. Anledningen till det är att de anses 

ha erfarenheter och kunskaper som kan behövas och synpunkter på artikelvalet som författarna inte 

har. Dock ska de valda simuleringsobjekten vara representativa för dess klass vilket medför att de bör 

vara centrerade till mitten av sin klass vilket visualiseras i Figur 6-5 nedan. 

 

Figur 6-5. Simuleringsobjektens spridning 

Val av ansats, metodik och teknik består alltså av att studiens ansats fastställs, en förklaring om hur de 

preciserade frågeställningarna i 5.2.2 Syftesnedbrytning ska besvaras ges och hela studiens 

tillvägagångssätt presenteras. Allt detta görs i studiens kapitel 6 Metod vilket ses i Figur 6-6 nedan. 
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Figur 6-6. Val av ansats metodik och teknik med ingående kapitel 

6.2.4 Fältarbete och sammanställning av data 

Detta steg, det fjärde huvudsteget i det Wahlbinska U:et, handlar om insamlande och sammanställande 

av den information som behövs för att besvara frågeställningarna. Detta skede av studien får enligt 

Lekvall och Wahlbin (2001) en deskriptiv inriktning eftersom en beskrivning av hur nuläget ser ut ska 

göras utan att förklara varför det ser ut som det gör. Hur data inhämtas beskrevs i 6.2.3 Val av ansats, 

metodik och teknik och är av kvantitativt slag.  

När datan är insamlad ska sortimentet klassificeras vilket är steg fem i analysmodellen och därefter ska 

fem simuleringsobjekt ur respektive klass väljas ut, steg sex i analysmodellen. Dessa artiklar ska 

därefter simuleras, steg sju i analysmodellen, med hjälp av simuleringsverktyget som tas fram i Steg 4 

- Ta fram en modell av systemet samt ett simuleringsverktyg avsnitt 5.2.2 Syftesnedbrytning. 

Simuleringens resultat består av ett antal prestationsmått vilka beskriver hur väl olika lagerstyrnings- 

och prognosmetoder fungerar för de simulerade artiklarna. Dessa prestationsmått är då det som ska 

ligga till grund för analys.  

I denna del av studien som återfinns i kapitel 7 Simulering genomförs analysmodellens steg fem, sex 

och sju som består i att genom fältarbete sammanställa data som behövs för vidare analys och 

tolkning. I Figur 6-7 nedan ses vilket kapitel och steg ur analysmodellen som hör ihop med denna del 

av studien. 

 

Figur 6-7. Fältarbete och sammanställning av data med ingående kapitel och steg i analysmodellen 

6.2.5 Analys av grunddata 

I denna del av studien ska den sammanställda datan analyseras. Hur mycket kunskap som finns inom 

det område en studie behandlar kan enligt Björklund och Paulsson (2003) ha stor betydelse för vilken 

inriktning en studie får. I detta skede av studien finns all information som behövs och den ska 

analyseras. Nu ska studien analysera och förklara samband mellan hur säkerhetslager, klassificering 

samt lagerstyrnings- och prognosmetoder påverkar prestationsmåtten vilket gör att studien i detta 

skede får en förklarande inriktning. Förklarande studier går enligt Lekvall och Wahlbin (2001) ett steg 

djupare än deskriptiva studier och förklarar samband mellan olika saker. Björklund och Paulsson 

(2003) kallar denna inriktning explanativ och förklarar den liknande Lekvall och Wahlbin (2001) som 

en inriktning som används då kunskap på en högre nivå söks och avser både beskriva och förklara. 

I kapitel 5 Uppgiftsprecisering arbetades studiens analysmodell fram och syftet bröts ned i 

frågeställningar utifrån den. När steg 7- Simulering i analysmodellen genomförts kan frågeställningar 

rörande prestationsmått och resultatets validitet besvaras, se Figur 6-8.  
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Klassificera sortimentet 

Simulera 

Fältarbete och sammanställning 

av data 



81 

 

 

Figur 6-8. Frågeställningar rörande prestationsmått och resultatets validitet 

Frågorna behandlar hur användandet av säkerhetslager, klassificering samt val av lagerstyrnings- och 

prognosmetod påverkar prestationsmåtten, alltså fråga 11, 12, 13 och 14. Alla simuleringsobjekt 

simulerats enligt alla de lagerstyrningsförslag som gavs i Steg 3 - Ge förslag på hur respektive klass 

ska styras i avsnitt 5.2.2 Syftesnedbrytning. Anledningen till det är att mer underlag som kan 

undersökas och analyseras erhålls för att reda ut vilka samband som råder mellan olika parametrar. 

För att undersöka hur känsligt simuleringsresultatet är för variationer och därmed besvara fråga 15 

genomförs en känslighetsanalys. Känslighetsanalysen genomförs på så sätt att olika parametrars 

värden ändras och därefter kontrolleras hur denna ändring påverkar prestationsmåtten. Anledningen 

till att en känslighetsanalys görs är för att viss information som har erhållits eventuellt kan variera med 

tiden eller inte är helt exakt. Därför innehåller känslighetsanalysen följande parametrar:  

 Ledtid  

 Ledtidsvariation 

 Lagerränta 

 Ordersärkostnad 

 Efterfrågan 

 Minsta beställningspunkt vid periodbeställningssystem 

Känslighetsanalysen görs genom att undersöka resultatet av simuleringarna när de ovanstående 

parametrarnas värde ändras med följande kvantitet: ± 50 %.  

Analys av grunddata genomförs i kapitel 8 Analys och delvis genomförs steg 8 i analysmodellen vilket 

visas av figuren nedan. 

 

Figur 6-9. Analys av grunddata med ingående kapitel och analyssteg 

6.2.6 Fortsatt analys och tolkning 

Denna del av studien vidarebehandlar tidigare analyser som gjorts vilket medför att studiens inriktning 

även i denna del är vad Lekvall och Wahlbin (2001) kallar förklarande eller vad Björklund och 

Paulsson (2003) kallar explanativ.   

När frågeställningarna 11 till och med 15 besvaras i Analys av grunddata kan nästkommande fem 

frågeställningar besvaras som kan ses i Figur 6-10 nedan. 

Simulering 

Fråga 15 Fråga 14 Fråga 13 Fråga 12 Fråga 11 

8. Analys Analysera resultat av simulering Analys av grunddata  
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Figur 6-10. Frågeställningar för fortsatt analys och tolkning 

Frågorna 16 och 17 rör när och hur mycket av respektive artikel som ska beställas. Dessa frågor 

besvaras genom att undersöka vilka lagerstyrningsförslag som ger den lägsta kapitalbindning med 

kravet att lagertillgängligheten inte får försämras. Även fråga 18 och 19, som behandlar om 

säkerhetslager bör användas samt vilken prognosmetod som passar bäst till olika artiklars efterfråga, 

besvaras på likande sätt nämligen genom att analysera prestationsmåtten. Frågan gällande om 

sortimentet bör klassificeras eller inte, fråga 20, besvaras genom att analysera om merarbetet en 

differentierad lagerstyrning ger uppvägs av en lägre kapitalbindning.  

Fortsatt analys och tolkning genomförs i kapitel 8 Analys och steg 8 i analysmodellen slutförs vilket 

visas av Figur 6-11 nedan. 

 

Figur 6-11. Fortsatt analys och tolkning med ingående kapitel och analyssteg 

6.2.7 Utarbetande av rekommendationer 

Utarbetande av rekommendationer handlar om att dra slutsatser från de analyser som gjorts, vilket 

visualiseras i Figur 6-12, samt att föra en diskussion om hur generella de dragna slutsatserna är. 

 

Figur 6-12. Analysens frågeställningar leder fram till rekommendationer 

Rekommendationerna som ges syftar till att ge vägledning och föreslå åtgärder. Björklund och 

Paulsson (2003) menar att när detta är syftet får studien en normativ inriktning. Denna inriktning 
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kallas av Lekvall och Wahlbin (2001) förutsägande studier och de menar att när syftet med en studie är 

att göra en prognos eller liknande med hjälp av redan exsisterande kunskap, ungefär det som ska göras 

i denna del av studien, blir inriktningen av typen förutsägande studier.  

Med hjälp av tidigare analys dras här alltså slutsatser och utifrån dessa ges rekommendationer om hur 

partihandelföretag med starkt säsongsbetonat sortiment bör styra sina lager. Rekommendationerna tar 

förutom prestationsmåtten även hänsyn till hur mycket resurser som krävs för de olika 

lagerstyrningsmetoderna vilket innebär att en avvägning görs om en mer avancerad och 

resurskrävande metod reducerar kapitalbindning så mycket och/eller förbättrar lagertillgängligheten så 

mycket att det väger upp kostnaderna de extra resurserna medför. 

I denna del av studien förs även diskussioner gällande vari studiens bidrag ligger samt hur generella 

rekommendationerna är och när de kan vara användbara även för andra företag. Utarbetande av 

rekommendationer görs i kapitel 9 Slutsats och motsvaras av det slutliga steget i analysmodellen vilket 

visualiseras i Figur 6-13 nedan. 

 

Figur 6-13. Utarbetande av rekommendationer med ingående kapitel och analyssteg 

6.3 Rapportens uppbyggnad 
För att förtydliga hur rapporten är uppbyggd visas nedan en sammanfattande figur. Till vänster visas 

Lekvall och Wahlbins (2001) sju huvudsteg som denna studie genomgår och bredvid dem visas vilka 

av rapportens kapitel som ingår i respektive huvudsteg. Slutligen ses i vilket kapitel som 

analysmodellens olika steg genomförs. 

9. Slutsats Rekommendationer Utarbetande av rekommendationer 
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Figur 6-14. Rapportens uppbyggnad 
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7 Simulering 

Detta kapitel inleds med att fallföretagets sortiment klassificeras enligt tidigare fastställd metod så att 

därefter fem simuleringsobjekt kan väljas ut ur respektive klass. Innan simulering kan göras måste 

först viss data samlas in vilket presenteras i avsnitt 7.3. Kapitlet avslutas med en förklaring om vilka 

formler som simuleringsverktyget är uppbyggt av  samt sammanställningar av simuleringsresultaten 

från respektive klass. 

7.1 Klassificera sortimentet 
För att reda ut vilka artiklar som tillhör vilken av de sex klasserna görs klassificeringen av sortimentet 

enligt stycke Steg 2 - Fastställ hur sortimentet ska klassificeras i 5.2.2 Syftesnedbrytning utifrån 

lagervärdet och uttagsfrekvensen enligt i samma stycke fastställd metod och klassificeringsgränser. 

Nedan i Diagram 7-1 visas hur det ackumulerade lagervärdet är fördelat mellan artiklar levererade från 

Sto AG. Som kan ses står en väldigt liten del av artiklarna för en stor del av lagervärdet, ungefär tio 

procent av alla artiklar står för nästan hundra procent av lagervärdet. 

 

Diagram 7-1. Fördelning mellan ackumulerat lagervärdet och sortimentets artiklar 

För att tydligare visa hur artiklarna delas in i klasser ges nedanstående diagram. Det är baserad på 

samma data som den ovanstående men visar en mindre del av andelen artiklar. Som kan ses i Diagram 

7-2 står ungefär 1,1 % av artiklarna för ungefär 70 % av det totala lagervärdet. Dessa 1,1 procenten, 

motsvarande 36 artiklar, tillhör därför A-klassen. Artiklarna i intervallet 1,1–3,7 % står för lagervärdet 

mellan 70-90 % alltså 20 % av lagervärdet. Dessa artiklar är 84 stycken till antalet och tillhör B-

klassen. Resterande 3125 artiklar hamnar i C-klassen. I diagrammet nedan visas även klassgränserna. 
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Diagram 7-2. Klassindelning utifrån lagervärdet 

Klassificeringen utifrån uttagsfrekvensen delar in sortimentet i klasserna Hög och Låg. Som 

förklarades i stycke Steg 2 - Fastställ hur sortimentet ska klassificeras i 5.2.2 Syftesnedbrytning består 

klassen med högfrekventa artiklar av de artiklar vars ackumulerade uttag utgör 50 % av de totala 

uttagen. Enligt Diagram 7-3 nedan står 1,54 % av artiklarna för 50 % av de totala uttagen. Vilket 

medför att dessa 1,54 %, motsvarande 50 stycken artiklar; hamnar i den högfrekventa klassen. 

Anledningen till att det blir så pass få artiklar beror på att endast 27 % av artiklarna hade något uttag 

under 2011. 

 

Diagram 7-3. Fördelning mellan ackumulerat uttag och sortimentets artiklar 
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Tabell 7-1 nedan visar hur många artiklar som hamnar i respektive klass. Ur tabellen kan även utläsas 

hur stor del av det ackumulerade lagervärdet respektive uttagsfrekvensen som respektive klass innehar. 

Dessa procentsatser är alltså de som tagits fram i ovanstående resonemang. 

Tabell 7-1. Antal artiklar i respektive klass 

 

7.2 Välj simuleringsobjekt 
Enligt stycke Klassificering i avsnitt 6.2.3 Val av ansats, metodik och teknik ska valet av artiklar göras 

så att de blir representativa för sina respektive klasser. Ur varje klass väljs fem stycken artiklar ut som 

ska simuleras. Tillsammans med handledare från fallföretaget valdes artiklar ut och i Tabell 7-2 edan 

är de gulmarkerade. I klasserna A-Hög, A-Låg, B-Hög och C-Hög fanns det inte så många artiklar att 

välja mellan från början och efter att de vars historiska data inte sträckte sig till början av 2008 och de 

artiklar som delvis tillverkas i Linköping, exempelvis olika färgkombinationer som blandas, plockas 

bort återstod det endast mellan fem och tio artiklar i dessa klasser. Varför det var de enda som kunde 

väljas. Innan det slutliga valet av simuleringsobjekt i klasserna B-Låg och C-Låg gjordes studerades 

den historiska lagerutveckligen för att undersöka den historiska kapitalbindningen och 

lagertillgängligheten. Anledningen till detta var för att flertalet artiklar har haft nästan inget i lager alls 

men ändå lyckats ha en lagertillgänglighet på 90-100 % vilket har medfört lageromsättningshastigheter 

runt 50 gånger per år, något som är omöjligt att erhålla vid en simulering. Orsaken till att de lyckats 

hålla en så hög lagertillgänglighet på denna typ av artiklar beror på att en brist inte uppstår om kunden 

går med på att leverensdatumet flyttas fram i tiden något som inte går att implementera i 

simuleringsmodellen alternativt att en order läggs till Sto AG med leverensdatum längre fram i tiden 

då de vet att ett behov finns vilket skulle medföra att jämförelsen mellan nuläget och simuleringen inte 

skulle bli rättvis. Nedan i Diagram 7-4 visas ett exempel på en artikels lagerutvecklig som är svår att 

förbättra då den har en lagertillgänglighet på 93 % och en lageromsättningshastighet på 102 gånger per 

år. Artiklar som denna har undvikits så gott det går även om det ibland inte är möjligt.  
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Diagram 7-4. Exempel lagerutveckling I 

I Diagram 7-5 nedan visas ett exempel på en artikel som är att föredra då dess lagerutveckling är 

relativt sågtandformad. Den har en lagertillgänglighet på 87 % och en lageromsättningshastighet på 12 

gånger per år med andra ord styrs den relativt bra i nuläget men en högre lagertillgänglighet önskas 

samtidigt som det eventuellt är möjligt att sänka kapitalbindningen.  

 

Diagram 7-5. Exempel lagerutveckling II 

Tabell 7-2 nedan visar artiklarnas spridning längs axlarna lagervärde och uttagsfrekvens. Värdet på 

axlarna är logaritmiska med basen 10 och anledningen till det är för att spridningen mellan punkterna 

är stor och tabellen blir därför mer överskådlig med logaritmiska axlar. Nackdelen blir att det ser ut 

som att de utvalda artiklarna är de som befinner sig i det överhögra hörnet, men det beror alltså på 

axlarnas skala.  
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Tabell 7-2. Valda simuleringsobjekt 

 

7.3 Fortsatt datainsamling 
Innan simulering kan utföras måste data samlas in gällande fallföretagets ordersärkostnad, lagerränta 

och simuleringsobjektens produktvärde. Även data gällande ledtid samt standardavvikelser i ledtid och 

efterfrågan måste samlas in innan simulering kan påbörjas. 

7.3.1 Ordersärkostnad 

Som beskrivs i avsnitt 4.3.4 Logistikkostnader är ordersärkostnaden den kostnad som uppstår på grund 

av att en order läggs. Exempel på kostnader som kan ingå är kostnader för orderläggning, 

orderhantering, ankomstkontroll, betalning med mera. Eftersom denna rapport endast behandlar de 

artiklar som beställs från moderbolaget Sto AG försvinner många av dessa kostnader. Detta gör de på 

grund av att Sto AG endast skickar en lastbil när det kommit in så många beställningar att bilen blivit 

full. Antalet transporter från Sto AG påverkas därför inte av det antal gånger som beställningar görs 

och därför kan många av kostnaderna inte härledas till en speciell order. Den kostnad som kvarstår är 

kostnaden som uppstår på grund av den tiden det tar för inköparen att lägga en order. Enligt Karlsson 

(2012b) tar det 15 minuter i anspråk att lägga en order oavsett vilken artikel det gäller. Antalet 

arbetsdagar under 2010 var 228 dagar och arbetstiden/dag 8 timmar/dag (Svenskt Näringsliv, 2011). 

Kostnaden under samma år för en tjänsteman låg på 645 600 kr (Svenskt Näringsliv, 2011). Med hjälp 

av ovanstående beräknas först kostnaden per timme som: 
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7.3.2 Lagerränta 

Enligt Formel 4-2 beräknas lagerräntan enligt:  

          ( )             ( )                   ( )  
                       

               
     

De parametrar som behöver redas ut är alltså företagets kalkylränta, dess försäkringspremie samt de 

övriga riskkostnader de har och medellagervärdet. 

Angående försäkringspremien är det oklart hur stor del av kostnaden som Sto Scandinavia har för 

försäkring som kan härledas till lagret. Bäckström (2012c) förklarar dock att den relativt kalkylräntan 

är liten och därför kan försummas. Han förklarar vidare att övriga riskkostnader så som kostnader för 

inkurans och svinn är små i sammanhanget vilket medför att även dessa kan ignoreras ur beräkningen 

av lagerräntan. Den parameter som är kvar är kalkylräntan som alltså även approximeras som 

lagerräntan enligt resonemanget ovan. Denna parameter är enligt Bäckström (2012c) 7 % varför även 

lagerräntan sätts till 7 %. 

7.3.3 Standardavvikelse i efterfrågan 

När försäljningsdata hämtats ut från Sto Scandinavias affärssystem och lagts in i Excel användas den i 

programmet inbyggda funktionen STADV.P för att räkna ut efterfrågans standardavvikelse. 

Standardavvikelsen räknades ut på årsbasis för de åren som behövdes, standardavvikelsen 2009 för att 

kunna räkna ut storleken på säkerhetslagret 2010 och standardavvikelsen 2010 för att kunna räkna ut 

storleken på säkerhetslagret 2011. Standardavvikelsen i efterfråga presenteras i form av 

lagerutvecklingskurvor vilka presenteras i avsnitt 7.4.2 Lagernivåkurvor senare i detta kapitel samt i 

Bilaga 15-20. Genom att studera dessa grafer fås en uppfattning angående hur efterfrågan varierar. 

7.3.4 Standardavvikelsen i ledtid 

Eftersom den försäljningsdata som hämtades från affärssystemet inte såg ut som förväntat var det 

väldigt tidskrävande att se hur lång ledtiden var mellan beställning och inleverans av artiklar. På grund 

av detta uppskattas standardavvikelsen i ledtid, med hjälp av Bäckström (2012c), till en dag. 

7.3.5 Artiklarnas efterfrågan 

Efterfrågan på artiklarna som finns på Sto Scandinavias lager i Linköping kommer från två olika håll, 

antingen ifrån kunder eller från något av de andra lager som företaget har så som centrallager eller 

StoShops (Bäckström, 2012c). Artiklarnas totala efterfrågan beräknas alltså som summan av 

efterfrågan från dessa olika håll. Dessa siffror presenteras i form av lagerutvecklingskurvor vilka 

presenteras i avsnitt 7.4.2 Lagernivåkurvor senare i detta kapitel samt i Bilaga 15-20. 

7.3.6 Produktvärde 

Som beskrivs i 4.3.2 Kapitalbindning förklarar Oskarsson et al. (2006) ett en artikels produktvärde 

motsvaras av allt kapital som bundits upp i produkten. Det som ingår i det produktvärdet som använts i 

denna studie är förutom inköpspriset även ett procentuellt påslag för transportkostnaden (Bäckström, 

2012c). Även dessa siffror utelämnas från rapporten på grund av att de är strategiskt viktiga för Sto 

Scandinavia.   

7.3.7 Ledtid från leverantör 

Som beskrivits tidigare i rapporten skickar Sto AG en lastbil till Sto Scandinavia först när den blivit 

full. Detta gör att ledtiden från beställning till inleverans kan variera från gång till gång beroende på 

hur stort behovet hos Sto Scandinavia är just vid beställningstillfället. Den ledtid Sto AG uppgett att 

Sto Scandinavia ska räkna med är dock tio arbetsdagar, alltså två veckor (Bäckström, 2012c).  
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7.3.8 Artiklarnas ingångslager 

Ett av målen med simuleringen är självklart att den ska bli så verklighetstrogen som möjligt och att det 

ska gå att jämföra de simulerade utfallen med det verkliga utfallet. Därför är det tvunget att gå in i Sto 

Scandinavias affärssystem och se vilken lagernivå de olika artiklarna hade den första januari 2010 som 

är simuleringens startpunkt. Artiklarnas ingångslager presenteras även de i lagerutvecklingsdiagram 

avsnitt 7.4.2 Lagernivåkurvor senare i detta kapitel samt i Bilaga 15-20. Genom att studera dessa 

diagram kan det urskiljas vad respektive artikel har för ingångslager. 

7.4 Simuleringsresultat 
Nedan återges först vilka formler som använts vid simulering och därefter presenteras hur den 

simulerade lagerutvecklingen blev för en exempelartikel. Därefter presenteras närmre hur respektive 

prestationsmått beräknas och avslutningsvis återges tabeller som klassvis presenterar simuleringens 

resultat i form av prestationsmåtten.  

7.4.1 Lagerstyrningsförslagens formler 

Nedan i Tabell 7-3 ges de indataparametrar som behövs för att simuleringsverktyget ska kunna 

beräkna hur lagerutvecklingen blir för de olika lagerstyrningsförslagen och sedan kunna räkna ut hur 

de presterar med avseende på de olika prestationsmåtten.  

Tabell 7-3. Indataparametrar 

Indataparameter Benämning  Värde 

𝜎  Standardavvikelse i efterfråga Beräknas med formel STDAV.P i Excel  

𝜎   Standardavvikelse i ledtid 1 dag 

𝐷 Efterfrågan 

Efterfrågan presenteras med hjälp av 

Diagram 7-6 till 7-9 samt Bilaga 15-20 

𝐷𝑖  Efterfråga per tidsenhet av artikel i 

𝐷𝑖𝑛𝑠  𝑖𝑛   Efterfråga under ett inspektionsintervall 

𝐷    𝑖  Efterfråga under ledtiden 

𝐷𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑖  Efterfrågan under säsong i 

  Ordersärkostnad 88 kr 

 𝑖  Ordersärkostnad för artikel i 88 kr 

 𝑇 Ledtid 2 veckor 

  Produktvärde Presenteras inte 

 𝑖  Produktvärde artikel i Presenteras inte 

  Lagerränta 7 % 

𝑆 Önskad servicenivå 98 % 
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Nedan återges samtliga lagerstyrningsförslag som simuleringsverktyget ska simulera, varefter 

förklaring ges angående vilka formler som behövs för de olika lagerstyrningsförslagen 

Tabell 7-4. Lagerstyrningsförslag 

Nr. Lagerstyrningsförslag 

1 Återfyllnad 

2 Återfyllnad (säsong) 

3 BP + EOQ(säsong) + winter 

4 BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + winter 

5 BP + EOQ(säsong) + Regression 

6 BP + EOQ + SL + Regression 

7 BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + Croston 

8 BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Croston 

9 BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + exp. utjämning 

10 BP + EOQ(säsong) + exp. utjämning 

11 BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + exp. utjämning 

12 BP + EOQ + SL + exp. utjämning 

13 BP + EOQ + SL + Hist. Medelvärde 

14 BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Hist. Medelvärde 

Periodbeställningssystem 

De två första lagerstyrningsförslagen använder sig av någon form av periodbeställningssystem med 

återfyllnadsnivå utan säkerhetslager. Återfyllnadsnivån för respektive artikel beräknas enligt Formel 

4-12: 

                 𝐷𝑖𝑛𝑠  𝑖𝑛   𝐷    𝑖  

För att kunna räkna ut denna behövs alltså efterfrågan, längden på ett inspektionsintervall samt 

ledtiden. Inspektionsintervallet beräknas gemensamt för respektive klass enligt Formel 4-15 vilken 

återges nedan: 

𝐼                    √
  ∑  𝑖

𝑛
𝑖=1

∑    𝑖  𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Beställningspunktsystem 

Förslag 3-14 i tabellen ovan är alla beställningspunktsystem med olika beställningskvantiteter, 

säkerhetslager och prognosmetoder. Beställningspunketen beräknas enligt Formel 4-3: 

 𝑃  𝐷   𝑇       ℎ         

Beställningskvantitet 

De olika beställningskvantiteterna som simuleras är olika varianter av ekonomisk orderkvantitet, 

EOQ. Lagerstyrningsförslag 6, 12 och 13 använder den vanliga EOQ som beräknas enligt Formel 4-9 

vilken återges nedan: 

𝐸   √
    𝐷
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Lagerstyrningsförslag 8, 11 och 14 använder en orderkvantitet som är anpassad för lågfrekventa 

artiklar. Denna orderkvantitet beräknas enligt Formel 4-11 nedan: 

𝐸  (           )       𝐸   

En annan orderkvantitet som används är en säsongsanpassad orderkvantitet, lagerstyrningsförslag 3, 5 

och 10. Där säsongerna är; högsäsong (april-september) och lågsäsong (oktober-mars). Kvantiteten 

beräknas enligt Formel 4-10 som vanligt EOQ men istället för att räkna på ett helt år som i vanliga fall 

beräknas den på olika perioder. 

𝐸  (      )  √
    𝐷𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑖

   
 

Den sista varianten av beställningskvantiteter är en anpassning både till säsong och till att artikeln är 

lågfrekvent och används i lagerstyrningsförslag 4, 7 och 9. Denna beräknas som ovanstående 

multiplicerat med 1,25, se formel nedan: 

𝐸  (                  )       𝐸  (      ) 

Säkerhetslager 

Lagerstyrningsförslagen 6, 8, 11, 12, 13 och 14 använder sig av säkerhetslager vilket räknas ut enligt 

Formel 4-16: 

𝑆    ℎ           √𝜎 
   𝑇  𝜎  

  𝐷 ⏟              
 

 

Och k fås genom att först räkna ut servicefunktionens enligt Formel 4-17 nedan och sedan med hjälp 

av linjär interpolation få fram värdet med hjälp av Tabell 4-2 vilken återges nedan. 

 ( )  
(  𝑆)   

𝜎
 

Servicefunktionen 
( ( )) 

0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.08 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.00.5 0.001 

Säkerhetsfaktor 
( ) 

0.00 0.10 0.22 0.34 0.49 0.67 0.90 1.02 1.26 1.49 1.66 1.78 1.94 2.59 2.72 

Prognosmetod 

Lagerstyrningsförslagen som styrs med beställningspunktsystem, 3-14, kräver alla en metod att 

prognostisera efterfrågan. Förslag 3 och 4 använder Winters prognosmetod, förslag 5 och 6 använder 

regressionsanalys medan förslag 7 och 8 utnyttjar Crostons prognosmetod. Exponentiell utjämning är 

en annan prognosmetod som används för lagerstyrningsförslagen 9-12, de sista förslagen; 13 och 14, 

använder historiskt medelvärde för att prognostisera efterfrågan. För att få fram bra värden på 

utjämningskonstanter till Winters metod, exponentiell utjämning och Crostons metod används Excels 

optimeringsprogram för att ta fram värdena på de konstanter som minimerar prognosfelet under 2008-

2009. Nedan presenteras hur respektive prognosmetod fungerar. 

Winter prognosmetod 

Nedan presenteras de variabler som används samt lösningsgången vid prognosuträkning enligt Winters 

prognosmetod: 
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   𝐸                    

   𝐸                                                

                                          (   ) 

𝑇  𝐸                                         

                                 (   ) 

𝑆  𝑆                         

                                  (   ) 

  𝐴              (        ) 

  𝐴                           

       𝑃                                       

Enligt Formel 4-23 beräknas Winters medelefterfråga enligt nedan: 

     
  

𝑆   
 (   )  (   1  𝑇  1) 

Därefter beräknas Winters trend enligt Formel 4-24: 

𝑇    (      1)  (   )  𝑇  1 

Winters säsongsindex beräknas med hjälp av Formel 4-25, Formel 4-26 och Formel 4-27 vilka 

presenteras nedan: 

𝑆 
    

  

  
 (   )  𝑆    

𝑆  𝑖
  𝑆  𝑖  för  =1, 2,…,N-1 

𝑆  𝑆 
 (

 

∑ 𝑆   
   1

 = 

) 

Winters prognos beräknas sedan genom att multiplicera trenden med det antal perioder fram som 

prognos ska göras för. Detta adderas sedan ihop med den utjämnade medelefterfrågan och denna 

summa multipliceras sedan med säsongsfaktorn. Säsongsfaktorn kan dock inte användas direkt utan 

måste först normaliseras. Ett exempel på prognostisering med Winters metod ges i Bilaga 1.  

       (     𝑇 )  𝑆      

Regressionsanalys 

Regressionsmodellen är en enkel linjär regression med en multiplikativ säsongsfaktor på formen: 

 ̂  (    1    )              (  ) 

Skattningen av parametrarna  1 och    sker med hjälp av minsta-kvadrat-metoden enligt Formel 4-39 

och Formel 4-40 nedan: 

 1  
  ∑       (∑   

𝑛
 =1 )  (∑   

𝑛
 =1 )𝑛

 =1

  ∑   
 𝑛

 =1  (∑   
𝑛
 =1 ) 

 

   
∑   

𝑛
 =1

 
  1  

∑   
𝑛
 =1
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Där: 

                                                  

                                                         

  𝐴                                       

Uträkning av säsongsindex görs enligt nedanstående punkter och ett exempel på uträkning ges i Bilaga 

3.  

1. Bestäm säsongsfaktorerna  

2. Ta bort säsongsfaktorn från originaldatan 

3. Gör en regressionslinje med den säsongsrensade datan 

4. Projicera regressionslinjen genom den period som ska prognostiseras 

5. Skapa den slutgiltiga prognosen genom att anpassa regressionslinjen utifrån 

säsongsfaktorerna 

Exponentiell utjämning 

Vid prognostisering med exponentiell utjämning används följande variabler och prognosen för 

nästkommande period beräknas enligt Formel 4-19 vilken återges nedan: 

   1  𝑃                      

   𝐸                    

                     (   ) 

   1       (   )     

Prognosen för nästkommande period beräknas alltså som en sammanvägning av efterfrågan 

innevarande period och prognosen för innevarande period.  

Crostons prognosmetod 

Prognostisering enligt Crostons prognosmetod kräver nedanstående variabler: 

   𝐸                      

   𝐴                                                 

                                                                       

                                           

 ̂                                                              

                                             

 ̂                                                                                  

 ̂                                                           

Om      beräknas ett medeltal av antalet perioder med positiv efterfråga enligt Formel 4-29: 

 ̂   ̂  1 

Därefter beräknas medeltal på storleken av en positiv efterfråga enligt Formel 4-30: 

 ̂   ̂  1 

Om      beräknas ett medeltal av antalet perioder med positiv efterfråga enligt Formel 4-31: 

 ̂  (   )   ̂  1       

Därefter beräknas medeltal på storleken av en positiv efterfråga enligt Formel 4-32: 

 ̂  (   )   ̂  1       
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Prognosen beräknas sedan enligt Formel 4-33:  

 ̂  
 ̂ 

 ̂ 

 

Prognosmetoden går alltså till så att prognosen endast uppdateras om det är positiv efterfrågan en 

period. Vid positiv efterfrågan uppdateras metodens båda delar  ̂  som beskriver hur långt det antas 

vara mellan perioder med positiv efterfrågan samt  ̂  som beskriver hur mycket som antas efterfrågas 

när det väl finns en efterfrågan. Uppdateringen sker med hänsyn till utjämningskonstanterna   och   

som beskriver hur mycket hänsyn som ska tas till de nyaste värdena. 

Historiskt medelvärde 

Denna prognosmetod är väldigt simpel och intuitiv och prognosen beräknas genom att ta föregående 

års försäljning för motsvarande period. Exempelvis är prognosen för januari år 2010 lika med 

försäljningen under januari månad år 2009. 

7.4.2 Lagernivåkurvor  

Nedan presenteras lagerutvecklingen för en artikel i klassen C-Hög som simulerats enligt de 

föreslagna lagerstyrningsmetoderna i Tabell 7-4 tidigare i detta avsnitt. Lagerutvecklingen för samtliga 

simuleringsobjekt återfinns i Bilaga 15-20. 

 

Diagram 7-6. Lagerutveckling för en C-Hög artikel (1) 

 

 

Diagram 7-7. Lagerutveckling för en C-Hög artikel (2) 
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Diagram 7-8. Lagerutveckling för en C-Hög artikel (3) 

 

 

Diagram 7-9. Lagerutveckling för en C-Hög artikel (4) 

7.4.3 Beräkning av prestationsmåtten 

Nedan presenteras hur respektive prestationsmått beräknas. 

Kapitalbindning 

Med prestationsmåttet kapitalbindning menas hur mycket kapital som binds upp i lagret under 

simuleringen, alltså under perioden 2010-2011. En artikels kapitalbindning beräknas alltså som: 

Formel 7-1. Prestationsmåttet Kapitalbindning: 

               (𝑆𝐸 )                 (  )              (𝑆𝐸 ) 

Medellagernivån motsvaras av ytan under graferna i diagrammen ovan och som tidigare nämnts 

presenteras inte specifika artiklars produktvärde i lager. 

Lagertillgänglighet 

Enligt Oskarsson et al. (2006) och Storhagen (2003) är lagertillgänglighet sannolikheten att en viss 

order eller orderrad kan levereras omgående när kunden önskar det. Lagertillgängligheten beräknas 

alltså som: 

Formel 7-2. Prestationsmåttet Lagertillgänglighet: 

                ℎ  ( )  
𝑇                      (  )                              (  )

𝑇                      (  )
 

Där antalet sålda respektive försenade artiklar gäller simuleringstiden, alltså under 2010-2011. 



98 

 

Lageromsättningshastigheten – LOH 

Lageromsättningshastigeten säger hur många gånger lagret byts ut under en specifik period och 

beräknas som omsättningen under en viss period dividerat med medellagervärdet under samma period. 

Se formel nedan: 

Formel 7-3. Prestationsmåttet LOH: 

   (   )  
           (𝑆𝐸 )

      (𝑆𝐸 )
 

LOH beräknas alltså som omsättningen (försäljningen) dividerat med lagervärdet (kapitalbindningen i 

lagerförda artiklar). 

Medelabsolutfel – MAD 

Medelabsolutfelet är enligt Olhager (2000) det vanligaste sättet att kontrollera hur väl en prognos 

följer den verkliga efterfrågeutvecklingen. Olhager (2000) definierar det som: 

   𝐸                      

   𝑃                       

  𝐴                       

Formel 7-4. Prestationsmåttet MAD: 

 𝐴𝐷  
 

 
 ∑|  |

 

 =1

 

Medelfel – ME 

Prognosutvärderingsmåttet medelfelet är enligt Olhager (2000) samt Mattson och Jonsson (2003) ett 

bra komplement till MAD då ME tar hänsyn till tecknet på prognosfelet. Medelfelet definieras som 

(Olhager, 2000): 

   𝑃                       

  𝐴                       

Formel 7-5. Prestationsmåttet ME: 

 𝐸  
 

 
 ∑  

 

 =1

 

7.4.4 Prestationsmåtten 

I detta avsnitt presenteras simuleringsresultaten för de respektive klasserna. Prestationsmåtten för de 

fem simuleringsobjekten i samma klass har slåtts ihop och utgör resultatet för just den klassen. 

Lagertillgängligheten för det verkliga utfallet är hämtad från Sto Scandinavias affärssystem. För det 

verkliga fallet har värdena på ME och MAD tagits från de simulerade förslagen med historiskt 

medelvärde som prognosmetod eftersom det är den metod som företaget använder sig av i dagsläget. 

Dessa resultat åskådliggörs i Tabell 7-5 till och med Tabell 7-10 nedan. 
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Tabell 7-5. Simuleringsresultat för klass A-Hög 

  A-Hög 
Lagerstyrningsförslag Lagertillgäng

-lighet 
Kapitalbindning (kr) LOH ME MAD 

Återfyllnad 65 % 119 700 19,4 - - 

Återfyllnad (säsong) 72 % 125 900 18,4 - - 

BP+EOQ(säsong)+ winter 73 % 110 700 21,0  1,0 195,1 

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 74 % 127 900 18,1  1,0 195,1 

BP+EOQ(säsong)+Regression 60 % 114 000 20,4 43,9 194,3 

BP+EOQ+SL+Regression 79 % 185 000 12,5 43,9 194,3 

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 76 % 120 000 19,3 -0,6 197,7 

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 89 % 206 000 11,3 -0,6 197,7 

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 76 % 127 000 18,3 -1,0 196,5 

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 73 % 108 000 21,5 -1,0 196,5 

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 90 % 216 000 10,7  -1,0 196,5 

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 88 % 198 000 11,7 -1,0 196,5 

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 89 % 198 000 11,7 -16,7 208,1 

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 92 % 212 000 11,0 -16,7 208,1 

Fallföretagets resultat 92 % 213 000 10,9  -16,7 208,1 

Tabell 7-6. Simuleringsresultat för klass A-Låg 

  A-Låg 
Lagerstyrningsförslag Lagertillgäng

-lighet 
Kapitalbindning (kr) LOH ME MAD 

Återfyllnad 51 % 98 800 7,1 - - 

Återfyllnad (säsong) 59 % 124 100 5,6 - - 

BP+EOQ(säsong)+winter 77 % 93 700 7,5 -4,9 79,4 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 81 % 103 800 6,7 -4,9 79,4 
BP+EOQ(säsong)+Regression 61 % 50 200 13,9 18,2 60,1 
BP+EOQ+SL+Regression 74 % 118 100 5,9 18,2 60,1 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 71 % 67 900 10,3 -0,6 77,6 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 79 % 118 900 5,9 -0,6 77,6 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 73 % 64 000 10,9 0,5 75,1 
BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 72 % 58 000 12,1 0,5 75,1 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 84 % 130 800 5,4 0,5 75,1 
BP+EOQ+SL+exp. utjämning 83 % 128 700 5,4 0,5 75,1 
BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 74 % 110 900 6,3 8,7 69,8 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 74 % 117 300 6,0 8,7 69,8 
Fallföretagets resultat 95 % 51 500 13,6 8,7 69,8 
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Tabell 7-7. Simuleringsresultat för klass B-Hög 

  B-Hög 
Lagerstyrningsförslag Lagertillgäng

-lighet 
Kapitalbindning (kr) LOH ME MAD 

Återfyllnad 70 % 68 800 16,6 - - 

Återfyllnad (säsong) 75 % 70 300 16,3 - - 

BP+EOQ(säsong)+winter 80 % 79 100 14,5 -1,6 60,2 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 83 % 96 700 11,8 -1,6 60,2 
BP+EOQ(säsong)+Regression 85 % 84 800 13,5 -14,8 67,8 
BP+EOQ+SL+Regression 94 % 137 000 8,4 -14,8 67,8 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 81 % 85 100 13,4 -1,1 58,4 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 93 % 129 000 8,9 -1,1 58,4 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 80 % 82 700 13,8 0,6 56,7 
BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 78 % 68 400 16,7 0,6 56,7 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 93 % 125 700 9,1 0,6 56,7 
BP+EOQ+SL+exp. utjämning 93 % 110 300 10,4 0,6 56,7 
BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 96 % 120 900 9,5 -9,0 64,0 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 94 % 128 600 8,9 -9,0 64,0 
Fallföretagets resultat 86 % 115 500 9,9 -9,0 64,0 

 

Tabell 7-8. Simuleringsresultat för klass B-Låg 

  B-Låg 
Lagerstyrningsförslag Lagertillgäng

-lighet 
Kapitalbindning (kr) LOH ME MAD 

Återfyllnad 35 % 37 200 7,4 - - 

Återfyllnad (säsong) 47 % 58 300 4,7 - - 

BP+EOQ(säsong)+winter 67 % 45 700 6,0 -2,0 37,9 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 69 % 53 500 5,2 -2,0 37,9 
BP+EOQ(säsong)+Regression 50 % 32 000 8,6 11,5 26,8 
BP+EOQ+SL+Regression 60 % 54 600 5,1 11,5 26,8 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 62 % 42 400 6,5 0,4 36,3 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 68 % 58 300 4,7 0,4 36,3 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 68 % 37 400 7,4 0,0 35,8 
BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 63 % 30 000 9,2 0,0 35,8 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 73 % 56 500 4,8 0,0 35,8 
BP+EOQ+SL+exp. utjämning 73 % 47 600 5,8 0,0 35,8 
BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 60 % 53 800 5,1 8,1 29,6 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 62 % 59 500 4,6 8,1 29,6 
Fallföretagets resultat 82 % 60 700 4,6 8,1 29,6 
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Tabell 7-9. Simuleringsresultat för klass C-Hög 

  C-Hög 
Lagerstyrningsförslag Lagertillgäng

-lighet 
Kapitalbindning (kr) LOH ME MAD 

Återfyllnad 67 % 34 600 13,1 - - 

Återfyllnad (säsong) 78 % 35 700 12,7 - - 

BP+EOQ(säsong)+winter 91 % 38 400 11,8 0,4 39,2 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 91 % 44 000 10,3 0,4 39,2 
BP+EOQ(säsong)+Regression 88 % 32 000 14,2 3,0 36,5 
BP + EOQ + SL + Regression 95 % 44 300 10,2 3,0 36,5 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 89 % 41 700 10,9 0,9 39,1 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 95 % 48 900 9,3 0,9 39,1 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong) +exp. utjämning 90 % 43 200 10,5 0,5 39,0 
BP + EOQ(säsong) + exp. utjämning 88 % 32 300 14,0 0,5 39,0 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + exp. utjämning 96 % 49 500 9,2 0,5 39,0 
BP + EOQ + SL + exp. utjämning 93 % 44 800 10,1 0,5 39,0 
BP + EOQ + SL + Hist. Medelvärde 93 % 41 800 10,8 2,3 37,5 
BP+EOQ(lågfrekvent) + SL + Hist. Medelvärde 97 % 48 000 9,5 2,3 37,5 
Fallföretagets resultat 89 % 46 100 9,8 2,3 37,5 

 

Tabell 7-10. Simuleringsresultat för klass C-Låg 

  C-Låg 
Lagerstyrningsförslag Lagertillgäng

-lighet 
Kapitalbindning (kr) LOH ME MAD 

Återfyllnad 71 % 29 900 4,6 - - 

Återfyllnad (säsong) 78 % 39 400 3,5 - - 

BP+EOQ(säsong)+winter 86 % 35 200 3,9 -0,7 35,5 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 92 % 39 300 3,5 -0,7 35,5 
BP+EOQ(säsong)+Regression 89 % 37 900 3,6 -8,1 42,5 
BP+EOQ+SL+Regression 90 % 42 000 3,3 -8,1 42,5 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 92 % 36 600 3,8 -0,4 36,0 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 92 % 38 000 3,6 -0,4 36,0 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 91 % 36 400 3,8 0,4 34,6 
BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 85 % 32 800 4,2 0,4 34,6 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 92 % 38 400 3,6 0,4 34,6 
BP+EOQ+SL+exp. utjämning 88 % 35 700 3,9 0,4 34,6 
BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 89 % 37 700 3,7 -6,0 40,5 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 90 % 37 800 3,6 -6,0 40,5 
Fallföretagets resultat 86 % 23 600 5,8 -6,0 40,5 
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8 Analys 

Detta kapitel inleds med att den grunddata som samlats in analyseras och samband mellan hur 

lagerstyrningsmetod, prognosmetod, säkerhetslager samt differentierad styrning påverkar 

prestationsmåtten förklaras. Analysen av grunddata avslutas med en känslighetsanalys som 

undersöker hur känsligt simuleringsresultatet är för variationer. Därefter presenteras fortsatt analys 

och tolkning som vidarebehandlar de analyser som gjorts tidigare i kapitlet. 

8.1 Analys av grunddata 
I denna del av analysen analyseras grunddata, alltså resultaten av simuleringen, för att reda ut hur olika 

lagerstyrningsmetoder, prognosmetoder samt klassificeringen påverkar prestationsmåtten. Även 

användandet av säkerhetslager analyseras och slutligen görs en känslighetsanalys som förklarar hur 

känsligt simuleringsresultatet är för variationer i olika parametrar. Nedan i Tabell 8-1 återges igen de 

simulerade lagerstyrningsförslagen för att tydligare kunna förklara och referera vilka 

lagerstyrningsförslag som studeras i olika delar av analysen. 

Tabell 8-1. Simulerade lagerstyrningsförslag 

Nr. Lagerstyrningsförslag 

1 Återfyllnad 

2 Återfyllnad (säsong) 

3 BP + EOQ(säsong) + winter 

4 BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + winter 

5 BP + EOQ(säsong) + Regression 

6 BP + EOQ + SL + Regression 

7 BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + Croston 

8 BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Croston 

9 BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + exp. utjämning 

10 BP + EOQ(säsong) + exp. utjämning 

11 BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + exp. utjämning 

12 BP + EOQ + SL + exp. utjämning 

13 BP + EOQ + SL + Hist. Medelvärde 

14 BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Hist. Medelvärde 

I tabellen ovan har lagerstyrningsförslagen grupperats för att visa vilka förslag som använder samma 

prognosmetod. För närmare beskrivning av förslagen se avsnitt Steg 3 - Ge förslag på hur respektive 

klass ska styras i kapitel 5 Uppgiftsprecisering. 

8.1.1 Lagerstyrningsmetod 

De lagerstyrningsmetoder som studeras i denna studie är två olika periodbeställningssystem, alltså 

återfyllnadsnivå, samt olika varianter av beställningspunktsystem. För att kunna jämföra dessa två 

lagerstyrningsmetoder med varandra kan de förslag som liknar varandra jämföras med varandra. 

Eftersom förslagen med återfyllnadsnivå inte använder något säkerhetslager vore det missvisande att 

jämföra dem med beställningspunktsystem med säkerhetslager. Av den anledningen sammanställs 

resultatet för de två återfyllnadsförslagen, alltså förslag nr. 1 och 2, för att jämföras mot en 

sammanställning av beställningspunktsystem utan säkerhetslager, alltså förslag nr. 3, 4, 5, 7, 9 och 10. 

Eftersom ett återfyllnadsnivåsystem inte använder någon prognosmetod för att prognostisera 

efterfrågan presenteras inte prestationsmåtten medelfel ME samt medelabsolutfelet MAD i tabellen 

nedan. 
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Tabell 8-2. Lagerstyrningsmetod 

   Lagertillgänglighet   Kapitalbindning 
(SEK)  

 LOH 
(ggr/år)  

 Återfyllnadsnivå  69 % 421 400 11,9 

Beställningspunktsystem  80 % 388 700 12,9 

När de simulerade artiklarnas lager styrs med hjälp av återfyllnadsnivå erhålls en genomsnittlig 

lagertillgänglighet på 69 %, kapitalbindning i lagret på 421 400 kr vilket motsvarar en 

lageromsättningshastighet på 11,9 gånger per år. På samma sätt erhålls med beställningspunktsystem 

en genomsnittlig lagertillgänglighet på 80 %, kapitalbindning i lager på 388 700 kr och en 

lageromsättningshastighet på 12,9 gånger per år. Av detta resultat kan slutsatsen dras att ett 

beställningspunktsystem ger högre lagertillgänglighet och lägre kapitalbindning jämfört med att 

använda återfyllnadsnivå. 

8.1.2 Prognosmetod 

För att utvärdera hur prognosmetoderna påverkar prestationsmåtten har två tabeller tagits fram. 

Anledningen till att inte allt kan sammanställas i en och samma tabell beror på att 

lagerstyrningsförslagen bör vara likadana i alla hänseenden förutom på prognosmetoden för att de ska 

kunna jämföras med varandra. Därför presenteras först Tabell 8-3 som innehåller förslag som styrs 

med beställningspunktsystem, säsongs-EOQ och prognosmetoderna som ges i tabellen, alltså förslag 

nr. 3, 5, 7 och 10, och därefter Tabell 8-4 som innehåller förslag som styrs med 

beställningspunktsystem, EOQ, säkerhetslager och prognosmetoderna som ges i tabellen, alltså förslag 

nr. 6, 12 och 13.  

Tabell 8-3. Prognosmetod (BP + EOQ-säsong) 

BP + EOQ-säsong  Lagertillgänglighet   Kapitalbindning 
(SEK)  

 LOH 
(ggr/år)  

Medel  
ME 

Medel  
MAD 

Winter 81 % 402 700 12,5 -1,3 74,6 

Regression 76 % 350 400 14,4 8,9 71,3 

Exp. utjämning 79 % 329 400 15,3 0,2 73,0 

Croston 81 % 393 700 12,8 -0,2 74,2 

Att använda Winters prognosmetod ger för de simulerade artiklarna en relativt hög lagertillgänglighet 

men högst kapitalbindning vilken motsvaras av en lageromsättning på 12,5 gånger per år. Winter ger 

det högsta MAD vilket alltså innebär att det är den prognosmetod som ger störst fel i prognosen av 

efterfrågan att ME är relativt lågt säger bara att felet är jämnt utspritt runt noll. Att använda 

regressionsanalys som prognosverktyg ger den lägsta lagertillgängligheten men ändå inte den lägsta 

kapitalbindningen. Medelfelet är 8,9 vilket medför att prognosen oftast är högre än det verkliga 

utfallet, ändå är det den prognosen som ger det bästa MAD. Exponentiell utjämning ger en högre 

lagertillgänglighet än regressionsanalysen och samtidigt lägre kapitalbindning och ME. Exponentiell 

utjämning ger det näst bästa MAD som ligger lite högre än MAD för regressionsanalysen. Croston ger 

en lika bra lagertillgänglighet som Winters prognosmetod men den ger en lägre kapitalbindning och ett 

lägre medelfel samtidigt som den även ger ett bättre MAD. Croston ger alltså bättre prestationsmått än 

vad Winters prognosmetod gör. Regressionsanalysen och exponentiell utjämning ger lägre 

kapitalbindning och MAD än de båda andra prognosmetoderna vilken av de båda som ger bäst resultat 

beror på vilket prestationsmått som anses vara det viktigaste. 
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Tabell 8-4. Prognosmetod (BP + EOQ + SL) 

BP + EOQ + SL  Lagertillgänglighet   Kapitalbindning 
(SEK)  

 LOH 
(ggr/år)  

Medel  
ME 

Medel  
MAD 

Hist. Medelvärde 90 % 563 000 8,9 -2,1 74,9 

Exp. utjämning 90 % 565 100 8,9 0,2 73,0 

Regression 87 % 581 300 8,7 8,9 71,3 

Historiskt medelvärde och exponentiell utjämning ger för de simulerade artiklarna den högsta 

lagertillgängligheten av prognosmetoderna i tabellen ovan. Kapitalbindningen är aningen lägre för 

historiskt medelvärde men den ger istället ett högre MAD och ett ME på -2,1 som alltså medför att 

prognosen oftast är lite för låg jämfört med det verkliga utfallet. Regressionsanalys som prognosmetod 

ger även i denna jämförelse det lägsta MAD men ett relativt hög medelfel samtidigt som den ger en 

lägre lagertillgänglighet och en högre kapitalbindning än de båda andra prognosmetoderna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att skillnaderna i MAD är små prognosmetoderna emellan vilket även 

är fallet för ME där dock regressionsanalysen sticker ut lite med ett värde som är större än för de andra 

prognosmetoderna. Studeras istället lagertillgängligheten kan det i Tabell 8-3 ses att Croston och 

Winter ger högre lagertillgänglighet än regression och exponentiell utjämning och enligt Tabell 8-4 

ger exponentiell utjämning lika hög lagertillgänglighet som historiskt medelvärde vilket gör att 

slutsatsen kan dras att Winter och Croston ger den högsta lagertillgängligheten och regression ger den 

sämsta. Görs en liknande jämförelse för kapitalbindningen kan det ses att historiskt medelvärde 

medför den lägsta kapitalbindningen och Winter medför den högsta följt av Croston. 

8.1.3 Säkerhetslager 

För att utreda vilken påverkan användandet av säkerhetslager har på prestationsmåtten ges Tabell 8-5 

som visar en sammanställning av resultaten från simulering med både beställningspunktsystem med 

respektive utan säkerhetslager. Sammanställningen av beställningspunktsystem med säkerhetslager 

består av lagerstyrningsförslag nr. 6, 8 och 11-14 medan den andra sammanställningen består av 

resultatet av samma lagerstyrningsförslag fast säkerhetslagret har då satts till noll. Då användande av 

säkerhetslager inte påverkar hur väl prognosen stämmer överens med verkligheten återges inte 

prestationsmåtten ME och MAD i tabellen.  

Tabell 8-5. Säkerhetslager 

Beställningspunktsystem  Lagertillgänglighet   Kapitalbindning (SEK)   LOH (ggr/år)  

med SL 89,8% 582 300 8,6 

utan SL 79,9% 355 500 14,2 

Som kan ses i tabellen ovan ger säkerhetslager både en högre lagertillgänglighet och en högre 

kapitalbindning än om inget säkerhetslager används. Detta resultat var ganska givet men att 

kapitalbindningen är så mycket högre, närmare 40 %, men ändå bara ge knappt 10 % högre 

lagertillgänglighet kan anses vara lite förvånande.  

8.1.4 Klassificering 

För att utreda hur differentierad lagerstyrning påverkar prestationsmåtten har sammanställande tabeller 

tagits fram för att visa resultaten från simulering av artiklarna i de olika klasserna. Nedan presenteras 

ett prestationsmått i taget där det bästa lagerstyrningsförslaget för det aktuella prestationsmåttet är 

markerat.  
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Tabell 8-6. Medelfelet ME 

ME-medel 

Lagerstyrningsförslag A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg 

Återfyllnad       

Återfyllnad (säsong)       

BP + EOQ(säsong) + winter 1,0 -4,9 -1,6 -2,0 0,4 -0,7 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + winter 1,0 -4,9 -1,6 -2,0 0,4 -0,7 

BP + EOQ(säsong) + Regression 43,9 18,2 -14,8 11,5 3,0 -8,1 

BP + EOQ + SL + Regression 43,9 18,2 -14,8 11,5 3,0 -8,1 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + Croston -0,6 -0,6 -1,1 0,4 0,9 -0,4 

BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Croston -0,6 -0,6 -1,1 0,4 0,9 -0,4 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + exp. utjämning -1,0 0,5 0,6 0,0 0,5 0,4 

BP + EOQ(säsong) + exp. utjämning -1,0 0,5 0,6 0,0 0,5 0,4 

BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + exp. utjämning -1,0 0,5 0,6 0,0 0,5 0,4 

BP + EOQ + SL + exp. utjämning -1,0 0,5 0,6 0,0 0,5 0,4 

BP + EOQ + SL + Hist. Medelvärde -16,7 8,7 -9,0 8,1 2,3 -6,0 

BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Hist. Medelvärde -16,7 8,7 -9,0 8,1 2,3 -6,0 

I Tabell 8-6 ovan sammanställs hur simuleringar av de utvalda simuleringsobjekten ur respektive klass 

presterat med hänseende till medelfelet, ME. Som förklarades i 4.6 Prognosfel är det inte bara viktigt 

med ett lågt medelabsolutfel, MAD som ses i tabellen nedan, utan även viktigt med ett lågt ME för att 

en prognos ska överensstämma bra med det verkliga utfallet. För simuleringsobjekten i klassen A-Hög 

är det som kan ses i tabellen Crostons prognosmetod som ger det lägsta felet medan för 

simuleringsobjekten klasserna A-Låg, B-Hög och B-Låg ger exponentiell utjämning det lägsta 

medelfelet. Winters prognosmetod ger för klass C-Hög det lägsta medelfelet och för klass C-Låg 

presterar Crostons prognosmetod och exponentiell utjämning lika bra med hänsyn på prognosfelet. 

Detta medför att om en differentierad lagerstyrning används, alltså att olika klasser prognostiserades 

med olika metoder skulle det medföra att ett lägre medelfel kan erhållas totalt sett jämfört med om alla 

simuleringsobjekt prognostiserades med samma metod. 
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Tabell 8-7. Medelabsolutfel MAD 

MAD-medel 

Lagerstyrningsförslag A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg 

Återfyllnad       

Återfyllnad (säsong)       

BP + EOQ(säsong) + winter  195,1      79,4      60,2      37,9      39,2      35,5     

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + winter  195,1      79,4      60,2      37,9      39,2      35,5     

BP + EOQ(säsong) + Regression  194,3      60,1      67,8      26,8      36,5      42,5     

BP + EOQ + SL + Regression  194,3      60,1      67,8      26,8      36,5      42,5     

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + Croston  197,7      77,6      58,4      36,3      39,1      36,0     

BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Croston  197,7      77,6      58,4      36,3      39,1      36,0     

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + exp. utjämning  196,5      75,1      56,7      35,8      39,0      34,6     

BP + EOQ(säsong) + exp. utjämning  196,5      75,1      56,7      35,8      39,0      34,6     

BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + exp. utjämning  196,5      75,1      56,7      35,8      39,0      34,6     

BP + EOQ + SL + exp. utjämning  196,5      75,1      56,7      35,8      39,0      34,6     

BP + EOQ + SL + Hist. Medelvärde  208,1      69,8      64,0      29,6      37,5      40,5     

BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Hist. Medelvärde  208,1      69,8      64,0      29,6      37,5      40,5     

Som förklarades i ovanstående stycke är det inte bara viktigt att ett lågt ME erhålls utan även ett lågt 

MAD borde erhållas för en bra prognosmetod. För klasserna B-Hög och C-Låg medför exponentiell 

utjämning det lägsta MAD, den prognosmetod som även gav det lägsta ME för dessa klasser.  För 

klasserna A-Hög, A-Låg, B-Låg samt C-Hög ger regressionsanalysen det lägsta MAD, det är dock den 

prognosmetod som ger det absolut högsta medelfelet för de artiklar som simulerats i dessa klasser. För 

alla klasser utom A-Hög kan det konstateras att exponentiell utjämning är den prognosmetod som 

presterar bäst med tanke på både ME och MAD medan för klass A-Hög presterar Winter, Croston och 

exponentiell utjämning ungefär lika bra med hänsyn till både ME och MAD. Vilket medför att 

differentierad lagerstyrning inte har så stor inverkan på prestationsmåtten ME och MAD när de 

studeras tillsammans. 

Tabell 8-8. Lagertillgänglighet 

Lagertillgänglighet 

Lagerstyrningsförslag A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg 

Återfyllnad 64,7% 51,2% 69,7% 35,2% 66,5% 70,8% 

Återfyllnad (säsong) 72,4% 58,6% 75,5% 46,9% 77,7% 77,8% 

BP + EOQ(säsong) + winter 72,8% 77,0% 80,0% 67,3% 90,7% 86,0% 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + winter 74,1% 81,3% 83,4% 68,9% 90,7% 92,2% 

BP + EOQ(säsong) + Regression 59,9% 61,3% 84,8% 50,0% 88,3% 88,7% 

BP + EOQ + SL + Regression 79,2% 74,2% 94,4% 51,0% 94,5% 89,9% 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + Croston 75,5% 70,7% 81,4% 62,2% 88,9% 91,8% 

BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Croston 89,3% 79,3% 93,1% 61,7% 95,4% 91,8% 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + exp. utjämning 76,3% 73,4% 79,9% 67,9% 90,2% 91,1% 

BP + EOQ(säsong) + exp. utjämning 72,9% 71,9% 77,9% 63,3% 88,3% 84,8% 

BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + exp. utjämning 90,4% 83,6% 92,5% 67,3% 96,2% 92,2% 

BP + EOQ + SL + exp. utjämning 88,1% 82,8% 93,0% 66,3% 93,4% 87,9% 

BP + EOQ + SL + Hist. Medelvärde 89,5% 73,8% 95,6% 50,5% 92,5% 89,1% 

BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Hist. Medelvärde 91,7% 74,2% 94,4% 55,6% 97,1% 89,9% 
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Tabell 8-8 ovan har tagits fram för att se om differentierad lagerstyrning skulle kunna medföra en 

högre lagertillgänglighet jämfört med om alla simuleringsobjekt styrdes på samma sätt. I tabellen har 

de bästa lagerstyrningsförslagen för respektive klass med hänseende till lagertillgängligheten 

markerats. Klasserna A-Hög och C-Hög får den högsta lagertillgängligheten när de styrs med 

beställningspunktsystem, EOQ-lågfrekvent, säkerhetslager samt genom att prognostisera efterfrågan 

med hjälp av historiskt medelvärde. Klass A-Låg och C-Låg får den högsta lagertillgängligheten med 

samma lagerstyrningssätt men med prognosmetoden exponentiell utjämning. De simulerade artiklarna 

i klassen B-Hög får den högsta lagertillgängligheten när den styrs med ett beställningspunktsystem där 

efterfrågan prognostiseras genom historiska medelvärden, en beställningsvolym motsvarande EOQ 

och med ett säkerhetslager för att täcka upp variationer. Klass B-Låg erhåller högst lagertillgänglighet 

när den styrs med ett beställningspunktsystem utan säkerhetslager men med en beställningsvolym som 

varierar mellan säsongerna och som är anpassad för lågfrekventa artiklar och där prognoser görs 

genom exponentiell utjämning. Enligt detta resonemang kan slutsatsen dras att klassificeringen har 

inverkan på lagertillgängligheten, detta eftersom en totalt högre lagertillgänglighet skulle erhållas om 

de simulerade artiklarna styrdes på olika sätt. 

Tabell 8-9. Lageromsättningshastighet 

Lageromsättningshastighet (ggr/år) 

Lagerstyrningsförslag A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg 

Återfyllnad 19,39 7,09 16,63 7,42 13,13 4,61 

Återfyllnad (säsong) 18,43 5,64 16,29 4,74 12,72 3,50 

BP + EOQ(säsong) + winter 20,97 7,47 14,48 6,05 11,81 3,92 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + winter 18,14 6,74 11,84 5,16 10,31 3,51 

BP + EOQ(säsong) + Regression 20,45 13,95 13,50 8,64 14,17 3,64 

BP + EOQ + SL + Regression 12,53 5,93 8,35 5,69 10,24 3,28 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + Croston 19,33 10,31 13,44 6,52 10,89 3,77 

BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Croston 11,27 5,89 8,87 4,90 9,28 3,63 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + exp. utjämning 18,27 10,94 13,83 7,39 10,50 3,79 

BP + EOQ(säsong) + exp. utjämning 21,53 12,07 16,73 9,20 14,03 4,20 

BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + exp. utjämning 10,75 5,35 9,11 5,54 9,17 3,59 

BP + EOQ + SL + exp. utjämning 11,72 5,44 10,37 6,70 10,13 3,86 

BP + EOQ + SL + Hist. Medelvärde 11,72 6,31 9,47 5,82 10,85 3,66 

BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Hist. Medelvärde 10,96 5,97 8,90 5,29 9,46 3,65 

I tabellen ovan har den högsta lageromsättningen för varje klass markerats. För klasserna A-Hög, B-

Hög och B-Låg erhålls den högsta lageromsättningshastigheten när de styrs med ett 

beställningspunktsystem utan säkerhetslager och med en säsongsvarierande beställningskvantitet där 

efterfrågan prognostiseras med hjälp av exponentiell utjämning. För klasserna A-Låg och C-Hög ger 

samma lagerstyrningsmetod fast med regressionsanalys som prognosmetod den högsta 

lageromsättningen. De simulerade C-Låg artiklarna erhåller högst lageromsättning när de styrs med ett 

vanligt återfyllnadssystem. Enligt detta resonemang kan en totalt högre lageromsättningshastighet 

erhållas när olika klasser styrs på olika sätt. 

8.1.5 Känslighetsanalys 

För att undersöka hur känsligt simuleringsresultatet är för variationer genomförs en känslighetsanalys. 

Känslighetsanalysen genomförs på så sätt att olika parametrars värden ändras och därefter kontrolleras 

hur denna ändring påverkar prestationsmåtten. Meningen var att ursprungsvärdet skulle varieras med ± 
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50 % av ursprungsvärdet för nedanstående parametrar. På grund av simuleringsverktygets uppbyggnad 

var detta dock svårt för ledtiden och den övre förändringen sattes till 18 dagar istället för 21 dagar som 

hade varit + 50 %.  

 Ledtid  

 Ledtidsvariation 

 Lagerränta 

 Ordersärkostnad 

 Efterfrågan 

 Minsta beställningspunkt vid periodbeställningssystem 

Nedan presenteras förändringen av hur lagerstyrningsmetod, prognosmetod, användandet av 

säkerhetslager samt differentierad lagerstyrning påverkar prestationsmåtten när de ovan nämnda 

prestationsmåtten förändras. Då flera av parametrarna lett till liknande resultat presenteras de mest 

intressanta nedan och de övriga placeras i bilagor. De sammanställande tabellerna som presenteras 

nedan är färgkodade efter en grön till rött skala. Där grönt betyder det bästa alternativet, rött det 

sämsta och däremellan är färgen gul som kan ses först i Tabell 8-11. 

Lagerstyrningsmetod 

I Tabell 8-10 nedan ser vi hur prestationsmåtten lagertillgänglighet, kapitalbindning och 

lageromsättningshastighet förändras när parametrarna ledtid och efterfrågan ändras med ± 50 %. 

Tabell 8-10. Känslighetsanalys lagerstyrningsmetod 

Parameter Ledtid Efterfrågan 

Förändring -7 dagar 0% +4 dagar -50% 0% +50% 

 Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet 

Återfyllnadsnivå 77,8% 68,9% 60,2% 69,3% 68,9% 68,9% 

Beställningspunktsystem 91,3% 80,4% 72,8% 85,4% 80,4% 77,9% 

 Kapitalbindning (SEK) Kapitalbindning(SEK) 

Återfyllnadsnivå 483 300 421 400 388 900 220 500 421 400 627 900 

Beställningspunktsystem 465 700 388 700 352 000 262 600 388 700 508 900 

 LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) 

Återfyllnadsnivå 10,4 11,9 12,9 11,4 11,9 12,0 

Beställningspunktsystem 10,8 12,9 14,3 9,6 12,9 14,8 

Anledningen till att inte ME och MAD är med i tabellen beror på att återfyllnadsnivåsystem inte 

använder någon prognosmetod vilket medför att de blir ointressanta i jämförelsen. Som kan ses i 

tabellen resulterar beställningspunktsystem alltid i en högre lagertillgänglighet än vad 

återfyllnadsnivån gör vilket även gäller när parametrarna ledtidsvariation, lagerränta och 

ordersärkostnad förändras, se Bilaga 5. Ett periodbeställningssystem är beroende av lagerränta och 

ordersärkostnad när inspektionsintervallet bestäms. Vid förändring av dessa parametrar har dock 

inspektionsintervallet hållits konstant på grund av att simuleringsverktygets uppbyggnad medförde att 

en förändring skulle ta alltför mycket resurser i anspråk vilket medför att när dessa parametrar 

förändras påverkas endast resultatet av beställningspunktsystemet. Detta medförde att när lagerräntan 

sänktes och när ordersärkostnaden ökade steg EOQ och beställningspunkten vilket medförde en högre 

kapitalbindning som enligt Bilaga 5 hamnade knappt över återfyllnadsnivåns kapitalbindning. Med 

tanke på dessa resultat kan resultaten av hur valet av lagerstyrningsmetod påverkar prestationsmåtten 

ses som stabil. 
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Prognosmetod 

I Tabell 8-11 och Tabell 8-12 nedan kan det ses hur prestationsmåtten förändras för de olika 

prognosmetoderna då ledtiden och efterfrågan varieras med plus 50 % och minus 50 %. Resultatet av 

variationen av de övriga parametrarna kan ses i Bilaga 6. De olika variationerna leder inte till några 

förändringar i den inbördes ordningen i hur de olika prognosmetoderna presterar gentemot varandra på 

de olika prestationsmåtten. Variationerna leder inte heller till några större förändringar i hur stor 

skillnaden är mellan de olika prognosmetoderna utan skillnaderna blir ungefär lika stora även när 

parametrarna förändras. 

Tabell 8-11. Känslighetsanalys prognosmetod I 

Parameter Ledtid Efterfrågan 

Förändring -50% 0% +50% -50% 0% +50% 

BP + EOQ-säsong Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet 

Winter 92,0% 81,0% 72,8% 84,9% 81,0% 79,0% 

Regression 88,2% 76,1% 68,2% 81,7% 76,1% 72,5% 

Exponentiell utjämning 91,5% 79,2% 70,7% 83,2% 79,2% 76,5% 

Croston 91,8% 81,3% 73,8% 86,8% 81,3% 78,6% 

 Kapitalbindning (SEK) Kapitalbindning (SEK) 

Winter  479 800  402 700  365 900  271 000   402 700  535 900  

Regression  420 800  350 400   317 800   244 600  350 400  451 200 

Exponentiell utjämning  405 400   329 400   292 700   224 700  329 400   434 100 

Croston  472 000   393 700  356 300   273 000   393 700  506 700  

 LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) 

Winter 10,5 12,5 13,8 9,3 12,5 14,1 

Regression 12,0 14,4 15,8 10,3 14,4 16,7 

Exponentiell utjämning 12,4 15,3 17,2 11,2 15,3 17,4 

Croston 10,7 12,8 14,1 9,2 12,8 14,9 

 ME ME 

Winter -1,3 -1,3 -1,3 -0,7 -1,3 -1,9 

Regression 8,9 8,9 8,9 4,5 8,9 13,4 

Exponentiell utjämning 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 

Croston -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 

 MAD MAD 

Winter 74,6 74,6 74,6 37,3 74,6 111,8 

Regression 71,3 71,3 71,3 35,7 71,3 107,0 

Exponentiell utjämning 73,0 73,0 73,0 36,5 73,0 109,4 

Croston 74,2 74,2 74,2 37,1 74,2 111,2 
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Tabell 8-12. Känslighetsanalys prognosmetod II 

Parameter Ledtid Efterfrågan 

Förändring -50% 0% +50% -50% 0% +50% 

BP + EOQ + SL Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet 

Historiskt medelvärde 94,9% 89,6% 84,6% 92,5% 89,6% 89,0% 

Exponentiell utjämning 96,1% 89,9% 83,9% 92,3% 89,9% 88,8% 

Regression 94,9% 87,1% 80,5% 91,0% 87,1% 86,0% 

 Kapitalbindning (SEK) Kapitalbindning (SEK) 

Historiskt medelvärde 649 900 563 000 518 000 331 000 563 000 763 600 

Exponentiell utjämning 656 700 565 100 519 800 338 700 565 100 782 400 

Regression 666 800 581 300 539 000 347 900 581 300 789 300 

 LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) 

Historiskt medelvärde 7,7 8,9 9,7 7,6 8,9 9,9 

Exponentiell utjämning 7,7 8,9 9,7 7,4 8,9 9,6 

Regression 7,5 8,7 9,3 7,2 8,7 9,6 

 ME ME 

Historiskt medelvärde -2,1 -2,1 -2,1 -1,1 -2,1 -3,2 

Exponentiell utjämning 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 

Regression 8,9 8,9 8,9 4,5 8,9 13,4 

 MAD MAD 

Historiskt medelvärde 74,9 74,9 74,9 37,5 74,9 112,4 

Exponentiell utjämning 73,0 73,0 73,0 36,5 73,0 109,5 

Regression 71,3 71,3 71,3 35,7 71,3 107,0 

Säkerhetslager 

Att lagertillgängligheten är högre och kapitalbindningen är lägre för beställningspunktsystem med 

säkerhetslager än de utan kan tyckas självklart även då olika parametrar så som exempelvis lagerränta 

och ledtid varieras. Det som är intressant är hur mycket skillnaden mellan beställningspunktssystem 

med säkerhetslager och utan säkerhetslager varierar då olika inparametrar varierar. Resultaten av 

variationen av de två parametrar som visar de mest intressanta resultaten presenteras Tabell 8-13 

nedan medan övriga finns i Bilaga 7. 

Tabell 8-13. Känslighetsanalys säkerhetslager 

Parameter Ledtid Efterfrågan 

Förändring -50% 0% +50% -50% 0% +50% 

Beställningspunktsystem Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet 

med SL 95,8% 89,8% 84,3% 92,7% 89,8% 88,4% 

utan SL 90,4% 79,9% 71,8% 84,8% 79,9% 76,3% 

 Kapitalbindning (SEK) Kapitalbindning (SEK) 

med SL 677 300   582 300   543 100  355 200  582 300  796 200  

utan SL  430 200  355 500  320 200 242 200  355 500  455 800  

 LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) 

med SL 7,4 8,6 9,3 7,1 8,6 9,5 

utan SL 11,7 14,2 15,7 10,4 14,2 16,6 
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Som kan ses ovan ökar lagertillgängligheten med 6 procentenheter för beställningspunktssystem med 

säkerhetslager och ökar med 10,5 procenteneheter om säkerhetslager inte används då ledtiden minskar 

med 50 %. På samma sätt kan ses att om ledtiden istället ökar med 50 % minskar lagertillgängligheten 

med 5,5 procentenheter då säkerhetslager används och med 8,1 procentenheter då det inte används. 

Om istället förändringen i kapitalbindning studeras för samma variation i ledtid kan det ses att 

kapitalbindningen ökar med 16,3 % med säkerhetslager och 21,0 % utan säkerhetslager vid 

minskningen av ledtid och minskar med 6,7 % respektive 9,9 % vid en ökning i ledtid. Slutsatsen som 

kan dras av detta är att en variation i ledtid ger större förändring på prestationsmåtten om 

säkerhetslager används än om det inte används. 

Varieras istället efterfrågan kan det ses att liknande resultat fås. En minskning av efterfrågan med 50 

% medför att lagertillgängligheten då säkerhetslager används ökar med 2,9 procentenheter och 4,9 

procentenheter då det inte används och en lika stor ökning av efterfrågan leder till att 

lagertillgängligheten minskar med 4,5 respektive 8,1 procentenheter. Lageromsättningshastigheten för 

samma förändring av efterfrågan sjunker med 18,0 % för säkerhetslager och 26,6 % utan 

säkerhetslager vid en minskning av efterfrågan medan den vid en ökning av efterfrågan stiger med 9,8 

% respektive 17,0 %.  

Klassificering  

I Tabell 8-14 till Tabell 8-17 nedan kan ses hur lagertillgängligheten och lageromsättningshastigheten 

förändras för de olika klasserna när ordersärkostnaden varieras med plus 50 % och minus 50 %. För 

övriga prestationsmått och variation i resterande parametrar se Bilaga 12. För klassen A-Hög sker det i 

princip inga förändringar av lagertillgängligheten varken vid en ökning eller en minskning av 

ordersärkostnaden och detta gäller även för A-Låg. För B-Hög kan en kraftigare försämring av 

lagertillgängligheten för BP med säsongs-EOQ och exponentiell utjämning än för övriga 

lagerstyrningsförslag ses. För B-Låg sker en del små förändringar av den inbördes ordningen av vilket 

lagerstyrningsförslag som har högst lagertillgänglighet, men inga stora förändringar. En förändring 

som är anmärkningsvärd som uppstår för flera av lagerstyrningsförslagen, exempelvis BP + 

EOQ(lågfrekvent) + SL + Croston, är att både en minskning och en ökning av ordersärkostnaden leder 

till en ökning av lagertillgängligheten. Detta fenomen uppstår även för några av 

lagerstyrningsförslagen hos C-Hög och C-Låg.  

Sammanfattningsvis kan sägas att ingen av variationerna i parametrarna ledde till att någon av 

lagerstyrningsmetoderna var den bästa för alla klasserna med hänsyn till prestationsmåtten och av den 

anledningen är en differentierad lagerstyrning att föredra när målet är att maximera 

lagertillgängligheten. 
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Tabell 8-14. Känslighetsanalys lagertillgänglighet klass A-Hög. A-Låg och B-Hög m.a.p ordersärkostnad 

Lagertillgänglighet vid förändring av ordersärkostnad 

Klass A-Hög A-Låg B-Hög 
Förändring -50% 0% +50% -50% 0% +50% -50% 0% +50% 

Återfyllnad 65% 65% 65% 51% 51% 51% 70% 70% 70% 
Återfyllnad (säsong) 72% 72% 72% 59% 59% 59% 75% 75% 75% 

BP + EOQ(säsong) + winter 66% 73% 78% 73% 77% 79% 75% 80% 85% 
BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + winter 71% 74% 82% 78% 81% 82% 79% 83% 89% 

BP + EOQ(säsong) + Regression 49% 60% 63% 57% 61% 65% 81% 85% 90% 
BP + EOQ + SL + Regression 74% 79% 82% 74% 74% 75% 92% 94% 96% 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + Croston 69% 76% 80% 64% 71% 77% 77% 81% 86% 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Croston 87% 89% 92% 77% 79% 81% 91% 93% 92% 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + exp. utjämning 71% 76% 81% 72% 73% 79% 78% 80% 86% 
BP + EOQ(säsong) + exp. utjämning 66% 73% 77% 68% 72% 74% 70% 78% 80% 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + exp. utjämning 88% 90% 92% 83% 84% 84% 91% 93% 92% 
BP + EOQ + SL + exp. utjämning 87% 88% 90% 82% 83% 83% 90% 93% 95% 

BP + EOQ + SL + Hist. Medelvärde 88% 89% 92% 72% 74% 74% 92% 96% 97% 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Hist. Medelvärde 89% 92% 92% 72% 74% 76% 94% 94% 96% 

Tabell 8-15. Känslighetsanalys lagertillgänglighet klass B-Låg, C-Hög och C-Låg m.a.p ordersärkostnad 

Lagertillgänglighet vid förändring av ordersärkostnad 

Klass B-Låg C-Hög C-Låg 
Förändring -50% 0% +50% -50% 0% +50% -50% 0% +50% 

Återfyllnad 35% 35% 35% 67% 67% 67% 71% 71% 71% 
Återfyllnad (säsong) 47% 47% 47% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 

BP + EOQ(säsong) + winter 62% 67% 71% 84% 91% 91% 84% 86% 89% 
BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + winter 68% 69% 71% 89% 91% 92% 84% 92% 91% 

BP + EOQ(säsong) + Regression 45% 50% 61% 87% 88% 94% 91% 89% 92% 
BP + EOQ + SL + Regression 58% 51% 62% 95% 95% 97% 92% 90% 94% 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + Croston 54% 62% 65% 86% 89% 92% 80% 92% 89% 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Croston 66% 62% 72% 91% 95% 96% 92% 92% 94% 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + exp. utjämning 62% 68% 71% 89% 90% 92% 80% 91% 89% 
BP + EOQ(säsong) + exp. utjämning 58% 63% 71% 85% 88% 91% 81% 85% 89% 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + exp. utjämning 71% 67% 75% 92% 96% 97% 90% 92% 92% 
BP + EOQ + SL + exp. utjämning 69% 66% 74% 92% 93% 96% 90% 88% 93% 

BP + EOQ + SL + Hist. Medelvärde 56% 51% 64% 94% 93% 97% 88% 89% 92% 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Hist. Medelvärde 58% 56% 65% 94% 97% 97% 94% 90% 93% 

Som kan ses i Tabell 8-16 och i Tabell 8-17 nedan ger de lagerstyrningsförslag som inte använder 

säkerhetslager den hösta lageromsättningen och generellt ger BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + exp. 

utjämning den absolut högsta lageromsättningshastigheten oavsett förändring av ordersärkostnaden för 

nästan samtliga klasser. Slutsatsen att lageromsättningshastigeten inte påverkas nämnvärt för de 

lågfrekventa artiklarna kan även dras efter att ha studerat nedanstående tabeller. Vilket alltså medför 

att om endast lageromsättningshastigheten skulle ligga till grund för vilken lagerstyrningsmetod som 

var den bästa så skulle inte differentierad lagerstyrning behövas.  
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Tabell 8-16. Känslighetsanalys lageromsättning klass A-Hög. A-Låg och B-Hög m.a.p ordersärkostnad 

Lageromsättningshastighet (ggr/år) vid förändring av ordersärkostnad 

Klass A-Hög A-Låg B-Hög 
Förändring -50% 0% +50% -50% 0% +50% -50% 0% +50% 

Återfyllnad 19,4 19,4 19,4 7,1 7,1 7,1 16,6 16,6 16,6 
Återfyllnad (säsong) 18,4 18,4 18,4 5,6 5,6 5,6 16,3 16,3 16,3 

BP + EOQ(säsong) + winter 25,6 21,0 18,4 8,3 7,5 6,5 16,9 14,5 12,1 
BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + winter 21,8 18,1 15,5 7,9 6,7 6,4 15,6 11,8 9,5 

BP + EOQ(säsong) + Regression 25,7 20,4 17,7 13,5 13,9 10,9 16,0 13,5 11,3 
BP + EOQ + SL + Regression 14,0 12,5 11,1 7,0 5,9 5,5 9,8 8,4 7,8 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + Croston 24,3 19,3 16,8 13,2 10,3 7,6 17,5 13,4 10,9 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Croston 13,3 11,3 10,3 6,5 5,9 5,1 10,9 8,9 8,4 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + exp. utjämning 22,2 18,3 16,1 13,9 10,9 8,5 17,8 13,8 11,0 
BP + EOQ(säsong) + exp. utjämning 27,0 21,5 18,4 15,8 12,1 10,6 21,8 16,7 14,1 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + exp. utjämning 12,8 10,7 10,0 5,9 5,4 4,5 10,7 9,1 8,4 
BP + EOQ + SL + exp. utjämning 14,1 11,7 10,7 6,3 5,4 5,4 11,6 10,4 9,1 

BP + EOQ + SL + Hist. Medelvärde 13,8 11,7 10,7 7,6 6,3 5,9 11,1 9,5 8,8 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Hist. Medelvärde 12,6 11,0 10,2 7,1 6,0 5,1 10,6 8,9 8,1 

Tabell 8-17. Känslighetsanalys lageromsättning klass B-Låg, C-Hög och C-Låg m.a.p ordersärkostnad 

Lageromsättningshastighet (ggr/år) vid förändring av ordersärkostnad 

Klass B-Låg C-Hög C-Låg 
Förändring -50% 0% +50% -50% 0% +50% -50% 0% +50% 

Återfyllnad 7,4 7,4 7,4 13,1 13,1 13,1 4,6 4,6 4,6 
Återfyllnad (säsong) 4,7 4,7 4,7 12,7 12,7 12,7 3,5 3,5 3,5 

BP + EOQ(säsong) + winter 6,9 6,0 5,1 15,9 11,8 10,6 4,7 3,9 3,7 
BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + winter 5,6 5,2 4,4 13,3 10,3 8,3 4,7 3,5 2,9 

BP + EOQ(säsong) + Regression 10,3 8,6 7,2 18,7 14,2 10,9 4,7 3,6 3,6 
BP + EOQ + SL + Regression 5,6 5,7 4,7 13,2 10,2 8,8 3,7 3,3 2,9 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + Croston 7,6 6,5 5,2 16,1 10,9 9,0 5,1 3,8 3,1 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Croston 5,7 4,9 4,8 12,3 9,3 8,4 4,5 3,6 2,9 

BP + EOQ(lågfrekvent säsong) + exp. utjämning 8,2 7,4 6,0 15,5 10,5 8,5 5,1 3,8 3,1 
BP + EOQ(säsong) + exp. utjämning 11,0 9,2 8,0 17,5 14,0 11,4 6,7 4,2 3,9 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + exp. utjämning 5,5 5,5 5,1 11,9 9,2 8,2 4,8 3,6 2,9 
BP + EOQ + SL + exp. utjämning 5,6 6,7 4,8 12,6 10,1 8,9 4,9 3,9 3,8 

BP + EOQ + SL + Hist. Medelvärde 6,2 5,8 4,7 13,8 10,8 8,8 4,2 3,7 3,7 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + Hist. Medelvärde 5,9 5,3 4,2 12,6 9,5 8,1 4,4 3,6 2,9 
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8.2 Fortsatt analys och tolkning 
I detta stycke presenteras klassvis hur de olika lagerstyrningsförslagen presterat på de olika 

prestationsmåtten. Därefter analyseras specifikt hur de föreslagna lagerstyrningsmetoderna för 

respektive klass angående hur de borde presterat enligt teorin och hur de faktiskt presterade. 

Simuleringsresultatet jämförs även med resultatet i 8.1 Analys av grunddata samt det verkliga utfallet 

och en analys görs kring detta. Avslutningsvis tas det bästa förslaget för respektive klass fram med 

avseende på hur bra prestationsmått förslaget har och hur stabilt dess resultat är mot variationer i 

parametrars värde. 

8.2.1 A-Hög 

I Tabell 8-18 nedan kan simuleringsresultaten för artiklarna i klassen A-Hög ses där de markerade 

lagerstyrningsmetoderna är de förslag som framarbetades för denna klass med hjälp av referensramen i 

5.2.2 Syftesnedbrytning. 

Tabell 8-18. Simuleringsresultat för klass A-Hög 

  A-Hög 
Lagerstyrningsförslag Lagertillgäng

-lighet 
Kapitalbindning (kr) LOH ME MAD 

Återfyllnad 65% 119 700 19,4 - - 

Återfyllnad (säsong) 72% 125 900 18,4 - - 

BP+EOQ(säsong)+ winter 73% 110 700 21,0  1,0 195,1 

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 74% 127 900 18,1  1,0 195,1 

BP+EOQ(säsong)+Regression 60% 114 000 20,4 43,9 194,3 

BP+EOQ+SL+Regression 79% 185 000 12,5 43,9 194,3 

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 76% 120 000 19,3 -0,6 197,7 

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 89% 206 000 11,3 -0,6 197,7 

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 76% 127 000 18,3 -1,0 196,5 

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 73% 108 000 21,5 -1,0 196,5 

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 90% 216 000 10,7  -1,0 196,5 

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 88% 198 000 11,7 -1,0 196,5 

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 89% 198 000 11,7 -16,7 208,1 

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 92% 212 000 11,0 -16,7 208,1 

Fallföretagets resultat 92% 213 000 10,9  -16,7 208,1 

Då klassificeringen av sortimentet gjordes utifrån lagervärdet i första hand medför det att A- artiklarna 

är de artiklar som är dyrast att ha i lager. Enligt Oskarsson et al. (2006) bör därför dessa artiklar 

beställas hem ofta och säkerhetslagret hållas nere när målet är att minska kapitalbindningen. Av den 

anledningen gavs förslag om att periodbeställningssystem kunde användas. För att uppnå de fördelar 

som periodbeställningssystem enligt Olhager (2000) och Axsäter (2006) kan erbjuda i form av att 

orderläggning och samlastning förenklas beräknades ett gemensamt inspektionsintervall för samtliga 

artiklar i denna klass. Det gemensamma beställningsintervallet för de simulerade A-Högartiklarna blev 

tre veckor. Om efterfrågan vore jämnt utspridd över året skulle en lageromsättningshastighet 

motsvarande ungefär           gånger per år erhållits. Men som kan ses i tabellen ovan blev 

lageromsättningen något högre än så vilket beror på att lagret ibland blev helt tomt under framförallt 

högsäsongen vilket även medför att lagertillgängligheten blir så låg som 65 % för det första 

styrningsförslaget. Jämförs resultatet med hela det simulerade sortimentet i 8.1.1 Lagerstyrningsmetod 

kan det ses att lagertillgängligheten blev ungefär lika stor som för resten av sortimenten men att 
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lageromsättningshastigheten blev betydligt högre, vilket också är att vänta eftersom det är A-Hög 

innehåller artiklar med hög uttagsfrekvens. 

Det andra lagerstyrningsförslaget som styrs genom periodbeställning var återfyllnadssystem med ett 

säsongsvarierande beställningsintervall. Beställningsintervallet blev för de simulerade artiklarna tre 

veckor under högsäsong och fyra veckor under lågsäsong. Vilket då ledde till att antalet tillfällen då 

brister kan uppstå minskade under lågsäsong och därför ökar lagertillgängligheten till 72 % men det 

ledde även till att återfyllnadsnivåerna blev högre under lågsäsongen och därför ökade även 

kapitalbindningen. Edlund et al. (1999) påpekade att vid en säsongsvarierande efterfrågan kan en 

minsta beställningsnivå läggas in som måste passeras för att nybeställning ska få göras. Denna minsta 

beställningskvantitet sattes till 75 % av återfyllnadsnivån men då det inte finns några exakta riktlinjer 

för hur denna nivå skulle sättas gjordes en känslighetsanalys där detta värde sattes till 50 % respektive 

100 % av återfyllnadsnivån. Som kan ses i Bilaga 14 minskar lagertillgängligheten till 55 % respektive 

66 % när minsta beställningspunkt sattes till det lägre värdet i känslighetsanalysen. Denna lägre minsta 

beställningspunkt leder till att beställning läggs mer sällan vilket då leder till en lägre kapitalbindning i 

lager vilket även det kan ses i Bilaga 14 som ger att lageromsättningshastigheten ökar till 27,1 

respektive 21,4 gånger per år från de ursprungliga värdena på 19,4 och 18,4 gånger per år som kan ses 

i tabellen nedan. Enligt samma resonemang ökade lagertillgängligheten och kapitalbindningen när 

denna minsta beställningspunkt sattes lika med återfyllnadsnivån. Då blev lagertillgängligheten istället 

65 % respektive 73 % och lageromsättningshastigheten minskade till 18,8 respektive 17,5 gånger per 

år. Att öka beställningspunkten till 100 % från 75 % hade ganska liten inverkan på prestationsmåtten, 

för att få upp lagertillgängligheten närmare de 92 % som det verkliga utfallet för fallföretaget skulle ett 

säkerhetslager behöva användas om lagerstyrningen ska skötas med periodbeställningssystem. Jämförs 

resultatet med hela det simulerade sortimentet i 8.1.1 Lagerstyrningsmetod kan det precis som för det 

föregående förslaget ses att lagertillgängligheten blev ungefär lika stor som för resten av sortimenten 

men att lageromsättningshastigheten blev betydligt högre. 

När ett beställningspunktsystem används är ofta orderkvantiteten den samma över hela perioden i 

fråga och beräknas ofta som EOQ. Men för att EOQ ska vara den mest fördelaktiga kvantiteten krävs 

det att efterfrågan är relativt jämn över hela perioden (Axsäter, 2006) vilket den inte är i denna studie. 

Mattsson (2008) menar att det då krävs speciella metoder för att räkna ut orderkvantiteter för artiklar 

av sådan typ. Han föreslår att EOQ modifieras och inte är samma över hela året utan kan vara olika 

under exempelvis två eller fyra säsonger. I de två förslagen med beställningspunktsystem varieras 

därför EOQ  mellan hög- respektive lågsäsong, det som skiljer förslagen åt är prognosmetoden. Då 

artiklarna i denna klass har hög uttagsfrekvens menar Olhager (2000) att de inte borde vara så svåra att 

prognostisera. Dock är de A-artiklar vilket förespråkar att det bör läggas mest resurser på dem enligt 

både Oskarsson et al. (2006) samt Olhager (2000). Därför föreslogs Winters metod och 

regressionsanalys två lite mer avancerade prognostiseringsmetoder. Som kan ses i tabellen ovan ger 

förslaget som prognostiseras med Winters metod en högre lagertillgänglighet och samtidigt en högre 

lageromsättningshastighet. Även medelfelet, ME, är betydligt lägre med Winters metod medan det 

med regressionen erhålls ett något lägre medelabsolutfel, MAD. I avsnitt 8.1.2 Prognosmetod 

undersöktes hur väl prognosmetoderna presterade på alla de simulerade artiklarna. Enligt den analysen 

skulle regressionsanalysen ge en lägre kapitalbindning än vad Winters metod skulle. Vilket alltså inte 

gäller när denna klass studeras för sig. Genom att studera A-Högs prestationsmått i Bilaga 8-14 ger 

förslaget med Winters metod alltid en högre lagertillgänglighet och en högre 

lageromsättningshastighet än regression oavsett vilka parametrar som ändras.   

Om målet endast vore att minska kapitalbindningen i lagret skulle förslaget BP + EOQ(säsong) + 

Winter vara att föredra. Dock finns kravet om att lagertillgängligheten inte får försämras avsevärt 
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vilket medför att de givna förslagen har för låg lagertillgänglighet. Lagertillgängligheten för det 

verkliga utfallet av de simulerade artiklarna blev 92 %, dock beräknas inte lagertillgängligheten på 

riktigt samma sätt i verkligheten som i simuleringsmodellen. I verkligheten fungerar det nämligen som 

så att om en order är försenad ut till kund men kunden anser att det är okej så registreras det inte som 

en försening även fast materialet inte fanns i lager den dagen som kunden villa ha sitt material från 

början. I simuleringsmodellen däremot registreras en brist så fort en vara efterfrågas som inte finns i 

lager. Av denna anledning menar författarna att den simulerade lagertillgängligheten borde bli högre 

om den lagerstyrningsmetoden användes i verkligheten än vad det blir i simuleringen.  

Den verkliga kapitalbindningen för de simulerade artiklarna blev 213 000 kr. Om de istället hade styrts 

enligt förslaget BP + EOQ + SL + exponentiell utjämning eller BP + EOQ + SL + Historiskt 

medelvärde hade en kapitalbindning på 198 000 kr erhållits vilket alltså är en minskning med 7 %. De 

båda förslagen har de enklaste prognosmetoderna men är de som ger bäst resultat då målet är att sänka 

kapitalbindningen utan att minska kapitalbindningen nämnvärt. Även ur ett 

lagertillgänglighetsperspektiv är de lika, dock ger förslaget som prognostiseras med historiskt 

medelvärde något högre lagertillgänglighet än det förslag som prognostiseras med exponentiell 

utjämning. Om ingen hänsyn tas till hur andra klasser styrs så föreslår författarna att denna klass bör 

styras med ett beställningspunktsystem där orderkvantiteten motsvaras av den ekonomiska 

orderkvantiteten, EOQ, ett säkerhetslager och där efterfrågan prognostiseras med historiska 

medelvärden.  

8.2.2 A-Låg 

I Tabell 8-19 nedan kan simuleringsresultaten för artiklarna i klassen A-Låg ses där de markerade 

lagerstyrningsmetoderna är de förslag som framarbetades för denna klass med hjälp av referensramen i 

5.2.2 Syftesnedbrytning. 

Tabell 8-19. Simuleringsresultat för klass A-Låg 

  A-Låg 
Lagerstyrningsförslag Lagertillgäng

-lighet 
Kapitalbindning (kr) LOH ME MAD 

Återfyllnad 51% 98 800 7,1 - - 

Återfyllnad (säsong) 59% 124 100 5,6 - - 

BP+EOQ(säsong)+winter 77% 93 700 7,5 -4,9 79,4 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 81% 103 800 6,7 -4,9 79,4 
BP+EOQ(säsong)+Regression 61% 50 200 13,9 18,2 60,1 
BP+EOQ+SL+Regression 74% 118 100 5,9 18,2 60,1 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 71% 67 900 10,3 -0,6 77,6 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 79% 118 900 5,9 -0,6 77,6 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 73% 64 000 10,9 0,5 75,1 
BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 72% 58 000 12,1 0,5 75,1 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 84% 130 800 5,4 0,5 75,1 
BP+EOQ+SL+exp. utjämning 83% 128 700 5,4 0,5 75,1 
BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 74% 110 900 6,3 8,7 69,8 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 74% 117 300 6,0 8,7 69,8 
Fallföretagets resultat 95% 51 500 13,6 8,7 69,8 

De två första förslagen, de med periodbeställningssystem, uppkom på grund av att Oskarsson et al. 

(2006) menar att A-artiklar ska ha ett lågt lager och beställas hem ofta på grund av att det är dessa 
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artiklar som är dyrast att ha i lager. På grund av att artiklarna i denna klass hade så pass låg efterfrågan 

och inspektionsintervallet räknades ut gemensamt för samtliga simulerade artiklar i klassen blev dock 

inspektionsintervallet väldigt långt (7 respektive 6 och 9 veckor) och den låga stabila lagernivån som 

önskades uteblev.  

Detta ledde till att lagernivån under vissa perioder kunde ligga orört på väldigt höga nivåer medan den 

under andra perioder kunde ligga på noll utan att nytt material beställdes in vilket ledde till en låg 

lagertillgänglighet. Resultatet för A-Låg stämmer alltså överens med resultatet rörande 

periodbeställningssystem på hela sortimentet som det kan läsas om i 8.1.1 Lagerstyrningsmetod; ett 

beställningspunktsystem ger både högre lagertillgänglighet och högre lageromsättningshastighet. Detta 

är även fallet om olika parametrar varieras och Edlunds (1999) förslag angående en lägsta 

beställningspunkt för periodbeställningssystem hade ingen större inverkan på prestationsmåtten (se 

Bilaga 14). 

De två följande förslagen är lika varandra i allt förutom prognosmetod där det ena förslaget använder 

sig av Croston och det andra förslaget använder sig av Winter. Som beställningsvolym använder sig 

båda av Mattsons (2008) förslag om säsongs-EOQ och Mattsons (2007) förslag angående lågfrekventa 

artiklar och inget av förslagen använder sig av säkerhetslager. Axsäter (2006) menar att Winters metod 

kan ge bra resultat om parametrarna uppskattas korrekt. I fallet A-Låg ger den om hänsyn tas till alla 

prestationsmåtten ett av de bästa resultaten bortsett från det verkliga utfallet. En anledning till att 

skillnaden mellan det verkliga utfallet och de simulerade lagerstyrningsförslagen är så stor när det 

gäller lagertillgängligheten kan bero på att den i verkligheten inte mäts på riktigt samma sätt vilket 

beskrivs i 8.2.1 A-Hög. Anledningen till att skillnaden i lageromsättningshastighet är så stor mellan det 

verkliga utfallet och de simulerade kan vara att det i simuleringen inte finns möjlighet att ta emot 

beställningar om framtida leveranser utan endast direkta uttag från lagret vilket leder till lägre 

lageromsättningshastighet. 

Enligt Willemain et al. (1994) är Crostons metod överlägsen exponentiell utjämning om artiklarna 

efterfrågas sällan. Enligt 8.1.2 Prognosmetod ger också Crostons metod en högre lagertillgänglighet 

än exponentiell utjämning vilket dock visar sig inte alls stämma överens med denna klass då Croston 

ger sämre resultat än exponentiell utjämning på alla prestationsmåtten. 

Det bästa lagerstyrningsförslaget för denna klass blir enligt författarna av denna studie att fortsätta 

styra lagret som det görs i dagsläget då det ger det bästa resultatet på samtliga prestationsmått. Som 

beskrivits tidigare kan de stora skillnaderna i lagertillgänglighet och lageromsättningshastighet bero på 

att det var svårt att simulera lagerstyrningsförslagen så att exakt de förutsättningar som gällde för det 

verkliga fallet också gällde för de simulerade. Dessa skillnader bedöms dock inte vara så stora att 

något av de andra lagerstyrningsförslagen skulle vara bättre. Detta förslag är även stabilt om 

indataparametrar varieras vilket kan ses om Bilaga 8-14 studeras. Den största förändringen blir om 

ledtid från leverantör minskas med 50 % (se Bilaga 9) men även då är det lagerstyrningssätt som 

används i dagsläget det som presterar bäst på samtliga prestationsmått.  

8.2.3 C-Hög 

I Tabell 8-20 nedan kan simuleringsresultaten för artiklarna i klassen C-Hög ses där de markerade 

lagerstyrningsmetoderna är de förslag som framarbetades för denna klass.  
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Tabell 8-20. Simuleringsresultat för klass C-Hög 

  C-Hög 
Lagerstyrningsförslag Lagertillgäng

-lighet 
Kapitalbindning (kr) LOH ME MAD 

Återfyllnad 67% 34 600 13,1 - - 

Återfyllnad (säsong) 78% 35 700 12,7 - - 

BP+EOQ(säsong)+winter 91% 38 400 11,8 0,4 39,2 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 91% 44 000 10,3 0,4 39,2 
BP+EOQ(säsong)+Regression 88% 32 000 14,2 3,0 36,5 
BP + EOQ + SL + Regression 95% 44 300 10,2 3,0 36,5 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 89% 41 700 10,9 0,9 39,1 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 95% 48 900 9,3 0,9 39,1 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong) +exp. utjämning 90% 43 200 10,5 0,5 39,0 
BP + EOQ(säsong) + exp. utjämning 88% 32 300 14,0 0,5 39,0 
BP + EOQ(lågfrekvent) + SL + exp. utjämning 96% 49 500 9,2 0,5 39,0 
BP + EOQ + SL + exp. utjämning 93% 44 800 10,1 0,5 39,0 
BP + EOQ + SL + Hist. Medelvärde 93% 41 800 10,8 2,3 37,5 
BP+EOQ(lågfrekvent) + SL + Hist. Medelvärde 97% 48 000 9,5 2,3 37,5 
Fallföretagets resultat 89% 46 100 9,8 2,3 37,5 

Oskarsson et al. (2006) menar att C-artiklarna ska styras med hjälp av lättadministrerade 

lagerstyrningssystem som exempelvis ett beställningspunktsystem. De, liksom Olhager (2000), menar 

att på grund av C-artiklarnas låga lagervärde kan de ha ett relativt högt säkerhetslager då det spelar in 

lite på den totala kapitalbindningen trots att det medför att en hög lagertillgänglighet erhålls på dessa 

artiklar. Därför föreslogs ett beställningspunktsystem med en beställningskvantitet som hålls konstant 

över ett helt år och motsvarar den ekonomiska orderkvantiteten. För att säkra upp mot variation i 

efterfråga och inleverans föreslogs att ett säkerhetslager används för dessa artiklar. Då 

uttagsfrekvensen i denna klass är hög borde efterfrågan, enligt Olhagers (2000) resonemang om 

uttagsfrekvens kopplat till prognoser, inte vara så svår att prognostisera. På grund av detta föreslogs att 

exponentiell utjämning eller historiskt medelvärde ska användas för att prognostisera efterfrågan för 

denna klass.  

Som kan ses i tabellen ovan ger nästan samtliga förslag, även de som inte är specifikt föreslagna för 

denna klass, högre lagertillgänglighete än vad det verkliga utfallet blev. De två lagerstyrningsförslag 

som föreslogs för denna klass presterade i princip lika bra på både lagertillgänglighet och 

kapitalbindning. De gav båda en lagertillgänglighet på runt 93 %, närmare bestämt 92,5 % respektive 

93,4 % enligt Tabell 8-8; och 41 800 kr respektive 44 800 kr i kapitalbindning för de simulerade 

artiklarna i denna klass. När Bilaga 8-14 studeras kan slutsatsen dras att när parametrar varieras är 

förslaget som prognostiseras med historiskt medelvärde alltid det förslag som ger den lägsta 

kapitalbindningen och även ibland den högsta lagertillgängligheten. Jämförs detta med analysen om 

hur de olika prognosmetoderna presterade på hela de simulerade sortimentet i 8.1.2 Prognosmetod 

stämmer det väl överens där de båda prognosmetoderna får nästan exakt samma lagertillgänglighet och 

kapitalbindning. 

Enligt ovanstående resonemang borde denna klass styras enligt förslag BP + EOQ + SL + Historiskt 

Medelvärde om inte hänsyn tas till hur andra klasser styrs. 
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8.2.4 C-Låg 

I Tabell 8-21 nedan kan simuleringsresultaten för artiklarna i klassen C-Låg ses där de markerade 

lagerstyrningsmetoderna är de förslag som framarbetades för denna klass med hjälp av referensramen i 

5.2.2 Syftesnedbrytning. 

Tabell 8-21. Simuleringsresultat för klass C-Låg 

  C-Låg 
Lagerstyrningsförslag Lagertillgäng

-lighet 
Kapitalbindning (kr) LOH ME MAD 

Återfyllnad 71% 29 900 4,6 - - 

Återfyllnad (säsong) 78% 39 400 3,5 - - 

BP+EOQ(säsong)+winter 86% 35 200 3,9 -0,7 35,5 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 92% 39 300 3,5 -0,7 35,5 
BP+EOQ(säsong)+Regression 89% 37 900 3,6 -8,1 42,5 
BP+EOQ+SL+Regression 90% 42 000 3,3 -8,1 42,5 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 92% 36 600 3,8 -0,4 36,0 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 92% 38 000 3,6 -0,4 36,0 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 91% 36 400 3,8 0,4 34,6 
BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 85% 32 800 4,2 0,4 34,6 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 92% 38 400 3,6 0,4 34,6 
BP+EOQ+SL+exp. utjämning 88% 35 700 3,9 0,4 34,6 
BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 89% 37 700 3,7 -6,0 40,5 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 90% 37 800 3,6 -6,0 40,5 
Fallföretagets resultat 86% 23 600 5,8 -6,0 40,5 

De två förslagen för C-Låg har sin bakgrund i att Oskarsson et al. (2006) menar att C-artiklar ska 

styras med lättadministrerade lagerstyrningssystem som inte tar så mycket resurser i anspråk, 

exempelvis ett beställningspunktsystem. Eftersom klassen har lågfrekvent efterfrågan har Mattsons 

(2007) resonemang för lågfrekventa artiklar anammats och beställningsvolymen är därför satt till 1.25 

gånger EOQ. Eftersom C-artiklar har ett lågt lagervärde menar både Olhager (2000) och Oskarsson et 

al. (2006) att ett säkerhetslager kan användas för att täcka upp möjliga bristtillfällen varför detta valdes 

att användas. Enligt Oskarsson et al.:s (2006) resonemang om att det ska vara ett lättadministrerat 

styrsystem valdes de enklaste prognosmetoderna; historiskt medelvärde samt exponentiell utjämning. 

Enligt teorin borde de två lagerstyrningsförslagen ha en relativt hög lagertillgänglighet eftersom 

säkerhetslager används, av samma anledning tillsammans med att det är låg efterfrågan på produkterna 

ha en relativt låg lageromsättningshastighet samt ha relativt sett stora MAD på grund av att det är det 

enklaste prognosmetoderna. 

Prognosmässigt stämmer inte detta överens med det utfall simuleringen fick då exponentiell utjämning 

fick det lägsta MAD av alla prognosmetoder. Historiskt medelvärde stämmer bättre in då det fick det 

näst sämsta MAD. Studeras istället lagertillgängligheten och kapitalbindningen fås mer väntade 

resultat då både lagertillgängligheten och kapitalbindningen blir relativt stor jämfört med de andra 

lagerstyrningsförslagen. Jämförs resultatet för C-Låg med hela resultatet för alla de simulerade 

artiklarna med avseende på prognosnivå (se 8.1.2 Prognosmetod) stämmer dessa ganska väl överens. 

Det som sticker ut lite är att de förslag som använder Croston som prognosmetod presterar något bättre 

på C-Lågartiklarna än på alla de simulerade artiklarna. Detta är dock inte så förvånande då Croston är 
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en prognosmetod utvecklad för artiklar med lågfrekvent efterfrågan och alltså borde prestera bra på 

denna klass. 

Jämförs fallföretagets resultat med simuleringsresultaten för de lagerstyrningsmetoder som förslagits 

kan det ses att det verkliga utfallet har betydligt högre lageromsättningshastighet än de simulerade 

förslagen. Som beskrivits tidigare är en trolig anledning till den stora skillnaden att det i affärssystemet 

inte gick att se om kunden gjort en beställning på material en bit in i framtiden eller ville ha materialet 

direkt när beställningen gjordes. Om många beställningar gjorts på detta sätt skulle detta leda att det 

verkliga utfallet kunnat beställa in material till när det efterfrågas vilket leder till både lägre 

kapitalbindning och högre lagertillgänglighet. Trots detta bedöms fallföretagets sätt att styra lagret på 

vara det bästa för denna klass. 

8.2.5 B-Hög 

I tabellen nedan åskådliggörs simuleringsresultatet för de simulerade artiklarna i klassen B-Hög. De 

markerade lagerstyrningsförslagen är de förslag som framarbetats för denna klass med hjälp av 

referensramen.  

Tabell 8-22. Simuleringsresultat för klass B-Hög 

  B-Hög 
Lagerstyrningsförslag Lagertillgäng

-lighet 
Kapitalbindning (kr) LOH ME MAD 

Återfyllnad 70% 68 800 16,6 - - 

Återfyllnad (säsong) 75% 70 300 16,3 - - 

BP+EOQ(säsong)+winter 80% 79 100 14,5 -1,6 60,2 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 83% 96 700 11,8 -1,6 60,2 
BP+EOQ(säsong)+Regression 85% 84 800 13,5 -14,8 67,8 
BP+EOQ+SL+Regression 94% 137 000 8,4 -14,8 67,8 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 81% 85 100 13,4 -1,1 58,4 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 93% 129 000 8,9 -1,1 58,4 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 80% 82 700 13,8 0,6 56,7 
BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 78% 68 400 16,7 0,6 56,7 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 93% 125 700 9,1 0,6 56,7 
BP+EOQ+SL+exp. utjämning 93% 110 300 10,4 0,6 56,7 
BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 96% 120 900 9,5 -9,0 64,0 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 94% 128 600 8,9 -9,0 64,0 
Fallföretagets resultat 86% 115 500 9,9 -9,0 64,0 

Som beskrivs i avsnitt 4.7.3 Styrning finns det inga uttalade regler om hur B-artiklarna bör styras men 

det brukar vara en blandning av hur A- respektive C-artiklarna styrs. B-artiklarna är alltså inte de 

viktigaste men inte heller de mest oviktiga och bör därför styras med inte allt för avancerade metoder 

men inte heller negligeras och styras med allt för simpla metoder. Därför föreslogs att B-Hög klassen 

styrs med ett beställningspunktsystem som enligt Oskarsson et al. (2006) är relativt lättadministrerat. 

För att hantera säsongsvariationerna anpassades EOQ till låg- respektive högsäsong eller att använda 

EOQ men i stället använda ett säkerhetslager som då fick plocka upp säsongsvariationerna. Alltså är 

förslagen som gavs för denna klass en blandning av de som gavs för A-Hög och C-hög klassen. 

Som konstaterades i avsnitt 8.1.4 Klassificering är det exponentiell utjämning som presterar bäst för 

denna klass när prestationsmåtten ME och MAD undersöks medan regressionsanalysen är den 
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prognosmetod som presterar sämst med avseende på dessa prestationsmått. När prestationsmåtten 

lageromsättningshastighet och lagertillgängligheten istället undersöks så presterar regressionsanalysen 

bra då det förslaget utan säkerhetslager ger en lagertillgänglighet på 84,8 % alltså lite sämre än det 

verkliga utfallet och en kapitalbindning som är drygt 26 % lägre än vad den blev i det verkliga utfallet. 

Det andra förslaget med regressionsanalys som prognosmetod och säkerhetslager för att plocka upp 

variationer ger en lagertillgänglighet på 94 % vilket är betydligt bättre än vad det blev i det verkliga 

utfallet dock ökar kapitalbindningen vilket gör att detta inte är ett lämpligt förslag då studiens syfte är 

att minska kapitalbindningen. Det båda förslagen som gavs med exponentiell utjämning som 

prognosmetod ger en lägre kapitalbindning än vad som presterades i det verkliga utfallet dock ger 

endast förslaget med säkerhetslager en högre lagertillgänglighet vilket därför skulle vara ett bra 

lagerstyrningsalternativ till hur lagret styrs i dagsläget. 

Om inte hänsyn till hur andra klasser styrs skulle vi föreslå att denna klass styrdes BP + EOQ + SL + 

Regression och enligt resonemanget i avsnitt 8.2.1 A-Hög om hur lagertillgängligheten mäts på 

fallföretaget och hur det beräknas i simuleringsverktyget skulle troligtvis denna lagerstyrningsmetod 

medföra minst en lika hög lagertillgänglighet som det verkliga utfallet erhöll. Ett annat förslag vore att 

öka beställningsvolymen för detta förslag vilket enligt 8.1.5 Känslighetsanalys medför att om 

ordersärkostnaden ökar med 50 % leder till att lagertillgängligheten ökade till 90 % och 

lageromsättningen till 11,3 gånger per år vilket motsvarar en minskning av kapitalbindningen med 

drygt 12 %.  

8.2.6 B-Låg 

Simuleringsresultaten med avseende på de mätta prestationsmåtten för klassen B-Låg kan ses i Tabell 

8-23 nedan där de lagerstyrningsförslag för denna klass som arbetades fram i 5.2.2 Syftesnedbrytning 

är markerade. 

Tabell 8-23. Simuleringsresultat för klass B-Låg  

  B-Låg 
Lagerstyrningsförslag Lagertillgäng

-lighet 
Kapitalbindning (kr) LOH ME MAD 

Återfyllnad 35% 37 200 7,4 - - 

Återfyllnad (säsong) 47% 58 300 4,7 - - 

BP+EOQ(säsong)+winter 67% 45 700 6,0 -2,0 37,9 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 69% 53 500 5,2 -2,0 37,9 
BP+EOQ(säsong)+Regression 50% 32 000 8,6 11,5 26,8 
BP+EOQ+SL+Regression 60% 54 600 5,1 11,5 26,8 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 62% 42 400 6,5 0,4 36,3 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 68% 58 300 4,7 0,4 36,3 
BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 68% 37 400 7,4 0,0 35,8 
BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 63% 30 000 9,2 0,0 35,8 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 73% 56 500 4,8 0,0 35,8 
BP+EOQ+SL+exp. utjämning 73% 47 600 5,8 0,0 35,8 
BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 60% 53 800 5,1 8,1 29,6 
BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 62% 59 500 4,6 8,1 29,6 
Fallföretagets resultat 82% 60 700 4,6 8,1 29,6 

Förslagen i denna klass grundar sig i de givna förslagen för klasserna A-Låg samt C-Låg. Detta gör de 

för att artiklarna i denna klass har medelhögt volymvärde och därför borde styras som en blandning av 
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A-Låg artiklarna som har högt volymvärde och C-låg artiklarna som har lågt volymvärde. Från A-Låg 

klassen kommer prognosmetoden Croston som enligt Willemain et al. (1994) är överlägsen Crostons 

metod om artiklarna efterfrågas sällan. Denna prognosmetod använder sig de två första 

lagerstyrningsförslagen av. De två sista lagerstyrningsförslagen använder sig av en av 

prognosmetoderna från C-Låg, exponentiell utjämning, som är lättare att använda men som enligt 

ovan bör ge sämre resultat än Croston. Då denna klass har lågfrekvent efterfrågan används Mattsons 

(2007) resonemang om lågfrekvent EOQ på samtliga lagerstyrningsförslag. Ett förslag från varje 

prognosmetod använder sig också av Olhagers (2000) resonemang att säkerhetslager bör användas på 

artiklar som har lågt volymvärde. 

Enligt teorin borde de lagerstyrningsförslag som har Croston som prognosmetod prestera bättre än de 

som använder sig av exponentiell utjämning och de som har säkerhetslager borde få en högre 

lagertillgänglighet och en högre kapitalbindning. Angående säkerhetslagret stämmer 

simuleringsutfallet överens med teorin och lagertillgängligheten ökar med ungefär 10 % då 

säkerhetslager används medan lageromsättningshastigheten sjunker med ungefär 30 %. Detta stämmer 

också ganska väl överens med analysen 8.1.3 Säkerhetslager av hur säkerhetslager spelar in på hela 

det simulerade sortimentet. Däremot stämmer inte simuleringsresultatet överens med Willemain et al.s 

(1994) resonemang om att Crostons metod skulle vara överlägsen exponentiell utjämning. I detta fall 

visar det sig istället vara tvärtom exponentiell utjämning som är bättre på samtliga av de valda 

prestationsmåtten vilket avviker från analysen av hela det simulerade sortimentet i 8.1.2 

Prognosmetod där Croston har högre lagertillgänglighet än exponentiell utjämning. Varför denna 

skillnad uppstår är oklart men beror antagligen på den efterfrågestruktur artiklarna i denna klass har. 

Jämförs de simulerade förslagen med det verkliga utfallet kan det ses att lageromsättningshastigheten 

hos det verkliga utfallet är lägre än alla de simulerade lagerstyrningsförslagen. Däremot har det 

verkliga utfallet betydligt högre lagertillgänglighet än de simulerade lagerstyrningsmetoderna vars 

lagertillgänglighet ligger på en väldigt låg nivå. På grund av detta anses det bästa för den här klassen 

vara att styra lagret som det gjorts tidigare. Att lagret styrs som det görs i dagsläget blir också den 

bästa lösningen vid variation i de flesta parametrar enligt Bilaga 8-14 med undantag från om ledtiden 

skulle reduceras med 50 % vilket enligt Bilaga 9 skulle leda till lagerstyrningsförslaget med 

beställningspunkt, EOQ, säkerhetslager och exponentiell utjämning får både högre lagertillgänglighet 

och högre lageromsättningshastighet. Trots detta bedöms det nuvarande styrsättet vara det bästa. 
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9 Slutsats 

Utifrån den analys som gjordes dras det i detta kapitel slutsatser. Kapitlet inleds med att slutgiltiga 

rekommendationer ges angående hur lagerstyrningen bör ske. Därefter förs en diskussion om studien 

som bland annat behandlar om syftet uppfyllts och hur generella de dragna slutsatserna är. 

9.1 Rekommendationer 
Efter att ha analyserat klasserna var för sig kan slutsatsen dras att de lågfrekventa artiklarna redan styrs 

på ett sätt som inte kan överträffas med studiens föreslagna lagerstyrningsmetoder. De högfrekventa 

artiklarna har däremot fått nya förslag angående hur de kan styras. I nedanstående tabell ses vad som 

framkom ur kapitel 8.2 Fortsatt analys och tolkning när klasserna analyserades individuellt. 

Tabell 9-1. Resultat av 8.2 Fortsatt analys och tolkning 

       Uttagsfrekvens 
 
Lagervärde 

Låg Hög 

A 
 BP + Maxlager + Historiskt medelvärde 

(Ursprunglig) 
 BP + EOQ + SL + Historiskt medelvärde 

B 
 BP + Maxlager + Historiskt medelvärde 

(Ursprunglig) 
 BP + EOQ(säsong) + Regression 

C  BP + Maxlager + Historiskt medelvärde 
(Ursprunglig) 

 BP + EOQ + SL + Historiskt Medelvärde 

Som ses i tabellen ovan föreslås att alla de lågfrekventa artiklarna styrs på samma sätt, enligt samma 

metod som fallföretaget styr i dagsläget. Vilket medför att dessa artiklar kan ses som en enda grupp 

som inte behöver delas in i A, B eller C-artiklar och på så vis blir en klass bestående av lågfrekventa 

artiklar.  

Ur tabellen kan även urskiljas att klass A-Hög och C-Hög får förslag om att styras på samma sätt 

nämligen med ett beställningspunktsystem med en orderkvantitet motsvarande den ekonomiska 

orderkvantiteten och med säkerhetslager där efterfrågan prognostiseras med hjälp historiska 

medelvärden. Enklast vore det om även B-Hög artiklarna styrdes på detta sätt men som framkom i 

avsnitt 8.2.5 B-Hög skulle den lagerstyrningsmetoden medföra att kapitalbindningen i lager för B-

artiklarna ökade vilket inte är önskvärt. Alltså menar vi att A-Hög och C-Hög artiklarna ska styras på 

samma sätt och därför kan dessa två klasser ses som en enda klass. 

B-Hög artiklarna har i dagsläget en ganska låg lagertillgänglighet närmare bestämt ligger den på 86 %. 

Då fallföretaget har ett framtida mål om att lagertillgängligheten ska komma upp till 98 % anser 

studiens författare att det är bättre att ge ett förslag som inte bara minskar kapitalbindningen utan även 

ökar lagertillgängligheten. Det i Tabell 9-1 givna förslaget för B-Hög artiklarna medför att 

lagertillgängligheten blir 85 % och kapitalbindningen minskar med drygt 26 % förslår vi istället att 

denna klass styrs med ett beställningspunktsystem där orderkvantiteten motsvarar den ekonomiska 

orderkvantiteten och med ett säkerhetslager som kan plocka upp variationer i efterfrågan och där 

efterfrågan prognostiseras genom exponentiell utjämning. Vilket skulle medför att 

lagertillgängligheten ökar till 93 % och att kapitalbindningen minskar med nästan 5 % för artiklarna i 

denna klass jämfört med fallföretagets resultat. 

De slutliga rekommendationerna om hur sortimentet ska delas in i olika klasser och hur respektive 

klass ska styras ses i nedanstående tabell. 

 



126 

 

Tabell 9-2. Rekommendationer och klassindelning 

    Uttagsfrekvens 
 
Lagervärde 

Låg Hög 

A 

 BP + Maxlager + Historiskt medelvärde 
(Ursprunglig)  

 BP + EOQ + SL + Historiskt medelvärde 

B  BP + EOQ + SL + exp. utjämning 

C  BP + EOQ + SL + Historiskt Medelvärde 

I avsnitt 8.1.4 Klassificering konstaterades att oavsett vilket prestationsmått som studerades framkom 

att någon typ av klassindelning skulle löna sig för att resultatet av prestationsmåtten skulle bli så bra 

som möjligt. Genom de i tabellen ovan föreslagna lagerstyrningssätten kommer lagertillgängligheten 

att öka samtidigt som kapitalbindningen i lager minskar. Rekommendationerna är alltså att hela lagret 

styrs med beställningspunktsystem skillnaden ligger i hur efterfrågan prognostiseras, 

beställningskvantiteten samt hur ofta beställningspunkten ska uppdateras. Nedan presenteras en 

närmare beskrivning om de rekommenderade lagerstyrningssätten. 

9.1.1 BP + Maxlager + Historiskt medelvärde (Ursprunglig) 

Den ursprungliga lagerstyrningen ska användas för de lågfrekventa artiklarna och utgörs av ett 

beställningspunktsystem. Beställningspunkten räknas ut med hjälp av medelvärdet av 60 arbetsdagars 

försäljning under samma tid föregående år multiplicerat med ledtiden. Beställningspunkterna ska 

uppdateras varje månad och beräknas enligt Formel 3-1. 

                                                

Beställningskvantiteten motsvaras av det som på fallföretaget kallas maxlagernivån vilken är 

beställningspunkten adderat med medelvärdet av försäljningen under 60 arbetsdagar under samma tid 

föregående år multiplicerat med åtta förbrukningsdagar. Maxlagernivåerna ska uppdateras en gång per 

kvartal och beräknas enligt Formel 3-2: 

                                                      

I dagsläget följs dock inte denna maxlagernivå till punkt och pricka utan information om kommande 

orders kan erhållas via en säljkoordinator. Vilket medför att beställningsvolymen kan ändras om 

inköparen vet att en stor order är på väg in i systemet. 

9.1.2 BP + EOQ + SL + Historiskt medelvärde 

Detta lagerstyrningssätt utgörs av ett beställningspunktsystem där beställningskvantiteten motsvaras 

av den ekonomiska orderkvantiteten och ett säkerhetslager används för att plocka upp variationer i 

efterfråga och inleveranser. Prognostiseringen av efterfråga görs med hjälp av historiska medelvärden. 

Den ekonomiska orderkvantiteten beräknas enligt Formel 4-9 och återges nedan: 

𝐸   √
    𝐷

   
 

Där: 

              

  𝑃             det                  
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𝐷  𝐸           

Där efterfrågan, D, beräknas med hjälp av efterfrågedata från föregående år.  

Säkerhetslagret beräknas enligt Formel 4-16 på följande sätt: 

𝑆    √𝜎 
   𝑇  𝜎  

  𝐷 ⏟              
 

 

Där: 

𝑆  𝑆    ℎ             

  𝑆    ℎ          

𝜎𝐷  𝐸                                        ℎ   

𝜎                                

 𝑇  𝐹               =14 dagar 

𝐷  𝐹                      

 

Säkerhetsfaktorn (k), som bestämmer hur hög servicenivå som ska has, fås fram genom att först 

beräkna servicefunktionen, f(k) enligt Formel 4-17: 

 ( )  
(  𝑆)   

𝜎
 

𝑆              𝑐      

  𝐴                     

𝜎  𝑆                   

I detta fall då orderkvantiteten motsvaras av EOQ och den önskade servicenivån på 98 % blir i stället 

formeln för säkerhetsfaktorn:  

 ( )  
(      )  𝐸  

𝜎
 

När  ( ) beräknats kontrolleras värdet på säkerhetsfaktorn   genom linjär interpolation med hjälp av 

Tabell 4-2 vilken återges nedan. Värdet på säkerhetsfaktorn sätts därefter in i formeln för 

säkerhetslagernivå för att då få fram storleken på säkerhetslagret med önskad servicenivå. 

Servicefunktionen 

( ( )) 
0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.08 0.05 0.03 0.02 0.015 0.01 0.00.5 0.001 

Säkerhetsfaktor 

( ) 
0.00 0.10 0.22 0.34 0.49 0.67 0.90 1.02 1.26 1.49 1.66 1.78 1.94 2.59 2.72 

Beställningspunkten beräknas som summan av säkerhetslagret och den förväntade efterfrågan under 

ledtiden. Beställningspunkten uppdateras en gång per kvartal och beräknas enligt Formel 4-3 som:  

 𝑃  𝑆  𝐷   𝑇 

9.1.3 BP + EOQ + SL + exp. utjämning 

Detta lagerstyrningssätt är i alla hänseenden utom prognosmetoden samma som det föregående 

lagerstyrningssättet. Varför endast en förklaring till exponentiell utjämning förklaras i detta stycke. 
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Exponentiell utjämning används för att undvika att prognosen släpar efter den verkliga efterfrågan, 

som den kan göra med glidande medelvärde. Eftersläpningen undviks genom att de tidigare 

periodernas efterfrågan får olika vikt beroende på hur långt tillbaka i tiden de ligger (Jonsson & 

Mattson, 2003). De förklarar att den senare efterfrågedatan borde ha ett högre informationsvärde än 

den tidigare och därför ges en högre vikt. Prognos med exponentiell utjämning beräknas enligt Formel 

4-19 enligt följande: 

   1       (   )     

Där: 

   1  𝑃                      

   𝐸                    

                     (   ) 

För beräkningar för att få fram värdena på utjämningskonstanten som minimerar prognosfelet under de 

två föregående åren rekommenderas att Excels optimeringsprogram används.  

9.2 Diskussion 
I denna avslutande del av rapporten förs diskussion om hur direktiv och avgränsningar påverkat 

resultatet samt hur generaliserbart resultatet och tillvägagångssättet är varefter frågan om syftet är 

uppfyllt tas upp. Det diskuteras även vilket bidrag studien ger till den akademiska världen och förslag 

till vidare studier ges. 

9.2.1 Direktiv och avgränsningar 

Denna studie har gjorts på uppdrag av Sto Scandinavia som även har agerat fallföretag. I början av 

arbetet gavs direktiv om att enbart centrallagret i Linköping skulle studeras vilket medförde att det 

studerade systemet uteslöt de andra centrallagren i Norden från undersökningen. Att endast 

centrallagret i Linköping studerades bör inte få konsekvenser på hur generaliserbart resultatet blir och 

anledningen till detta är att alla centrallager i Norden styrs på samma sätt som och säljer samma 

artiklar som det i Linköping. 

Direktiv gavs från uppdragsgivaren även om att slutprodukten, alltså rapporten och dess 

rekommendationer, måste vara enkla att förstå alternativt mycket väldokumenterat. Detta är generella 

krav som ställs på en akademisk rapport och enligt vissa författare är syftet med en akademisk studie 

att förmedla relevant och strukturerad information inom ett specifikt ämnesområde. Detta direktiv har 

alltså inte spelat in på vare sig metodval eller tillvägagångssätt och har därför inte påverkat resultatet 

eller slutprodukten. 

I denna studie behandlades leverantörer enbart i form av vad de har för ledtid och leveransservice 

gentemot centrallagret i Linköping. Möjligheter att minska ledtider, byta leverantörerer, omförhandla 

avtal och så vidare behandlas inte i denna studie. Denna avgränsning har antagligen påverkat resultatet 

mycket inte minst då exempelvis möjligheten att minska ledtider skulle innebära att bättre resultat 

kunde erhållas från de olika lagerstyrningsförslagen. Denna förändring skulle för fallföretaget kunna 

innebära att de kan minska sin kapitalbindning i lager ännu mer och även öka lagertillgängligheten. 

En avgränsning var att enbart studera artiklar som levereras från moderbolaget Sto AG. Anledningen 

till det var att Sto AG levererar mer än 80 % av Sto Scandinavias alla artiklar, både volymmässigt och 

värdemässigt, vilket medförde att de övriga leverantörerna, både externa samt fabriken i Linköping, 
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står för en relativt liten del av leveranserna. Denna avgränsning gjorde att problemet blev mycket mer 

hanterbart samtidigt som ändå en relativt stor del av sortimentets artiklar blir analyserade.  

Då det inte var resursmässigt möjligt att simulera samtliga artiklar valdes fem simuleringsobjekt ut ur 

respektive klass. Att inte alla artiklar simuleras kan ha lett till att analysen av lagerstyrnings- och 

prognosmetoderna grundar sig på missvisande data om inte representativa artiklar valts ut. För att 

undvika detta valdes därför dessa artiklar ut i med hjälp av handledarna från Sto Scandinavia. Genom 

att handledarna förklarade vilka som inte var möjliga att simulera på grund av exempelvis avsaknad av 

historisk data eller delvis egen produktion har deras påverkan i valet av simuleringsartiklar endast 

medfört att antalet valbara artiklar i respektive klass minskade. Då alla klasser sammanlagt (förutom 

C-Låg) innehöll 129 artiklar medförde det att nästan 20 % av dessa har blivit simulerade. 20 % är en 

relativt stor mängd som betyder att risken för att resultatet skulle ändras om fler artiklar simulerades 

känns relativt liten. C-Låg klassen däremot blev väldigt stor jämfört med de andra klasserna och det 

visade sig att den innehöll över tusen artiklar som inte hade haft någon lagerrörelse de senaste två 

åren. Detta medförde att de simulerade artiklarna i denna klass inte blev så representativa eftersom de 

måste ha haft någon lagerrörelse för att det överhuvudtaget ska vara intressant att undersöka dess 

lagerutveckling med olika lagerstyrningsmetoder. Detta medförde att en koppling mellan vårt 

simuleringsresultat och hur det skulle påverka hela sortimentet inte kunde göras på siffernivå. Med 

detta menas att det inte kunde sägas att om ett visst lagerstyrningsförslag används så kommer 

kapitalbindningen totalt sett att minska med så många procent vilket hade varit önskvärt. Dock visade 

det sig att resultatet för samtliga av de simulerade artiklarna i klassen C-Låg var liknande, nämligen att 

oavsett vilken artikel som simulerades så var det alltid fallföretagets resultat som var det bästa. Vilket 

medför att resultatet känns stabilt ändå. 

En ytterligare avgränsning som gjorts i denna studie var att inte göra en totalkostnadsanalys för att se 

hur de totala logistikkostnaderna förändras när andra lagerstyrningsmetoder används. Då syftet enbart 

är att undersöka hur lager bör styras för att erhålla en låg kapitalbindning i lager medför denna 

avgränsning inte till att resultatet skulle bli annorlunda om avgränsningen inte hade gjorts. Dock har 

författarna märkt tydliga tendenser till att flertalet av studiens lagerstyrningsförslag medför att 

beställningar läggs betydligt mycket mer sällan än vad det gjordes i de verkliga utfallet vilket skulle 

innebära att totalkostnaderna förändras i och med de rekommendationer som getts. 

9.2.2 Generaliserbarhet 

Eftersom de andra centrallager som Sto Scandinavia driver har förutsättningar väldigt lika lagret i 

Linköping som denna studie behandlat kan det utan vidare sägas att studiens resultat även är 

generaliserbart även för de andra centrallagrena. Det kan även sägas att studiens resultat är 

generaliserbart för företag som har liknande efterfrågestruktur, alltså produkter som efterfrågas sällan 

men i relativ stora volymer vilket är typiskt för företag som levererar byggnadsmaterial. Men då måste 

även förutsättningarna rörande leverantörer vara liknande de som Sto Scandinavia har, alltså att en stor 

leverantör som levererar den största delen av inköpta produkter. Eftersom de artiklar som simulerats i 

denna studie endast använt en leverantör som alltid kan leverera utan längre förseningar måste denna 

förutsättning gälla för att resultatet ska vara generaliserbart. Ytterligare en förutsättning är att 

artiklarna ska ha samma egenskaper som artiklarna i denna studie. Med detta menas att det exempelvis 

inte kan vara färskvaror som blir dåliga om de lagras för länge eller högteknologiska varor som blir 

omoderna utan de kan ligga på lager en längre tid utan att det påverkar kvaliteten.  

Även om inte studiens resultat är generaliserbart för alla företag kan den analysmodell som tagits fram 

för att ge rekommendationer användas även om förutsättningar så som efterfrågan, leverantörer eller 

artikelkarakteristik skiljer sig från de i denna studie. Analysmodellen som använts återges i Figur 9-1 
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nedan kan alltså användas även vid andra studier som ska undersöka och ge rekommendationer 

rörande hur lager bör styras. 

 

Figur 9-1. Analysmodell 

9.2.3 Syfte 

Syftet med studien var att: 

”undersöka och ge rekommendationer om hur lagerstyrning bör ske för partihandelföretag med starkt 

säsongsbetonat sortiment i avseende att reducera kapitalbindningen i lager utan att försämra 

leveransservicen.” 

I och med Tabell 9-2, vilken även återges nedan, resonemanget kring denna i 9.1 Rekommendationer 

samt diskussionerna som förts ovan gällande generaliserbarhet, direktiv och avgränsningar anses syftet 

vara uppfyllt.  

    Uttagsfrekvens 
 
Lagervärde 

Låg Hög 

A 

 BP + Maxlager + Historiskt 
medelvärde (Ursprunglig) 

 BP + EOQ + SL + Historiskt medelvärde 

B  BP + EOQ + SL + exp. utjämning 

C  BP + EOQ + SL + Historiskt Medelvärde 

9.2.4 Studiens bidrag 

Det akademiska bidrag som den här studien ger består enligt författarna förutom studiens resultat av 

två delar. Det första bidraget är den analysmodell som arbetades fram i 5.2.1 Analysmodell och sedan 

användes i efterföljande kapitel för att kunna utvärdera hur lagret i fråga borde styras. Denna 

analysmodell är inget som bara kunde användas för denna studie utan kan användas av vilket företag 

som helst som önskar analysera sin lagerstyrning och ses därför som ett bidrag till den akademiska 

världen. 

1 
• Klargör målet med styrningen 

2 
• Fastställ hur sortimentet ska klassificeras 

3 
• Ge förslag på hur respektive klass ska styras 

4 
• Ta fram en modell av systemet samt ett simuleringsverktyg 

5 
• Klassificera sortimentet 

6 
• Ta fram specifika simuleringsobjekt 

7 
• Simulera 

8 
• Analysera resultat av simulering 

9 
• Rekommendationer 
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Det andra akademiska bidraget är hur väl olika prognosmetoder fungerar då efterfrågan har en 

säsongsfaktor och även inom de olika säsongerna har en kraftigt varierad efterfrågan. Det har i denna 

studie visat sig att det vid denna typ av efterfrågan inte spelar så stor roll om en mer avancerad 

prognosmetod används, MAD blir ungefär lika stort även om en mindre avancerad prognosmetod 

används vilket kanske är något förvånande. (Se 8.1.2 Prognosmetod) 

Studiens bidrag till uppdragsgivaren består förutom av studiens resultat och rekommendationer av det 

simuleringsverktyg som tagits fram för denna studie. Med simuleringsverktyget kan uppdragsgivaren 

undersöka bland annat hur en minskad ledtiden påverkar möjligheten att erhålla en högre 

lagertillgänglighet och kan därför användas för att ta fram underlag som kan utnyttjas vid 

förhandlingar och diskussioner med moderbolaget. 

9.2.5 Förslag till vidare studier 

Vid studier av simuleringsresultaten för de olika artiklarna kan det ses att många av de brister som 

uppstår uppkommer vid de tillfällen då stora kvantiteter efterfrågas på samma gång. Skulle dessa 

efterfrågningar vara kända i förväg skulle det leda till att artiklar skulle kunna beställas hem tills då de 

efterfrågas vilket medför att de inte ligger i lager under en längre tid och därför slutligen att 

lageromsättningshastigheten ökar. Detta skulle antagligen även leda till att lagertillgängligheten skulle 

öka då man kan se till att rätt mängd artiklar finns inne när de efterfrågas. Det skulle därför vara 

intressant att se resultatet av en studie på hur olika sätt att göra detta påverkar ett företag med liknande 

förutsättningars resultat. Exempelvis skulle en rabatt kunna ges om beställningen från kund sker en 

viss tid i förväg. 

Som nämndes i diskussionen rörande direktiv och avgränsningar har författarna märkt tydliga 

tendenser till att de givna rekommendationerna medför att beställningar behöver läggas mer sällan än 

vad de görs i dagsläget vilket skulle innebära att mängden beställningar skulle minska relativt mycket 

per år vilket skulle medföra minskade beordringskostnader. Med tanke på dessa diskussioner anser vi 

att det vore intressant att undersöka hur dessa rekommendationer skulle påverka logistikkostnaderna ur 

ett totalkostnadsperspektiv.   
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Bilaga 1: Exempel på prognostisering med Winters metod  

Winters metod är en påbyggnad till exponentiell utjämning som utöver trend även tar hänsyn till 

säsongsvariationer som efterfrågan kan ha (Axsäter, 2006). Utöver tillägget att det finns en 

säsongsfaktor fungerar prognosmodellen på ungefär samma sätt som Holts metod och Axsäter (2006) 

förklarar den enligt: 

   𝐸                    

   𝐸                                                
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Formel 1: Winters medelefterfrågan: 
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Formel 2: Winters trend: 
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Formel 4: Winters säsongsindex (2): 
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Formel 6: Winters prognos: 
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Prognosuträkningen börjar alltså med att multiplicera trenden med det antal perioder fram som 

prognos ska göras för. Detta adderas sedan ihop med den utjämnade medelefterfrågan och denna 

summa som fås multipliceras sedan med säsongsfaktorn. Säsongsfaktorn kan dock inte användas 

direkt utan måste först normaliseras. Ett exempel på prognostisering med Winters metod ges nedan 

med följande ingångsvärden: 
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Med dessa ingångsvärden samt Formel 1 kan Winters medelefterfrågan beräknas enligt nedan: 
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Med hjälp av Formel 2 kan därefter Winters trend beräknas: 

𝑇        (       )               

Därefter kan Winters säsongsindex (1) beräknas med hjälp av Formel 3 alltså det onormaliserade 

säsongsindexet: 
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Med Formel 4 och Formel 5 kan därefter säsongsindexet för nästkommande period beräknas:  

∑  𝑖
          𝑆1       
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Till sist kan prognosen för nästa period beräknas med hjälp av Formel 6: 

       (             )              



 

 

Bilaga 2: Exempel regressionsberäkning 

Ett exempel på regressionsberäkning, på formen        1    , från Jacobs et al. (2011), där 

författarna skattar efterfrågans utveckling med tiden med hjälp av en grundnivå (  ) och en 

trendfaktor ( 1)  följer nedan: 

        
    

        

1 600 1 360000 600 

2 1550 4 2402500 3100 

3 1500 9 2250000 4500 

4 1500 16 2250000 6000 

5 2400 25 5760000 12000 

6 3100 36 9610000 18600 

7 2600 49 6760000 18200 

8 2900 64 8410000 23200 

9 3800 81 14440000 34200 

10 4500 100 20250000 45000 

11 4000 121 16000000 44000 

12 4900 144 24010000 58800 

78 33350 650 112502500 268200 

Exempel, beräkning regressionsanalys (Jacobs et al., 2011): 

Regressionsmodellens trend: 
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Prognosmodellen ser alltså ut enligt:                     och ger en prognos i period 13 som 

 1                        

r  räknas ut enligt: 

Beräkningsexempel av   : 

   
(                  ) 

(          )  (             (     ) )
       



 

 

Bilaga 3: Exempel enkel regressionsanalys med säsong 

Ett exempel på uträkning av säsongsindex följer nedan (Jacobs et al., 2011): 

 Försäljning Genomsnittlig försäljning (1000/4) Säsongsindex 

Vår 200 250 200/250=0.8 

Sommar 350 250 1,4 

Höst 300 250 1,2 

Vinter 150 250 0,6 

Totalt 1000   

Exempel, säsongsfaktor (Jacobs et al., 2011) 

 

Bestämmandet av en prognos med hjälp av enkel regressionsanalys med säsong, alltså modell på 

formen: 

 ̂  (    1    )              (  ) 

sammanfattar Jacobs et al. (2011) i följande fem steg som sedan nyttjas på exemplet nedan. 

1. Bestäm säsongsfaktorerna  

2. Ta bort säsongsfaktorn från originaldatan 

3. Gör en regressionslinje med den säsongsrensade datan 

4. Projicera regressionslinjen genom den period som ska prognostiseras 

5. Skapa den slutgiltiga prognosen genom att anpassa regressionslinjen utifrån 

säsongsfaktorerna 

Period 

(  ) 

Kva-

rtal 

Efter-

frågan 

(  ) 

Medelefterfrågan 

samma kvartal/år 

Säsongsfaktor Säsongsrensad 

efterfrågan 

(    ) 

  
          

1 I 600 (        
     )         

        

     
      

   

    
     

1 736 

2 II 1550 (         
     )        

        

     
      

    

    
      

4 2825 

3 III 1500 (         
     )        

        

     
      

    

    
      

9 4632 

4 IV 1500 (         
     )        

        

     
      

    

    
      

16 5379 

5 I 2400  0,82 2943 25 14713 

6 II 3100  1,10 2825 36 16948 

7 III 2600  0,97 2676 49 18734 

8 IV 2900  1,12 2600 64 20799 

9 I 3800  0,82   4659 81 41933 

10 II 4500  1,10 4100 100 41004 

11 III 4000  0,97 4117 121 45290 

12 IV 4900  1,12 4393 144 52715 

78  33350  12,03 33350 650 265707 

Exempel, säsongsfaktor (Jacobs et al., 2011) 

 



 

 

 1  
  ∑         (∑   

𝑛
 =1 )  (∑     

𝑛
 =1 )𝑛

 =1

  ∑   
 𝑛

 =1  (∑   
𝑛
 =1 ) 

 
                  

          
       

 

   
∑     

𝑛
 =1

 
  1  

∑   
𝑛
 =1

 
 

     

  
       

  

  
       

Prognosen för period t,  ̂  , ser alltså ut enligt:   

 ̂  (              )     

och prognosen för nästkommande år blir: 

period kvartal Prognos utan säsong Säsongsfaktor Prognos med säsong 

13 I                       0,82                    

14 II 5345,7 1,10 5880,3 

15 III 5687,9 0,97 5517,3 

16 IV 6030,1 1,12 6753,7 

Exempel, säsongsfaktor (Jacobs et al., 2011) 
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Bilaga 5: Känslighetsanalys Lagerstyrningsmetod 

I nedanstående tabeller redovisas simuleringsresultatet från när parametrar varierar med ± 50% 

 

 

  

Parameter

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0 50% -50% 0 50%

Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet

Återfyllnadsnivå 68,9% 68,9% 68,9% 77,8% 68,9% 60,2% 69,0% 68,9% 68,4% 68,9% 68,9% 68,9%

Beställningspunkt 80,4% 80,4% 80,4% 91,3% 80,4% 72,8% 80,3% 80,4% 80,4% 85,9% 80,4% 78,0%

Kapitalbindning Kapitalbindning Kapitalbindning Kapitalbindning

Återfyllnadsnivå 421 356 kr 421 356 kr 421 356 kr 483 266 kr 421 356 kr 388 855 kr 419 777 kr 421 356 kr 419 060 kr 421 356 kr 421 356 kr 421 356 kr

Beställningspunkt 388 717 kr 388 717 kr 388 717 kr 465 658 kr 388 717 kr 352 037 kr 387 739 kr 388 717 kr 388 083 kr 516 348 kr 388 717 kr 339 502 kr

LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) LOH (ggr/år)

Återfyllnadsnivå 11,9 11,9 11,9 10,4 11,9 12,9 12,0 11,9 12,0 11,9 11,9 11,9

Beställningspunkt 12,9 12,9 12,9 10,8 12,9 14,3 13,0 12,9 13,0 9,7 12,9 14,8

Säkerhetslager Ledtid Ledtidsvariation Lagerränta

Parameter

Förändring -50% 0 50% -50% 0 50% -50% 0 50%

Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet

Återfyllnadsnivå 68,9% 68,9% 68,9% 69,3% 68,9% 68,9% 63,1% 68,9% 69,9%

Beställningspunkt 75,7% 80,4% 84,1% 85,4% 80,4% 77,9% 80,4% 80,4% 80,4%

Kapitalbindning Kapitalbindning Kapitalbindning

Återfyllnadsnivå 421 356 kr 421 356 kr 421 356 kr 220 485 kr 421 356 kr 627 908 kr 363 757 kr 421 356 kr 437 451 kr

Beställningspunkt 314 266 kr 388 717 kr 460 845 kr 262 554 kr 388 717 kr 508 922 kr 388 717 kr 388 717 kr 388 717 kr

LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) LOH (ggr/år)

Återfyllnadsnivå 11,9 11,9 11,9 11,4 11,9 12,0 13,8 11,9 11,5

Beställningspunkt 16,0 12,9 10,9 9,6 12,9 14,8 12,9 12,9 12,9

Minsta Best. punktOrdersärkostnad Efterfrågan



 

 

Bilaga 6: Känslighetsanalys prognosmetod 

 

 

  

Parameter

Förändring -50% 0 50% -50% 0 50% -50% 0 50% -50% 0 50%

BP + EOQ-säsong Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet

Winter 81,0% 81,0% 81,0% 92,0% 81,0% 72,8% 80,8% 81,0% 81,1% 85,3% 81,0% 78,5%

Regression 76,1% 76,1% 76,1% 88,2% 76,1% 68,2% 76,3% 76,1% 76,1% 83,5% 76,1% 73,7%

Exponentiell utjämning 79,2% 79,2% 79,2% 91,5% 79,2% 70,7% 79,2% 79,2% 79,1% 84,4% 79,2% 76,1%

Croston 81,3% 81,3% 81,3% 91,8% 81,3% 73,8% 81,2% 81,3% 81,3% 86,4% 81,3% 79,3%

Kapitalbindning Kapitalbindning Kapitalbindning Kapitalbindning

Winter 402 742 kr 402 742 kr 402 742 kr 479 809 kr 402 742 kr 365 853 kr 401 350 kr 402 742 kr 402 199 kr 513 381 kr 402 742 kr 357 691 kr

Regression 350 399 kr 350 399 kr 350 399 kr 420 835 kr 350 399 kr 317 806 kr 349 814 kr 350 399 kr 349 859 kr 480 221 kr 350 399 kr 312 035 kr

Exponentiell utjämning 329 371 kr 329 371 kr 329 371 kr 405 394 kr 329 371 kr 292 654 kr 328 096 kr 329 371 kr 328 460 kr 411 758 kr 329 371 kr 288 341 kr

Croston 393 711 kr 393 711 kr 393 711 kr 471 986 kr 393 711 kr 356 267 kr 392 725 kr 393 711 kr 393 046 kr 551 221 kr 393 711 kr 340 586 kr

LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) LOH (ggr/år)

Winter 12,5 12,5 12,5 10,5 12,5 13,8 12,5 12,5 12,5 9,8 12,5 14,1

Regression 14,4 14,4 14,4 12,0 14,4 15,8 14,4 14,4 14,4 10,5 14,4 16,1

Exponentiell utjämning 15,3 15,3 15,3 12,4 15,3 17,2 15,3 15,3 15,3 12,2 15,3 17,5

Croston 12,8 12,8 12,8 10,7 12,8 14,1 12,8 12,8 12,8 9,1 12,8 14,8

BP+EOQ+SL Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet

Hist. Medelvärde 85,8% 89,6% 92,9% 94,9% 89,6% 84,6% 89,4% 89,6% 89,4% 93,0% 89,6% 89,8%

Exponentiell utjämning 84,9% 89,9% 92,9% 96,1% 89,9% 83,9% 89,9% 89,9% 89,8% 93,0% 89,9% 89,0%

Regression 82,2% 87,1% 91,3% 94,9% 87,1% 80,5% 86,9% 87,1% 86,7% 90,8% 87,1% 86,5%

Kapitalbindning Kapitalbindning Kapitalbindning Kapitalbindning

Hist. Medelvärde 436 969 kr 563 022 kr 662 141 kr 649 866 kr 563 022 kr 518 031 kr 562 156 kr 563 022 kr 562 622 kr 662 011 kr 563 022 kr 498 140 kr

Exponentiell utjämning 465 386 kr 565 117 kr 676 081 kr 656 650 kr 565 117 kr 519 816 kr 564 545 kr 565 117 kr 565 326 kr 686 351 kr 565 117 kr 519 205 kr

Regression 471 347 kr 581 336 kr 686 984 kr 666 790 kr 581 336 kr 539 040 kr 580 556 kr 581 336 kr 581 068 kr 706 190 kr 581 336 kr 524 305 kr

LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) LOH (ggr/år)

Hist. Medelvärde 11,5 8,9 7,6 7,7 8,9 9,7 9,0 8,9 8,9 7,6 8,9 10,1

Exponentiell utjämning 10,8 8,9 7,4 7,7 8,9 9,7 8,9 8,9 8,9 7,3 8,9 9,7

Regression 10,7 8,7 7,3 7,5 8,7 9,3 8,7 8,7 8,7 7,1 8,7 9,6

Säkerhetslager Ledtid Ledtidsvariation Lagerränta



 

 

 

  

Parameter

Förändring -50% 0 50% -50% 0 50% -50% 0 50%

BP + EOQ-säsong Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet

Winter 75,1% 81,0% 84,1% 84,9% 81,0% 79,0% 81,0% 81,0% 81,0%

Regression 71,3% 76,1% 80,8% 81,7% 76,1% 72,5% 76,1% 76,1% 76,1%

Exponentiell utjämning 73,4% 79,2% 82,7% 83,2% 79,2% 76,5% 79,2% 79,2% 79,2%

Croston 76,1% 81,3% 84,9% 86,8% 81,3% 78,6% 81,3% 81,3% 81,3%

Kapitalbindning Kapitalbindning Kapitalbindning

Winter 340 655 kr 402 742 kr 464 024 kr 270 976 kr 402 742 kr 535 852 kr 402 742 kr 402 742 kr 402 742 kr

Regression 294 581 kr 350 399 kr 415 709 kr 244 600 kr 350 399 kr 451 209 kr 350 399 kr 350 399 kr 350 399 kr

Exponentiell utjämning 254 705 kr 329 371 kr 382 502 kr 224 700 kr 329 371 kr 434 057 kr 329 371 kr 329 371 kr 329 371 kr

Croston 305 406 kr 393 711 kr 483 460 kr 273 026 kr 393 711 kr 506 746 kr 393 711 kr 393 711 kr 393 711 kr

LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) LOH (ggr/år)

Winter 14,8 12,5 10,8 9,3 12,5 14,1 12,5 12,5 12,5

Regression 17,1 14,4 12,1 10,3 14,4 16,7 14,4 14,4 14,4

Exponentiell utjämning 19,8 15,3 13,2 11,2 15,3 17,4 15,3 15,3 15,3

Croston 16,5 12,8 10,4 9,2 12,8 14,9 12,8 12,8 12,8

BP+EOQ+SL Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet

Hist. Medelvärde 88,4% 89,6% 92,2% 92,5% 89,6% 89,0% 89,6% 89,6% 89,6%

Exponentiell utjämning 88,2% 89,9% 92,1% 92,3% 89,9% 88,8% 89,9% 89,9% 89,9%

Regression 85,3% 87,1% 89,5% 91,0% 87,1% 86,0% 87,1% 87,1% 87,1%

Kapitalbindning Kapitalbindning Kapitalbindning

Hist. Medelvärde 473 888 kr 563 022 kr 613 174 kr 331 049 kr 563 022 kr 763 599 kr 563 022 kr 563 022 kr 563 022 kr

Exponentiell utjämning 487 175 kr 565 117 kr 616 978 kr 338 702 kr 565 117 kr 782 404 kr 565 117 kr 565 117 kr 565 117 kr

Regression 502 048 kr 581 336 kr 640 775 kr 347 873 kr 581 336 kr 789 337 kr 581 336 kr 581 336 kr 581 336 kr

LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) LOH (ggr/år)

Hist. Medelvärde 10,6 8,9 8,2 7,6 8,9 9,9 8,9 8,9 8,9

Exponentiell utjämning 10,3 8,9 8,2 7,4 8,9 9,6 8,9 8,9 8,9

Regression 10,0 8,7 7,9 7,2 8,7 9,6 8,7 8,7 8,7

Ordersärkostnad Efterfrågan Minsta Best. punkt



 

 

Bilaga 7: Känslighetsanalys säkerhetslager 

 

  

Parameter

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet Lagertillgänglighet

BP med SL 95,8% 89,8% 84,3% 90,0% 89,8% 89,9% 92,7% 89,8% 88,9% 88,1% 89,8% 91,7% 92,7% 89,8% 88,4%

BP utan SL 90,4% 79,9% 71,8% 79,7% 79,9% 79,7% 84,6% 79,9% 77,7% 75,1% 79,9% 83,0% 84,8% 79,9% 76,3%

Kapitalbindning Kapitalbindning Kapitalbindning Kapitalbindning Kapitalbindning 

BP med SL 677 318 kr 582 290 kr 543 149 kr 587 296 kr 582 290 kr 587 617 kr 720 944 kr 582 290 kr 526 812 kr 499 357 kr 582 290 kr 648 420 kr 355 240 kr 582 290 kr 796 184 kr

BP utan SL 430 222 kr 355 535 kr 320 242 kr 354 496 kr 355 535 kr 354 758 kr 462 944 kr 355 535 kr 311 195 kr 280 166 kr 355 535 kr 410 705 kr 242 196 kr 355 535 kr 455 800 kr

LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) LOH (ggr/år) LOH (ggr/år)

BP med SL 7,4 8,6 9,3 8,6 8,6 8,6 7,0 8,6 9,6 10,1 8,6 7,8 7,1 8,6 9,5

BP utan SL 11,7 14,2 15,7 14,2 14,2 14,2 10,9 14,2 16,2 18,0 14,2 12,3 10,4 14,2 16,6

EfterfråganLedtid Ledtidsvariation Lagerränta Ordersärkostnad



 

 

Bilaga 8: Känslighetsanalys differentierad lagerstyrning-säkerhetslager 

Nedan visas de olika lagerstyrningsförslagens simuleringsresultat av prestationsmåtten lagertillgänglighet och lageromsättningshastighet klassvis. 

    

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 65% 65% 65% 51% 51% 51% 70% 70% 70% 35% 35% 35% 67% 67% 67% 71% 71% 71%

Återfyllnad (säsong) 72% 72% 72% 59% 59% 59% 75% 75% 75% 47% 47% 47% 78% 78% 78% 78% 78% 78%

BP+EOQ(säsong)+winter 73% 73% 73% 77% 77% 77% 80% 80% 80% 67% 67% 67% 91% 91% 91% 86% 86% 86%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 74% 74% 74% 81% 81% 81% 83% 83% 83% 69% 69% 69% 91% 91% 91% 92% 92% 92%

BP+EOQ(säsong)+Regression 60% 60% 60% 61% 61% 61% 85% 85% 85% 50% 50% 50% 88% 88% 88% 89% 89% 89%

BP+EOQ+SL+Regression 69% 79% 88% 66% 74% 79% 92% 94% 97% 54% 60% 67% 93% 95% 96% 86% 90% 92%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 76% 76% 76% 71% 71% 71% 81% 81% 81% 62% 62% 62% 89% 89% 89% 92% 92% 92%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 84% 89% 93% 71% 79% 81% 88% 93% 96% 62% 68% 70% 92% 95% 97% 89% 92% 93%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 76% 76% 76% 73% 73% 73% 80% 80% 80% 68% 68% 68% 90% 90% 90% 91% 91% 91%

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 73% 73% 73% 72% 72% 72% 78% 78% 78% 63% 63% 63% 88% 88% 88% 85% 85% 85%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 85% 90% 94% 80% 84% 85% 88% 93% 95% 65% 73% 79% 93% 96% 97% 92% 92% 95%

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 80% 88% 93% 78% 83% 84% 87% 93% 96% 67% 73% 78% 91% 93% 95% 86% 88% 89%

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 85% 89% 94% 66% 74% 76% 92% 96% 98% 53% 60% 65% 91% 93% 96% 83% 89% 91%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 88% 92% 95% 66% 74% 76% 92% 94% 96% 57% 62% 65% 95% 97% 98% 86% 90% 91%

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 19,4 19,4 19,4 7,1 7,1 7,1 16,6 16,6 16,6 7,4 7,4 7,4 13,1 13,1 13,1 4,6 4,6 4,6

Återfyllnad (säsong) 18,4 18,4 18,4 5,6 5,6 5,6 16,3 16,3 16,3 4,7 4,7 4,7 12,7 12,7 12,7 3,5 3,5 3,5

BP+EOQ(säsong)+winter 21,0 21,0 21,0 7,5 7,5 7,5 14,5 14,5 14,5 6,0 6,0 6,0 11,8 11,8 11,8 3,9 3,9 3,9

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 18,1 18,1 18,1 6,7 6,7 6,7 11,8 11,8 11,8 5,2 5,2 5,2 10,3 10,3 10,3 3,5 3,5 3,5

BP+EOQ(säsong)+Regression 20,4 20,4 20,4 13,9 13,9 13,9 13,5 13,5 13,5 8,6 8,6 8,6 14,2 14,2 14,2 3,6 3,6 3,6

BP+EOQ+SL+Regression 15,9 12,5 10,3 7,5 5,9 5,0 10,1 8,4 7,4 6,7 5,7 4,3 11,4 10,2 9,2 3,7 3,3 2,6

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 19,3 19,3 19,3 10,3 10,3 10,3 13,4 13,4 13,4 6,5 6,5 6,5 10,9 10,9 10,9 3,8 3,8 3,8

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 14,6 11,3 9,8 7,2 5,9 4,9 10,7 8,9 7,3 6,0 4,9 4,2 10,7 9,3 8,4 3,8 3,6 3,2

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 18,3 18,3 18,3 10,9 10,9 10,9 13,8 13,8 13,8 7,4 7,4 7,4 10,5 10,5 10,5 3,8 3,8 3,8

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 21,5 21,5 21,5 12,1 12,1 12,1 16,7 16,7 16,7 9,2 9,2 9,2 14,0 14,0 14,0 4,2 4,2 4,2

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 14,4 10,7 9,5 6,0 5,4 4,5 10,7 9,1 7,6 5,4 5,5 3,8 10,2 9,2 8,5 3,7 3,6 3,4

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 15,2 11,7 9,9 6,7 5,4 4,8 12,5 10,4 8,2 6,4 6,7 4,0 11,4 10,1 9,2 4,0 3,9 3,6

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 15,3 11,7 9,8 8,3 6,3 5,4 12,2 9,5 7,9 7,4 5,8 4,3 12,6 10,8 9,5 4,1 3,7 3,4

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 13,7 11,0 9,5 7,5 6,0 5,1 10,4 8,9 7,4 5,7 5,3 4,1 10,4 9,5 8,6 3,8 3,6 3,5



 

 

Bilaga 9: Känslighetsanalys differentierad lagerstyrning-ledtid 

Nedan visas de olika lagerstyrningsförslagens simuleringsresultat av prestationsmåtten lagertillgänglighet och lageromsättningshastighet klassvis.  

 

  

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 78% 65% 50% 53% 51% 48% 81% 70% 60% 36% 35% 35% 74% 67% 59% 76% 71% 67%

Återfyllnad (säsong) 83% 72% 59% 64% 59% 54% 85% 75% 66% 49% 47% 46% 86% 78% 72% 79% 78% 75%

BP+EOQ(säsong)+winter 90% 73% 60% 83% 77% 74% 91% 80% 73% 80% 67% 64% 98% 91% 83% 90% 86% 84%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 90% 74% 63% 86% 81% 78% 91% 83% 77% 79% 69% 68% 97% 91% 85% 96% 92% 90%

BP+EOQ(säsong)+Regression 80% 60% 49% 72% 61% 55% 94% 85% 76% 60% 50% 49% 97% 88% 81% 94% 89% 86%

BP+EOQ+SL+Regression 94% 79% 68% 84% 74% 70% 98% 94% 91% 70% 60% 57% 98% 95% 89% 95% 90% 86%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 91% 76% 66% 80% 71% 62% 93% 81% 73% 72% 62% 55% 96% 89% 83% 96% 92% 90%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 97% 89% 82% 87% 79% 73% 98% 93% 87% 77% 68% 61% 100% 95% 89% 96% 92% 88%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 92% 76% 67% 82% 73% 67% 92% 80% 73% 78% 68% 65% 97% 90% 84% 95% 91% 89%

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 91% 73% 62% 80% 72% 66% 92% 78% 69% 75% 63% 61% 97% 88% 80% 91% 85% 81%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 97% 90% 83% 89% 84% 79% 97% 93% 86% 85% 73% 71% 100% 96% 90% 95% 92% 89%

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 97% 88% 80% 88% 83% 80% 98% 93% 87% 84% 73% 69% 98% 93% 87% 93% 88% 85%

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 96% 89% 83% 80% 74% 70% 99% 96% 91% 68% 60% 55% 98% 93% 88% 95% 89% 86%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 97% 92% 86% 83% 74% 68% 98% 94% 91% 71% 62% 57% 99% 97% 93% 94% 90% 88%

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 15,8 19,4 22,0 6,7 7,1 7,3 13,6 16,6 18,8 7,1 7,4 7,5 11,2 13,1 14,5 4,3 4,6 4,7

Återfyllnad (säsong) 14,9 18,4 21,1 5,3 5,6 5,8 13,1 16,3 18,6 4,6 4,7 4,8 10,7 12,7 14,4 3,3 3,5 3,6

BP+EOQ(säsong)+winter 15,9 21,0 24,8 6,8 7,5 7,9 11,8 14,5 16,2 5,6 6,0 6,1 9,8 11,8 13,3 3,7 3,9 4,0

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 14,1 18,1 20,9 6,1 6,7 7,1 9,9 11,8 13,1 4,8 5,2 5,2 8,8 10,3 11,4 3,3 3,5 3,6

BP+EOQ(säsong)+Regression 16,2 20,4 23,3 12,0 13,9 15,1 11,0 13,5 15,2 7,9 8,6 8,8 11,3 14,2 16,2 3,4 3,6 3,7

BP+EOQ+SL+Regression 10,4 12,5 14,0 5,4 5,9 6,2 7,2 8,4 9,1 4,8 5,7 5,1 8,6 10,2 11,5 3,1 3,3 3,4

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 14,9 19,3 22,7 9,0 10,3 11,0 11,0 13,4 15,1 6,0 6,5 6,6 9,1 10,9 12,1 3,5 3,8 3,9

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 9,4 11,3 12,6 5,4 5,9 6,2 7,6 8,9 9,8 4,4 4,9 4,8 7,9 9,3 10,3 3,4 3,6 3,7

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 14,1 18,3 21,3 9,5 10,9 11,9 11,3 13,8 15,6 6,7 7,4 7,5 8,9 10,5 11,7 3,5 3,8 3,9

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 16,2 21,5 25,6 10,5 12,1 13,2 13,2 16,7 19,2 8,2 9,2 9,4 11,3 14,0 16,2 3,9 4,2 4,3

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 8,9 10,7 12,0 4,9 5,4 5,6 7,8 9,1 10,0 4,5 5,5 4,9 7,8 9,2 10,1 3,4 3,6 3,7

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 9,6 11,7 13,2 5,0 5,4 5,7 8,7 10,4 11,6 5,3 6,7 5,9 8,5 10,1 11,3 3,6 3,9 4,0

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 9,7 11,7 13,2 5,8 6,3 6,6 8,0 9,5 10,5 4,8 5,8 5,2 9,1 10,8 12,1 3,4 3,7 3,8

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 9,2 11,0 12,2 5,5 6,0 6,3 7,6 8,9 9,8 4,4 5,3 4,7 8,0 9,5 10,5 3,4 3,6 3,7



 

 

Bilaga 10: Känslighetsanalys differentierad lagerstyrning-ledtidsvariation 

Nedan visas de olika lagerstyrningsförslagens simuleringsresultat av prestationsmåtten lagertillgänglighet och lageromsättningshastighet klassvis. 

   

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 65% 65% 63% 51% 51% 51% 70% 70% 69% 35% 35% 35% 67% 67% 66% 71% 71% 71%

Återfyllnad (säsong) 72% 72% 71% 59% 59% 59% 76% 75% 76% 47% 47% 46% 78% 78% 78% 78% 78% 78%

BP+EOQ(säsong)+winter 73% 73% 74% 77% 77% 77% 79% 80% 80% 68% 67% 68% 90% 91% 90% 86% 86% 86%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 74% 74% 74% 81% 81% 81% 83% 83% 84% 69% 69% 69% 90% 91% 90% 92% 92% 92%

BP+EOQ(säsong)+Regression 61% 60% 60% 62% 61% 62% 84% 85% 84% 50% 50% 50% 89% 88% 89% 89% 89% 89%

BP+EOQ+SL+Regression 79% 79% 79% 74% 74% 74% 94% 94% 95% 61% 60% 60% 94% 95% 94% 90% 90% 89%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 76% 76% 76% 70% 71% 70% 81% 81% 82% 63% 62% 63% 88% 89% 88% 92% 92% 92%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 89% 89% 90% 79% 79% 79% 93% 93% 93% 68% 68% 67% 95% 95% 95% 92% 92% 92%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 77% 76% 77% 73% 73% 73% 80% 80% 81% 67% 68% 67% 89% 90% 89% 91% 91% 91%

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 74% 73% 74% 71% 72% 71% 78% 78% 77% 63% 63% 63% 88% 88% 88% 85% 85% 84%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 91% 90% 91% 83% 84% 82% 92% 93% 92% 73% 73% 73% 96% 96% 96% 92% 92% 92%

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 88% 88% 88% 84% 83% 83% 93% 93% 93% 73% 73% 73% 93% 93% 93% 88% 88% 88%

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 89% 89% 89% 74% 74% 73% 95% 96% 96% 60% 60% 60% 93% 93% 93% 89% 89% 88%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 92% 92% 92% 74% 74% 73% 95% 94% 94% 62% 62% 62% 97% 97% 97% 90% 90% 89%

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 19,5 19,4 19,6 7,1 7,1 7,1 16,7 16,6 16,7 7,4 7,4 7,5 13,1 13,1 13,1 4,6 4,6 4,6

Återfyllnad (säsong) 18,6 18,4 18,7 5,6 5,6 5,7 16,4 16,3 16,2 4,8 4,7 4,8 12,8 12,7 12,7 3,5 3,5 3,5

BP+EOQ(säsong)+winter 21,1 21,0 21,0 7,5 7,5 7,5 14,4 14,5 14,4 6,1 6,0 6,0 11,9 11,8 11,9 3,9 3,9 3,9

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 18,2 18,1 18,1 6,8 6,7 6,8 11,8 11,8 11,8 5,2 5,2 5,2 10,3 10,3 10,4 3,5 3,5 3,5

BP+EOQ(säsong)+Regression 20,5 20,4 20,5 14,0 13,9 13,9 13,5 13,5 13,6 8,6 8,6 8,6 14,1 14,2 14,1 3,6 3,6 3,6

BP+EOQ+SL+Regression 12,6 12,5 12,5 5,9 5,9 5,9 8,3 8,4 8,4 5,1 5,7 5,1 10,3 10,2 10,2 3,3 3,3 3,3

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 19,4 19,3 19,4 10,3 10,3 10,3 13,5 13,4 13,5 6,5 6,5 6,5 10,9 10,9 10,9 3,8 3,8 3,8

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 11,3 11,3 11,3 5,9 5,9 5,9 8,9 8,9 8,9 4,7 4,9 4,7 9,3 9,3 9,3 3,6 3,6 3,6

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 18,3 18,3 18,3 11,0 10,9 11,0 13,9 13,8 13,9 7,4 7,4 7,4 10,5 10,5 10,6 3,8 3,8 3,8

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 21,6 21,5 21,5 12,1 12,1 12,1 16,8 16,7 16,8 9,2 9,2 9,2 14,1 14,0 14,2 4,2 4,2 4,2

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 10,8 10,7 10,7 5,4 5,4 5,4 9,1 9,1 9,1 4,9 5,5 4,9 9,2 9,2 9,2 3,6 3,6 3,6

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 11,7 11,7 11,7 5,4 5,4 5,4 10,4 10,4 10,4 5,8 6,7 5,8 10,2 10,1 10,2 3,9 3,9 3,9

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 11,7 11,7 11,7 6,3 6,3 6,3 9,5 9,5 9,5 5,1 5,8 5,1 10,9 10,8 10,9 3,7 3,7 3,7

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 11,0 11,0 11,0 6,0 6,0 6,0 8,9 8,9 8,9 4,6 5,3 4,6 9,5 9,5 9,6 3,7 3,6 3,7



 

 

Bilaga 11: Känslighetsanalys differentierad lagerstyrning-lagerränta  

Nedan visas de olika lagerstyrningsförslagens simuleringsresultat av prestationsmåtten lagertillgänglighet och lageromsättningshastighet klassvis. 

 

  

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 65% 65% 65% 51% 51% 51% 70% 70% 70% 35% 35% 35% 67% 67% 67% 71% 71% 71%

Återfyllnad (säsong) 72% 72% 72% 59% 59% 59% 75% 75% 75% 47% 47% 47% 78% 78% 78% 78% 78% 78%

BP+EOQ(säsong)+winter 81% 73% 70% 77% 77% 77% 85% 80% 79% 77% 67% 65% 92% 91% 87% 90% 86% 82%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 84% 74% 74% 84% 81% 75% 88% 83% 80% 74% 69% 70% 94% 91% 88% 92% 92% 87%

BP+EOQ(säsong)+Regression 69% 60% 54% 66% 61% 56% 91% 85% 82% 63% 50% 51% 96% 88% 89% 93% 89% 88%

BP+EOQ+SL+Regression 84% 79% 77% 78% 74% 74% 95% 94% 94% 69% 60% 62% 98% 95% 94% 97% 90% 93%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 82% 76% 74% 77% 71% 69% 88% 81% 79% 70% 62% 57% 92% 89% 89% 89% 92% 82%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 93% 89% 89% 84% 79% 77% 93% 93% 91% 73% 68% 66% 96% 95% 93% 97% 92% 88%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 84% 76% 74% 74% 73% 74% 89% 80% 78% 71% 68% 63% 93% 90% 89% 89% 91% 86%

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 80% 73% 68% 76% 72% 71% 83% 78% 75% 70% 63% 62% 92% 88% 86% 88% 85% 81%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 93% 90% 89% 89% 84% 80% 93% 93% 91% 77% 73% 73% 96% 96% 94% 96% 92% 86%

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 93% 88% 89% 84% 83% 82% 94% 93% 91% 77% 73% 72% 96% 93% 91% 94% 88% 91%

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 93% 89% 90% 77% 74% 73% 96% 96% 94% 68% 60% 62% 97% 93% 93% 95% 89% 91%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 93% 92% 91% 79% 74% 71% 96% 94% 94% 73% 62% 60% 97% 97% 94% 97% 90% 87%

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 19,4 19,4 19,4 7,1 7,1 7,1 16,6 16,6 16,6 7,4 7,4 7,4 13,1 13,1 13,1 4,6 4,6 4,6

Återfyllnad (säsong) 18,4 18,4 18,4 5,6 5,6 5,6 16,3 16,3 16,3 4,7 4,7 4,7 12,7 12,7 12,7 3,5 3,5 3,5

BP+EOQ(säsong)+winter 16,5 21,0 23,8 5,9 7,5 8,2 11,4 14,5 16,3 4,3 6,0 6,2 9,5 11,8 14,2 3,2 3,9 5,0

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 13,5 18,1 21,2 5,5 6,7 7,4 9,1 11,8 14,5 3,7 5,2 5,7 7,2 10,3 12,4 2,3 3,5 3,7

BP+EOQ(säsong)+Regression 16,1 20,4 23,9 9,5 13,9 14,0 10,1 13,5 15,2 5,5 8,6 8,4 8,6 14,2 17,3 3,0 3,6 4,5

BP+EOQ+SL+Regression 10,1 12,5 13,2 4,9 5,9 6,8 7,3 8,4 9,5 4,2 5,7 6,0 7,9 10,2 12,4 2,6 3,3 3,3

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 14,4 19,3 21,8 7,5 10,3 10,9 9,6 13,4 16,2 4,3 6,5 7,9 8,0 10,9 13,5 2,5 3,8 4,5

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 8,9 11,3 13,1 5,0 5,9 6,3 7,1 8,9 10,0 3,9 4,9 5,7 7,1 9,3 10,9 2,5 3,6 3,8

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 13,8 18,3 21,1 9,3 10,9 11,6 10,9 13,8 17,0 5,0 7,4 9,1 7,8 10,5 13,3 2,4 3,8 4,4

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 17,3 21,5 25,3 10,6 12,1 12,9 13,5 16,7 19,7 7,1 9,2 9,4 9,8 14,0 15,7 3,4 4,2 5,4

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 8,7 10,7 12,5 4,5 5,4 5,6 7,1 9,1 10,2 4,2 5,5 5,7 7,0 9,2 10,4 2,5 3,6 3,8

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 10,0 11,7 12,8 4,7 5,4 6,2 8,4 10,4 10,7 4,3 6,7 5,6 7,7 10,1 11,9 3,0 3,9 4,6

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 10,2 11,7 12,7 5,6 6,3 7,2 7,9 9,5 10,5 4,5 5,8 6,2 8,1 10,8 12,8 2,9 3,7 4,7

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 8,9 11,0 12,5 4,8 6,0 6,6 7,3 8,9 9,8 4,5 5,3 5,0 7,2 9,5 10,9 2,4 3,6 3,9



 

 

Bilaga 12: Känslighetsanalys differentierad lagerstyrning-ordersärkostnad 

Nedan visas de olika lagerstyrningsförslagens simuleringsresultat av prestationsmåtten lagertillgänglighet och lageromsättningshastighet klassvis. 

 

  

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 65% 65% 65% 51% 51% 51% 70% 70% 70% 35% 35% 35% 67% 67% 67% 71% 71% 71%

Återfyllnad (säsong) 72% 72% 72% 59% 59% 59% 75% 75% 75% 47% 47% 47% 78% 78% 78% 78% 78% 78%

BP+EOQ(säsong)+winter 66% 73% 78% 73% 77% 79% 75% 80% 85% 62% 67% 71% 84% 91% 91% 84% 86% 89%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 71% 74% 82% 78% 81% 82% 79% 83% 89% 68% 69% 71% 89% 91% 92% 84% 92% 91%

BP+EOQ(säsong)+Regression 49% 60% 63% 57% 61% 65% 81% 85% 90% 45% 50% 61% 87% 88% 94% 91% 89% 92%

BP+EOQ+SL+Regression 74% 79% 82% 74% 74% 75% 92% 94% 96% 58% 60% 62% 95% 95% 97% 92% 90% 94%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 69% 76% 80% 64% 71% 77% 77% 81% 86% 54% 62% 65% 86% 89% 92% 80% 92% 89%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 87% 89% 92% 77% 79% 81% 91% 93% 92% 66% 68% 72% 91% 95% 96% 92% 92% 94%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 71% 76% 81% 72% 73% 79% 78% 80% 86% 62% 68% 71% 89% 90% 92% 80% 91% 89%

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 66% 73% 77% 68% 72% 74% 70% 78% 80% 58% 63% 71% 85% 88% 91% 81% 85% 89%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 88% 90% 92% 83% 84% 84% 91% 93% 92% 71% 73% 75% 92% 96% 97% 90% 92% 92%

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 87% 88% 90% 82% 83% 83% 90% 93% 95% 69% 73% 74% 92% 93% 96% 90% 88% 93%

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 88% 89% 92% 72% 74% 74% 92% 96% 97% 56% 60% 64% 94% 93% 97% 88% 89% 92%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 89% 92% 92% 72% 74% 76% 94% 94% 96% 58% 62% 65% 94% 97% 97% 94% 90% 93%

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 19,4 19,4 19,4 7,1 7,1 7,1 16,6 16,6 16,6 7,4 7,4 7,4 13,1 13,1 13,1 4,6 4,6 4,6

Återfyllnad (säsong) 18,4 18,4 18,4 5,6 5,6 5,6 16,3 16,3 16,3 4,7 4,7 4,7 12,7 12,7 12,7 3,5 3,5 3,5

BP+EOQ(säsong)+winter 25,6 21,0 18,4 8,3 7,5 6,5 16,9 14,5 12,1 6,9 6,0 5,1 15,9 11,8 10,6 4,7 3,9 3,7

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 21,8 18,1 15,5 7,9 6,7 6,4 15,6 11,8 9,5 5,6 5,2 4,4 13,3 10,3 8,3 4,7 3,5 2,9

BP+EOQ(säsong)+Regression 25,7 20,4 17,7 13,5 13,9 10,9 16,0 13,5 11,3 10,3 8,6 7,2 18,7 14,2 10,9 4,7 3,6 3,6

BP+EOQ+SL+Regression 14,0 12,5 11,1 7,0 5,9 5,5 9,8 8,4 7,8 5,6 5,7 4,7 13,2 10,2 8,8 3,7 3,3 2,9

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 24,3 19,3 16,8 13,2 10,3 7,6 17,5 13,4 10,9 7,6 6,5 5,2 16,1 10,9 9,0 5,1 3,8 3,1

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 13,3 11,3 10,3 6,5 5,9 5,1 10,9 8,9 8,4 5,7 4,9 4,8 12,3 9,3 8,4 4,5 3,6 2,9

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 22,2 18,3 16,1 13,9 10,9 8,5 17,8 13,8 11,0 8,2 7,4 6,0 15,5 10,5 8,5 5,1 3,8 3,1

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 27,0 21,5 18,4 15,8 12,1 10,6 21,8 16,7 14,1 11,0 9,2 8,0 17,5 14,0 11,4 6,7 4,2 3,9

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 12,8 10,7 10,0 5,9 5,4 4,5 10,7 9,1 8,4 5,5 5,5 5,1 11,9 9,2 8,2 4,8 3,6 2,9

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 14,1 11,7 10,7 6,3 5,4 5,4 11,6 10,4 9,1 5,6 6,7 4,8 12,6 10,1 8,9 4,9 3,9 3,8

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 13,8 11,7 10,7 7,6 6,3 5,9 11,1 9,5 8,8 6,2 5,8 4,7 13,8 10,8 8,8 4,2 3,7 3,7

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 12,6 11,0 10,2 7,1 6,0 5,1 10,6 8,9 8,1 5,9 5,3 4,2 12,6 9,5 8,1 4,4 3,6 2,9



 

 

Bilaga 13: Känslighetsanalys differentierad lagerstyrning-efterfrågan 

Nedan visas de olika lagerstyrningsförslagens simuleringsresultat av prestationsmåtten lagertillgänglighet och lageromsättningshastighet klassvis. 

 

  

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 64% 65% 65% 52% 51% 51% 70% 70% 70% 35% 35% 35% 67% 67% 67% 73% 71% 72%

Återfyllnad (säsong) 72% 72% 72% 59% 59% 59% 76% 75% 75% 47% 47% 47% 78% 78% 78% 77% 78% 77%

BP+EOQ(säsong)+winter 81% 73% 71% 77% 77% 75% 86% 80% 79% 74% 67% 65% 90% 91% 87% 93% 86% 86%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 84% 74% 73% 82% 81% 75% 91% 83% 82% 77% 69% 69% 93% 91% 91% 95% 92% 86%

BP+EOQ(säsong)+Regression 69% 60% 50% 66% 61% 55% 88% 85% 83% 63% 50% 48% 92% 88% 89% 93% 89% 87%

BP+EOQ+SL+Regression 85% 79% 77% 82% 74% 75% 97% 94% 93% 70% 60% 63% 96% 95% 93% 96% 90% 90%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 83% 76% 73% 77% 71% 70% 88% 81% 81% 71% 62% 53% 92% 89% 86% 92% 92% 86%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 93% 89% 89% 82% 79% 78% 96% 93% 92% 76% 68% 66% 95% 95% 90% 94% 92% 87%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 84% 76% 73% 75% 73% 74% 87% 80% 80% 70% 68% 60% 93% 90% 87% 94% 91% 88%

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 81% 73% 70% 76% 72% 69% 82% 78% 75% 67% 63% 64% 88% 88% 85% 91% 85% 84%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 94% 90% 89% 87% 84% 80% 96% 93% 91% 79% 73% 73% 96% 96% 91% 94% 92% 88%

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 92% 88% 87% 85% 83% 82% 94% 93% 90% 75% 73% 72% 94% 93% 93% 94% 88% 89%

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 92% 89% 90% 78% 74% 73% 96% 96% 93% 68% 60% 63% 96% 93% 93% 95% 89% 88%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 94% 92% 90% 76% 74% 71% 97% 94% 94% 69% 62% 58% 96% 97% 93% 93% 90% 90%

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 18,2 19,4 19,6 7,1 7,1 7,1 16,3 16,6 16,7 7,6 7,4 7,5 12,3 13,1 13,3 4,2 4,6 4,6

Återfyllnad (säsong) 16,9 18,4 18,5 5,6 5,6 5,6 15,4 16,3 16,5 4,4 4,7 4,7 11,9 12,7 12,9 3,3 3,5 3,6

BP+EOQ(säsong)+winter 14,5 21,0 23,0 6,1 7,5 8,2 10,5 14,5 15,9 4,9 6,0 6,8 8,6 11,8 14,4 2,9 3,9 5,2

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 12,7 18,1 20,2 5,9 6,7 7,5 9,2 11,8 13,9 4,1 5,2 5,2 6,7 10,3 12,2 3,1 3,5 4,0

BP+EOQ(säsong)+Regression 14,8 20,4 25,2 9,4 13,9 14,2 10,1 13,5 15,4 5,7 8,6 9,9 9,3 14,2 16,3 2,9 3,6 4,7

BP+EOQ+SL+Regression 10,3 12,5 13,4 5,1 5,9 6,7 7,5 8,4 9,5 4,1 5,1 5,5 8,4 10,2 11,8 2,4 3,3 3,5

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 13,7 19,3 20,7 7,2 10,3 11,1 9,8 13,4 16,1 4,7 6,5 9,3 7,3 10,9 13,7 3,3 3,8 4,8

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 9,9 11,3 12,8 5,0 5,9 6,3 7,1 8,9 10,2 3,6 4,7 5,3 6,6 9,3 10,4 3,0 3,6 4,2

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 13,1 18,3 20,0 9,6 10,9 11,3 10,0 13,8 16,9 5,9 7,4 10,9 7,1 10,5 13,1 3,2 3,8 4,6

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 14,7 21,5 23,4 9,9 12,1 13,4 12,0 16,7 19,6 7,1 9,2 10,4 9,2 14,0 15,7 3,7 4,2 5,7

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 9,2 10,7 12,4 4,4 5,4 5,6 7,2 9,1 10,6 3,4 4,8 4,8 6,6 9,2 10,3 3,0 3,6 4,3

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 10,3 11,7 13,1 4,7 5,4 6,2 8,2 10,4 10,9 4,2 5,8 4,9 8,3 10,1 11,6 3,1 3,9 4,5

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 10,3 11,7 12,8 5,5 6,3 7,2 8,3 9,5 10,5 4,6 5,1 5,6 8,5 10,8 12,6 2,4 3,7 3,8

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 9,4 11,0 12,1 5,0 6,0 6,9 7,1 8,9 10,1 3,9 4,6 5,2 7,0 9,5 11,4 2,7 3,6 3,3



 

 

Bilaga 14: Känslighetsanalys differentierad lagerstyrning-minsta beställningspunkt  

Nedan visas de olika lagerstyrningsförslagens simuleringsresultat av prestationsmåtten lagertillgänglighet och lageromsättningshastighet klassvis. 

 

  

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 55% 65% 65% 50% 51% 51% 65% 70% 71% 32% 35% 37% 65% 67% 68% 60% 71% 73%

Återfyllnad (säsong) 66% 72% 73% 57% 59% 59% 70% 75% 76% 46% 47% 47% 69% 78% 79% 72% 78% 81%

BP+EOQ(säsong)+winter 73% 73% 73% 77% 77% 77% 80% 80% 80% 67% 67% 67% 91% 91% 91% 86% 86% 86%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 74% 74% 74% 81% 81% 81% 83% 83% 83% 69% 69% 69% 91% 91% 91% 92% 92% 92%

BP+EOQ(säsong)+Regression 60% 60% 60% 61% 61% 61% 85% 85% 85% 50% 50% 50% 88% 88% 88% 89% 89% 89%

BP+EOQ+SL+Regression 79% 79% 79% 74% 74% 74% 94% 94% 94% 60% 60% 60% 95% 95% 95% 90% 90% 90%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 76% 76% 76% 71% 71% 71% 81% 81% 81% 62% 62% 62% 89% 89% 89% 92% 92% 92%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 89% 89% 89% 79% 79% 79% 93% 93% 93% 68% 68% 68% 95% 95% 95% 92% 92% 92%

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 76% 76% 76% 73% 73% 73% 80% 80% 80% 68% 68% 68% 90% 90% 90% 91% 91% 91%

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 73% 73% 73% 72% 72% 72% 78% 78% 78% 63% 63% 63% 88% 88% 88% 85% 85% 85%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 90% 90% 90% 84% 84% 84% 93% 93% 93% 73% 73% 73% 96% 96% 96% 92% 92% 92%

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 88% 88% 88% 83% 83% 83% 93% 93% 93% 73% 73% 73% 93% 93% 93% 88% 88% 88%

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 89% 89% 89% 74% 74% 74% 96% 96% 96% 60% 60% 60% 93% 93% 93% 89% 89% 89%

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 92% 92% 92% 74% 74% 74% 94% 94% 94% 62% 62% 62% 97% 97% 97% 90% 90% 90%

Klass A-Hög A-Låg B-Hög B-Låg C-Hög C-Låg

Förändring -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50% -50% 0% 50%

Återfyllnad 27,1 19,4 18,8 7,6 7,1 6,9 18,7 16,6 16,2 9,0 7,4 7,0 15,6 13,1 12,8 6,7 4,6 4,4

Återfyllnad (säsong) 21,4 18,4 17,5 6,0 5,6 5,5 18,3 16,3 16,0 5,0 4,7 4,7 15,3 12,7 12,6 3,8 3,5 3,1

BP+EOQ(säsong)+winter 21,0 21,0 21,0 7,5 7,5 7,5 14,5 14,5 14,5 6,0 6,0 6,0 11,8 11,8 11,8 3,9 3,9 3,9

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+winter 18,1 18,1 18,1 6,7 6,7 6,7 11,8 11,8 11,8 5,2 5,2 5,2 10,3 10,3 10,3 3,5 3,5 3,5

BP+EOQ(säsong)+Regression 20,4 20,4 20,4 13,9 13,9 13,9 13,5 13,5 13,5 8,6 8,6 8,6 14,2 14,2 14,2 3,6 3,6 3,6

BP+EOQ+SL+Regression 12,5 12,5 12,5 5,9 5,9 5,9 8,4 8,4 8,4 5,1 5,7 5,1 10,2 10,2 10,2 3,3 3,3 3,3

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+Croston 19,3 19,3 19,3 10,3 10,3 10,3 13,4 13,4 13,4 6,5 6,5 6,5 10,9 10,9 10,9 3,8 3,8 3,8

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Croston 11,3 11,3 11,3 5,9 5,9 5,9 8,9 8,9 8,9 4,7 4,9 4,7 9,3 9,3 9,3 3,6 3,6 3,6

BP+EOQ(lågfrekvent säsong)+exp. utjämning 18,3 18,3 18,3 10,9 10,9 10,9 13,8 13,8 13,8 7,4 7,4 7,4 10,5 10,5 10,5 3,8 3,8 3,8

BP+EOQ(säsong)+exp. utjämning 21,5 21,5 21,5 12,1 12,1 12,1 16,7 16,7 16,7 9,2 9,2 9,2 14,0 14,0 14,0 4,2 4,2 4,2

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+exp. utjämning 10,7 10,7 10,7 5,4 5,4 5,4 9,1 9,1 9,1 4,9 5,5 4,9 9,2 9,2 9,2 3,6 3,6 3,6

BP+EOQ+SL+exp. utjämning 11,7 11,7 11,7 5,4 5,4 5,4 10,4 10,4 10,4 5,8 6,7 5,8 10,1 10,1 10,1 3,9 3,9 3,9

BP+EOQ+SL+Hist. Medelvärde 11,7 11,7 11,7 6,3 6,3 6,3 9,5 9,5 9,5 5,1 5,8 5,1 10,8 10,8 10,8 3,7 3,7 3,7

BP+EOQ(lågfrekvent)+SL+Hist. Medelvärde 11,0 11,0 11,0 6,0 6,0 6,0 8,9 8,9 8,9 4,6 5,3 4,6 9,5 9,5 9,5 3,6 3,6 3,6



 

 

Bilaga 15: Simuleringsresultat A-Hög 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 16: Simuleringsresultat A-Låg 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 17: Simuleringsresultat B-Hög 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 18: Simuleringsresultat B-Låg 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 19: Simuleringsresultat C-Hög 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 20: Simuleringsresultat C-Låg 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


