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Sammanfattning 

Reservdelsinköparna på avdelningen Support & Services på Saab är utspridda på sex orter i 

Sverige med skilda verksamheter och affärer. Dessa skillnader påverkar de logistiska beslut 

som tas och ökar svårigheten att använda en gemensam lagerstyrningsstrategi. I Tannefors, 

vilket är den ort som har tydligast uttalad lagerstyrningsstrategi, grundar sig de största 

lagerstyrningsproblemen i att systemstödet som används vid den dagliga planeringen inte är 

användarvänligt. På de mindre orterna där Saabs inköpsverksamhet inte bedrivits lika länge 

består problemen till stor del av att en uttalad lagerstyrningsstrategi saknas vilket leder till 

brister i planering, ett kortsiktigt tankesätt och brådskande expressbeställningar. För att 

möta dessa utmaningar har denna studie utformat en gemensam lagerstyrningsstrategi för 

de två största inköpsorterna, Tannefors och Nyköping, vilka kan ligga till grund för att kunna 

utöka strategin till alla Support & Services inköpsorter.  

Lagerstyrningsstrategin utformades genom att först genomföra en dubbel ABC-klassificering 

av alla artiklar och sedan gruppera ihop de klasser som kan styras likartat samt bestämma en 

önskad servicenivå för respektive grupp. Baserat på den önskade servicenivån beräknades 

beställningspunkter och därefter rekommenderade orderkvantiteter baserade på artiklarnas 

ekonomiska orderkvantiteter. En metod med täcktidstak användes vid beräkning av 

rekommenderad orderkvantitet för att förhindra orimligt stora beställningar. Detta ansågs 

nödvändigt eftersom höga täcktider ökar risken för att lagerlokalerna blir fulla, artiklar 

försvinner på lagret och att artikeln blir oanvändbar om affären förändras.  

Saab Support & Services önskan är att ha en lagerstyrningsstrategi som håller en hög 

servicenivå mot kund vilket är i linje med deras affärsmodell. Detta visade sig vara komplext 

på grund av reservdelarnas karakteristiska egenskaper i form av låg frekvens och 

svårförutsägbara förbrukning. Vidare fanns svårigheter i form av osäkerhet i affärens 

livslängd samt faktumet att en saknad reservdel ofta skapar kostsamma expressfrakter för 

att förhindra att ett annars flygdugligt flygplan måste stå obrukbart i väntan på reservdelar. 

Då en väldigt liten del av artiklarna i studien stod för en stor del av antalet efterfrågade 

artiklar under de drygt två åren som affärssystemet IFS använts klassificerades endast dessa 

artiklar. Den slutsats som kan dras av detta är att endast en begränsad mängd artiklar 

behöver lagerstyras noggrant för att möjliggöra en relativt hög servicenivå men att en 

servicenivå uppemot 100 % blir väldigt kostsam då det totala antalet artiklar är oerhört stort.  

Utöver lagerstyrningsstrategin så har även ett planeringsverktyg utvecklats vilket 

tillhandahåller inköparna med information om bland annat historisk förbrukning, 

klassificering, beställningspunkt och rekommenderad orderkvantitet via affärssystemet. 

Processen med att utveckla verktyget inleddes med att kartlägga arbetsgången vid 

inköpsbeslut och utvärdera dagens systemstöd. Insamlad data analyserades därefter och en 

modell av verktyget togs fram innan ett fungerande planeringsverktyg slutligen utvecklades i 

form av en snabbrapport i affärssystemet.  



 
 

Verktyget bedöms vara en nödvändighet för att möjliggöra en övergång till användandet av 

beställningspunktssystem och då verktyget utformats i samarbete med slutanvändarna 

anses det vara väl anpassat för verksamheten. Det framtagna verktyget ökar 

användarvänligheten samtidigt som det bidrar till att öka transparensen inom 

organisationen och förenkla samarbetet mellan orterna.  

  



 
 

Abstract 

The purchasers at Saab Support & Services are located at six different sites in Sweden. 

Diverse businesses throughout the sites affect the logistics process and increase the 

difficulty to use a shared strategy for inventory control. In Tannefors, which is the largest 

purchasing site the strategy for inventory control and logistics mindset is quite well 

developed and the largest problem is that the planning system isn’t considered to be user 

friendly. Remaining sites have poorly developed strategies for inventory control resulting in 

a negative impact on their businesses which can be seen in lack of planning, costly urgent 

freights and a short sighted mindset. To meet these challenges this study has developed a 

new strategy for inventory control for the two largest purchasing sites, Tannefors and 

Nyköping, which can function as a baseline if the strategy is to be expanded to the remaining 

purchasing sites. 

The process of developing a new inventory control strategy started with performing a 

classification of the studied spare parts and then combining the classes that can be 

controlled similarly into groups with a shared service level. Thereafter order points based on 

the determined service level where calculated for each article. Finally a recommended order 

quantity was calculated based on the articles economic order quantity. The study also 

incorporated the variable cover time into the quantity decision to ensure that the 

recommended quantities were reasonable and practically usable. Too large cover times 

increase the risk of the warehouses getting full, spares getting lost in the warehouses and 

the spare parts becoming useless due to a change of business.  

Saab Support & Services wishes to have a strategy for inventory control that has a high 

service level against customer, which is in line with the business model. Designing an 

appropriate strategy became complex due to the nature of the characteristics of spare parts 

such as low consumption and fortuitous frequency. Furthermore the decisions get even 

harder due to the insecurity of the business length and the fact that costly express freights 

often are required to prevent an otherwise air serviceable aircraft to stand by on ground in 

the wait for a spare part. Since a fraction of the spare parts accounted for a large amount of 

the requested articles only these parts were given a classification in the study. From this 

observation one can draw the conclusion that a relatively high service level can be attained 

by focusing on inventory control for just these classified parts. Although, achieving a service 

level of close to 100% would become very expensive due to the huge amount of spare parts. 

In addition to the strategy for inventory control a software tool showing among others 

historical data, classification, order point and recommended order quantity has been 

developed to aid the purchasers in the planning procedure. This process consisted of 

mapping up the decisions made in the current purchasing process to determine if a purchase 

is necessary and analysing the currently used software. An analysis of the results was 

performed and a model of the new system was constructed followed by development of the 

system as a quick report in the enterprise resource planning system.   



 
 

The developed software tool is seen as necessary to enable a switch to an order point 

system. Since the tool has been developed in cooperation with the purchasers it´s 

considered to be well adapted to the business. The tool will increase usability as well as 

create transparency in the organisation and thereby facilitate cooperation between sites.  

  



 
 

Förord 

Arbetet med denna studie har inte enbart resulterat i en slutprodukt utan även i en 

utvecklande process med många lärdomar. Ett stort tack till vår handledare på Linköpings 

universitet, Mårten Fristedt, samt vår handledare på Saab Nils Lindström. Mårten har stöttat 

med utmärkt rådgivning samt konstruktiv och utmanande kritik under studiens gång vilket 

har bidragit till en väsentligt bättre slutrapport. Nils har alltid funnits till hands och fungerat 

som bollplank för arbetet och ”affärssystemsguru” vid tekniska svårigheter vilket har varit till 

otroligt stor hjälp.  

Vi vill även rikta ett tack till studiens opponenter, Carl Gabell och Erik Gisterå, som varit ett 

stort stöd och bidragit med kreativa idéer under hela studiens utformning och 

genomförande. Samtliga involverade i studien på Saab Support & Services i form av 

intervjupersoner och medarbetare har varit otroligt hjälpsamma och alltid ställt upp vid 

frågor samt bidragit till en trevlig arbetsmiljö vilket underlättat arbetet med studien. 

Slutligen ett stort tack till Christer Klangeryd på Saabs dataavdelning som hjälpt oss med 

programmeringen i IFS. 

Med detta vill vi önska er läsare en trevlig och förhoppningsvis intressant läsning. 
 
 
 
 
Tannefors, Linköping, juni 2013 
 

 

Thomas Ewetz    Sofia Fridell 
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1 Inledning 

1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av bakgrunden till det analyserade problemet som 

sedan leder fram till undersökningens syfte. De delar av syftet som behöver en närmre 

precisering beskrivs mer ingående i syftespreciseringen. Därefter presenteras studiens 

avgränsningar och direktiv samt den målgrupp som rapporten är skriven för. Inledningen 

avslutas med en disposition över rapportens upplägg. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Användandet av ett lager möjliggör en snabbare leveranstid mot kund och en högre 

servicenivå. Dock medför lager kostnader i form av lagerbyggnader, personal och 

kapitalbindning i de lagrade produkterna. Därmed blir storleken på lagret en precisionsfråga 

där servicenivå mot kund vägs mot lagerkostnader. Följaktligen är lagerstyrning ett viktigt 

område, då en god lagerstyrning kan höja servicenivån mot kund samtidigt som kostnader 

kan sänkas. Hur avancerad lagerstyrning som bör användas beror bland annat på hur 

betydelsefull en hög servicenivå är för företaget samt hur stora lager de har. (Oskarsson, et 

al., 2006; Olhager, 2000)  

På Saab Support & Services är reservdelsinköparna inom luftfart utspridda över Sverige med 

verksamhet på sex orter. Inköparna på de olika inköpsorterna ansvarar för inköp till olika 

flygplanstyper. Detta är även anledningen till att inköpsfunktionen är utspridd då inköparna 

sitter i direkt anslutning till de hangarer där de olika flygplanstyperna har sina 

underhållsstationer. Verksamheterna på de olika orterna ser väldigt olika ut vilket resulterar 

i att även de logistiska processerna skiljer sig åt. Anledningen till skillnaderna är framförallt 

att affärerna med kunderna ser olika ut mellan de olika inköpsorterna samt att 

inköpsverksamheten på några orter är relativt ny vilket medfört att en lagerstyrningsstrategi 

ännu inte hunnit utformas. I Tannefors är inköparna ansvariga för att styra ett 

reservdelslager medan inköparna på de andra orterna främst gör inköp efter ett direkt 

behov från kunden eller underhållsstationen. Gemensamt för samtliga inköpsorter är att 

efterfrågan på artiklarna är mycket låg och dessutom kraftigt varierad, något som gör det 

svårt att planera hur lagret ska styras. 

Skillnaderna i verksamhet mellan inköpsorterna resulterar även i att de problem som rör 

lagerstyrningen skiljer sig åt. I Tannefors där planering av lagrens storlek är en del av det 

dagliga arbetet grundar sig de största problemen rörande lagerstyrning i att systemstödet 

för den nuvarande lagerstyrningsmetoden inte upplevs användarvänligt. På de andra 

inköpsorterna baserar sig problemen snarare i att en lagerstyrningsstrategi saknas, något 

som resulterar i att majoriteten av de inköp som görs på dessa orter sker reaktivt. Detta 

innebär att många artiklar får beställas med mycket kort varsel vilket ofta resulterar i höga 

kostnader för såväl den inköpta artikeln som för frakten. 

En utvecklingsgrupp inom avdelningen Logistic Operations har påbörjat en utredning för att 

undersöka om samma beställningsmetod och systemverktyg kan användas på alla 

inköpsorter. Utredningsgruppen har kommit fram till att den beställningsmetod som skulle 

fungera på samtliga orter är ett beställningspunktssystem. Anledningen till att denna metod 

valts är att den anses lämplig för reservdelslager med en stor andel lågfrekventa artiklar där 

förbrukningen är svår att prognostisera. Dessutom finns det ett systemstöd för 

beställningspunktssystem i det affärssystem som företaget använder. 

Med ett beställningspunktssystem som grund önskar utvecklingsgruppen nu en vidare 

utredning kring hur en lagerstyrningsstrategi skulle kunna se ut på de olika inköpsorterna. 
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1 Inledning 

För att sedan kunna använda beställningspunktssystemet i den operativa verksamheten 

krävs ett verksamhetsanpassat verktyg som bland annat underlättar uppdatering av 

beställningspunkterna och ger en överblick över planeringsparametrar, något som i dag 

saknas i affärssystemet. Detta verktyg bör vara gemensamt för samtliga inköpsorter för att 

öka transparensen inom inköpsorganisationen och göra det enklare för inköpare på olika 

orter att samarbeta med varandra. Saab Support & Services vill därmed undersöka hur ett 

sådant verktyg skulle se ut för att inköparna ska få all logistisk information de behöver för att 

kunna genomföra planeringen av sina lager. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att utforma en lagerstyrningsstrategi baserad på ett 

beställningspunktssystem för de lager som styrs ifrån Tannefors och Nyköping inom Saab 

Support & Services. Därefter ska ett gemensamt planeringsverktyg för de nya 

lagerstyrningsstrategierna utvecklas med avsikt att stödja inköpsbesluten i den dagliga 

verksamheten. 

1.3 Syftesprecisering 

Syftespreciseringen ämnar förklara de djupgående termerna i syftet för att precisera det 

ytterligare och öka läsarens förståelse för studien.   

Lagerstyrningsstrategi syftar på en modell för att klassificera artiklarna samt beräkna 

beställningspunkt och orderkvantitet för respektive artikel. 

Med planeringsverktyg menas en sammanställning av data från den underliggande 

databasen som görs i affärssystemet. Detta görs för att samla viktig data på ett ställe samt 

utföra vissa beräkningar och på så sätt underlätta inköpsarbetet. 

1.4 Avgränsningar  

Studien är avgränsad till de inköpare på avdelningen Logistic Operations som tillhör gruppen 

Purchasing Spares1. Detta innebär att inköparna i Malmslätt, Östersund, Ljungbyhed och 

Arboga inte kommer inkluderas i studien, trots att deras arbetsuppgifter är snarlika. Den 

bakomliggande anledningen till denna avgränsning är ett direktiv från uppdragsgivaren Saab 

Support & Services att initialt fokusera på inköpsorterna inom Purchasing Spares för att 

undersöka hur förändringen kommer påverka verksamheten. Om konceptet blir lyckat har 

företaget planer på att införa samma system även på de övriga inköpsorterna inom Logistic 

Operations men på grund av tidsbrist kommer detta inte undersökas i denna studie. 

Inom Purchasing Spares finns ett antal inköpare som endast jobbar mot den 

produktionsverksamhet av Special Mission-flygplan som bedrivs i Tannefors. På grund av 

tidsskäl har dessa inköpare avgränsats bort. Även inköpare av delar till Jas39 Gripen i 

Tannefors kommer att utelämnas från studien. Detta eftersom de använder ett annat 

                                                      
1
 Purchasing Spares är en underavdelning till avdelningen Logistic Operations inom Support & Services som 

beskrivs närmre i kapitel 2.2.4 Logistic Operations. 
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1 Inledning 

affärssystem än övriga inköpare på Purchasing Spares och därmed kommer påverkas 

annorlunda av ett byte till beställningspunktssystem. 

Ytterligare en begränsning för studien är affärssystemet IFS som för närvarande används av 

Support & Services. Att byta affärssystem är inte möjligt och samtidigt jobbar företaget på 

att integrera så många som möjligt av de systemstöd som idag finns utanför IFS i systemet. 

Detta innebär att en lagerstyrningsstrategi som inte stöds av IFS inte kommer vara möjlig att 

använda. Även vid utformningen av planeringsverktyget är möjligheterna begränsade till de 

funktionaliteter som finns i IFS. 

1.5 Målgrupp 

Rapporten vänder sig främst till avdelningen Support & Services på företaget Saab AB och då 

framför allt till avdelningen Purchasing Spares i Tannefors och Nyköping där studien 

genomförs. Läsare av rapporten förväntas ha en god förståelse för logistik och vana av att 

läsa och förstå grundläggande IT-begrepp. Studien ämnar bidra akademiskt till forskningen 

inom logistik varför studien främst riktar sig till personer med logistikbakgrund.    

1.6 Disposition 

Den struktur rapporten kommer följa visas i Figur 1 och varje steg förklaras mer ingående i 

den följande texten.  

Inledning: Det inledande kapitlet förklarar bakgrunden till det 

problem som undersöks vilket leder fram till studiens syfte. 

Begrepp som är svårtolkade förklaras närmare i 

syftespreciseringen. Därefter följer en presentation av 

studiens avgränsningar och direktiv samt den målgrupp 

studien riktar sig mot. 

Nulägesbeskrivning: Det andra kapitlet består av en 

nulägesbeskrivning av det studerade företaget. Kapitlet 

inleds med övergripande information om Saab AB och deras 

organisation. Efter det beskrivs avdelningen Purchasing 

Spares, där studien genomförs, närmre. Denna beskrivning 

innefattar hur det dagliga arbetet ser ut i både Tannefors och 

Nyköping, de systemlösningar som finns idag och dagens 

lagerstyrningssystem. Beskrivningen görs för att ge läsaren 

en grundläggande förståelse för verksamheten så att 

introducerade teorier och insamlad empiri kan kopplas till 

verksamheten. 

Referensram: Rapportens tredje kapitel består av en 

referensram där teorier från publicerad litteratur inom det studerade området presenteras 

och förklaras. Referensramen inleds med teori kring lagerstyrning och klassificering. Därefter 

1 
•Inledning 

2 
•Nulägesbeskrivning 

3 
•Referensram 

4 
•Uppgiftsprecisering 

5 
•Metod 

6 
•Undersökningsområde 

Lagerstyrning 

7 
•Undersökningsområde 

Utveckling 

8 
•Resultat 

9 
•Diskussion 

Figur 1 - Rapportstruktur 
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1 Inledning 

presenteras grundläggande teori kring affärssystem och databaser innan en mer ingående 

förklaring av kravanalys vid programutveckling tas upp. 

Uppgiftsprecisering: Kapitel fyra består av en uppgiftsprecisering där systemets synsätt 

bestäms och en systemanalys genomförs. Syftet bryts ned för att skapa frågeställningar som 

leder till en analysmodell. Utifrån denna analysmodell skapas mer precisa delfrågor som 

sätter upp ramarna för studiens empiri- och analyskapitel. 

Metod: Som kapitel fem följer ett metodkapitel. I detta kapitel beskrivs studiens inriktning 

och ansats. Sedan förklaras det tillvägagångssätt som författarna använt vid studiens 

genomförande innan mer detaljerade delfrågor tas fram och analysmodellen utvecklas 

vidare. Metoden avslutas med att ett resonemang förs kring studiens trovärdighet och 

metodkritik presenteras. 

För den fortsatta utredningen måste lagerstyrningsstrategin bestämmas innan ett verktyg 

för denna kan utvecklas. Därför kommer empiriinsamling och analys vara en iterativ process 

där empiri och analys kring lagerstyrning först behandlas i kapitel sex, undersökningsområde 

lagerstyrning, innan samma process återigen genomförs för utveckling i kapitel sju, 

undersökningsområde programutveckling. 

Resultat: En sammanställning av de resultat gällande såväl lagerstyrning som 

programutveckling vilka studien mynnar ut i presenteras i kapitel åtta. 

Diskussion: Det avslutande kapitlet innehåller en diskussion om en rekommenderad 

implementationsplan och problematik som kan uppkomma i och med användningen av de 

nya metoderna. Även studiens tillförlitlighet, metodval och påverkan från avgränsningar och 

direktiv diskuteras. Slutligen ges förslag på ett antal områden som kan vara aktuella för 

framtida forskning. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2 Nulägesbeskrivning 

Kapitlet inleds med en allmän beskrivning om företagets historia och dagens organisation. 

Därefter beskrivs den organisatoriska strukturen från koncernnivån Saab AB till avdelningen 

Purchasing Spares där studien genomförs. För att få en förståelse för inköparnas arbete 

presenteras även en djupare beskrivning av inköpsarbetet samt dagens systemstöd och 

lagerstyrning inom Purchasing Spares. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Företagsbeskrivning 

Under 1930-talet blev det tydligt att ytterligare en omfattande europeisk konflikt var nära. 

Trots att Sverige hade varit neutrala i mer än ett århundrade beslöt regeringen att man 

skulle förbereda sig för det värsta tänkbara scenariot och investera i försvarsindustrin. 

Regeringen beslutade att Sverige skulle bli självförsörjande i flygmateriel, ett uppdrag som 

flera företag visade sig intresserade av. 1937 grundades företaget Svenska Aeroplan AB i 

Trollhättan utav Axel Wenner-Gren med flera. 1939 köpte Saab upp huvudkonkurrenten 

Svenska Järnvägsverkstäderna (ASJ), vilket i praktiken innebar en monopolställning på den 

svenska militärflygplansmarknaden. I samband med detta flyttades företagets huvudkontor 

till Linköping. (Petersson, 1999) 

Till en början tillverkades enbart militära flygplan men under 1940-talet påbörjades även 

tillverkning av civila flygplan samt biltillverkning. De första civila flygplanen var Saab90 

Scandia och Saab91 Safir med plats för cirka 30 respektive tre personer. Företagets 

huvudfokus var dock fortfarande militärt och tillverkningen av de civila flygplanen drabbades 

av kapacitetsbrist när det militära flygplanet Saab29 Flygande Tunnan prioriterades framför 

de civila planen. Under 1950-talet fortsatte den tidigare flygplansproduktionen och i takt 

med att flygplanen blev allt mer komplexa system- och vapenmässigt blev även tillverkning 

av autopiloter samt styr- och navigationssystem stora områden för Saab. 1965 bytte 

företaget namn från Saab Aeroplan AB till Saab AB. 1967 lanserades en ny typ av spanings- 

och jaktflygplan kallat Saab37 Viggen. Uppföljaren till Viggen är den numera välkända 

flygplanstypen Jas39 Gripen. Parallellt med produktionen av Viggen och Gripen 

producerades även nya modeller av civila flygplan, däribland Saab340 som lanserades 1983 

och Saab2000 som premiärflög 1992. (Petersson, 1999) 

År 1990 separerades biltillverkningen inom Saab från övriga delar av företaget och blev det 

oberoende företaget Saab Automobile AB som såldes till General Motors. Under 1990-talet 

sjönk efterfrågan på Saabs civila flygplan kraftigt och följaktligen lades produktionen ned. 

(Saab Group AB, 2010b) 

Saab har idag verksamhet i 32 länder världen över och 

finns representerade på alla världsdelar utom Antarktis. 

Huvudkontoret ligger numera i Stockholm och sedan 

2010 styrs företaget av VD Håkan Buskhe. Vid bokslutet 

2011 hade Saab 13 068 anställda, en omsättning på 

MSEK 23 498 och en vinst efter skatt på MSEK 2 217. 

(Saab Group AB, 2013b) 

Saab har varit aktivt i flera branscher sedan starten och både köpt upp andra bolag samt 

avvecklat avdelningar. Detta har resulterat i ett diversifierat företag som är verksamt inom 

bland annat militär flygplanstillverkning, missilsystem, obemannade undervattensfarkoster, 

elektroniska försvarssystem, säkerhets- och varningssystem för flygplan och landfordon samt 

Företagsfakta (2011) 

Omsättning: 23 498 MSEK  
Anställda: 13 068 
Vinst: 2 217 MSEK 
Försäljning i Sverige: 37 % 
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2 Nulägesbeskrivning 

support- och logistiklösningar. Saab har även startat teknik- och konsultföretaget Combitech 

vilket drivs som ett oberoende dotterbolag.  (Petersson, 1999) 

Det militära stridsflygplanet Jas39 Gripen är det enda flygplanet som tillverkas i dagsläget, 

men trots att produktionen av de civila flygplanen lades ned 1999 finns fortfarande cirka 400 

enheter av Saab340 och Saab2000 i drift. Dessa två modeller genomför ungefär 1400 

flygningar per dygn i 37 länder världen över.  (Saab Group AB, 2013a) 

2.2 Organisation  

I detta kapitel presenteras kortfattat en nedbrytning av organisationen från koncernnivå till 

avdelningen Purchasing Spares där studien genomförs enligt Figur 2. 

 

Figur 2 - Organisationsschema från Saab AB till Purchasing Spares där studien genomförs 

2.2.1 Saab AB 

Saab är organiserat i fem affärsområden och sex marknadsområden. Affärsområdena sysslar 

med vitt skilda affärer vilka presenteras närmre längre ned i detta stycke. 

Marknadsområdena2 är en geografisk uppdelning av verksamheten för att möjliggöra fokus 

och bättre kundrelationer i de geografiska regioner där Saab är verksamma (Saab Group AB, 

2010a). De fem skilda affärsområdena styrs av en ledningsgrupp samt stöds av 

stabsfunktioner. Affärsområdena är Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, 

Security & Defence Solutions och Support & Services. (Saab Group AB, 2010c; Saab Group 

AB, 2013b) Nedan följer en beskrivning av vardera affärsområdes verksamhet.  

 Aeronautics tillverkar det militära flygplanet Jas39 Gripen, obemannade 

flygplanstyper samt system och lösningar till försvarsindustrin och flygindustrin. 

                                                      
2
 Amerika, Norden & Baltikum, Europa & större Mellanöstern, Afrika söder om Sahara, Indien och Asien & 

Stillahavsområdet. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Affärsområdet är dessutom underleverantör av vissa moduler till de multinationella 

flygplanstillverkarna Boeing och Airbus. 

 Dynamics erbjuder avancerade vapensystem3, sensorsystem, obemannade 

undervattensfarkoster och system för 3D-kartor.  

 Electronic Defence Systems gör luftburna, landbaserade och marina system för bland 

annat radarbevakning, signalspaning och självskydd samt flygelektronik som 

effektiviserar flyguppdrag.  

 Security & Defence Solutions erbjuder integrerade tjänster för ledning och 

kommunikation, civila säkerhetslösningar, system för träning och simulering, 

energilösningar samt drift av system för bevakning, säkerhet och träning.   

 Support & Services hanterar integrerade support- och servicelösningar, underhåll, 

logistik, teknisk support samt infrastrukturlösningar.  (Saab Group AB, 2013a) 

2.2.2 Support & Services 

Affärsområdet Support & Services finns utspritt på 30 

orter inom Sverige och finns även representerat i 

Nordamerika, Asien & Stillahavsområdet samt Sydafrika. 

Support & Services erbjuder framförallt tekniskt 

underhåll, support- och logistiklösningar samt produkter, 

lösningar och tjänster för såväl militära som civila 

uppdrag på platser med begränsad tillgång till infrastruktur. Under 2011 stod Support & 

Services för 14 % av Saab ABs totala intäkter. Exempel på uppgifter inom 

verksamhetsområdet är att erbjuda teknisk support och reservdelar till de civila och militära 

Saab-plan som finns i bruk hos olika operatörer samt att tillhandahålla luftburna måltavlor 

till den svenska försvarsmakten som fungerar som träningsredskap för armén, marinen och 

luftvapnet. Affärsområdet Support & Services är uppdelat i de fyra divisionerna Division Air, 

Division Land, Division MRO, Division Lifecycle & Logistics.  (Saab Group AB, 2013b) 

 Division Air: Erbjuder bland annat fullständiga supportlösningar, teknisk support, 

reservdelar och underhåll inom Saabs luftburna segment. 

 Division Land: Ansvarar för tekniska lösningar och support samt integrerade 

lösningar för Saabs landbaserade erbjudanden, exempelvis lösningar för mobila 

fältsjukhus, fordonssystem och kommunikationssystem. 

 Division MRO (Material and Repair Operations): Arbetar med underhåll och 

reparationer inom exempelvis flygelektronik, optronik och kompositer. De arbetar 

även med säkerhetsutrustning till flygplan och testlösningar. 

 Division Lifecycle & Logistics: Fokuserar inom logistikområdet där man bland annat 

designar, optimerar och implementerar supportlösningar och utformar 

informationsflöden.  (Saab Group AB, 2013a) 

                                                      
3
 Framförallt missilsystem och torpeder. 

Support & Services (2011) 

Omsättning: 3 428 MSEK  
Anställda: 1 762 
Försäljning i Sverige: 76 % 
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2 Nulägesbeskrivning 

Förutom dessa divisioner finns även Saab Support & Services LLC i Washington, USA, inom 

affärsområdet. Denna organisation bestående av 26 personer är främst en kundsupports- 

och logistikorganisation som servar de amerikanska kunderna. Flera av de amerikanska 

kunderna har så kallade consignmentlager där Saab äger lagret men artiklarna ligger i 

kundens lager. Artiklarna faktureras sedan månadsvis efter hur mycket kunden plockat ur 

consignmentlagret. (Saab Group AB, 2013a) 

Under Support & Services finns dessutom en strategisk inköpsavdelning. Denna funktion har 

ansvar för att förhandla om kontrakt, identifiera nya leverantörer och utveckla samarbetet 

med leverantörerna på en strategsik nivå. De strategiska inköparna skiljer sig därmed från de 

operativa inköparna4 som sköter lagerpåfyllnad och anskaffning av standardmaterial. 

(Fornell, 2013) 

2.2.3 Division Air 

Division Air består av cirka 440 anställda som arbetar med Saabs luftburna erbjudanden. 

Produktområdena inom Division Air är luftburna lösningar, sensorsystem, elektroniska 

krigsföringslösningar, flygelektroniska system, vapensystem, supportsystem för luftburna 

uppdrag, träning inom flygområdet samt supportlösningar inom ovanstående områden. 

Division Air delas i sin tur upp i de sex underdivisionerna Marketing & Sales, Technical 

Operations, Logistic Operations, Operational Excellence, Maintenance Operations och Flight 

Operations. (Saab Group AB, 2013b) 

2.2.4 Logistic Operations 

Divisionen Logistic Operations är i sin tur uppdelad i fem avdelningar som ansvarar för olika 

delar av de logistiska lösningar som Saab Support & Services tillhandahåller. Dessa 

avdelningar är Satellite Operations, Purchasing Repairs, Purchasing Spares, Customer 

Support och Warehouse & Distribution vilka alla har olika operationella processer (Saab 

Group AB, 2013c). Förutom dessa operationella avdelningar finns en grupp, Support and 

Development, som arbetar med support av verksamheten och verksamhetsutveckling. 

Dessutom har avdelningen en administratör, samt controllers och personalansvariga 

kopplade till verksamheten. (Cammerudh, 2013) 

Denna studie kommer fokusera på lagerstyrningen för funktionen Purchasing Spares varför 

denna avdelning beskrivs närmre i kapitel 2.2.5 Purchasing Spares. Purchasing Repairs 

hanterar reparabla komponenter och ser till att kundens trasiga delar skickas på reparation 

hos externa leverantörer. Customer Support är Saabs gränssnitt mot sina kunder. 

Funktionen tar emot offertförfrågningar och beställningar samt ser till att lagerfört gods 

fraktas till kunden. Samtliga dessa funktioner har delat sin personalstyrka mellan civilt och 

militärt arbete. Till funktionen Warehouse & Distribution hör lagerpersonalen som bland 

annat hanterar ankomstkontroll, inlagring och utlagring. Utöver dessa funktioner finns 

Satellite Operations som är en samling av logistiska funktioner som finns utspridda över 

                                                      
4
 Vid hänvisningar till inköpare i denna studie syftas på de operativa inköparna. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Sverige. Deras verksamhet består av att hantera inköp av reservdelar till helikoptrar och 

militära flygplan. (Cammerudh, 2013)  

Till Logistic Operations hör även funktionen Support & Development vilka har som syfte att 

utveckla verksamheten och stötta Logistic Operations i det dagliga arbetet. Inom gruppen 

finns både roller där den anställde är specialiserad inom ett specifikt område och 

generalister som jobbar inom ett bredare fält. De specialiserade rollerna finns inom 

prissättning, kalkylering, och operativ kvalitetsledning. Övriga personer inom gruppen 

fungerar mer som interna konsulter där de får uppgifter de ansvarar för under kortare 

perioder. Exempel på områden där denna grupp ska fungera som en gemensam resurs är 

förutom tidigare nämnda utveckling av verktyg och processer, logistikstrategier och 

planering. (Lindström, 2013; Eriksson, 2013) 

2.2.5 Purchasing Spares 

Då denna studie fokuserar på arbetet inom avdelningen Purchasing Spares följer i detta 

kapitel en närmare beskrivning av hur inköpsavdelningarna i Tannefors och Nyköping ser ut. 

Tannefors 

I Tannefors sker reservdelsinköp för de två civila flygplanen Saab340 och Saab2000, till det 

militära flygplanet Jas39 Gripen samt till Special Mission flygplan. Inköparna i Tannefors är 

uppdelade efter vilken flygplanstyp de köper delar till (Lindström, 2013), vilket presenteras 

mer ingående i följande stycken. 

Saab340 & Saab2000 

Huvuddelen av inköparna i Tannefors köper in reservdelar till flygplanen Saab340 och 

Saab2000. Inom denna kategori av inköpare är personalen uppdelade i två grupper 

beroende på om de handlar delar där Saab äger designen av reservdelen, så kallade 

Saabdesignade artiklar, eller om det är reservdelar där en annan leverantör är designägare. 

Utöver detta ansvarar varje inköpare för cirka 50 leverantörer där de har huvudansvar för 

inköp från denna leverantör. För samtliga inköpare går arbetet ut på att sköta inköp för 

lagerpåfyllnad eller vid kundorder om reservdelen inte redan finns i lager. (Lindström, 2013) 

Division Air har tre lagerställen placerade i Washington, Basel och Tannefors. Inköparna i 

Tannefors är ansvariga för lagerplanering för samtliga dessa lager. Då de flygplan dessa 

inköpare handlar till inte längre är i produktion sker inköpen endast till ett reservdelslager, 

något som ibland är problematiskt. Dagliga problem som inköparna står inför är att planera 

lagersaldon där efterfrågan från lagret är mycket varierande och att hitta lösningar för 

försörjning av reservdelar där leverantörerna slutat med sin tillverkning. Förutom planering 

av lagersaldon består inköparens arbetsuppgifter av orderläggning, offertförfrågningar och 

leveransuppföljning till externa leverantörer samt flytt av material mellan lagerställena i 

Washington, Basel och Tannefors. (Lindström, 2013) 
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Special mission 

Tre personer arbetar med inköp till den projektverksamhet som bedrivs på plats i Tannefors i 

form av ombyggnad av flygplan till nya syften. Dessa inköp sker i stor utsträckning från 

samma leverantörer som inköpen till Saab340/2000 vilket gör att ett samarbete mellan 

dessa avdelningar existerar. De projekt som pågår i Tannefors är ofta mycket stora och löper 

under flera år. Det finns även mindre projekt där så kallade C-checkar5 är ett bra exempel. 

Dessa genomförs på några få veckor och det står ofta flygplan inne i hangarerna för sådan 

service. Arbetsfördelningen mellan inköparna inom Special Mission är ofta uppdelad efter 

olika projekt även om dessa inköpare arbetar mycket nära varandra och utan problem kan 

hjälpa till i en annan inköpares ärenden. (Wikström, 2013) 

Arbetet som inköpare för dessa projekt påminner mycket om arbetet som inköpare till de 

civila flygplanen Saab340/2000. Några skillnader finns dock. Dessa inköpare har i dagsläget 

inget planeringsansvar utan handlar bara mot olika typer av inköpsanmodan eller 

materiallistor på de delar som kommer ingå i ett projekt. Projektinköparna hanterar förutom 

inköp av nya reservdelar även externa reparationer. (Wikström, 2013) 

Jas39 Gripen 

Inköp av reservdelar för det militära stridsflyget Jas39 Gripen sköts av en person från Saab 

Support & Services i Tannefors. Då inköparna av delar till Jas39 Gripen använder ett annat 

affärssystem än övriga inköpare på Purchasing Spares i Tannefors kommer de inte att 

inkluderas i denna studie. (Arnell, 2013) 

Nyköping 

I Nyköping finns tre inköpare med huvudansvar för varsin typ av flygplan; kustbevakning, 

ambulansflyg och målflyg. Förutom inköp till dessa flygplan görs inköp av reservdelar till 

mindre projekt där service utförs på andra flygplansmodeller. En stor skillnad mellan 

inköpen till flygplanen i Nyköping och de flygplan som inköparna i Tannefors arbetar med är 

att Saab inte är tillverkare av dessa flygplan. Detta innebär att inköparna i Nyköping till viss 

del är styrda av originaltillverkarna av flygplanen när det gäller vilka komponenter som är 

godkända att montera på flygplanet. En annan skillnad är att Saab endast är ansvariga för 

underhåll av kustbevakningens flygplan och ambulansflygen på begränsad tid. När dessa 

kontrakt löper ut sker en ny upphandling kring vilket företag som ska sköta underhållet i 

framtiden. Detta innebär att en mer kortsiktig inköpsstrategi tillämpas jämfört med 

Tannefors där Saab med stor sannolikhet kommer vara ansvariga för underhållet av sina 

egna flygplan tills de slutar flyga. (Ljung & Backström, 2013) 

Verksamheten i Nyköping präglas av snabba projekt där flygplanen kommer in på planerad 

service och gås igenom. Vid dessa servicetillfällen hittar ofta flygplansmekanikerna fel på 

artiklar som måste bytas. Variationen på vilka artiklar som behöver köpas in är mycket stor 

och det är svårt att förutse vad som kommer behöva bytas vid en service. Som en 

                                                      
5
 En typ av rutinservice av flygplan. 
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konsekvens av detta tillsammans med att några av affärerna är relativt nya hålls 

förhållandevis få artiklar i lager i Nyköping. Detta medför att en stor del av inköpen måste 

göras på mycket kort varsel för att få hem reservdelarna innan den planerade tiden för en 

service gått ut. För att hålla tidskraven prioriteras vid inköp ofta en kort ledtid före ett lågt 

pris och det är inte ovanligt att fraktkostnaderna blir höga. På grund av verksamhetens 

utseende lägger inköparna i Nyköping majoriteten av sin tid på inköp med kort varsel medan 

planering av lagernivåer utgör en liten del av arbetsuppgifterna. (Ljung & Backström, 2013) 

2.3 Dagens systemlösningar och verktyg 

I dagsläget använder sig samtliga inköpare utom den militära reservdelsinköparen av 

affärssystemet IFS. I affärssystemet är det framför allt modulerna för lager och inköp som 

används i det dagliga arbetet. Alla fakturor hanteras av en systemlösning kallad Agresso som 

hämtar information från IFS och distribuerar alla felaktiga fakturor till inköparna. Förutom 

dessa system används separata lösningar bland annat för den tekniska dokumentationen, för 

att se vilka leverantörer som är godkända att handla ifrån och för att se vilka artikelnummer 

som är tillåtna att använda på Saabs flygplan. Dessutom används webbaserade sökmotorer 

till exempel för att hitta reservdelar på den öppna marknaden och för att spåra paket via 

sändningsnummer. Även mailen är ett flitigt använt redskap för att hålla kontakten såväl 

med externa leverantörer som internt med kollegor. Likaså görs ofta utdrag ur 

affärssystemet för att analysera data i Microsoft Excel. (Lindström, 2013) 

2.4 Dagens lagerstyrningssystem 

Idag skiljer sig lagerstyrningen mycket mellan olika inköpsorter. Anledningen till detta är 

bland annat att verksamheterna som bedrivs på de olika orterna skiljer sig från varandra. På 

några av inköpsorterna är underhållsaffärerna relativt nytecknade vilket har inneburit att ett 

lagerstyrningssystem ännu inte har hunnit sättas upp. (Lindström, 2013) En närmre 

beskrivning av lagerstyrningssystemen på de olika orterna följer i nedan kapitel. 

2.4.1 Tannefors 

Saab340 och Saab2000 

Lagerstyrningen av de civila flygplanstyperna i Tannefors sker genom ett MRP-system6 i IFS. 

Detta MRP-system får information i form av olika parametrar i IFS samt via en prognos från 

ett prognosverktyg kallat Demand Planner. De parametrar som MRP styrs efter är 

säkerhetslager, ledtid, lagersaldo, en orders täcktid samt behov och aktiviteter som skapas i 

systemet i form av kundorder, arbetsorder, inköpsorder och distributionsorder. Av dessa 

parametrar kan två förändras för att påverka lagerstyrningen, nämligen säkerhetslagret och 

en orders täcktid. Även ledtiden kan förändras men i dessa fall kan förändringen inte göras 

internt på Saab utan en förhandling med leverantören krävs för att det ska vara möjligt att 

ändra ledtiden. (Lindström, 2013) 

                                                      
6
 MRP står för Material Requirements Planning och är en materialplaneringsmetod som bygger på att 

tidpunkter för planering av nya leveranser bestäms genom att beräkna när i tiden lagret skulle bli negativt om 
inga nya beställningar görs. (Mattsson & Jonsson, 2003) 
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Orderns täcktid bestämmer för hur lång tids förbrukning en artikel ska köpas in. Artiklarnas 

täcktid baseras på en klassificering enligt volymvärde och uttagsfrekvens som togs fram av 

Saab för ett antal år sedan (Lindström, 2013). Klassificeringen är enligt Lindström (2013) 

uppsatt enligt Tabell 1 

Tabell 1- Klassificeringar av volymvärde och uttagsfrekvens 

Volymvärde 

A Mer än $10 000 per år 

B Mellan $2 000 och $10 000 per år 

C Mindre än $2 000 per år 

  

Uttagsfrekvens 

H Medelfrekvens på minst 12 stycken på 2 år 

M Medelfrekvens mellan 4 och 12 stycken på 2 år 

L Medelfrekvens mellan 2 och 4 stycken på 2 år 

XX Allt som rört sig färre än 2 gånger på 2 år 

 

Parametrarna volymvärde och uttagsfrekvens kombinerades sedan i en matris och antalet 

artiklar i respektive klass illustreras i Tabell 2. 

Tabell 2 - ABC klassificering 

 H M L 

A 100 63 22 

B 221 229 113 

C 186 831 1316 

 

Samtliga artiklar är klassificerade efter volymvärde och uttagsfrekvens och ett bestämt antal 

artiklar har slumpvis valts ur varje klass för att beräkna den ekonomiska orderkvantiteten. 

Utifrån denna har sedan en approximerad täcktid för samtliga artiklar i samma klass 

beräknats. Alla artiklar som har en uttagsfrekvens under två gånger på två år benämns XX 

och ligger därmed, oberoende av volymvärde, utanför dagens klassificering. (Lindström, 

2013) 

De artiklar som för ett antal år sedan fanns i saldo när en översyn av säkerhetslagren gjordes 

har ett bestämt säkerhetslager i systemet. En uppdatering av dessa säkerhetslager gjordes 

för två år sedan då samtliga artiklar klassificerade AH sågs över. För att räkna ut ett korrekt 

säkerhetslager på dessa artiklar användes formeln för säkerhetslager baserad på 

servicenivåfunktionen SERV1. Utöver detta har inköparna själva även ansvar för att 

uppdatera säkerhetslagren på sitt egna sortiment, ett arbete som ska genomföras löpande. 

(Lindström, 2013) 
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MRP-systemet ger inköparen ett inköpsförslag baserat på aktuellt lagersaldo, den 

prognostiserade förbrukningen enligt Demand Planner, aktuellt behov så som arbetsorder 

och kundorder, ledtiden och uppsatta säkerhetslagerbestämmelser. Om ett behov i systemet 

finns och en åtgärd vidtagits så som att beställa hem artiklar eller flytta artiklar mellan olika 

lagerställen tar MRP-systemet hänsyn till detta och tar bort inköpsförslaget. Inköparna går 

ett par gånger i veckan igenom de rekommenderade inköpsförslagen för att få information 

om vad som behöver beställas. Dock kan dessa inköpsförslag vara felaktiga både gällande 

inköpskvantitet och om beställning överhuvudtaget behövs. Om beställning inte behöver 

göras måste inköparen justera prognosen, ledtiden eller säkerhetslagret för att få bort 

behovet ur sin behovslista. (Lindström, 2013) 

Special Mission 

Inköparna för Special Mission har som nämndes i kapitel 2.2.5 Purchasing Spares i dagsläget 

inget ansvar för planering av lager och använder därmed inte heller någon lagerstyrning då 

samtliga inköp endast sker mot direkta behov i produktionen. 

2.4.2 Nyköping 

I Nyköping sker inköpen ofta med kort varsel enligt vad som beskrivits i kapitel 2.2.5 

Purchasing Spares och planering av lagernivåer är en mycket liten del av inköparnas dagliga 

verksamhet. Det finns dock artiklar där lager ska hållas och dessa styrs genom ett 

beställningspunktssystem. Dessa beställningspunkter har satts på grund av att produktionen 

efterfrågat ett lager på mer frekventa artiklar. I dessa fall har produktionsberedningen även 

bestämt vilka beställningspunkter som ska användas. För de artiklar där beställningspunkt 

används signalerar affärssystemet när beställningspunkten är nådd. I systemet finns även en 

rekommenderad orderkvantitet dock är varken beställningspunkten eller orderkvantiteten 

beräknade utifrån teoretiska formler utan endast grundade på praktisk erfarenhet. Någon 

klassificering av artiklar används inte i Nyköping och inte heller prognoser eller täcktid. 

(Ljung & Backström, 2013; Lindström, 2013) 

2.5 Dagens mätetal 

De operativa inköparna i Tannefors mäts idag utefter ett antal mätetal. Detta görs både för 

att det är ett krav från Saabs ledning och för att det är en motivator för de anställda att 

utvecklas som inköpare då deras resultat visualiseras (Lindström, 2013). De mätetal som 

används är lagervärde, sent planerade ordrar, servicenivå och sena inleveranser. Det mätetal 

som kommer användas i detta arbete är servicenivå varför den förklaras mer ingående. 

Saab har en uttalad policy att värna om en hög kundnöjdhet. Detta innebär att höga 

servicenivåer är ett krav för att uppfylla kundernas önskningar. Mätningen för att ta fram 

servicenivån görs genom att på orderradsnivå jämföra kundens önskade leveransdatum med 

det leveransdatum kunden faktiskt fått. Detta innebär att i de fall kunden önskar en artikel 

som inte finns i lager erbjuds leverans av artikeln efter en viss ledtid baserad på den ledtid 

Saab har på artikeln från leverantören. Om Saab sedan lyckas leverera artikeln till kund inom 

den utlovade ledtiden kommer ingen brist registreras. (Lindström, 2013) Denna mätning 
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skiljer sig därmed från de teoretiska mätningarna som grundar sig på att artikeln ska finnas i 

lager när kundförfrågan kommer in. Saabs mätning resulterar därför i högre servicenivåer än 

vad de hade blivit vid mätning enligt de teoretiska modellerna som presenteras i kapitel 

3.3.2 Säkerhetslager. 
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3 Referensram 

Kapitlet inleds med en presentation av litteratur inom logistikområdet där teori om lager, 

lagerstyrning och artikelklassificering presenteras för att ge en förståelse och bakgrund för 

den del av studien som handlar om lagerstyrning. Sedan följer datatekniska teorier om 

affärssystem, databaser och kravanalys för att presentera och ge en förståelse för de 

vanligaste modellerna och processerna inom dessa områden.  
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3.1 Inledning referensram 

Då studien är uppdelad i två delar, lagerstyrningsstrategi och programutveckling, har även 

den teoretiska referensramen delats upp i dessa två inriktningar. Referensramen inleds med 

kapitlet om lagerstyrningsstrategi som i ett första led är nedbruten i allmän teori om lager, 

lagerstyrning och artikelklassificering. Den del som rör lagerstyrning bryts sedan ned 

ytterligare för att presentera lager, lagerstyrning, säkerhetslager, partiformning, 

lagerstyrningssystem, prognoser, verktyg för lagerstyrning samt artikelklassificering. När 

dessa områden behandlats går referensramen över till att behandla studiens utvecklingsdel 

vilken inleds med en introduktion till vad affärssystem är följt av en beskrivning av hur 

databaser är uppbyggda och fungerar. Därefter presenteras teori gällande kravanalys. En 

illustration av referensramens upplägg finns i Figur 3. 

 

Figur 3 - Referensramens utformning 

3.2 Lager 

Då denna rapport bland annat ska resultera i en lagerstyrningsstrategi 

inleds den teoretiska referensramen med en motivering till varför lager 

används samt vilka typer av lager som finns och som är relevanta för 

denna studie. 

Motiv för att hålla lager 

I en perfekt värld sker materialflödet i ett företag genom kontinuerliga 

materialförflyttningar, från leverantörer, genom en eventuell förädlingsprocess och ut till 

kund. I verkligheten är denna typ av materialflöde mycket svår att uppnå. Detta beror bland 
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annat på att försörjningen inte sker i samma takt som förbrukningen och att avbrott ofta 

förekommer mellan stegvisa förflyttningar. På grund av detta används lager för att frikoppla 

delflöden från varandra och för att undvika att störningar fortplantar sig i det totala flödet. 

(Jonsson & Mattsson, 2005)  

En annan relevant anledning till att ha lager är att reducera kostnader som inte är 

förknippade med kapitalbindning eller den risk som uppstår i och med lager. Ett exempel på 

en kostnad som kan sänkas med hjälp av lager är bland annat fraktkostnader då inköp av 

stora partier oftast innebär färre transporter. Även administrativa kostnader så som 

orderläggningskostnader kan reduceras då färre order behöver exekveras. (Oskarsson, et al., 

2006)  

Ytterligare ett viktigt skäl till att använda sig av lager är för att upprätthålla en hög 

servicenivå mot kund då efterfrågan är varierande eller då leverantörerna har en dålig 

leveranspålitlighet. (Oskarsson, et al., 2006)  

Motiv för att inte hålla lager 

Trots de fördelar som lager innebär finns det anledningar för företag att hålla sina 

lagernivåer låga. Den främsta anledningen till detta är hålla nere kostnader. De kostnader 

som uppstår i och med lagring är framför allt kapitalbindning, kostnader för att äga och driva 

lagerbyggnaden, personalkostnader för lagerpersonal och kostnader för lagrings- och 

hanteringsutrustning. (Oskarsson, et al., 2006) 

För att avgöra vilka lagernivåer ett företag bör ha är det därför viktigt att väga fördelarna 

med höga lagernivåer mot kostnaderna, både direkta och indirekta, relaterade till de valda 

lagernivåerna (Oskarsson, et al., 2006). En mer ingående förklaring kring avvägningen mellan 

att ha respektive inte ha lager finns att läsa i kapitel 3.3 Lagerstyrning. 

Olika typer av lager 

Lager kan delas upp utefter om de existerar på grund av kostnadsskäl eller för att uppfylla 

servicenivån mot kund. Ett lager som existerar på grund av kostnadsskäl är omsättningslager. 

(Oskarsson, et al., 2006) För detta lager sker en ständig avvägning mellan 

lagerhållningskostnader7 och ordersärkostnader (Olhager, 2000). I ett omsättningslager 

beställs en orderkvantitet som är planerad att täcka en viss tids förbrukning. Ur detta lager 

plockas sedan produkter vid behov. 

Andra typer av lager finns på grund av serviceskäl. Ett sådant lager är säkerhetslager som 

finns för att upprätthålla en önskad servicenivå mot kund (Oskarsson, et al., 2006). Olhager 

(2000) beskriver säkerhetslager som ett lager vilket används för att kompensera för 

osäkerheter i prognoser. Oskarsson et al (2006) utvidgar begreppet till att även inkludera 

osäkerhet i försörjning och en varierad efterfrågan. Så länge inleveranser kommer som de 

ska, efterfrågan ligger på en jämn nivå och det inte finns några störningar i produktionen ska 

                                                      
7
 I denna studie benämnda lagringskostnader enligt resonemang i kapitel 3.3 Lagerstyrning. 
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inte säkerhetslager behöva användas. Dock är det inte möjligt att i praktiken bedriva en 

verksamhet utan några störningar, varför företag väljer att använda sig av säkerhetslager. En 

närmare beskrivning av säkerhetslager och metoder för hur storleken på detta lager kan 

beräknas finns i kapitel 3.3.2 Säkerhetslager.  

Utöver ovan beskrivna lager finns flera ytterligare lagerformer till exempel spekulationslager, 

koordinationslager, konjunkturlager, säsongslager, styrningslager och inkuranslager (Jonsson 

& Mattsson, 2005; Olhager, 2000; Oskarsson, et al., 2006) Då dessa lagerformer ligger 

utanför ramarna för denna rapport specificeras de inte ytterligare. 

3.3 Lagerstyrning 

Lagerstyrning handlar om att utifrån vissa servicekrav balansera 

kapitalbindningskostnader mot kostnader för inköp, produktion och 

transport (Axsäter, 1991). Vidare skriver Olhager (2000) att den funktion 

lagersystemet försöker uppfylla är en avvägning mellan 

lagerhållningskostnader8, ordersärkostnader och bristkostnader.  

Till lagerhållningskostnader inkluderar Olhager (2000) kostnader för kapitalbindning, 

materialhantering, lagerhyra, försäkring, kassationer och inkurans. Även Oskarsson et al 

(2006) använder sig av begreppet lagerhållningskostnader men räknar i detta endast in de 

kostnader som uppstår då lagerverksamhet bedrivs. Kostnaderna för kapitalbindning och 

riskkostnader kallar Oskarsson et al (2006) istället lagerföringskostnader. I denna studie har 

vi valt att använda Oskarsson et als (2006) definitioner av lagerhållnings- och 

lagerföringskostnader. I de fall både lagerhållnings- och lagerföringskostnader ska inkluderas 

används begreppet lagringskostnader. 

Ordersärkostnader uppstår i inköpsarbetet, produktionen samt vid godsmottagning och 

inlagring. Bristkostnader är svåra att uppskatta då de består av den kostnad som uppstår om 

en artikel inte finns i lager för försäljning när den efterfrågas av kunden. Vid utebliven 

försäljning kan bristkostnaden förutom ett förlorat täckningsbidrag bestå av flera andra 

faktorer. Bland annat kan den uteblivna försäljningen innebära en försämring av företagets 

goodwill samt medföra administrativa kostnader i och med förseningen (Olhager, 2000). 

Vidare skriver Olhager (2000) att istället för att försöka kvantifiera bristkostnader vid 

dimensionering av säkerhetslager kan företagen dimensionera sina säkerhetslager utifrån en 

bestämd servicegrad. 

Oskarsson et al (2006) poängterar vikten av att arbeta med lagerstyrning på ett strukturerat 

sätt. För att kunna utforma en lagerstyrningsstrategi behöver såväl lagrets servicenivå (då 

bristkostnaden inte är känd) som mål för kapitalbindning och lagerbeläggningsnivå 

bestämmas. Utifrån detta kan sedan lagrens storlek dimensioneras. (Oskarsson, et al., 2006) 

                                                      
8
 I denna studie benämnda lagringskostnader enligt resonemang i kapitel 3.3 Lagerstyrning. 
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Oskarson et al (2006) tar upp tre huvudfrågor de anser måste besvaras inom lagerstyrning, 

dessa är: 

 Hur garderar man sig mot osäkerhet? 

 Hur mycket ska beställas åt gången? 

 När ska produkter beställas? 

Då denna studie behandlar ett eftermarknadslager som har andra egenskaper än ett 

traditionellt lager kommer denna typ av lager beskrivas närmre i kommande kapitel. 

3.3.1 Eftermarknadsservice och reservdelar 

Ett sätt för företagen att konkurrera med andra företag i branschen är genom 

att ha en väl fungerande eftermarknadsservice då det kan generera 

marknadsandelar för företaget genom både ökad nyförsäljning och 

återförsäljning (Cohen, et al., 1997; Cohen & Lee, 1990). Eftermarknaden är 

viktig för att kunna stödja slutprodukten efter leverans till kunden (Cohen & 

Lee, 1990). Att hålla en hög eftermarknadsservice kan bland annat ske i form 

av tillgång på reservdelar och genom att snabbt kunna serva kunden (Botter 

& Fortuin, 2000). Kundens uppfattning om företagets servicenivå kan vara avgörande för att 

behålla en kund och en anledning till att många företag tillhandahåller en stor mängd 

reservdelar (Cohen & Lee, 1990; Botter & Fortuin, 2000). Dessa reservdelar är oftast dyra för 

leverantören att tillhandahålla och lagra (Botter & Fortuin, 2000). 

Lagerstyrning av reservdelar 

Styrningen av reservdelar är komplex då den skiljer sig från styrningen av vanliga produkter 

på flera punkter. Några vanliga skillnader mellan reservdelar och vanliga produkter är enligt 

Huiskonen (2001): 

 Då de ekonomiska konsekvenserna vid en brist i en reservdel ofta blir mycket stora är 

servicekraven för reservdelar högre än för vanliga produkter. 

 Efterfrågan på reservdelar är mer slumpartad än för vanliga produkter och därmed 

svår att prognostisera. 

 Priserna på reservdelar är höga. 

Cohen et al (1997) har i en studie kommit fram till att en stor andel av reservdelar har låg 

lageromsättningshastighet. Enligt författarna beror denna låga lageromsättningshastighet på 

att produktvariationen ökat och att produkterna är mer kundanpassade vilket lett till 

reducerade förbrukningsvolymer per modell. Dessa typer av reservdelar blir ofta inkuranta 

då den låga lageromsättningshastigheten leder till att artiklar blir liggandes i lager. Denna 

faktor tillsammans med marknadstrender med snabba introduktioner av nya produkter och 

reducerade produktlivscykler samt den ökade kvaliteten på produkterna har gjort 

efterfrågan av reservdelar låg och oförutsägbar. Resultatet av detta har blivit att styrningen 
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av reservdelar är mer komplex, dyrare och strategiskt viktigare än den varit tidigare. (Cohen, 

et al., 1997) 

På grund av denna komplexitet har lagerstyrningen av reservdelar blivit ett specialfall av 

vanlig lagerstyrning. Trots detta är målet med styrningen av reservdelar precis som för 

vanliga produkter att upprätthålla tillräckligt höga servicenivåer till så låga kostnader som 

möjligt. (Huiskonen, 2001) 

En av svårigheterna med lagerstyrning av reservdelar är att efterfrågan är låg och ojämn 

vilket medför att historisk data för att skapa efterfrågeprognoser inte finns att tillgå. 

Samtidigt kan det vara mycket kostsamt för företaget att kompensera den osäkra 

efterfrågan med större säkerhetslager då lagerhållning9 av dessa delar kan bli mycket 

kostsamt. (Fortuin & Martin, 1999) 

Precis som för vanliga produkter måste ett antal frågor likt de i kapitel 3.3 Lagerstyrning 

besvaras för att kunna styra och planera lager. Frågorna för reservdelar är enligt Fortuin och 

Martin (1999) följande: 

1. Vilka artiklar behövs som reservdelar? 

2. Vilka reservdelar ska lagras? 

3. När ska beställning ske? 

4. Hur många enheter ska beställas? 

Inget säger att ett företag måste ha samtliga reservdelar i lager. Detta innebär att svaret på 

fråga 1 och fråga 2 kan skilja sig åt då företag kan ha reservdelar som endast beställs eller 

tillverkas efter att en kundorder finns. Svaret på fråga 2 fås lämpligen genom att klassificera 

reservdelar och styra dem utefter denna uppdelning. Detsamma gäller för fråga 3 och 4 då 

det inte är lämpligt att använda samma beställningsstrategi för ett helt sortiment av 

reservdelar. (Fortuin & Martin, 1999) 

För att besvara dessa frågor måste förtydligande om säkerhetslager, partiformning och 

lagerstyrningssystem göras varför dessa områden förklaras mer ingående i de tre kommande 

kapitlen. 

3.3.2 Säkerhetslager 

I alla materialflöden kommer det finnas osäkerheter kring både behov och 

tillgångar i form av kvantitetsosäkerheter och tidsosäkerheter. För att hantera 

dessa osäkerheter behöver företag använda sig av olika säkerhetsmekanismer 

så som kvantitetsgardering och tidsgardering. Kvantitetsgardering innebär att 

företaget har större kvantiteter i lager än vad de förväntas förbruka, dessa 

lager kallas därmed säkerhetslager. Tidsgardering innebär istället att 

inleveranser med flit tidigareläggs i förhållande till när behovet finns, något 

                                                      
9
 I denna studie benämnd lagerföring enligt resonemang i kapitel 3.3 Lagerstyrning. 
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som oftast benämns säkerhetstid. Säkerhetslager är att föredra om de största osäkerheterna 

i verksamheten hör till kvantitet och säkerhetstid är bäst vid mest osäkerhet i tid. (Jonsson & 

Mattsson, 2005) Då osäkerheten i kvantitet är den mest påtagliga för Saab kommer endast 

säkerhetslager beskrivas mer ingående i denna studie. 

Att bestämma en lämplig nivå på säkerhetslagret är svårt då det kräver god kunskap om hur 

ledtid och efterfrågan varierar. Dessutom måste företaget bestämma vilken servicenivå mot 

kund som är rimlig att hålla utan att kostnaderna blir allt för stora. Dimensionering av 

säkerhetslager kan göras på två sätt. Antingen kan bristkostnaden jämföras med kostnaden 

för lagring eller så dimensioneras säkerhetslagret utifrån en önskad servicenivå. (Oskarsson, 

et al., 2006) Den senare metoden är vanligast (Olhager, 2000) varför denna kommer 

beskrivas närmre. 

Vid dimensionering utifrån servicenivå utgår man enligt Axsäter (1991) från någon av de två 

följande definitionerna av servicenivå: 

 SERV1: Sannolikheten att få brist under en lagercykel. 

 SERV2: Andel av efterfrågan som kan hämtas direkt från lager. 

SERV1 

Dimensionering enligt SERV1-definitionen SERV1 uttrycker sannolikheten att en leverans ska 

komma fram i tid, alltså sannolikheten för att en brist faktiskt inte uppstår under en 

lagercykel. Denna definition behandlar därmed inte hur stor bristen blir. (Axsäter, 1991) För 

SERV1 beräknas säkerhetslagret enligt Oskarsson et al (2006) genom att multiplicera en 

säkerhetsfaktor, k, med efterfrågans standardavvikelse under ledtiden,    enligt följande: 

        

Formel 1 - Säkerhetslager 

Säkerhetsfaktorn bestäms utifrån den fördelning som efterfrågan och ledtiden antas ha med 

hjälp av dess fördelningsfunktion (Mattsson, 2011). Vid en standardiserad 

normalfördelning10 kan ett värde för k bestämmas ur Tabell 3, baserat på den servicenivå 

företaget vill använda. Den utökade tabellen med säkerhetsfaktorns storlek för olika 

servicenivåer går att läsa i Bilaga 1 – Tabell över säkerhetsfaktorn för SERV1. 

 
Tabell 3 - Säkerhetsfaktorn, k, vid olika servicenivåer enligt SERV1 

Servicenivå (%) 50 90 95 98 99 99,5 

Säkerhetsfaktor, k 0,00 1,28 1,64 2,05 2,33 2,58 

 

                                                      
10

 En standardiserad normalfördelning innebär en normalfördelning med väntevärde noll och standardavvikelse 
ett.  
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Den andra faktorn i beräkningarna av säkerhetslager är standardavvikelse.  

Standardavvikelse är ett statistiskt mått på hur mycket värdena i en datamängd i genomsnitt 

avviker från datamängdens medelvärde. Standardavvikelse definieras enligt följande: 

   √
 

 
∑(    ) 
 

   

 

Formel 2 - Standardavvikelse 

där  

σ = standardavvikelse. 

N = antalet observationer. 

xi = efterfrågan under tidsperiod i. 

µ = medelvärde för efterfrågan under en tidsperiod, beräknas: 

  
 

 
∑  

 

   

 

                        Formel 3 - Medelvärde 

Variationer i efterfrågan kan bero på både osäkerhet i efterfrågan och ledtid. Beroende på 

vilken orsaken till osäkerheten är används olika formler för standardavvikelsen. För att 

beräkna efterfrågans standardavvikelse under ledtiden då ledtiden är pålitlig beräknar 

Oskarsson et al (2006) standardavvikelsen enligt: 

     √   
Formel 4 - Standardavvikelse då osäkerhet kommer från variationer i efterfrågan 

där    är efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet och där LT är den förväntade 

ledtiden. 

Oskarsson et al (2006) skriver vidare att om det istället är ledtiden som varierar beräknas 

efterfrågans standardavvikelse under ledtiden enligt: 

        
Formel 5 - Standardavvikelse då osäkerhet kommer från variationer i ledtid 

där     är ledtidens standardavvikelse och D är den förväntade efterfrågan per tidsenhet. 

Ofta förekommer osäkerheter i både efterfrågan och ledtid. Dock är sannolikheten att båda 

bristerna uppkommer samtidigt liten, något som resulterar i att det gemensamma 

säkerhetslagret blir mindre än summan av respektive säkerhetslager beräknat var för sig. 

(Oskarsson, et al., 2006) Istället beräknas den sammanvägda standardavvikelsen enligt 

följande: 

  √(  )     (   )     
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Formel 6 - Standardavvikelse då osäkerhet kommer både från variationer i efterfrågan och ledtid 

SERV2 

Den andra definitionen av servicenivå, SERV2, är den andel av efterfrågan under ledtiden 

som kan levereras direkt från lager och är därmed ett mått på lagertillgänglighet (Oskarsson, 

et al., 2006). Vid användning av SERV2 beräknas den förväntade bristen givet en viss 

servicenivå, SERV2, enligt: 

 ( )  
(       )   

 
 

Formel 7 - Relation mellan servicenivå och servicefunktionen 

Här är orderkvantiteten, Q, och standardavvikelsen,    beräknad på samma sätt som vid 

SERV1 och f(k) är servicefunktionen.  När ett värde på servicefunktionen f(k) är bestämt kan 

ett värde för säkerhetsfaktorn utläsas ur Tabell 4. Säkerhetslagret beräknas sedan på samma 

sätt som för SERV1. (Oskarsson, et al., 2006) 

Tabell 4 - Säkerhetsfaktorn, k, vid olika servicefunktioner baserade på servicenivå enligt SERV2 

Servicefunktionen, f(k) 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,08 0,05 0,02 0,010 0,0015 0,001 

Säkerhetsfaktor, k 0,00 0,10 0,22 0,34 0,49 0,67 0,90 1,02 1,26 1,66 1,94 2,59 2,72 

 

Jämförelse mellan SERV1 och SERV2 

Fördelen med att basera säkerhetsfaktorn enligt definitionen för SERV1 är att 

beräkningsgången är enkel att använda då den utnyttjar få parametrar. (Oskarsson, et al., 

2006) Nackdelen med SERV1 är att den inte tar hänsyn till storleken på de bristkostnader 

som kan uppkomma (Mattsson & Jonsson, 2003). 

SERV2-metoden använder lagertillgängligheten som servicemått vilket, åtminstone 

teoretiskt, ger en bättre beskrivning av vilken servicenivå som gäller under ett längre 

tidsperspektiv än SERV1 (Mattsson & Jonsson, 2003). Dessutom innebär en dimensionering 

enligt SERV2 ofta ett lägre säkerhetslager då SERV1 i större utsträckning underskattar 

servicenivån och överskattar lagret (Oskarsson, et al., 2006). Precis som för SERV1 väger inte 

heller denna metod kostnaderna för att hålla säkerhetslager mot kostnaden för brist. En 

annan nackdel är att SERV2 kräver fler parametrar för beräkning samt att 

beräkningsmetoden är mer komplicerad än i fallet för SERV1. Dessutom kan denna metod 

vara svårare att implementera då den är mer komplicerad än SERV1. (Mattsson & Jonsson, 

2003) 
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3.3.3 Partiformningsmetoder 

Vid varje beställning från leverantör eller vid planering av produktionen måste 

en kvantitet att köpa hem eller producera bestämmas. I idealfallet skulle denna 

kvantitet aldrig vara större än det faktiska behovet, något som då skulle 

resultera i att lager inte bildas. I praktiken är detta dock svårt varför det är 

lämpligt att bestämma ändamålsenliga orderkvantiteter, något som även kallas 

partiformning. Skälen till partiformning kan vara både ekonomiska och icke-

ekonomiska. Exempel på icke-ekonomiska orsaker till partiformning är att vissa 

artiklar enbart kan köpas i förpackningar om flera artiklar vilket då resulterar i att en större 

orderkvantitet än vad som egentligen är nödvändigt måste väljas. (Jonsson & Mattsson, 

2005) 

Till de ekonomiska skälen för partiformning hör bland annat det faktum att 

ordersärkostnaderna per enhet blir betydligt större om små kvantiteter köps in, något som 

talar för att större kvantiteter bör beställas. Dock kommer företaget behöva lagra de artiklar 

som inte förbrukas eller levereras direkt. Även lagringen genererar kostnader, Jonsson och 

Mattsson (2005) kallar dessa kostnader lagerhållningssärkostnader och antar att de är 

proportionella mot lagervärdet vilket innebär att lagerhållningssärkostnaderna ökar i takt 

med att den lagerhållna11 kvantiteten ökar. Sambandet mellan orderkvantiteter, 

ordersärkostnader, lagerhållningssärkostnader och totala särkostnader vid lagring illustreras 

i Figur 4. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

 

Figur 4 - Samband mellan orderkvantiteter och ordersärkostnader, lagerhållningssärkostnader och totala särkostnader 
vid lagring. X-axeln visar orderkvantiteten och y-axeln kostnaderna per år. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

Det visar sig att orderkvantiteter bör bestämmas genom att optimera summan av 

lagerhållningssärkostnaderna och ordersärkostnaderna vilket även är det sätt som 

merparten av de förekommande partiformningsmetoderna baseras på (Jonsson & Mattsson, 

                                                      
11

 I denna studie benämnda lagerföringskostnader enligt resonemang i kapitel 3.3 Lagerstyrning. 
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2005). I den följande texten kommer partiformningsmetoderna ekonomisk orderkvantitet, 

bedömd orderkvantitet och lot for lot presenteras. 

EOQ 

EOQ står för ekonomisk orderkvantitet vilken är den enklaste formeln för optimering av 

partistorlekar. Genom att använda formeln för EOQ beräknas den ekonomiska 

orderkvantiteten som den orderkvantitet vilken minimerar summan av 

lagerhållningskostnaden och ordersärkostnaden per enhet (Olhager, 2000) För att kunna 

använda formeln för EOQ skriver Olhager (2000) att följande förutsättningar måste gälla: 

 Efterfrågan, D, är konstant och känd. 

 Ordersärkostnaden, K, är känd och oberoende av orderkvantiteten. 

 Lagerhållningskostnaden12, H, är konstant och känd. 

 Inleverans till lagret sker med hela orderkvantiteter åt gången. 

Om dessa förutsättningar gäller kan den ekonomiska orderkvantiteten beräknas enligt 

följande formel där lagerhållningskostnaden, H, beräknas genom att multiplicera lagerräntan 

med produktens värde. (Olhager, 2000) 

  √
   

 
 

Formel 8 - Ekonomisk orderkvantitet 

Då totalkostnadskurvan är flack är den relativt okänslig för partistorlekar som avviker från 

den optimala. Samma robusthet gäller även för beräkningen av kostnadsparametrarna vilket 

innebär att en feluppskattning av dessa kostnader inte har en allt för stor inverkan på 

resultatet. (Olhager, 2000) 

Bedömd orderkvantitet 

Denna partiformningsmetod innebär att orderkvantiteten bygger på en manuell och 

erfarenhetsmässig bedömning av vad som är en lämplig orderkvantitet. Metoden grundar sig 

bland annat på förbrukning, pris, de resurser som krävs för att genomföra orderprocessen 

och risken för inkurans. (Mattsson & Jonsson, 2003) 

Lot for lot 

Lot for lot är en enkel partiformningsmetod som innebär att en order läggs då ett behov i en 

period föreligger. Kvantiteten på ordern är densamma som den faktiska efterfrågan för 

perioden. Denna metod ger fler order men lägre lagringskostnad då lager i princip undviks 

helt och hållet när inköp endast görs mot faktiskt behov. Lot for lot är lämplig som 

partiformningsmetod då ordersärkostnaden är låg och lagringskostnaden är hög. Dessutom 

                                                      
12

 I denna studie benämnda lagerföringskostnader enligt resonemang i kapitel 3.3 Lagerstyrning. 
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kan den endast användas på artiklar som inte behöver en mycket noggrann styrning. 

(Olhager, 2000) 

 

3.3.4 Lagerstyrningssystem 

För att bestämma vilket lagerstyrningssystem som passar ett företag bäst 

delar Oskarsson et al (2006) in beställningar efter aspekterna periodicitet och 

kvantitet enligt Figur 5. Indelningen leder till fyra lagerstyrningssystem; fast 

kvantitet med fasta intervall, fast kvantitet med varierande intervall, 

varierande kvantitet med fasta intervall samt varierande kvantitet med 

varierande intervall. 

 

Figur 5 - Lagerstyrningssystem beroende på periodicitet och kvantitet (Oskarsson, et al., 2006) 

Då direktivet för denna rapport är att utforma en lagerstyrningsstrategi baserad på ett 

beställningspunktssystem kommer den fortsatta teorin kring lagerstyrningssystem endast 

beakta fall 2 dit detta system hör. 

Beställningspunktssystem 

Ett beställningspunktssystem är den vanligaste metoden för materialplanering av artiklar 

med oberoende behov (Olhager, 2000). Systemet går ut på att en beställningspunkt fastställs 

för varje enskild artikel (Segerstedt, 1999). En beställning, antingen en inköpsorder eller 

produktionsorder, initieras när artikelns fysiska lagernivå når beställningspunkten. I Figur 6 

finns en illustration av ett beställningspunktssystem. 
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Figur 6 - Lagerutvecklingen i ett beställningspunktssystem (Olhager, 2000) 

Beställningspunkten bestäms utifrån säkerhetslagrets storlek, SL, och efterfrågans storlek 

under ledtiden, DLT, vilket leder till formeln: 

          

Formel 9 - Beställningspunkt 

Beställningen i ett beställningspunktssystem görs utefter en fast orderkvantitet, något som 

behandlats närmare i kapitel 3.3.3 Partiformningsmetoder. Ledtiden är tiden från det att 

lagret nått beställningspunkten till dess att nytt material kommer fram till lagret. 

Säkerhetslagret kommer till användning då efterfrågan under ledtiden är större än förväntat 

och då inleveransen inte sker enligt bestämd ledtid. Ett annat tillfälle då säkerhetslagret 

fyller sin funktion är då faktiska lagersaldon inte överensstämmer med de lagersaldon som 

syns i planeringssystemet. Beställningspunktssystemet förutsätter därför att lagernivån 

kontrolleras kontinuerligt och att en order initieras då beställningspunkten nås. (Olhager, 

2000) 

Ett beställningspunktssystem är lättadministrerat eftersom inköparen endast behöver ha 

kontroll över lagernivån när beställningspunkterna väl är bestämda. Dock kan problem 

uppstå om förbrukningen förändras kraftigt utan att beställningspunkten ses över. 

(Oskarsson, et al., 2006) Beställningspunktssystemet är lämpligt för artiklar med oberoende 

och jämna behov men mindre lämpligt för produkter med starkt beroende efterfrågan. Ett 

annat användningsområde för beställningspunktssystem är artiklar vars förbrukning inte är 

planeringsbar, exempelvis reservdelar. (Mattsson & Jonsson, 2003) 

För att förutspå hur efterfrågan på ett företags artiklar kommer se ut används 

prognostisering. Denna prognos ligger ofta till grund för företagens planering av till exempel 

inköp och produktion och kommer därmed beskrivas närmre i följande stycke. 
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3.3.5 Prognostisering 

Prognoser är systematiska metoder för att förutsäga framtida händelser eller 

tillstånd. Informationsunderlaget för prognoser sätts samman enligt klara 

regler och beräkningar görs med matematiska och statistiska principer. 

Prognoser kan göras på både kort och lång sikt. (Bjørnland, et al., 2003)  

Syftet med prognoser är att så gott som möjligt kunna förutspå framtiden. 

För att kunna skapa en prognos måste data samlas in, detta kan till exempel 

vara historiska data eller bedömningar från försäljningsavdelningen. Beroende på vilken 

efterfrågemodell som förekommer finns det olika prognosmetoder att välja på. Efterfrågan 

kan vara säsongsbetonad, slumpmässig, konjunkturvarierande eller hålla en konstant nivå. 

En prognos är endast en spekulation om framtida behov och därmed inte ett korrekt svar på 

hur framtiden kommer se ut. Trots det gäller det att använda sig av en prognosmetod som är 

så tillförlitlig som möjligt. (Olhager, 2000) 

När en lagerstyrningsstrategi är fastställd krävs verktyg för att följa upp resultaten och lyckas 

med implementeringen. Några av dessa verktyg beskrivs i nästa kapitel  

 

3.3.6 Verktyg för lagerstyrning 

Det är av betydelse att kunna följa upp hur väl lagerstyrningssystemet 

fungerar. För att kunna göra dessa uppföljningar bör företaget ha tydliga 

regler för hur olika storheter ska mätas för att kunna jämföra resultaten.  

Parametrar som är viktiga att följa upp är servicenivå, kapitalbindning och 

beordringskostnader. Vid dessa uppföljningar är det även viktigt att inte bara 

följa lagret som helhet utan att även på en mer detaljerad nivå kunna fånga 

upp för vilka typer av artiklar som lagerstyrningen fungerar bra respektive 

dåligt (Axsäter, 1991). 

Implementering av ett nytt lagerstyrningssystem får konsekvenser för verksamhetens lager 

på både kort och lång sikt. Vid förändringar siktar man på att nå en långsiktigt bra styrning 

även om det på kort sikt kan få motsatt effekt. Ett bra exempel på detta är att en förändrad 

lagerstyrning initialt nästan alltid leder till större lager. (Axsäter, 1991) Detta beror på att 

lager som i dagsläget är underdimensionerade beställs in relativt omgående medan lager 

som är överdimensionerade inte minskar snabbare än förbrukningstakten (Oskarsson, et al., 

2006). Likaså kan förändringar i lagerstyrningen kortsiktigt ge kraftiga ökningar eller 

minskningar i orderflödet. Dessa kortsiktiga effekter måste tas hänsyn till vid intrimning av 

ett nytt lagerstyrningssystem. (Axsäter, 1991) 

Slutligen krävs kunskap och motivation för en framgångsrik lagerstyrning varför utbildning är 

en nyckelroll för en lyckad lagerstyrning. Detta gäller inte bara vid införandet av en ny 

lagerstyrning utan är något som måste ske kontinuerligt och på en sådan nivå att de som ska 
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arbeta med lagerstyrningen förstår grunderna för hur den är uppbyggd och hur styrningen 

kan påverkas av olika parametrar. (Axsäter, 1991)  

3.4 Artikelklassificering 

För att kunna använda företagets resurser på det sätt som ger störst 

effekt i förhållande till resursinsats och som också har störst betydelse 

för verksamheten kan det vara lämpligt att differentiera 

logistikinsatserna i ett företag. Ett exempel på detta kan vara att ha 

större säkerhetslager på de produkter som har högst täckningsbidrag. (Jonsson & Mattsson, 

2005) Även Axsäter (1991) skriver att det vid införandet av ett nytt lagerstyrningssystem kan 

vara passande att dela in artiklarna i olika grupper för att styra dem differentierat. Denna typ 

av gruppindelning kan göras på många olika sätt och en metod för detta är ABC-analys. 

(Axsäter, 1991) Klassificeringen kan göras utefter flera olika parametrar så som volymvärde, 

täckningsbidrag, täcktid eller uttagsfrekvens. (Jonsson & Mattsson, 2005; Olhager, 2000) Ett 

enkelt sätt att klassificera vilket också är det vanligaste sättet att klassificera är utifrån 

artiklarnas ekonomiska vikt i form av volymvärde. (Axsäter, 1991) 

För att beräkna volymvärde utgår man från en artikels förbrukning vilken sedan multipliceras 

med dess artikelvärde. Det är inte ovanligt att den så kallade Pareto-principen råder vid 

lagerstyrning, nämligen att 20 % av artiklarna står för 80 % av värdet i ett lager. Även om inte 

just detta förhållande råder är det många gånger typiskt att en liten del av artiklarna står för 

en stor del av volymvärdet. (Axsäter, 1991) 

Vid ABC-klassificering delas artiklarna upp i ett antal grupper, ofta tre. A-gruppen är liten och 

innehåller de viktigaste artiklarna för företaget. För dessa artiklar är det viktigt att företaget 

gör en mer grundläggande analys för att hitta ett bra förhållande mellan leveransservice och 

kostnader, även riktade insatser för reduktion av ledtider, ökning av uttagsfrekvenser, 

reduktion av ordersärkostnader samt osäkerhet är lämpligt för denna grupp.  Den något 

större B-gruppen innehåller medelviktiga artiklar. C-gruppen innehåller de minst viktiga 

artiklarna men är samtidigt den grupp som innehåller flest antal artiklar. På grund av C-

artiklarnas låga volymvärde kan dessa beordras mer sällan i större kvantiteter, gärna med 

lättadministrerade beställningssystem. Säkerhetslagren för dessa artiklar kan vara något 

större eftersom höga lagernivåer av C-artiklarna inte blir speciellt kostsamma. (Jessop & 

Morrison, 1994) Figur 7 illustrerar ett typiskt förhållande mellan A-, B- och C-artiklar 

(Oskarsson, et al., 2006).  
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Figur 7 - Typisk fördelning av A, B och C-artiklar vid ABC-klassificering (Oskarsson, et al., 2006) 

Vid klassificering utefter volymvärde kan följande arbetsgång användas enligt Jonsson & 

Mattsson (2005): 

1. Beräkna årsförbrukningen för alla artiklar som ska klassificeras. 

2. Beräkna volymvärdet för artiklarna. 

3. Beräkna summan av volymvärdet för samtliga artiklar. 

4. Beräkna det procentuella volymvärdet för varje artikel. 

5. Sortera artiklarna utefter procentuellt volymvärde med den högsta först. 

6. Analysera fördelningen av artiklar och dela in dem i lämpliga grupper. Enligt Axsäter 

(1991) består A-gruppen ofta av cirka 10 % av artiklarna, B-gruppen av runt 30 % och 

C-gruppen av cirka 60 %. 

Vid differentierad styrning med endast volymvärde som grund är det rimligt att beställa hem 

A-produkterna ofta samtidigt som säkerhetslagret ska försöka hållas så lågt som möjligt. 

Företaget bör lägga relativt mycket tid på relationen till leverantörerna av dessa artiklar för 

att säkerställa att försörjningen kommer fungera bra. C-artiklarna bör företagen däremot 

beordra mer sällan med lättadministrerade system samtidigt som de kan ha något högre 

säkerhetslager. (Oskarsson, et al., 2006) 

Nackdelarna med volymvärde som grund för en ABC-analys är att artiklar med högt 

artikelvärde och låg volym hamnar i samma klass som artiklar med lågt artikelvärde och hög 

volym. Detta innebär att vissa artiklar som borde styras olika riskerar att hamna i samma 

grupp. Volymvärdet säger inte heller något om lönsamheten då artiklar med höga 

täckningsbidrag kan hamna i samma klass som artiklar med lågt täckningsbidrag. Inte heller 

artiklarnas betydelse för kunden inkluderas i volymvärde. Tar man hänsyn till dessa 
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olägenheter är ABC-analys baserat på volymvärde en god grund för att kunna effektivisera 

lagerstyrningen genom differentiering. (Bjørnland, et al., 2003) 

ABC-klassificering med flera kriterier 

Det finns nackdelar med att klassificera artiklar endast utifrån ett kriterium. Till exempel då 

det finns C-artiklar som borde styras som A-artiklar, vilket är fallet med beroende artiklar.  

Ett exempel på en artikelklassificering som tar hänsyn till fler parametrar är att utöver 

volymvärde dessutom klassificera artiklarna utefter uttagsfrekvens enligt Figur 8. Artiklar 

med hög uttagsfrekvens gör det enklare att ta fram tillförlitliga prognoser än artiklar med låg 

uttagsfrekvens. (Olhager, 2000) 

 

Figur 8 - Artikelklassificering med avseende på volymvärde och uttagsfrekvens (Olhager, 2000) 

När uttagsfrekvens läggs till artikelklassificeringen ökar antalet styrparametrar från en till 

två. I exemplet i Figur 8 finns endast två steg för respektive styrparameter, något som kan 

utökas till fler steg om behov finns (Olhager, 2000). 

Tillvägagångssättet för segmenteringen är detsamma som vid klassificering med ett 

kriterium men med skillnaden att indelningen görs efter flera kriterier. Vid en dubbel ABC-

klassificering bildas en matris likt exemplet i Figur 8. Om fler steg på varje axel läggs till ökar 

antalet grupper kvadratiskt proportionellt till antalet parametersteg. Det kan vara svårt att 

praktiskt styra dessa grupper separat när antalet grupper ökar varför det kan vara lämpligt 

att slå ihop grupper som kan styras på liknande sätt. (Oskarsson, et al., 2006) 

Ett verktyg för att hantera lagerstyrningen och artikelklassificeringen i den dagliga 

verksamheten är affärssystem. Det är även affärssystemet som många gånger är gränssnittet 

mellan olika funktioner så som lagerpersonal, kundrepresentanter och inköpare. På grund av 

affärssystemets betydelse för lagerstyrningen kommer detta beskrivas närmre i kommande 

kapitel och även fungera som en övergång mellan lagerstyrning och de delar som rör 

programutveckling. 

3.5 Affärssystem 

Affärssystem är integrerade standardsystem13 som stödjer flera 

dimensioner av ett företag. Systemen är alltså inte utvecklade av den 

                                                      
13

 Melin (2002) definierar standardsystem som mer eller mindre färdig programvara som kan användas direkt i 

ett företags verksamhet med begränsat behov av anpassning. Dessa system skiljer sig alltså från 

egenutvecklade samt system som byggs från grunden och kännetecknas av en hög grad av anpassning till 

företaget (Melin, 2002).  
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användande organisationen utan inköpta från en affärssystemtillverkare. (Askenäs, 2000) De 

kännetecknas av dess generella fokus, breda tillämpningsområde och av att de ofta stödjer 

organisationsövergripande processer (Melin, 2002). Användningen av affärssystem är 

integrerad inom många olika industrier och funktionella områden, med målet att 

automatisera processer (Hitt, et al., 2002). Exempel på områden inom ett företag där 

affärssystem kan stödja processer är orderhantering, redovisning, inköp, fakturering och 

lagerstyrning (Melin, 2002; Sadagopan, 2004). 

Affärssystem använder ofta en central databas för att lagra data, vilket gör det möjligt att 

hämta, uppdatera och lagra data på en plats. Detta till skillnad från alternativet att använda 

sig av flera separata system utan fungerande utbyte vilket historiskt bidragit till att många 

organisationer är väldigt fragmenterade. (Melin, 2002) I och med affärssystemens 

användande av databaser kommer detta utredas närmre i kommande kapitel. 

3.6 Databaser 

Användandet av databaser är det lättaste sättet att hantera stora 

mängder data på ett organiserat sätt och därför bygger majoriteten av 

alla affärssystem på en databas (Hoffer, et al., 2007). Trots att 

databaser kan vara komplexa och innehålla miljontals dataelement är 

det ingenting som användaren behöver reflektera över vid användandet utan det sköts 

automatiskt i bakgrunden (Elmasri & Shamkant , 2006). 

En databas används som ett sätt att modellera en eller flera aspekter av verkligheten 

(Hoffer, et al., 2007). Databasen består av en logisk sammanställning av data som bygger 

upp modeller av verkligheten, exempelvis används databasen i lagersammanhang för att 

modellera flödet av artiklar och hålla koll på vilka artiklar som finns i vilket lager. Databasen 

designas, byggs och fylls med data utifrån sitt syfte vilket innebär att olika databaser är 

uppbyggda på olika sätt och kan innehålla helt olika typer av data. Exempelvis kommer en 

databas avsedd att modellera ett lager och en databas avsedd att modellera personuppgifter 

skilja sig mycket från varandra. (Elmasri & Shamkant , 2006) Användandet, funktionaliteten 

och effekten av databaser har ökat kraftigt de senaste decennierna och det finns ingenting 

som tyder på att denna trend kommer vända (Hoffer, et al., 2007). 

Användaren kommunicerar med databassystemet via en applikation (till exempel ett 

affärssystem) som sedan hanterar kontakten med databasen. Databassystemet består av 

användarapplikationen, databasen samt mjukvara som sköter kommunikationen däremellan. 

Denna mjukvara kallas för DBMS-mjukvaran14 och består av två delar, en del som behandlar 

användarens queries15 och en del som kommunicerar med databasen. Även databasen är 

uppdelad i två delar, en del som består av en definition av databasens struktur samt en del 

                                                      
14

 Database Management System. 
15

 SQL Queries är kommandon med vilka användaren kan kommunicera med databasen. 
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som består av sparad data vilket utgör den faktiska databasen. (Peña, 2012) En visualisering 

av databassystemets uppbyggnad finns i Figur 9.  

 

Figur 9 - Databassystemets uppbyggnad (Peña, 2012) 

I fallet där användarapplikationen är ett affärssystem kommunicerar användaren med 

databassystemet via affärssystemets grafiska gränssnitt. Kommunikationen sker genom 

inbyggda funktioner, exempelvis knappar, menyer och textrutor. Applikationen omvandlar 

interaktionen med användaren till standardiserade queries. Med hjälp av denna omvandling 

sker all kommunikation med databasen på ett standardiserat sätt, vilket minimerar risken för 

felaktiga kommandon. Queries skickas till DBMS-mjukvaran där dessa tolkas. Efter att 

queries tolkats genomförs kommunikationen med databasen. Interaktionen med databasen 

består av förändringar av databasens struktur (definition), sökning efter data som finns i 

databasen eller manipulation av databasens innehåll. Användaren kan kommunicera med 

databasen på andra sätt än via affärssystemets grafiska interface till exempel genom att 

skicka SQL queries direkt till DBMS-mjukvaran. (Elmasri & Shamkant , 2006) En förklaring om 

detta finns i följande kapitel.  

Structured Query Language 

Structured Query Language, SQL, är ett standardiserat programmeringsspråk utformat 

specifikt för att hantera relationsdatabaser och möjliggöra att användaren kan kommunicera 

med och använda databasen efter behov. Språket bygger på logisk programmering där 

användaren anger exakt vad som ska utföras. Om användaren kommunicerar med 

databasen via en applikation, till exempel ett affärssystem, skriver applikationen SQL 

kommandona utifrån användarens interaktion med mus och tangentbord. Användaren kan 

Mjukvara för att 
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Sparad databas 
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även välja att kommunicera direkt med DBMS mjukvaran genom att skriva och skicka SQL 

queries själv. (Hoffer, et al., 2007) 

3.7 Kravanalys 

Kravanalys är en systematisk metod för att arbeta med produktbehov. 

För att säkerställa att det som utvecklas är det kunden har efterfrågat 

är det viktigt att skapa en kravspecifikation (Pfleeger & Atlee, 2006). 

Målet med kravspecifikationen är att få kunden att beskriva vad den 

vill erhålla och få utvecklaren att förstå exakt vad kunden efterfrågar (The institute of 

Electrical and Electronics Engineers, 1998). Därför bör alla programutvecklingsprojekt inledas 

med en kravanalysfas där man utifrån kundens behov definierar vad som behöver byggas 

(Pfleeger & Atlee, 2006). 

Det finns flera fördelar för kunder, leverantörer och andra individer med en väl utformad 

kravspecifikation. Bland annat utgör den grunden för ett avtal mellan kund och leverantör, 

minskar utvecklingstiden och antalet problem under utvecklingsfasen genom att tydligt 

specificera vad som efterfrågas, fungerar som en grund för framtida testning och validering 

samt fungerar som en bas för framtida vidareutveckling av produkten. (The institute of 

Electrical and Electronics Engineers, 1998) 

Nackdelen med utformningen av kravspecifikationen är att kunden och leverantören ofta 

har olika förkunskaper vilket kan leda till att kravspecifikationen blir ofullständig och inte 

uppfyller sitt syfte (The institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998). Enligt The 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (1998) är fallet ofta att kunden inte är 

tillräckligt insatt i tekniken och utvecklingsprocessen samtidigt som leverantören inte förstår 

kundens problem och verksamhet tillräckligt bra.  

Robertsson och Robertsson (2006) förklarar att kravanalysprocessen antingen kan 

genomföras iterativt eller inkrementellt. Inkrementella processer innebär att hela processen 

planeras i förväg och varje steg genomförs en gång medan en iterativ process innebär att 

processens steg återupprepas flera gånger (Robertson & Robertson, 2006).  

Kravanalysfasen brukar delas upp i fyra delar, elicitering, analys, specifikation och validering. 

Under eliciteringsfasen insamlas slutanvändarens behov och önskemål följt av analysfasen 

där användarens behov analyseras och systemets önskade beteende modelleras. 

Specifikationsfasen innebär att systemets beteende dokumenteras i en kravspecifikation. 

Slutligen kontrolleras att den framtagna kravspecifikationen stämmer med användarens krav 

under valideringsfasen. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

Figur 10 - Kravanalysprocessen 

1. Elicitering 2. Analys 3. Specifikation  4. Validering Kravspecifikation 
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Om inte rätt krav fångas upp kommer den slutgiltiga produkten lösa fel problem och av 

denna anledning är det viktigt att kravanalysen görs på rätt sätt. När systemet sedan har 

utvecklats utgår testningsfasen utifrån den tidigare fastställda kravspecifikationen för att 

säkerhetsställa att rätt produkt utvecklats. (Sommerville, 2007) 

3.7.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen som tas fram tillsammans med användaren består av 

fyra delar. Funktionella krav, designbegränsningar, processbegränsningar 

och icke funktionella krav. (Pfleeger & Atlee, 2006)  

 Funktionella krav beskriver hur systemet ska reagera på input från användaren, hur 

beräkningar av de data som visas görs samt hur annan funktionalitet ska fungera. 

 Designbegränsningar förklarar hur gränssnittet mot användare ska se ut, exempelvis 

vilken data som ska visas och var, var det ska finnas menyer och knappar för 

interaktion med användaren och hur systemet ska designas grafiskt. 

Designbegränsningarna innehåller dessutom information om vilken typ av användare 

systemet ska vara anpassat till samt eventuella restriktioner relaterade till hårdvaran 

som systemet ska köras på.  

 Processbegränsningar är restriktioner på de resurser och tekniker som används för 

att bygga systemet. Exempelvis krav på dokumentation eller utvecklarnas kunskaper. 

 Icke funktionella krav, även kallade kvalitetskrav, beskriver krav på systemet 

relaterade till prestanda, säkerhet, tillförlitlighet, underhåll, precision samt kostnad 

och tid för utveckling. Exempel på icke funktionella krav är maximal svarstid, 

användarvänlighet och tillförlitlighet. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

En bra kravspecifikation bör uppfylla åtta kriterier. Kravspecifikationen bör vara korrekt, 

konsekvent, entydig, fullständig, genomförbar, relevant, testbar och spårbar. (Pfleeger & 

Atlee, 2006; The institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998) Dessa kriterier finns 

förklarade nedan i Tabell 5. 

Tabell 5 - Åtta egenskaper hos en bra kravspecifikation 

Korrekt Kravspecifikationen ska beskriva och stämma överens med de kraven som 
beställaren uttryckt. 

Konsekvent Det ska vara möjligt att uppnå alla kraven samtidigt. 

Entydigt Kravspecifikationen ska tolkas likadant av alla läsare. 

Fullständigt Specificerar beteende och output för alla möjliga kombinationer av input och 
systemtillstånd. 

Genomförbart Det måste finnas minst en lösning till de uppställda kraven. 

Relevant Kraven ska vara relevanta för problemen systemet ska lösa. 

Testbart Kraven ska vara testbara för att tydligt kunna avgöra huruvida produkten 
möter kravspecifikationen. 

Spårbart Kraven ska vara organiserade och märkta unikt för att underlätta referenser 
till kraven. 
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4 Uppgiftsprecisering 

Uppgiftspreciseringen inleds med att beskriva vilket synsätt studien tillämpar och därefter 

definieras det analyserade systemet. En analysmodell skapas med sin grund i en 

syftesnedbrytning. Analysmodellen bryts sedan ned i de frågeställningar som bildar 

ramverket för den följande empiriinsamlingen och analysen. 
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4.1 Synsätt 

Björklund och Paulsson (2003) beskriver tre olika synsätt som en studie kan ha; det 

analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. Beroende på studiens utformning 

och det studerade problemets karaktär är olika synsätt mer lämpliga än andra. Synsätten 

skiljer sig i vilken metodik de anser är bäst för att analysera kunskap. (Björklund & Paulsson, 

2003) 

Det analytiska synsättet grundas i en tro på att sanningen är objektiv och innebär att studien 

försöker finna och förklara relationer mellan orsak och verkan. Därmed spelar inte 

undersökarens bakgrund och åsikter in. Enligt det analytiska synsättet kan analyserade 

objekt delas upp i separata delobjekt där summan av delobjekten är lika med det 

ursprungliga objektet. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Enligt systemsynsättet kan objektiva studier av verkligheten genomföras. Till skillnad från 

det analytiska synsättet så kan synergieffekter mellan delobjekt finnas och därför måste hela 

det studerade systemet analyseras samtidigt istället för som separata delar. (Björklund & 

Paulsson, 2003) 

Det tredje synsättet, aktörssynsättet, utgår från att verkligheten är en social konstruktion 

som både påverkar och påverkas av människor. Enligt aktörssynsättet beror beskrivningar 

och analyser av verkligheten på undersökarens bakgrund, erfarenheter och handlande vilket 

innebär att en sådan studie inte blir objektiv. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Denna studie undersöker ett komplext system i form av Saabs lagerstyrning och 

inköpsverksamhet av reservdelar. Detta medför svårigheter att dela upp systemet i separata 

delar utan synergieffekter, vilket innebär att ett systemsynsätt används. Då studien ska vara 

objektiv och inte påverkas av författarnas åsikter är inte ett aktörssynsätt lämpligt.  

Då denna studie ämnar använda ett systemsynsätt är ett naturligt inledande steg att 

definiera och avgränsa det system som ska analyseras. Definitionen och avgränsningen av 

systemet bygger till stor del på studiens problemformulering, syfte, avgränsningar och 

direktiv.  

4.2 Det studerade systemet 

Denna studie har avgränsat det studerade systemet till att innehålla det material som 

befinner sig på en lagerplats och de operativa inköpare i Tannefors som styr lagren i 

Tannefors, Basel och Washington samt inköparna i Nyköping som styr sitt lager i Nyköping. 

Anledningen till att just detta system har valts är för att studien ska analysera vad som ska 

lagras och hur de artiklar som lagras på bästa sätt ska styras genom att väga 

ordersärkostnader mot lagringskostnader. Anledningen till att de operativa inköparna är 

med i det studerade systemet är för att det är de som manuellt genomför lagerstyrningen 

genom att bestämma vad som ska lagras, vilka lagernivåer som ska hållas samt när en ny 

order ska läggas och då i vilken kvantitet. Det studerade systemet illustreras i Figur 11. 
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Figur 11 - Systemanalys 

För att underlätta studien och analysen av ett system rekommenderar Churchman (1968) att 

systemet bryts ned i fem beståndsdelar. Dessa fem beståndsdelar är allmän målsättning, 

miljö, resurser, komponenter och ledning (Churchman, 1968). Denna nedbrytning ämnar 

precisera vad som ingår i det studerade systemet för att underlätta och tydliggöra studiens 

fortsättning. I denna studie har beståndsdelarna allmän målsättning, miljö och resurser 

ansetts påverka systemet mest varför de analyseras djupare. 

4.2.1 Allmän målsättning 

Enligt Churchman (1968) är det viktigt att identifiera och klargöra det analyserade systemets 

målsättning och ta fram företagets prestationsmått då det är dessa som kommer att styra 

systemets handlingar. Systemets målsättning i denna studie är att minimera kostnaderna för 

lagerföring och operativt inköp givet att företagets uppsatta servicenivå inte understigs. 

Målsättningen nås genom att skapa en lagerstyrningsstrategi baserad på differentierad 

styrning av olika artikelklasser och genom att skapa förutsättningar för inköparna att på ett 

enkelt sätt hantera lagerstyrningen. En rekommendation ges till Saab att ta fram ett antal 

mätetal för att följa upp resultatet av den förändrade lagerstyrningen. En diskussion kring 

relevanta mätetal finns i Bilaga 5 – Implementationsplan även om själva framtagningen av 

mätetal lämnas utanför studien. 
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4.2.2 Miljö 

Systemets miljö definieras som de funktioner som påverkar systemet men ligger utanför 

systemets gränser (Churchman, 1968). Denna studie fokuserar på lagerstyrningen internt på 

Saab men påverkas även av flertalet utomstående funktioner. Leverantörernas 

leveransprecision är en viktig aspekt för att kunna planera lagerstyrningen liksom den 

flexibilitet i ledtider som leverantörerna erbjuder om efterfrågan blir högre än förväntat. 

Saab kan mäta sina leverantörer och följa upp hur de sköter sina åtaganden mot Saab men 

aldrig helt påverka att samtliga leveranser sker i tid. Likaså är lagerstyrningen mycket 

beroende av att lagerpersonalen ser till att lagersaldon är korrekta i systemet samt att 

inlagring och uttag från lagret sköts snabbt och effektivt för att hålla de administrativa 

kostnaderna nere. Störst påverkan på lagerstyrningen i det studerade systemets miljö har 

dock kundernas efterfrågan. Då de studerade lagren är ett rena eftermarknadslager är 

efterfrågan mycket varierande och det är svårt att förutspå hur efterfrågan kommer se ut 

vilket är grunden till svårigheterna i lagerstyrningen i det studerade fallet. 

4.2.3 Resurser 

Systemets resurser definieras som de resurser vilka ingår i systemet. Likvida medel, 

utrustning och byggnader brukar användas som exempel på resurser (Churchman, 1968). 

Resurserna i det studerade systemet är de byggnader där reservdelslagren finns, 

kompetensen hos personalen som arbetar med inköp samt de hjälpmedel som inköparna 

använder i det löpande arbetet. Hjälpmedel består bland annat av de IT-system som 

inköparna använder sig av. Då denna studie endast inkluderar lagerplatserna och de 

operativa inköparna utgör lagerpersonalen och deras hjälpmedel i lagret inte resurser till det 

studerade systemet. 

4.3 Nedbrytning av syfte 

För att förtydliga och klargöra vad målet med studien är kommer syftet brytas ned i sex 

områden vilka behandlar en frågeställning vardera. Dessa områden med respektive 

frågeställning fungerar sedan som utgångspunkt för framtagandet av studiens analysmodell. 

Studiens syfte är som tidigare beskrivits i kapitel 1.2 Syfte:  

Syftet med denna rapport är att utforma en lagerstyrningsstrategi baserad på ett 

beställningspunktssystem för de lager som styrs ifrån Tannefors och Nyköping inom Saab 

Support & Services. Därefter ska ett gemensamt planeringsverktyg för de nya 

lagerstyrningsstrategierna utvecklas med avsikt att stödja inköpsbesluten i den dagliga 

verksamheten. 

Syftet kan tydligt delas in i två delar, utformningen av en lagerstyrningsstrategi baserad på 

ett beställningspunktssystem samt utvecklingen av ett planeringsverktyg. Den första delen 

grundar sig i teorier kring logistik och lagerstyrning medan den andra delen har sin 

utgångspunkt inom datateknik och teorier kring programutveckling. Dessa områden och de 

frågeställningar de genererar beskrivs i de följande styckena. 
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4.3.1 Lagerstyrning 

Enligt kapitel 3.3 Lagerstyrning handlar lagerstyrning om att balansera 

kapitalbindningskostnader mot kostnader för inköp, produktion och transport. Vidare 

rekommenderas i kapitel 3.3.1 Eftermarknadsservice och reservdelar att ett antal aspekter 

bör begrundas vid utformningen av en lagerstyrningsstrategi för reservdelslager. Dessa 

aspekter är vilka artiklar som ska vara reservdelar, vilka av dessa som ska finnas i lager, när 

beställning av de lagerförda artiklarna ska göras och då hur stor beställningskvantiteten ska 

vara. Vilka artiklar som ska användas som reservdelar har Saab redan bestämt varför denna 

fråga inte kommer analyseras djupare i denna studie. För att bestämma vilka artiklar som 

ska lagras föreslår Fortuin och Martin (1999) i kapitel 3.3.1 Eftermarknadsservice och 

reservdelar att en klassificering av artiklarna ska göras för att sedan bestämma hur de olika 

grupperna ska lagerstyras. En klassificering av artiklarna fanns redan på Saab men då denna 

inte hade uppdaterats nyligen samt inte täckte in artiklarna i Nyköping beslöt studiens 

författare att göra en ny klassificering. Detta leder fram till frågeställningen: 

 Hur ska artiklarna klassificeras för att möjliggöra differentierad lagerstyrning av de 

olika klasserna? 

När klassificeringen är gjord är nästa steg att välja lagerstyrningssystem. Då ett direktiv i 

denna studie är att styra lagret med ett beställningspunktssystem för samtliga artiklar som 

ska lagerföras kommer inte några andra lagerstyrningssystem undersökas. Som beskrivs i 

kapitel 3.3.4 Lagerstyrningssystem bestäms vid denna lagerstyrningsmetod en 

beställningspunkt för respektive artikel vilket leder till den andra frågeställningen: 

 Vad ska beställningspunkten vara för att minimera lagerkostnaderna och samtidigt 

säkerställa att den önskade säkerhetsnivån uppnås? 

Vidare i kapitel 3.3.4 Lagerstyrningssystem går det läsa att när beställningspunkten nås 

kommer ett beställningsförslag initieras. Vid ett beställningspunktssystem kommer 

orderkvantiteten vara fast vilket innebär att samma kvantitet kommer att beställas varje 

gång. Det finns flera sätt att bestämma orderkvantiteten vilket beskrivs närmre i kapitel 

3.3.3 Partiformningsmetoder. Därför gäller det att först bestämma vilken 

partiformningsmetod som ska användas och därefter vilken kvantitet som ska beställas när 

lagret når beställningspunkten. Detta ger upphov till den tredje frågeställningen:  

 Vilken orderkvantitet ska beställas när lagernivån hos en artikel når 

beställningspunkten? 

När dessa frågor är besvarade för såväl lagret i Tannefors som i Nyköping är 

lagerstyrningsstrategin bestämd och studien kan gå in i sin andra fas, att utveckla 

planeringsverktyget. 
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4.3.2 Utveckling av planeringsverktyg 

Enligt Pfleeger och Atlee (2006) bör alla programutvecklingsprojekt inledas med 

utformningen av en kravspecifikation. Kravanalysfasen består av att kundens krav och 

önskemål sammanställs för att definiera vad för produkt som ska byggas. (Pfleeger & Atlee, 

2006). Målet med detta är att få kunden att beskriva vad för produkt den vill erhålla och få 

leverantören att förstå exakt vad som efterfrågas av kunden (The institute of Electrical and 

Electronics Engineers, 1998). Då ett byte till beställningspunktssystem är ett relativt nytt 

förslag finns varken några tydligt definierade riktlinjer eller en kravspecifikation för ett 

planeringsverktyg som ska stödja beställningspunktssystem. Därför bör en kravspecifikation 

tas fram för att precisera vad verktyget ska innehålla och hur det ska se ut, detta blir den 

fjärde frågeställningen. 

 Hur ska kravspecifikationen utformas för att den utvecklade produkten ska möta 

verksamhetens behov? 

Efter att beslut om hur en kravspecifikation ska utformas är nästa steg i 

programutvecklingsprocessen implementation. Implementation innebär vid 

programutveckling själva utvecklingsarbetet vilken görs genom att skriva kod i det valda 

programmeringsspråket (Pfleeger & Atlee, 2006), vilket leder till följande frågeställning: 

 Hur ska utvecklingsprocessen av planeringsverktyget se ut? 

När de två frågeställningarna om verktygets kravspecifikation och utvecklingsprocess är 

besvarade är den teoretiska delen av arbetet med planeringsverktyget avslutad. Det som 

återstår är att programmera verktyget i praktiken samt kontrollera att testa att det fungerar 

som det ska enligt den framtagna kravspecifikationen.  

4.3.1 Studiens analysmodell 

Studiens analysmodell i Figur 12 är baserad på de fem ovan fastställda frågeställningarna. 

Logistikanalysen leder till en modell för hur Saab bör utforma en lagerstyrningsstrategi som 

bygger på ett beställningspunktssystem. Behovsanalysen av hur planeringsverktyget bör 

utformas mynnar ut i en kravspecifikation för verktyget. Parallellt med detta utvecklas en 

prototyp med kravspecifikationen som grund. I samråd med Saabs dataavdelning utvecklas 

sedan planeringsverktyget som en snabbrapport i affärssystemet. Utvecklingen sker med 

den framtagna kravspecifikationen och prototypen som grund. Den framtagna modellen för 

lagerstyrning och utveckling bildar tillsammans en siteanpassad lagerstyrningsstrategi för 

vardera inköpsort: Tannefors och Nyköping.  
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Figur 12 - Studiens analysmodell 

Den ovan presenterade analysmodellen kommer ligga till grund för den empiri som samlas in 

under studien samt de analyser som görs och den slutsats som dras. För att förtydliga 

arbetsprocessen bryts analysmodellen och dess frågeställningar ned ytterligare till delfrågor 

ska besvaras under studien. Denna nedbrytning samt valda metoder för att besvara dessa 

delfrågor finns presenterad i kapitel 5 Metod. 
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5 Metod 

Detta kapitel redogör för den metodik som använts vid utförandet av studien. Studiens 

inriktning presenteras först följt av studiens ansats, nedbruten i tre delar. Vidare beskrivs 

studiens genomförande och de metoder som använts under arbetets gång förklaras. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om studiens tillförlitlighet samt metodkritik. 
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5.1 Studiens inriktning och ansats 

Studiens inriktning bestämmer hur studien ska presentera dess slutsatser enligt Lekvall och 

Wahlbin (2001). Samma författare skriver att valet av ansats handlar om hur man tekniskt 

går tillväga för att nå den inriktning som studiens författare valt. Beroende på vilka resultat 

som önskas av studien lämpar sig olika ansatser mer eller mindre väl. Nedan presenteras 

olika beskrivningar av såväl studiens inriktning och ansats. 

5.1.1 Explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa studier 

Studiens inriktning påverkas av mängden forskning som tidigare gjorts inom samma område. 

Det finns fyra typer av studier; explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa studier. 

Dessa är relaterade till den existerande kunskapsmängden inom området. Finns det ingen 

eller lite forskning inom området används en explorativ, undersökande, studie för att finna 

grundläggande förståelse och kunskap inom området. Finns det redan grundläggande 

förståelse inom det studerade området används en deduktiv, förklarande studie vilken har 

målet att beskriva relationer utan att förklara dem. Har studien som mål att både beskriva 

och förklara kallas studiens inriktning för explanativ, en typ av studie som används då man 

söker djupare kunskap inom ett område. Den fjärde typen av studier är normativa studier. 

Dessa används när det redan existerar kunskap och förståelse inom området och studiens 

syfte är snarare att ge vägledning och föreslå åtgärder än att utveckla kunskapsbasen inom 

forskningsområdet. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Inom lagerstyrningsområdet fanns det gott om befintlig litteratur varpå denna studies mål 

var att vägleda uppdragsgivaren och föreslå åtgärder för att förbättra lagerstyrningen 

snarare än att utveckla ny teori inom lagerstyrningsområdet. Denna del av studien hade 

alltså en normativ inriktning. Studiens andra del, att utveckla ett verktyg för användandet av 

beställningspunktssystem hade dock inte en lika tydlig inriktning. Det fanns gott om teori 

inom programutvecklingsområdet och ur den aspekten var även denna del av studien 

normativ. Däremot var tillgången på litteratur som förklarade och beskrev vad för data och 

funktioner ett inköpsverktyg borde innehålla väldigt begränsad. Därmed blev denna del av 

studien explorativ till inriktningen. Sammanfattningsvis kan studien klassificeras som 

normativ även om vissa delar har explorativa inslag.  

5.1.2 Fall- och tvärsnittsstudie 

En fallstudie är enligt Lekvall och Wahlbin (2001) en undersökningstyp där enskilda 

undersökningsobjekt studeras på djupet. En tvärsnittsstudie studerar istället flera olika 

undersökningsobjekt mindre djupt där jämförelser görs mellan de olika objekten (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Då denna studie behandlade Saabs lagerstyrning på djupet utan jämförelser 

mellan olika undersökningsobjekt sågs studien som en fallstudie. 

5.1.3 Kvantitativ och kvalitativ studie  

Studien kan utformas med antingen ett kvantitativt eller ett kvalitativt angreppssätt. 

Kvantitativa studier innebär att empirin består av information som kan utvärderas 

numeriskt. Problemet med kvantitativa studier är att allting inte kan mätas kvantitativt på 
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ett objektivt sätt. Kvalitativa studier är baserade på icke-numerisk data och används då ett 

specifikt område ska undersökas djupare och data inte går att mäta numeriskt. Nackdelen 

med kvalitativa studier är dock att generaliserbarheten av studiens resultat minskar. 

(Björklund & Paulsson, 2003) Denna studie består av en blandning mellan en kvantitativ och 

kvalitativ studie. Inom studiens första del, lagerstyrning, var större delen av datamaterialet 

kvantitativt även om storleken på de parametrar som inte var mätbara bestämdes 

kvalitativt. Studiens programutvecklingsdel var dock uteslutande kvalitativ då all empiri 

baserades på intervjuer.             

5.1.4 Induktion, deduktion och abduktion 

Studiens analys och slutsats bygger på och kopplar ihop den teori och empiri som lyfts fram i 

studien. Det finns tre angreppssätt för hur kopplingen mellan teori och empiri hanteras, 

dessa är induktion, deduktion och abduktion. Induktion innebär att empiri samlas in först 

och att teori sedan samlas in utifrån empirin. Deduktion är motsatsen till induktion, det vill 

säga att en litteraturstudie görs inom det valda forskningsområdet varefter förutsägelser 

görs om empirin utifrån teorin, vilka man sedan försöker bekräfta. Det tredje alternativet är 

abduktion, vilket innebär att teori och empiri studeras växelvis. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Vid arbetet med denna studie valdes en deduktiv ansats, vilket har inneburit att en 

litteraturstudie gjordes utifrån problemformuleringen och syftet. Därefter samlades empiri 

in med målet att analysera denna utifrån teorin och modellerna i referensramen.       

5.2 Datainsamlingsmetodik 

Insamling och bearbetning av data kan ske på många olika sätt. Beroende på vilken 

information som är aktuell för studien kan det vara lämpligt att överväga vilken 

insamlingsmetod som ska användas. (Björklund & Paulsson, 2003) Två av de vanligaste 

metoderna för datainsamling är följande: 

 Intervjuer - Intervjuer kan ske genom personlig direktkontakt eller via telefon. Vid en 

intervju samlas primärdata in, det vill säga information som är direkt insamlad i syfte 

att användas i studien. Det finns olika typer av intervjuer, tre av dessa är strukturerad 

intervju, semi-strukturerad intervju och ostrukturerad intervju. Vid en strukturerad 

intervju är alla frågor bestämda på förhand och intervjun följer den uppsatta 

ordningen av frågor. En semi-strukturerad intervju innebär istället att 

ämnesområdena är bestämda men frågorna formuleras efterhand beroende på hur 

den person som intervjuas svarar på frågorna. Vid ostrukturerade intervjuer förs ett 

samtal där frågor kommer upp beroende på vilken riktning samtalet tar. (Björklund & 

Paulsson, 2003) 

 Litteraturstudier - Denna datainsamlingsmetod består av att hämta information från 

olika former av skrivet material så som böcker, broschyrer och tidskrifter. 

Informationen som samlas in vid litteraturstudier är sekundärdata, alltså att data har 

samlats in för ett annat ändamål än det som föreligger för den aktuella studien. Detta 
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innebär att användaren av denna typ av information alltid måste ifrågasätta 

informationen och det egna användandet av materialet. 

5.3 Studiens genomförande 

Innan en studie genomförs bör undersökaren skapa sig en uppfattning om vilka steg som ska 

ingå i undersökningen samt hur stegen hänger ihop och bildar en helhet. För 

marknadsundersökningar beskriver Lekvall och Wahlbin (2001) en arbetsgång vilken kallas 

det Wahlbinska U:et och illustreras i Figur 13. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Trots att modellen 

inte är skapad för logistiska studier anser ändå rapportens författare att den är applicerbar 

även på en logistikutredning.  

 

Figur 13 - Det Wahlbinska U:et (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Ur modellen går det att utläsa fyra olika stadier i arbetsprocessen som även kan kopplas till 

denna studie. Inledningsvis gick studien in i en planeringsfas där beslutssituationen 

analyserades, undersökningsuppgiften preciserades och val av ansats och metod gjordes. I 

detta stadie genomfördes även planeringsarbetet för datainsamlingen och analysen. 

Därefter nådde studien en fas med datainsamling där all data inhämtades och 

sammanställdes. Efter datainsamlingsfasen följde en analysfas där insamlad data 

analyserades utifrån de ramar som sattes upp i planeringsfasen. I denna studie gjordes en 

iteration av datainsamlings- och analysfasen då samtlig data rörande lagerstyrning samlades 

in och analyserades innan en ny datainsamling och analys gjordes för den del som rörde 

programutvecklingen. Slutligen nådde studien en slutfas där analysen summerades i 

slutsatser och en diskussion fördes kring studiens genomförande, trovärdighet och 

generaliserbarhet. 
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Med utgångspunkt i det Wahlbinska U:et skapade författarna en planering för studiens 

genomförande. Denna ”Vägen till målet”-modell som illustreras i Figur 14 har delats in efter 

de faser som beskrivits från det Wahlbinska U:et. 

 

Figur 14 - Studiens ”Vägen till målet”-modell 

De fyra faserna planeringsfasen, datainsamlingsfasen, analysfasen och slutfasen kommer 

nedan beskrivas mer ingående i de följande kapitlen. 

5.4 Planeringsfasen 

Denna studie inleddes med en utredning för att ta reda på vad de största problemen rörande 

lagerstyrning och användandet av affärssystemet verkligen var hos Saab. För att få denna 

information gjordes sju intervjuer med de anställda inom avdelningarna Purchasing Spares 

och Support and Development. De inköpare som intervjuades valdes ut beroende på 

placeringsort, inköpsområde och anställningstid. Dessutom valdes den person i gruppen 

Support & Development med mest erfarenhet av lagerstyrning ut för att få en bättre 

förståelse för dagens lagerstyrningssituation och vilka framtida önskemål som finns. 

Intervjuerna var av karaktären semi-strukturerade intervjuer då ett frågeformulär hade 

skapats innan intervjutillfället men naturliga följdfrågor ställdes utanför det förberedda 

intervjuunderlaget. Samma intervjuunderlag användes för samtliga inledande intervjuer och 

finns i Bilaga 2 – Frågor till nulägesbeskrivning. Intervjuerna som genomfördes var: 

 Intervju 1: Oskar Pettersson operativ inköpare för Saab340/2000 i Tannefors. 

 Intervju 2: Kimmo Wass, operativ inköpare för Saab340/2000 i Tannefors. 
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 Intervju 3: Katarina Karlsson, operativ inköpare för Saab340/2000 i Tannefors. 

 Intervju 4: Magnus Ljung, Helen Backström och Adam Keber, operativa inköpare för 

samtliga flygplan och helikoptrar i Nyköping. 

 Intervju 5: Nils Lindström, en av de ansvariga för Saabs lagerstyrningsstrategier inom 

gruppen Support & Development. 

För att förstå hur de övriga verksamheterna inom Logistic Operations fungerar gjordes 

ostrukturerade intervjuer med cheferna inom de olika avdelningarna. Därmed finns inte 

något intervjuunderlag för dessa intervjuer. 

Utifrån dessa intervjuer kunde ett antal problemområden identifieras där det visade sig att 

en lagerstyrningsstrategi och ett verktyg för att styra lagren var den mest utmärkande 

bristen för avdelningen. Syftet formulerades och i samråd med chefer och handledare på 

avdelningen avgränsades studien och Saab presenterade de direktiv de hade för studien. 

Parallellt med insamlingen av information kring problemet och verksamheten skrevs 

nulägesbeskrivningen. 

När problemet var formulerat påbörjades en litteratursökning. Litteratursökningen utgick 

från grundläggande teorier kring lagerstyrning och programutveckling. Delar av dessa teorier 

fördjupades sedan genom att studera journalartiklar som sökts fram ur databaser så som 

Linköpings universitets söktjänst Unisearch och Google Scholar. De teorier som presenterats 

i referensramen är endast en del av den studerade litteraturen. Detta eftersom att endast 

utvald och särskilt relevant litteratur inkluderades i rapporten. Omfattningen på 

litteratursökningen var i själva verket mycket större, dels för att kunna välja ut enbart den 

teori som ansågs allra mest relevant och dels för att kunna jämföra utvald teori med flera 

andra källor. Utöver dessa källor samlades nödvändig kvantitativ data in från affärssystemet 

IFS för att kunna genomföra de beräkningar och analyser som studien krävde. 

Fasen fortsatte med att nulägesbeskrivningen och referensramen vävdes samman i ett antal 

frågeställningar och en analysmodell vilket sedan utgjorde ramen för det fortsatta arbetet. 

Planeringsfasen avslutades med att beskriva de metodval som gjorts i studien samt 

ytterligare nedbrytning av analysmodellens frågeställningar i delfrågor. 

5.5 Datainsamlingsfasen och Analysfasen 

Nästa steg i genomförandet är datainsamlingsfasen följt av analysfasen. För att möjliggöra 

att rapporten följer den arbetsgång som använts kommer datainsamlingsfasen och 

analysfasen presenteras gemensamt.  

Till datainsamlingsfasen återkom studien som tidigare nämnts två gånger. Först skedde 

insamlingen av de data som krävdes för att kunna forma en lagerstyrningsstrategi. Dessa 

data var i hög utsträckning kvantitativ även om också kvalitativ data förekom i form av 

gränssättning för klassificering och värden för ordersärkostnad och lagerränta. Därefter 

skedde analysen kopplad till lagerstyrningsstrategin.  
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Det andra datainsamlingssteget bestod av intervjuer med såväl operativa inköpare som 

verksamhetsutvecklare för att kunna utveckla planeringsverktyget. Ostrukturerade 

intervjuer med anställda på Saabs dataavdelning förkom också för att förstå hur verktyget 

kunde byggas upp. Därefter skedde analysen kopplad till studiens programutvecklings del. 

5.5.1 Tid för kvantitativ datainsamling 

Under studiens datainsamling ska samtliga kvantitativa data som samlas in baseras på en 

treårsperiod bakåt i tiden. Vid studiens genomförande fanns dock endast drygt två års data 

att tillgå varför samtliga beräkningar kommer utgå från all den historik som finns i systemet 

till dess att tre år passerat sedan IFS infördes som affärssystem. 

I avsikt att underlätta planering och genomförande av resterande del av studien bröts 

studiens analysmodell och de fem frågeställningarna ned ytterligare till delfrågor. Detta 

gjordes för att kunna använda delfrågorna som ett ramverk för resterande del av studien.  

5.5.2 Klassificering 

Enligt diskussionen i kapitel 4.3 Nedbrytning av syfte var klassificering ett område som 

behövde undersökas djupare. Huvudfrågeställningen inom klassificering som studien ska 

besvara är följande: 

Frågeställning: Hur ska artiklarna klassificeras för att möjliggöra differentierad lagerstyrning 

av de olika klasserna? 

I många fall är servicenivån avgörande för att behålla en kund (Cohen & Lee, 1990; Botter & 

Fortuin, 2000) vilket stödjer Saabs val att fokusera på ökad servicenivå och minskade 

kostnader. 

Axsäter (1991) förklarar att det kan vara passande att dela in artiklarna i grupper och 

lagerstyra grupperna på ett differentierat sätt. I många fall är servicenivån avgörande för att 

behålla en kund (Cohen & Lee, 1990; Botter & Fortuin, 2000) varför det är viktigt att uppnå 

en hög servicenivå på de artiklar som efterfrågas mycket. Det finns flera olika sätt att göra 

denna gruppindelning med olika kriterier som bas (Jonsson & Mattsson, 2005; Olhager, 

2000), vilket ger upphov till den första delfrågan. 

Delfråga 1: Vilka kriterier ska klassificeringen baseras på? 

Verksamhetens egenskaper hos de två inköpsorter som studeras i denna studie, Tannefors 

och Nyköping, skiljer sig väsentligt från varandra. Då styrningen av lager anpassas till 

artiklarnas egenskaper vilket i sin tur beror på verksamheten gjordes klassificeringen i 

studien separat för de två inköpsorterna. 

Det finns flera möjliga metoder att använda vid klassificeringen av artiklar. Då majoriteten av 

teorin inom området föreslår ABC-klassificering har denna typ av klassificering valts att 

beskrivas i referensramen och användas i denna studie. För att öka antalet ingående 

parametrar och precisionen i klassificeringen har författarna valt att göra en dubbel ABC-
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klassificering enligt kapitel 3.4 Artikelklassificering. De nio klasserna slogs sedan ihop till ett 

mindre antal grupper för att öka den praktiska användningen, vilket föreslås av Oskarsson et 

al (2006).   

En egenskap som generellt skiljer reservdelslager från andra typer av lager är 

uttagsfrekvensen med vilken artiklarna efterfrågas (Huiskonen, 2001). Detta gäller även för 

reservdelarna i denna studie, där många artiklar har en uttagsfrekvens som understiger en 

gång per år. Cohen et al (1990) poängterar att lågfrekventa reservdelar löper större risk att 

bli inkuranta. Denna risk påverkar många av de studerade artiklarna på Saab varpå 

författarna ansett den vara en viktig parameter att ta hänsyn till vid lagerstyrningen. Därför 

har författarna valt uttagsfrekvens som en av parametrarna till den dubbla ABC-

klassificeringen. 

Axsäter (1991) förklarar att den så kallade Pareto-principen råder vid lagerstyrning, ofta står 

20 % av artiklarna för 80 % av värdet i ett lager. Då det studerade systemet innehåller 

tusentals artiklar med vitt spridda artikelvärden ansåg författarna att klassificering utifrån 

volymvärde är lämpligt för att skilja de dyra högfrekventa artiklarna från de billiga 

lågfrekventa. Dessutom rekommenderar Axsäter (1991) att volymvärde används för att 

klassificera artiklar, varpå volymvärde har valts som ena parametern till den dubbla ABC-

klassificeringen.  

Notera att den första parametern som valdes var uttagsfrekvens, det vill säga frekvensen 

med vilken efterfrågan av artikeln uppstår. Volymvärde beror av förbrukningsvolymen, det 

vill säga antalet artiklar som förbrukas, och artikelns värde. 

Med volymvärde och uttagsfrekvens som grund får klassificeringen ett utseende likt det som 

illustreras under uttagsfrekvens i Figur 8 i 3.4 Artikelklassificering. Innan klassificeringen 

genomfördes sorterades lågfrekventa artiklar bort och hamnade i cirkeln Lagra ej i Figur 15. 

De artiklar som klassificerades delades, till skillnad från Figur 8, in efter tre graderingar på 

såväl volymvärdesskalan som skalan för uttagsfrekvens, se Figur 15 för en visualisering av 

klassificeringsmodellens utseende.  
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Figur 15 - Klassificeringsmodell 

Ett antal parametrar krävs för att beräkna volymvärde och uttagsfrekvens vilket leder till 

nästa delfråga: 

Delfråga 2: Vilka data behövs för att kunna beräkna uttagsfrekvens och volymvärde? 

Uttagsfrekvens är ett mått på hur ofta efterfrågan på artikeln uppstår. För att beräkna denna 

frekvens behövs data om artikelns orderhistorik som kan hämtas i IFS genom programmet 

Microsoft Access. Vid beräkning av volymvärde har studiens författare valt att följa Jonsson 

och Mattssons (2005) föreslagna arbetsgång, se 3.4 Artikelklassificering. Enligt Jonsson och 

Mattsson (2005) bör första steget i att beräkna en artikels volymvärde vara att hämta 

artikelns förbrukningsvolym och därefter artikelns värde. Båda dessa värden fanns att tillgå i 

affärssystemet IFS. Data samlades in utifrån det tidsperspektiv som beskrivs i kapitel 5.5.1 

Tid för kvantitativ datainsamling. När data har samlats in och parametrarna har beräknats 

återstår det att bestämma vilka gränser som ska användas vid klassificeringen, detta är nästa 

delfråga.  

Datainsamlingen genomförs genom att via programmet Microsoft Access hämta data från 

den databas IFS använder. För samtlig datainsamling från affärssystemet krävs en 

undersökning av vilka bilder och fält som faktiskt används i affärssystemet samt hur olika 

kodningar16 sker för att veta vilken data som ska sökas ut. Exempelvis används två typer av 

ordrar i systemet i Tannefors medan Nyköping använder tre olika typer av ordrar. Om detta 

                                                      
16

 Kodningar används i affärssystemet för att förenkla utsökningar av specifik data samt för att kunna särskilja 
information från varandra. Ett exempel på detta är att kundorder internt inom Saabs affärsområden kodas 
annorlunda än kundorder till en helt extern leverantör. 
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inte tas hänsyn till vid datainsamlingen kommer nödvändig information att utelämnas vilket 

påverkar hela studien. För att ta reda på vilken information som ska hämtas ur 

affärssystemet har en nära dialog förts med gruppen för verksamhetsutveckling som utreder 

en övergång till ett beställningspunktssystem och inköparna i både Tannefors och Nyköping. 

Samtliga reservdelar som säljs från Tannefors säljs via kundorder direkt till kunderna för 

Saab340/2000. Detta innebär att en utsökning av samtliga historiska kundordrar för 

reservdelar i de lagerorter som Tannefors hanterar görs. Kundordrarna används sedan som 

underlag för att beräkna försäljningsvolymen och uttagsfrekvensen utifrån det tidsperspektiv 

som beskrivs i kapitel 5.5.1 Tid för kvantitativ datainsamling. Ur dessa kundordrar summeras 

för varje artikelnummer hur många artiklar som har sålts totalt under den beskrivna 

tidsperioden samt per år från dagens datum och bakåt i tiden utifrån det tidsperspektiv som 

beskrivs i kapitel 5.5.1 Tid för kvantitativ datainsamling. Den genomsnittliga 

förbrukningsvolymen per år baserat på historiken enligt kapitel 5.5.1 Tid för kvantitativ 

datainsamling och används sedan tillsammans med kostnaden för varje artikelnummer som 

underlag för beräkningarna av volymvärde. Vidare tas antalet kundorder varje artikel funnits 

med på fram för att kunna beräkna en uttagsfrekvens för varje artikelnummer. Volymvärdet 

och uttagsfrekvensen används sedan som underlag för klassificeringen. 

I Nyköping används både kundordrar och tillverkningsordar varför artikeldata för båda dessa 

ordertyper samlas in från systemet. Data från kundordrar samlas på samma sätt som i 

Tannefors medan tillverkningsordrarna tas fram genom en egen körning i systemet. För att 

kunna sammanställa total volym och uttagsfrekvens per artikelnummer för både kundordrar 

och tillverkningsordrar slås dessa ihop innan volymvärdet för dem kan beräknas. 

Vid datainsamlingen hämta alla kostnader som finns registrerade i IFS för artiklar på samtliga 

lagerorter studien undersöker. Kostnaden i IFS är registrerad i antingen USD eller SEK 

beroende på vilket lager artikeln ligger i. Vid utsökningen av data programmeras koden så 

att samtliga kostnader registrerade i SEK räknas om till USD. I och med detta väljs USD som 

huvudvaluta i denna studie. Omräkningen sker med en parameter i IFS som månadsvis 

uppdaterar växelkursen mellan samtliga valutor. Detta innebär att inget manuellt arbete 

krävs för att uppdatera växelkursen över tid. 

Delfråga 3: Vilka gränser ska användas för respektive parameter? 

Då antalet klassificeringar ökar kvadratiskt mot antalet parametersteg (Oskarsson, et al., 

2006) vill man inte ha för många parametersteg eftersom de olika klassificeringarna ändå 

inte kan styras separat. Samtidigt ger ett lågt antal parametersteg få olika klassificeringar 

vilket minskar möjligheten att differentiera styrningen av artiklarna. I denna studie har 

författarna valt att dela upp vardera parametern i tre steg vid klassificeringen, dels för att 

det är rådande praxis (Oskarsson, et al., 2006; Jessop & Morrison, 1994) och dels för att 

begränsa antalet klasser.  



 

55 
 

5 Metod 

Axsäter (1991) förklarar att vid ABC-klassificering bör A-gruppen innehålla ungefär 10 % av 

artiklarna, B-gruppen 30 % och C-gruppen resterande 60 %. Det är dock inget krav att 

fördelningen görs på det viset utan en riktlinje för hur det brukar göras. I denna studie togs 

gränserna för klassificeringen fram tillsammans med gruppen för verksamhetsutveckling på 

Saab. Bedömningen gjordes kvalitativt och baserades på utseendet hos den insamlade data.  

Den valda klassificeringsmodellen resulterar i nio klasser vilket bedömts vara för många att 

styra olika. Därför kommer rekommendationerna från Oskarsson et al (2006) om att 

gruppera klasserna följas. Detta ger upphov till nästa delfråga. 

Delfråga 4: Hur ska artiklarna delas in i grupper utifrån den gjorda klassificeringen? 

Enligt Oskarsson et al (2006) kan de klasser som kommer styras på liknande sätt slås ihop till 

gemensamma grupper, en åtgärd som görs av praktiska anledningar. Gruppindelningen är 

ingen exakt vetenskap utan en avvägning mellan styrningsprecision och praktiska 

möjligheter. Ju färre klasser per grupp desto mer kan styrning av dessa artiklar anpassas till 

deras egenskaper. Samtidigt ökar den praktiska problematiken då detta generar fler grupper 

som ska styras olika. För att genomföra gruppindelningen i denna studie utvärderades de 

olika klassernas egenskaper kvalitativt i samråd med gruppen för verksamhetsutveckling på 

Saab. Detta låg sedan till grund för beslutet om vilka och hur många grupper som skulle 

bildas. 

När klassificeringen och gruppindelningen var klar återstod det att bestämma hur 

lagerstyrningen för respektive grupp ska ske. Studiens syfte innefattar att utforma ett 

beställningspunktssystem, varför beställningspunkten och orderkvantitet kommer beräknas 

som separata frågeställningar nedan. Detta utgör lagerstyrningen för de artiklar som ska 

lagras. Cohen et al (1997) nämner att det finns en stor andel reservdelar med låg 

lageromsättningshastighet, vilket även stämmer för de studerade artiklarna. Är 

lageromsättningshastigheten och uttagsfrekvensen väldigt låg kan det vara svårmotiverat att 

lagra artikeln utifrån ett kostnadsperspektiv. Av denna anledning väcks frågan huruvida alla 

artiklar ska lagerföras, vilket är nästa delfråga.      

Delfråga 5: Vilka grupper ska lagerföras och vilka ska enbart beställas vid behov? 

De ekonomiska konsekvenserna vid reservdelsbrister blir ofta mycket stora vilket ökar 

servicekraven för reservdelar (Huiskonen, 2001). Samtidigt finns det en stor andel 

reservdelar med låg lageromsättningshastighet (Cohen & Lee, 1990). Dessutom tenderar 

reservdelar att ha en slumpartad efterfrågan (Huiskonen, 2001). Detta ökar frågans 

komplexitet och gör det svårt att avgöra vilka artiklar som ska lagerföras. Beslutet togs 

därför kvantitativt baserat på artiklarnas uttagsfrekvens, alltså frekvensen med vilken behov 

av artikeln uppstår. 
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5.5.3 Beställningspunkt   

Enligt diskussionen i kapitel 4.3 Nedbrytning av syfte är beställningspunkten ett område som 

behöver undersökas djupare. Huvudfrågeställningen för beställningspunkten som studien 

ska besvara är följande: 

Frågeställning: Vad ska beställningspunkten vara för att minimera lagerkostnaderna och 

samtidigt säkerställa att den önskade säkerhetsnivån uppnås? 

Beställningspunktssystem bygger på att en beställningspunkt beräknas för varje enskild 

artikel (Segerstedt, 1999). Beställningspunkten används för att initiera en ny inköpsorder när 

den fysiska lagernivån når denna punkt. Beställningspunkten beror av storleken på artikelns 

säkerhetslager samt den förväntade förbrukningen under ledtiden vid beställning (Olhager, 

2000). Följaktligen bör dessa två parametrar beräknas, vilket gav upphov till följande 

delfrågor: 

Delfråga 6: Hur stort bör säkerhetslagret vara?  

Delfråga 7: Hur stor är den förväntade förbrukningen under ledtiden? 

Storleken på säkerhetslagret kan bestämmas på två olika sätt beroende på vilken definition 

av servicenivå som används, se teorikapitel 3.3.2 Säkerhetslager. Det finns fördelar med 

båda definitionerna av servicenivå. Fördelen med SERV1 är att beräkningarna innefattar 

färre parametrar vilket gör beräkningarna enklare. En nackdel med SERV1 är dock att 

behovet av säkerhetslager tenderar att överskattas. SERV2 är teoretiskt bättre än SERV1 

men även denna definition lider av brister. SERV2 kan vara svårare att implementera i 

verksamheten då den innehåller fler parametrar och är svårare att förklara. Dessutom är 

beräkningarna komplicerade och beror av kvantiteten med vilken det blir brist. (Oskarsson, 

et al., 2006) Författarna har därför valt att använda sig av SERV1.  

Givet definitionen av säkerhetsnivå som sannolikheten att få brist under en lagercykel 

(SERV1) beror säkerhetslagrets storlek på standardavvikelsen hos efterfrågan och ledtiden 

samt säkerhetsfaktorn varför dessa parametrar behövde beräknas. 

Variationer i efterfrågan under ledtiden är en kombination av osäkerhet i efterfrågan och 

osäkerhet i ledtid, se teorikapitel 3.3.2 Säkerhetslager (Oskarsson, et al., 2006). På grund av 

utseendet på den studerade verksamheten är det komplicerat att mäta ledtider och därmed 

svårt att beräkna ledtidens standardavvikelse. Problemet bottnar i att det ibland läggs en 

order till leverantör med ett önskat leveransdatum som ligger längre fram i tiden än artikelns 

faktiska ledtid vilket gör det omöjligt att identifiera vad orsaken till variationer i ledtiden är. 

Detta är alltså ingen parameter som Saab har möjlighet att mäta varpå osäkerhet i ledtid 

kommer utelämnas ur studien. För att möjliggöra kvantitativa beräkningar antogs det i 

denna studie att standardavvikelsen enbart beror på efterfrågans standardavvikelse per 

tidsenhet och att ledtiden är konstant. 
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Efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet beräknades genom att utgå från förbrukningen 

på årsbasis utifrån det tidsperspektiv som beskrivs i kapitel 5.5.1 Tid för kvantitativ 

datainsamling. Hur stort tidsspann historisk data ska hämtas från är en avvägning mellan 

den mängd data som krävs för att ge tillförlitliga resultat och hur mycket data som går att ha 

utan att riskera att den blir utdaterad. Utifrån denna avvägning har författarna i samråd med 

gruppen för verksamhetsutveckling på Saab valt att använda tre år som tidsspann, något 

som inte var möjligt fullt ut enligt resonemang i kapitel 5.5.1 Tid för kvantitativ 

datainsamling. 

När efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet bestämts beräknades efterfrågans 

standardavvikelse under ledtiden genom att multiplicera efterfrågans standardavvikelse per 

tidsenhet med roten ur ledtiden enligt Formel 4 i kapitel 3.3.2 Säkerhetslager. Ledtiden var 

även i detta fall omräknad till årsbasis.  

Den förväntade efterfrågan under ledtid beror av två variabler; förväntad ledtid och 

förväntad efterfrågan per tidsenhet. Den förväntade ledtiden för samtliga artiklar fanns 

registrerat i affärssystemet och hämtades därmed därifrån. I systemet finns både interna 

ledtider mellan Saabs olika lager och externa ledtider från leverantören till Saab. Då endast 

de externa ledtiderna var aktuella för att skapa beställningspunktssystemet sorterades de 

interna ledtiderna bort. Inköparna skriver manuellt in ledtiden i systemet när en ny artikel 

skapas och har sedan som uppgift att se till att ledtiderna stämmer. Ofta hinns detta inte 

med vilket gör att ledtiden ibland inte stämmer fullt ut.  

För den förväntade efterfrågan per tidsenhet användes samma utdrag ur systemet för 

förbrukningsvolym under den definierade tidsperioden enligt kapitel 5.5.1 Tid för kvantitativ 

datainsamling som användes vid klassificeringen. Utifrån historisk data räknades sedan ett 

medelvärde för efterfrågan per år fram. Då ledtiden i affärssystemet har registrerats i dagar 

måste den räknas om till år för att samma tidsenhet på efterfrågan och ledtiden krävdes för 

att kunna besvara delfrågan. 

Säkerhetsfaktorn kompenserar för variationerna i efterfrågan under ledtiden och bestäms 

utifrån den önskade servicenivån för den fördelning vilken efterfrågan antas ha (Mattsson, 

2011). I denna studie antas efterfrågan följa en standardiserad normalfördelning varpå 

säkerhetsfaktorn kommer bestämmas utifrån denna fördelningsfunktion. Studiens författare 

jämförde reservdelarnas data med ett antal kända fördelningar, bland annat 

Normalfördelning, Poissonfördelning och Gammafördelning, utan att finna någon bra 

matchning. Att ta fram en empirisk fördelning utifrån insamlad data var inte möjligt att 

genomföra med någon statistisk säkerhet på grund av reservdelarnas låga förbrukning och 

den begränsade tidsperioden på drygt två år som det nuvarande affärssystemet har använts. 

Då ingen av de undersökta fördelningarna utmärkte sig som en bättre matchning med 

datamaterialet så valdes normalfördelning på grund av dess lätthanterliga egenskaper vilket 

gör den lätt att arbeta med.  Den servicenivå som Saab använder är 90 %. Även om Saab 

mäter sina servicenivåer på ett annat sätt än teorin förespråkar enligt kapitel 2.5 Dagens 
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mätetal önskar Saab ha artiklarna i lager i nio fall av tio varför beräkningen av 

säkerhetsfaktorn kan göras efter den teoretiska modellen. 

Ett tydliggörande av den metod som används för att beräkna beställningspunktens storlek 

finns i Figur 16 nedan.  

 

Figur 16 - Delfrågorna som besvarar frågeställningen om beställningspunktens storlek 

Nästa steg i uppgiftspreciseringen är den tredje frågeställningen om orderkvantitet.  

5.5.4 Partiformning 

Enligt diskussionen i kapitel 4.3 Nedbrytning av syfte är partiformning ett område som 

behöver undersökas djupare. Huvudfrågeställningen inom partiformning är följande: 

Frågeställning: Vilken orderkvantitet ska beställas när lagernivån hos en artikel når 

beställningspunkten? 

När en artikel ska köpas in vid kundbehov eller lagerplanering måste kvantiteten bestämmas. 

Vilken metod som är mest lämplig varierar mellan artiklar och lagerstyrningssystem. Jonsson 

och Mattsson (2005) skriver att orderkvantiteter bör bestämmas genom att optimera 

summan av lagerhållningssärkostnaderna och ordersärkostnaderna, se Figur 4 i kapitel 3.3.3 

Partiformningsmetoder. Utformningen av lagerstyrningssystemet i denna studie inleddes 

med en dubbel-ABC klassificering, varpå artiklarna grupperades för att lagerstyrningen skulle 

kunna ske på samma sätt. Därmed väcktes frågan om vilken partiformningsmetod som skulle 

användas för respektive grupp. 

Delfråga 8: Vilken metod för att beräkna orderkvantitet ska användas för respektive grupp? 

De partiformningsmetoder som inkluderades i referensramen var EOQ, bedömd 

orderkvantitet och lot for lot, mer om dessa finns att läsa i teorikapitel 3.3.3 
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Partiformningsmetoder. Vilken partiformningsmetod som användes för respektive 

klassificeringsgrupp bestämdes kvalitativt utifrån gruppens egenskaper.   

Lot for lot och bedömd orderkvantitet kräver inga beräkningar utan är baserade på 

erfarenhet och behov vilket innebar att tillämpningen var enkel och att inga beräkningar av 

dess storlek behövdes. Metoden EOQ är desto mer komplicerad vilket mynnar ut i nästa 

delfråga. 

Delfråga 9: Hur stor är den ekonomiska orderkvantiteten?  

Enligt Olhager (2000) beror EOQ på parametrarna ordersärkostnad, styckkostnad, lagerränta 

och efterfrågan per tidsenhet enligt Formel 8. Den ordersärkostnad och lagerränta som 

används på Saab är $300 respektive 15 % vilket även var de värden som användes i studien. 

Efterfrågan per tidsenhet hade redan tagits fram varför den inte behandlas närmre i detta 

avsnitt. Likaså användes artiklarnas styckkostnad redan vid klassificeringen för att kunna 

beräkna volymvärdet varför dessa värden inte behövde tas fram på nytt.  

När delfrågorna om klassificering, beställningspunkt och partiformning hade tagits fram var 

studiens logistikanalysdel nedbruten och tillvägagångssättet definierat. I Figur 17 nedan 

sammanfattas detta område och de framtagna delfrågorna åskådliggörs.  
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Figur 17 - Logistikanalysen nedbruten i delfrågor 

5.5.5 Kravanalys 

Enligt diskussionen i kapitel 4.3 Nedbrytning av syfte är kravanalys ett område som behöver 

undersökas djupare. Huvudfrågeställningen gällande kravanalys som studien ska besvara är 

följande: 

Frågeställning: Hur ska kravspecifikationen utformas för att den utvecklade produkten ska 

möta verksamhetens behov? 

Utformningen av en kravspecifikation ger många positiva effekter. Bland annat hjälper en 

kravspecifikation till att minska tidsåtgången och antalet problem under utvecklingsfasen 

samt fungerar som en bas för testning av produkten. (The institute of Electrical and 

Electronics Engineers, 1998) Författarna har därför valt att följa rekommendationerna från 

Pfleeger & Atlee (2006) om att utgå från Saabs behov för att skapa en utförlig och tydlig 

kravspecifikation.  
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Delfråga 10: Hur ska kundens behov översättas till en kravspecifikation? 

Målet med kravspecifikationen är att få kunden att beskriva vad för produkt som ska tas 

fram och få leverantören att förstå kundens behov och exakt vad som efterfrågas (The 

institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998). Studiens författare valde att 

genomföra den inkrementella process som rekommenderas av Pfleeger och Atlee (2006) för 

att utforma kravspecifikationen. Denna process består av de fyra stegen elicitering, analys, 

specifikation och validering och finns beskriven i kapitel 3.7 Kravanalys. 

Under eliciteringsfasen samlades slutanvändarens behov och önskemål in med hjälp av 

intervjuer, se nedan under delfråga 12 för en utförligare beskrivning av dessa. Därefter 

analyserades den information, de behov och de önskemål som framkom under intervjuerna. 

Vidare sammanställdes analysen och utifrån denna samanställning skapades en modell för 

planeringsverktyget tillsammans med en kravspecifikation under specifikationsfasen. Till sist 

presenterades modellen och kravspecifikationen för utvecklingsgruppen under 

valideringsfasen för att kontrollera att den framtagna kravspecifikationen stämde överens 

med det som efterfrågats.  

Det system som utvecklats ska användas i det operativa inköpsarbetet för att underlätta 

planering och eliciteringsfasen handlade därför om hur inköparnas arbetsprocess ser ut idag 

samt hur dagens hjälpmedel stöttar denna arbetsprocess, vilket resulterar i två nya 

delfrågor. 

Delfråga 11: Hur ser arbetsprocessen kring planering ut idag? 

Delfråga 12: Hur används den befintliga systemlösningen och vad skulle kunna förbättras 

med denna? 

För att besvara dessa frågor hölls fem semi-strukturerade intervjuer med inköpare och 

utvecklingsgruppen på Saab. Även dessa intervjupersoner valdes ut beroende på 

placeringsort, inköpsområde och anställningstid. De intervjuer som genomfördes var 

följande: 

 Intervju 1: Oskar Pettersson och Björn Palm, inköpare Saab340/2000 Tannefors, har 

inte använt tidigare affärssystem på Saab. 

 Intervju 2: Helen Bäckström, Magnus Ljung och Adam Keber, inköpare samtliga 

flygplan och helikoptrar i Nyköping. 

 Intervju 3: Jenny Wikström, inköpare till Special Mission och hangarverksamheten i 

Tannefors. 

 Intervju 4: Christina Wetterlöv och Hans Gustafsson, inköpare Saab340/2000 

Tannefors, har använt tidigare affärssystem på Saab. 

 Intervju 5: Nils Lindström, en av de ansvariga för Saabs lagerstyrningsstrategier inom 

gruppen Support & Development. 
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Intervjuerna utgick från ett antal frågor som går att hitta i Bilaga 3 – Intervjufrågor 

planeringsverktyg och det planeringsverktyg som används i dagsläget vilket kallas Cross-site. 

Detta planeringsverktyg går ut på att artiklar söks ut var för sig och information visas för den 

utsökta artikeln. En närmare beskrivning av Cross-site och ett utdrag från affärssystemet 

över denna finns i Bilaga 4 – Cross-site. Målet med intervjuerna var att såväl få en djupare 

förståelse för hur inköparnas planeringsarbete fungerar samt vilken information de är i 

behov av för att kunna genomföra denna planering.  

De data som samlades in under intervjuerna låg sedan till grund för analyssteget där 

behoven analyserades och ett önskat system modellerades. Därefter sammanställdes 

behoven och dokumenterades i en teknisk kravspecifikation vilket ledde till en delfråga 

rörande hur en kravspecifikation bör utformas.  

Delfråga 13: Vilka delar ska kravspecifikationen innehålla? 

Pfleeger och Atlee (2006) förespråkar att kravspecifikationen delas upp i fyra delar så att 

olika typer av krav skiljs från varandra, vilket finns förklarat i teorikapitel 3.7 Kravanalys. 

Dessa fyra delar är funktionella krav, designbegränsningar, processbegränsningar och icke 

funktionella krav (Pfleeger & Atlee, 2006). Detta möjliggör att testningen av olika områden, 

till exempel funktionella krav, kan göras separat. Däremot nämns ingenting om hur de 

enskilda kraven bör skrivas och se ut vilket leder till delfråga 14. 

 

Viktigast i denna studie var de funktionella kraven då denna del specificerar hur systemet ska 

fungera och hur beräkningarna ska genomföras. De flesta kraven i denna studie tillhörde 

denna kategori och togs fram med hjälp av de framtida användarna på Saab men kraven 

kom även att bestå av begränsningar i utvecklarnas kunskap. 

Delfråga 14: Hur bör de enskilda kraven utformas för att uppfylla sitt syfte på bästa sätt? 

Det finns åtta kriterier som kraven i en bra kravspecifikation bör uppfylla. Dessa är att kraven 

är korrekta, konsekventa, entydiga, fullständiga, genomförbara, relevanta, bara och spårbara 

(Pfleeger & Atlee, 2006; The institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998). När 

kravspecifikationen skrevs beaktades dessa egenskaper och när den var färdig kunde 

egenskaperna gås igenom igen för att försäkra att de uppfylldes.  

Under hela kravanalysfasen hölls en nära dialog med såväl gruppen för 

verksamhetsutveckling som inköparna på Saab för att säkerställa att de slutgiltiga kraven i 

kravspecifikationen var korrekta och stämde överens med det kunden uttryckt. Författarna 

har efter färdigställandet av kravspecifikationen genomfört en gedigen kontroll för att 

undersöka att kraven var konsekventa och möjliga att uppnå samtidigt. Även utvecklandet av 

en prototyp underlättade parallellt med kravspecifikationen underlättade för att kontrollera 

att kraven gick att uppfylla samtidigt. Kravspecifikationen har skrivits med ett neutralt och 

tydligt språkbruk för att säkerställa att kraven uppfattas likadant av alla läsare och därmed 

uppfyller kraven på entydighet. Arbetet med prototypen varit till stor hjälp med att 
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identifiera alla möjliga kombinationer av input och output vilket medfört att fullständiga krav 

kunnat skrivas. En tät dialog med utvecklingsgruppen angående affärssystemet och dess 

begränsningar har hållits. Detta har ökat förståelsen för de begränsningar som finns och 

medfört att minst en lösning finns till de uppställda kraven, vilket innebär att 

genomförbarhet uppfyllts. Kravspecifikationen korrekturlästes och uppdaterades flertalet 

gånger under dess utformning vilket lett till att irrelevanta krav kunnat sållas bort och att de 

kvarvarande kraven därmed är relevanta. Samtliga krav har utformats med testbarhet i 

baktanke för att möjliggöra en testprocess och garantera att testbarhet uppfylls. Kraven har 

organiserats och märkts unikt för att underlätta referenser till enskilda krav, därmed uppfylls 

även spårbarheten.      

När delfrågorna om kravspecifikation tagits fram var nästa del i 

programutvecklingsprocessen utvecklingen, vilket följer nedan. 

5.5.6  Utveckling 

Enligt diskussionen i kapitel 4.3 Nedbrytning av syfte är utveckling ett område som behöver 

undersökas djupare. Huvudfrågeställningen gällande utveckling som studien ska besvara är 

följande: 

Frågeställning: Hur ska utvecklingsprocessen av planeringsverktyget se ut? 

Systemet utvecklades i två steg. Under det första steget utvecklade studiens författare en 

prototyp av systemet parallellt med att kravspecifikationen togs fram. Under det andra 

steget samarbetade författarna med Saabs dataavdelning för att utnyttja deras kompetens 

samt av praktiska anledningar vilka förklaras nedan. Parallellt med att kravspecifikationen 

utformades arbetade studiens författare med att definiera den logik som skulle styra 

systemet. Därefter utformades en prototyp av systemet i Microsoft Access vilket är en 

integrerad utvecklingsmiljö17 som kan kopplas ihop med affärssystemets databas vilket 

möjliggör att ett verktyg kunde simuleras. Prototypen skrevs i SQL-kod av studiens författare 

och möjliggjorde att den framtagna logiken kunde testas mot affärssystemets databas på 

riktig data. Den färdiga prototypen innehöll alla de funktioner som det färdiga 

planeringsverktyget skulle ha men med begränsningen att prototypen var uppdelad i flera 

separata delar som kördes separat.  

När både kravspecifikationen och prototypen var färdiga kontaktades Saabs dataavdelning 

som hjälpte studiens författare med att implementera planeringsverktyget som en 

snabbrapport i affärssystemet. Anledningen att Saabs dataavdelning blandades in var för att 

de har mer kunskap inom programmering vilket möjliggjorde att systemet inte behövde vara 

uppdelat i flera separata delar, minska verktygets körtid, få tillgång en mer avancerad 

utvecklingsmiljö än Microsoft Access samt att författarna inte hade behörighet att lägga in 

verktyget som en snabbrapport i affärssystemet. 

                                                      
17

 En utvecklingsmiljö är en programsvit som innehåller ett antal funktioner (till exempel textredigerare och 
kompilator) för att underlätta vid programmering (Nourie, 2005). 
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Utvecklingen tillsammans med Saabs dataavdelning utgick från kravspecifikationen som var 

framtagen i studien och den prototyp författarna skapat. Löpande möten hölls där en ny del 

av kravspecifikationen och prototypen förklarades varpå Saabs dataavdelning kunde 

implementera detta. Denna process var ett kontinuerligt samarbete med mycket kontakt för 

att möjliggöra att författarnas verksamhetskunskap kombinerades med datakunskapen på 

Saabs dataavdelning. Författarna testade verktyget löpande i affärssystemets testmiljö och 

återkopplade under mötena med Saabs dataavdelning för att säkerställa att den utvecklade 

systemet stämde överens med kravspecifikationen och det som önskats.  

Någon dokumentation av programmeringen eller programmets uppbyggnad har inte 

inkluderats i rapporten då författarna inte anser att det bidrar med något akademiskt djup. 

Vidare genererar det ingen analys eller slutsats varpå författarna istället under 

programutvecklingen har fokuserat på resultatet, vilket presenteras i kapitel 8 Resultat. 

När delfrågor för områdena kravspecifikation och utveckling tagits fram var 

tillvägagångssättet för studiens programutvecklingsdel definierat. I Figur 18 nedan 

sammanfattas detta område och de besvarade delfrågorna åskådliggörs.  

 

Figur 18 - Utvecklingsprocessen nedbruten i delfrågor 

De fem frågeställningarna i studiens analysmodell hade därmed brutits ned till 14 delfrågor 

som utgjorde ramen för studiens arbetsprocess vilken förklarats ovan.  I Figur 19 finns 

analysmodellen nedbruten i de delområden, baserade på delfrågorna, som studerats för att 
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besvara frågeställningarna. Därmed har såväl en modell för lagerstyrningsstrategin samt ett 

planeringsverktyg tagits fram.  

 

Figur 19 - Nedbruten analysmodell  

5.6 Slutfasen 

Den avslutande fasen var en sammanställning av det arbete som gjorts i form av studiens 

resultat och slutsatser. Dessutom utvärderades studiens genomförande, trovärdighet och 

tillförlitlighet. Vidare presenterades rekommendationer till Saab och förslag gällande fortsatt 

forskning. 

5.7 Metodkritik 

Begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet beskriver en studies trovärdighet. Validitet 

beskriver till vilken grad studien faktiskt lyckas mäta det den avser att mäta. Reliabilitet 

beskriver resultatets tillförlitlighet ur aspekten, huruvida man kommer få samma resultat 

utifall man upprepar studien. Objektivitetsbegreppet beskriver hur mycket författarnas 

värderingar påverkar studien. Alla studier bör ha som mål att maximera studiens validitet, 

reliabilitet och objektivitet för att öka studiens trovärdighet. (Björklund & Paulsson, 2003) 
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Figur 20 - Validitet och reliabilitet (Björklund & Paulsson, 2003) 

Begreppen validitet och reliabilitet kan beskrivas med en måltavla. Den vänstra tavlan i Figur 

20 illustrerar både låg validitet och låg reliabilitet eftersom träffarna missar målet och 

dessutom är utspridda. På tavlan i mitten missar träffarna målet men de träffar nu samlat, 

vilket innebär låg validitet och hög reliabilitet. Den högra tavlan illustrerar hög validitet och 

hög reliabilitet då träffarna är samlade i tavlans mittpunkt vilket är målet. Hög validitet kan 

inte åstadkommas utan hög reliabilitet. (Björklund & Paulsson, 2003)   

5.7.1 Sätt att öka validitet, reliabilitet och objektivitet  

För att öka validiteten i en studie bör flera perspektiv undersökas för varje studieobjekt 

genom att använda flera parallella undersökningsmetoder. Detta angreppssätt kallas 

triangulering och medför en ökad sannolikhet att studien mäter rätt sak då beroendet på 

varje datakälla minskar. Vid intervjuer och enkäter finns risken att de svarande överdriver 

eller formar sina svar vilket gör att användandet av observationer i många fall är att föredra. 

Vid användandet av intervjuer och enkäter är det därför viktigt att frågorna formuleras 

entydigt och inte är vinklade för att öka sannolikheten att svaren är korrekta. (Björklund & 

Paulsson, 2003) 

 

Figur 21 - Triangulering (Björklund & Paulsson, 2003) 

Hög reliabilitet innebär att resultaten vid återupprepningar av studien kommer vara väldigt 

lika. För att öka denna sannolikhet kan kontrollfrågor användas vid intervjuer och enkäter för 

att säkerställa att svaren för det givna studieobjektet inte varierar. Vidare ökas reliabiliteten 

vid användandet av triangulering genom att flera undersökningsmetoder används för att ta 

fram samma resultat. Detta medför en kontroll av resultaten vilket ökar studiens reliabilitet. 

(Björklund & Paulsson, 2003) 
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En hög objektivitet innebär att författarnas åsikter och värderingar inte påverkar studien. För 

att öka objektiviteten är det viktigt att motivera och tydliggöra de resonemang som förs och 

de val som görs i studien för att ge läsaren möjlighet att själv ta ställning till och tolka 

studiens resultat. Vid sammandrag och återgivning av litteratur och intervjuer är det därför 

viktigt att källan återges så korrekt som möjligt så att författarnas åsikter inte spelar in. 

Vidare kan objektiviteten vid återgivning höjas genom att undvika sakfel, inte ha ett 

snedvridet faktaurval och undvika värdeladdade ord. (Björklund & Paulsson, 2003)    

5.7.2 Tillvägagångssätt för att öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

Studiens trovärdighet är väldigt viktig varför författarna under hela arbetet med studien har 

varit noggranna med att tänka på validitets-, reliabilitets- och objektivitetsbegreppet samt 

att utforma och genomföra studien på ett sådant sätt att dessa maximeras. Detta har varit 

ett kontinuerligt arbete som har genomsyrat arbetsprocessen för att höja studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet.  

För att öka validiteten har författarna i så stor utsträckning som det varit möjligt följt 

rekommendationerna från Björklund och Paulsson (2003) om att använda triangulering med 

hjälp av flera parallella undersökningsmetoder. Därför har sällan endast en intervju gjorts för 

att besvara en frågeställning utan praxis under studien har varit att genomföra flera 

intervjuer för att öka validiteten. Dessutom har de intervjufrågor som använts utformats 

noggrant för att ta fram så entydiga frågor som möjligt samt undvika att frågorna blir 

vinklade. 

Användandet av triangulering har bidragit till att författarna anser att även studiens 

reliabilitet är hög. Författarna har även tillämpat kontrollfrågor i viss mån för att ytterligare 

höja studiens reliabilitet. Användandet av kontrollfrågor har varit en avvägning mellan 

praktiska skäl så som tidsbegränsningar under intervjuerna och ökad reliabilitet. Det finns en 

risk att intervjupersonerna tröttnar på att upprepa information (Björklund & Paulsson, 

2003). Därför har författarna valt att begränsa mängden kontrollfrågor något för att undvika 

att intervjupersonen tröttar och tappar fokus på resterande frågor under intervjun. 

För att öka studiens objektivitet har författarna under skrivprocessen varit noggranna med 

att utveckla resonemang, analyser och val i så hög utsträckning som möjligt för att tydliggöra 

för läsaren och möjliggöra för läsaren att dra egna slutsatser om denna inte stödjer 

författarnas resonemang. Vidare har en betydligt djupare litteraturstudie än den teori som 

redovisas i referensramen gjorts för att säkerställa att referensramen inte är snedvriden i 

något avseende. Dessutom har ett omfattande arbete med korrekturläsning genomförts för 

att undvika att rapporten innehåller sakfel och värdeladdade ord vilka riskerar att vinkla 

rapporten.   
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6 Undersökningsområde lagerstyrning 

Detta kapitel är uppdelat i de tre områden som togs fram i kapitel 4.3 Nedbrytning av syfte 

och inleds därför med att en klassificering av artiklarna i Tannefors och Nyköping görs följt av 

att beställningspunkter och partiformningsmetoder tas fram. Klassificeringsområdet inleds 

med empiri rörande ordrar beskrivs. För övriga områden har den empiri som krävs för 

analyserna beskrivits tidigare i rapporten. Hur insamlingen av kvantitativ data görs och vilka 

beräkningar som genomförs går att läsa i kapitel 5.5 Datainsamlingsfasen och Analysfasen. 

För att särskilja områdena från varandra och tydliggöra vilken del som behandlas kommer 

miniatyrer av den nedbrutna analysmodellen i Figur 19 användas vid byte av analysområde. 
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6.1 Klassificering 

Utformningen av lagerstyrningsstrategin inleds med en 

klassificering för att möjliggöra en differentierad styrning av 

artiklarna på respektive inköpsort. Klassificeringen kommer 

genomföras enligt kapitel 5.5.2 Klassificering vilket i sin tur bygger 

på teorin kring klassificering i kapitel 3.4 Artikelklassificering. Då 

verksamheten i Tannefors och Nyköping skiljer sig mycket från varandra och det endast är 

ett fåtal artiklar som har en förbrukning på båda platserna kommer stora delar av 

klassificeringen göras olika på de båda orterna.  

6.1.1 Datainsamling klassificering 

Insamlingen av de data som krävs för att få ett underlag till den analys som kommer 

genomföras förs enligt den metod som beskrivs i kapitel 5.5.2 Klassificering. Dessutom ligger 

de intervjuer som hölls med ett antal inköpare i studiens början till grund för den empiri som 

presenteras i detta stycke. Den empiri utöver kvantitativ data från IFS som krävs för att 

kunna genomföra klassificeringen berör de typer av ordrar som används i Tannefors 

respektive Nyköping. Anledningen till att denna information blir relevant är att den ligger 

bakom vilken data som ska samlas in för att kunna beräkna volymvärde och uttagsfrekvens. 

Den analys som genomförs i detta kapitel baseras därmed på de kvantitativa 

datainsamlingar och beräkningar som görs utifrån dessa ordrar tillsammans med de 

lagerstyrningssystem och affärsupplägg som presenteras i kapitel 2 Nulägesbeskrivning. 

Tannefors 

I Tannefors används två olika typer av ordrar: kundordrar och shop orders. Kundordrar är 

den mest vanligt förkommande ordertypen då samtliga ordrar som går ut från Tannefors till 

kund registreras som kundorder. Detta gäller såväl externa kunder som interna Saab-kunder. 

(Lindström, 2013) 

Utöver kundordrarna finns det i Tannefors så kallade shop orders. En shop order används då 

artiklar på den lägsta nivån ska byggas samman till en artikel på en överliggande nivå. I Figur 

22 illustreras hur en shop order fungerar. Skruvarna och plåten är inköpta komponenter som 

tillhör den lägsta nivån, nivå 1 vilka sedan monteras samman till en plåt med skruvar vilka 

bildar en artikel på den högre nivån, nivå 2. Artikeln på nivå 2 får ett nytt artikelnummer som 

kan säljas vidare till kund eller användas i en tillverkningsorder. (Gustafsson, 2013) 
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Figur 22 - Uppbyggnad av en shop order 

I Tannefors används shop orders främst till de servicebulletiner som Saab säljer till sina 

kunder. En servicebulletin är ett service- eller uppdateringspaket som flygplansoperatörerna 

i vissa fall kan välja att använda och i andra fall mer eller mindre tvingas köpa för att 

bibehålla en hög flygsäkerhet. Anledningen till att en shop order skapas för dessa artiklar är 

att paketet i de allra flesta fall består av flera ingående artikelnummer som plockas samman 

till ett kit som då får servicebulletinens artikelnummer enligt Figur 23. Skillnaden mellan en 

vanlig shop order och en shop order som en servicebulletin är därmed att samtliga ingående 

delar på nivå 1 samlas i ett kit som bildar nivå 2 istället för att byggas ihop till en ny artikel. 

När en artikel som tillverkats genom en shop order säljs till kunden skapas precis som för 

vanliga reservdelar en kundorder. (Gustafsson, 2013)  

 

 

 

 

 

 

Vid intervjuerna med inköparna framkommer det att många av dessa servicebulletiner säljs 

maximalt en gång per kund och att nya servicebulletiner ständigt skapas. Därför vill 

inköparna på Saab inte räkna in förbrukningen av nivå 1-artiklar i shop orders som 

förbrukning i den totala försäljningsvolymen. Detta för att inköparna inte ska tro att 

efterfrågan på de ingående artiklarna ökat utan att veta att det beror på en 

försäljningsökning av servicebulletiner.  Med anledning av detta väljer studiens författare att 

inte inkludera nivå 1 artiklar när data för klassificeringen samlas in. 

Nyköping 

I Nyköping består verksamheten i större utsträckning av direkt underhåll av de flygplan som 

orten servar. På grund av denna ”produktion” går majoriteten av de inköpta artiklarna till 

tillverkningsordrar (work orders) vilket innebär att de artiklar som krävs för ett speciellt 
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73-367-55  
Nivå 1 
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Figur 23- Skapandet av en servicebulletin 
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underhåll specificeras på ordern tillsammans med information så som vilka resurser som 

krävs för underhållet. (Ljung & Backström, 2013)  

En annan ordertyp som används är kundorder. Precis som i Tannefors nyttjas denna 

ordertyp då en försäljning av artiklar görs till såväl en extern som en intern kund. Som 

nämnts i kapitel 2.2.5 Purchasing Spares består verksamheten i Nyköping främst av 

underhåll på flygplanstyperna kustbevakning, ambulansflyg och målflyg. Dessa affärer är 

skrivna med kontrakt som innebär att kundordrar inte skapas för varje underhåll som sker. 

De kundordrar som skapas från Nyköping är därmed ordrar för försäljning av enstaka 

reservdelar till andra kunder än kustbevakningen, ambulansflyg och målflyg. (Bladh, 2013)  

Även i Nyköping används Shop order och dessutom i ett bredare perspektiv än i Tannefors. 

Då det i Nyköping finns tillverkningsstationer som skapar ingående artiklar till flygplanen 

som ska servas används shop ordrarna enligt den metod som presenteras i Figur 22. Artiklar 

från nivå 1 monteras då samman till ett nytt artikelnummer på nivå 2 för att sedan monteras 

på flygplanen i Nyköping. (Bladh, 2013) Studiens författare har valt att, precis som i 

Tannefors, lämna shop orders utanför beräkningen av den totala förbrukningen vid 

klassificeringen i Nyköping. Anledningen till detta är att Saab inte vill dubbelräkna 

förbrukningen på nivå 1 och nivå 2. Dessutom tas i dagsläget hänsyn till ledtiderna på 

underliggande nivåers artiklar när beställningar för nivå 2-artiklar görs.  

6.1.2 Analys klassificering 

När den empiri som krävs för att kunna genomföra den kvantitativa utsökningen enligt 

kapitel 5.5.2 Klassificering samlats in och utsökningen gjorts kan analysen påbörjas. Denna 

analysdel kommer beskriva vilken data som väljs ut för klassificeringen, förklara vilka beslut 

som tas i och med klassificeringen, vilka grunder besluten tas på samt hur besluten kommer 

påverka klassificeringen.  

Klassning av artiklar 

Utifrån kundordrarna i Tannefors och de sammanslagna kund- och 

tillverkningsordrarna i Nyköping beräknas volymvärdet för samtliga 

artiklar. Vid beräkningen multipliceras varje artikels 

förbrukningsvolym med dess artikelvärde. När uttagsfrekvens och 

volymvärde finns beräknat för samtliga artiklar genomförs klassificeringen. 

Urval av artiklar 

Saab använder idag ett klassificeringssystem där samtliga artiklar med en uttagsfrekvens 

lägre än två gånger under den tid som gått sedan affärssystemet infördes klassas XX och 

därmed utelämnas från ABC-klassificeringen enligt kapitel 2.4 Dagens lagerstyrningssystem. 

Samma system väljs även i denna studie då artiklarna anses behöva en frekvens större än ett 

för att över huvud taget vara aktuella att lagerstyra. Dock har studiens författare valt att inte 

använda beteckningen XX för dessa artiklar utan artiklarna lämnas utan klassningsnamn.  
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Vid utsökningen av artiklar i systemet avgränsas sökningen till att endast innefatta de artiklar 

som både har ett lagervärde och har varit med på antingen kundorder eller 

tillverkningsorder under den tid IFS använts. Detta innebär att ett stort antal artiklar som 

ingår i Saabs sortiment inte kommer med i utsökningen. Dock krävs denna avgränsning för 

att kunna få fram en förbrukningshistorik och lagervärde vilka sedan är nödvändiga för att 

kunna beräkna volymvärde och ekonomisk orderkvantitet på artiklarna. Med hänsyn till 

detta har avgränsningen ändå ansetts vara den bästa lösningen av såväl studiens författare 

som gruppen för verksamhetsutveckling på Saab. I och med detta tillvägagångssätt kommer 

två typer av grupper skapas som ligger utanför de klasser som väljs att lagerstyras; artiklar 

med kostnad och historik men med en uttagsfrekvens mindre än två under de drygt två åren 

som IFS använts samt artiklar utan kostnad eller förbrukningshistorik i IFS. Samtliga artiklar i 

dessa två grupper sorteras sedan bort för den fortsatta lagerstyrningen och hamnar helt 

utanför klassificeringen. I Figur 24 illustreras hur denna utsökning av artiklar går till. 

 

Figur 24 - Genomförande för att bestämma vilka artiklar som ska klassificeras och ej. 

Den klassificering som görs är statisk och måste uppdateras manuellt. Detta innebär att 

artiklar som vid studiens genomförande inte kvalificerade in för att få en beställningspunkt 

kommer vara utan beställningspunkt även om dess uttagsfrekvens ökar. I förlängningen 

leder detta till att artiklar som är i behov av lager aldrig fångas upp i systemet om en ny 
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klassificering inte görs vilket skulle kunna resultera i förödande brister. För att fånga upp 

artiklar där förbrukningen ökat sedan klassificeringen genomfördes skapas ytterligare en 

klassificeringsklass utöver de tidigare definierade, XX, där artiklar kvalar in om de uppnått en 

uttagsfrekvens där minst två artiklar förbrukats under de tre senaste åren. Observera att XX i 

den nya klassificeringen därmed har en annan innebörd än XX i det befintliga 

klassificeringssystemet. Anledningen till att samma benämning ändå valts att användas är för 

att slippa skapa en ny benämning i IFS. XX är en tillfällig klassificering för att fånga upp 

artiklar som var lågfrekventa vid klassificeringen men sedan behöver lagerstyras. Detta 

tillvägagångssätt introduceras för att minska de negativa effekterna av en statisk 

klassificering. 

Det totala antalet artikelnummer i Tannefors minskar från 62 121 till 5 760 genom att 

exkludera artikelnummer som inte funnits med på någon kundorder sedan IFS infördes samt 

de artikelnummer som saknar lagervärde. Därefter sorteras ytterligare 2 499 artiklar in i 

gruppen med uttagsfrekvens mindre än två på de drygt två åren som IFS använts och 

slutligen hamnar antalet artiklar som klassificerades på 3 261 stycken.  I Nyköping blir 46 562 

artiklar utan klassificering, 1 759 artiklar hamnar i gruppen med uttagsfrekvens mindre än 

två på den definierade tidsperioden och antalet klassificerade artiklar blir 887 stycken. Hur 

artiklarna reduceras från 111 329 stycken till 3 261 stycken i Tannefors och 887 stycken i 

Nyköping illustreras i Figur 25. 

  

Figur 25 - Nedbrytning av artiklar i grupper 

Siffrorna i Figur 25 visar på att Saab har ett otroligt stort antal artikelnummer och att den 

allra största delen av dessa är mycket lågfrekventa eller helt utan förbrukning. I Nyköping 

har till exempel endast 5 % av artiklarna funnits med på någon typ av order sedan IFS 

infördes. Detta ligger även i linje med den teori som presenteras i kapitel 3.3.1 

Eftermarknadsservice och reservdelar. Där presenteras både Huiskonens (2001) teorier kring 

att efterfrågan på reservdelar är mer slumpartad än för vanliga produkter och Fortuin och 

Martins (1999) teorier kring att efterfrågan på reservdelar är låg och ojämn. Även Cohens et 

al (1997) resonemang angående en låg lageromsättningshastighet för reservdelslager tas 

upp i kapitlet. Författarna menar att den låga lageromsättningshastigheten bland annat 
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beror på att produktvariationerna ökat och att produktlivscyklerna minskat vilket resulterar i 

att efterfrågan på många reservdelar är låg. Detta är dock inte fallet på Saab där relativt 

stora flottor av samma flygplanstyp servats i upp till 30 år. Den låga 

lageromsättningshastigheten beror i Saabs fall snarare på att flygplanen består av en stor 

mängd olika artiklar där majoriteten av delarna byts ut ytterst sällan. 

Enligt den teori från Oskarsson et al (2006) som presenteras i kapitel 3.2 Lager gäller det för 

företagen att alltid väga fördelarna med höga lagernivåer mot de kostnader dessa genererar. 

Saab har en stor mängd artiklar med mycket låg förbrukning vilka av studiens författare 

ansetts allt för kostsamma att lagra i förhållande till den efterfrågan som finns för dessa 

artiklar. Därför kommer lagerstyrningsstrategin styra oklassade artiklar som att de inte ska 

lagras. Detta medför att dessa artiklar vare sig tilldelas någon beställningspunkt eller 

ekonomisk orderkvantitet men implicerar samtidigt inte att artikeln inte får lagras. Då 

lagerstyrningsparametrarna inte kommer ligga till grund för automatiska beställningar utan 

ett manuellt arbete måste genomföras för att planera varje order kan klassade artiklar 

komma att lagerföras om inköparen anser det lämpligt 

Gränssättning av parametrar 

När artiklarna som inte ska ingå i klassificeringen tagits bort tas grafer över ackumulerad 

uttagsfrekvens och ackumulerat volymvärde fram för både Tannefors och Nyköping. Ur 

dessa grafer söks sedan naturliga brytpunkter ifrån fördelningens utseende som kan utgöra 

gränser i klassificeringen. Som går att skåda i Figur 26 går inte några sådana naturliga gränser 

att finna varken i Tannefors eller i Linköping. 
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Figur 26 - Ackumulerad frekvens och volymvärde för Tannerfors och Nyköping 

Då naturliga brytpunkter saknas väljs i samråd med gruppen för verksamhetsutveckling på 

Saab att utgå från den tumregel som presenterades i kapitel 3.4 Artikelklassificering där 10 % 

av artiklarna utgör A-klassen, 30 % utgör B-klassen och resterande 60 % klassas som C. Vid 

gränsdragningen tar studiens författare även hänsyn till datans utseende vilket medför att 

de procentuella gränserna rubbas något. Vid gränsdragning av uttagsfrekvensen hamnar de 

procentuella tumregelgränserna ofta mitt i intervallet för en uttagsfrekvens vilket innebär 

att en bedömning görs av studiens författare för att avgöra om frekvensgränsen ska 

avrundas uppåt eller nedåt till nästa jämna heltal. Det samma gäller för volymvärden där 

någorlunda jämna volymvärden önskas som gränsvärden varför en avrundning uppåt eller 

nedåt till nästa jämna heltal görs även för dessa.  

När gränserna är satta döps de olika intervallerna för respektive parameter. Högfrekventa 

artiklar benämns H, medelfrekventa artiklar M och lågfrekventa artiklar L. För volymvärde är 

benämningarna istället A för artiklarna med högst volymvärde, B för artiklarna med 
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medelhögt volymvärde och C för artiklarna med lägst volymvärde. De absoluta och 

procentuella gränserna för klasserna presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6 - Absoluta gränser och procentuellt antal artiklar mellan varje gräns för uttagsfrekvens och volymvärde i 
Tannefors och Nyköping. 

Tannefors  

Klass Absolut 
gräns 

frekvens 
(ggr) 

Procentuell 
gräns 

frekvens (%) 

Klass Absolut 
gräns 

volymvärde 
($) 

Procentuell gräns 
volymvärde (%) 

H ≥17 9,72 A ≥8000 10,25 

M ≥5 34,04 B ≥950 31,49 

L ≥2 56,24 C ≥0 58,26 

Nyköping  

H ≥7 11,16 A ≥450 9,92 

M ≥4 20,07 B ≥25 30,22 

L ≥2 68,77 C ≥0 59,86 

 

Med de bestämda gränserna presenteras resultatet i en matris och för varje klass summeras 

antalet artiklar. Fördelningen av antalet artiklar i de nio olika klasserna ser då ut enligt Tabell 

7 och Tabell 8. 

Tabell 7 - Fördelning av antalet artiklar i de olika klasserna i Tannefors 

TN H M L 

A 151 136 46 
B 166 446 368 
C 25 502 1421 

 

Tabell 8 - Fördelning av antalet artiklar i de olika klasserna i Nyköping 

NYO H M L 

A 14 14 59 
B 48 60 160 

C 36 104 392 

 

Ur Tabell 6 går det dels utläsa att såväl uttagsfrekvenserna som volymvärdena skiljer sig 

mycket mellan Tannefors och Nyköping. En högfrekvent artikel (H) i Tannefors har en 

uttagsfrekvens på minst 17 gånger under de senaste tre åren medan motsvarande siffra i 

Nyköping ligger på 7 uttag. När det gäller volymvärde är gränsen för den gruppen med högst 

volymvärde (A) i Tannefors $8 000 medan motsvarande gräns i Nyköping är $450. Likaså 

skiljer sig gränsvärdet mellan en B-artikel och en C-artikel mycket mellan Tannefors och 

Nyköping. Detta innebär att många av de artiklar som hamnar i C-klassen i Nyköping är 
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betydligt billigare att lagra än C-artiklar i Tannefors. Siffrorna i samtliga tabeller ovan visar på 

att lagerverksamheten bedrivs i en betydligt mindre skala i Nyköping än i Tannefors och att 

de artiklar som hanteras är av ett betydligt lägre volymvärde. 

En klassificering av artiklarna i Tannefors existerar redan och ser ut enligt Tabell 2 i kapitel 

2.4 Dagens lagerstyrningssystem. Vad som skiljer den befintliga klassificeringen mot den 

som genomförts i denna studie är att gränserna för volymvärdesgruppen A sänkts från 

$10 000 per år till $8 000 per år och för B från $2 000 per år till $950 per år. Även 

frekvenserna har förändrats gentemot den befintliga klassificeringen. Gränsen för H-artiklar 

har höjts från 12 stycken till 17 stycken och gränsen för M-artiklar har ökats från 4 stycken 

till 5 stycken. Förändringen av gränserna har främst påverkat fördelningen av artiklar mellan 

de olika grupperna. I den nya klassificeringen blir klasserna som innehåller volymvärdet A 

större medan klasserna BH och CH minskar. Detta beror med största sannolikhet på att 

gränsen för A-artiklar sänktes medan gränsen för uttagsfrekvensen H höjts. Vidare nästintill 

fördubblas klasserna BH och BL vilket bör bero på att spannet för M-artiklar ökar från åtta till 

tolv. Även CM och CL-klasserna ökar. Ytterligare en anledning till att antalet artiklar har ökat 

i några klasser är att det totala antalet artiklar som ingår i klassificeringen stigit från 3081 

artiklar till 3 261 stycken. I kapitel 6.2 Beställningspunkt och 6.3 Partiformning kommer 

lagerstyrningen utvecklas vidare varför antalet artiklar i respektive klass blir relevanta. 

När gränserna är satta slås klasserna samman till ett antal grupper som ska styras 

differentierat.  

Gruppering av artiklar 

Grupperingen av artiklar görs för att få färre grupper att styra 

differentierat vilket blir mer praktiskt att hantera än nio grupper 

enligt resonemanget i kapitel 5.5.2 Klassificering. På grund av 

skillnaden i verksamheterna mellan Tannefors och Nyköping 

kommer grupperingen se olika ut på orterna, varför grupperingen 

presenteras var för sig i kommande kapitel. 

Tannefors 

I Tannefors bedrivs en kontinuerlig verksamhet med service av samma typ av flygplan, 

Saab340/2000 och Saab kommer med stor sannolikhet vara reservdelsansvariga för de flesta 

av dessa flygplan under den resterande flygtid de har. Detta innebär att artiklar som lagras 

har en möjlighet att förbrukas på lång sikt. Dock uppdateras ständigt de ingående 

komponenterna på flygplanen och nya regler kring vilka komponenter som får användas vid 

flygning uppkommer såväl internt inom Saab som från externa parter. Det kan till exempel 

handla om att vissa artiklar måste tas ur sortimentet på grund av miljömässiga skäl. Därför 

vill Saab inte hålla allt för höga lager på artiklar med låg uttagsfrekvens då dessa artiklar 

tvingas skrotas om artikeln blir obsolet. 
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Vidare säljer Tannefors majoriteten av sina reservdelar på kundorder direkt till 

flygplansoperatörerna. Operatörerna kan i de flesta fallen vända sig till konkurrerande 

leverantörer för att få tag i de artiklar de behöver om Saab erbjuder för högt pris eller för 

lång ledtid.  Saabs prissättningsmodell går i stort ut på att ett procentuellt pålägg görs på de 

artiklar som säljs till kund vilket medför att dyra artiklar inbringar en större marginal till Saab 

än billiga artiklar. Prissättningsmodellen innebär att Saab har intresse av att lagra dyra 

artiklar för att inte förlora försäljning på artiklar med höga marginaler, något som ligger i 

linje med Axsäters (1991) teori kring att det kan vara lämpligt att ha större säkerhetslager på 

de artiklar med högst täckningsbidrag vilket presenteras i kapitel 3.4 Artikelklassificering. 

Samtidigt innebär en hög servicenivå på dessa artiklar en hög lagerföringskostnad. 

För de lågvärda artiklarna kan istället den administrativa kostnaden för att hantera en 

kundorder vara större än förtjänsten på försäljningen. Detta innebär att Saab inte har 

samma intresse av att sälja denna typ av artiklar. Samtidigt skapar det goodwill för företaget 

att tillhandahålla många artiklar och ha en bra servicenivå på hela reservdelssortimentet, 

vilket ligger i linje med Saabs mål att erbjuda en hög kundnöjdhet där en hög servicenivå 

inkluderas. Även Olhager (2000) poängterar vikten av en hög servicenivå på 

reservdelssortimentet då han skriver att utebliven försäljning kan resultera i så mycket mer 

än ett förlorat täckningsbidrag, till exempel försämrad goodwill och ökade administrativa 

kostnader. Även Cohen och Lee (1990) menar i den teori som tas upp i kapitel 3.3.1 

Eftermarknadsservice och reservdelar att kundens uppfattning om företagets servicenivå kan 

vara avgörande för att behålla en kund. Dessa resonemang har legat till grund för 

grupperingen av klasserna. De grupperingar som genomförs har studiens författare tagit 

fram och baserar sig på den information som samlats in om inköpsorternas verksamhet. 

AH och AM grupperas för att kunna använda samma servicenivå då artiklarna är dyra att 

lagerhålla men samtidigt har en hög uttagsfrekvens. Jessop och Morrisson (1994) anser att 

dessa typer av artiklar ska styras genom en avvägning mellan leveransservice och kostnader, 

teorier som presenterades i kapitel 3.4 Artikelklassificering. I samma kapitel för Oskarsson et 

al (2006) ett liknande resonemang kring dessa artiklar och menar att de ska beställas hem 

ofta samtidigt som säkerhetslagernivåerna ska försöka hållas låga. Dessa teorier utgör 

grunden för den servicenivå som längre fram i rapporten sätts för denna grupp. Vidare 

innebär den höga uttagsfrekvensen att artiklarna i gruppen har en liten risk att bli osålda 

innan flygplanen skrotas och samtidigt tjänar företaget mest pengar på dessa artiklar. 

BH och BM har samma uttagsfrekvens som den tidigare gruppen och på samma sätt en låg 

risk för att bli obsoleta. Artiklarna är även billigare att lagerföra än A-artiklarna varför 

gruppen kan ges en något högre servicenivå.  

AL, BL och CL har en mycket låg förbrukning och om lager på dessa byggs innebär det en stor 

risk att Saab får skrota ett stort antal artiklar när flygplanen tas ur bruk. Då samtliga artiklar 

med en uttagsfrekvens lägre än fem gånger per år hamnar i denna kategori är värdet på 

artiklarna mycket varierande även om den absolut största delen av artiklarna hör till C-



 

79 
 

6 Undersökningsområde lagerstyrning 

klassen. Artiklar som säljs sällan och där majoriteten av artiklarna samtidigt inte inbringar 

några stora förtjänster för Saab bör ha en något lägre servicenivå varför dessa klasser 

grupperas. 

Artiklar med ett lågt volymvärde bör enligt den teori av Oskarsson et al (2006) samt Jessop 

och Morrison (1994) som presenteras i kapitel 3.4 Artikelklassificering beordras mer sällan 

och med ett lättadministrerat system. Detta ligger till grund för att klasserna CH och CM 

grupperas eftersom artiklarna är billiga att lagra och ett litet administrativt arbete för dessa 

önskas. Genom att hålla en hög servicenivå på CH och CM artiklar slipper Saab riskera att de 

får brist på billiga artiklar som då måste köpas på kort varsel vilket innebär dyra transporter 

och mycket administrativt arbete. I och med detta sätts servicenivån för denna grupp högre 

än för alla andra grupper. En illustration av artikelgrupperingen i Tannefors följer i Figur 27. 

Tannefors 
Volymvärde\Uttagsfrekvens 

H M L 

A Grupp 1 

Grupp 4 B Grupp 2 

C Grupp 3 
Figur 27 - Gruppering av klasser i Tannefors 

Nyköping 

I Nyköping ser affärerna annorlunda ut då denna verksamhet servar plan som inte är 

tillverkade av Saab själva. Kontrakten på planen i Nyköping löper mellan två och sex år och 

inför varje nyteckning av ett avtal sker förhandlingar med såväl Saab som andra 

leverantörer. Detta innebär att strategin för lagerstyrningen av artiklarna i Nyköping görs 

mer kortsiktig än strategin i Tannefors för att undvika att ha artiklar i lager som tvingas 

skrotas om en affär inte förlängs. 

Även det faktum att Nyköping inte är designägare av de plan de servar spelar in för att hålla 

tidsperspektivet på lagerstyrningsstrategin kort. Då artiklar av olika anledningar kan klassas 

som ogiltiga att använda vid flygning av flygplanstillverkarna riskerar lagret i Nyköping att 

lagerförda artiklar plötsligt inte får användas. Denna risk är större än i Tannefors där en 

närmare dialog förs mellan designavdelningen och inköp på Saab än mellan inköparna i 

Nyköping och designägarna av planen de servar. 

Ytterligare en faktor som skiljer Nyköping från Tannefors är att majoriteten av artiklarna 

används på tillverkningsorder istället för att säljas som separata reservdelar på kundorder. 

Anledningen till att artiklarna ingår i tillverkningsordrar beror på att de monteras direkt på 

flygplanen som står inne i hangaren i Nyköping för service. Om det blir brist på en artikel, 

oavsett dess klassning, kan det medföra att servicen inte kan slutföras i tid och ett flygplan 

måste stå på backen. Detta är mycket kostsamt för operatören, något som praktiskt 

återspeglar Huiskonens (2001) teori från kapitel 3.3.1 Eftermarknadsservice och reservdelar 

där han menar att de ekonomiska konsekvenserna vid en brist i en reservdel ofta blir mycket 

stora. Detta medför att artiklar med lågt volymvärde som är billiga att lagerhålla bör ha en 
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hög servicenivå för att undvika akuta inköp som kräver mycket administration och 

expressleveranser av artiklar som är billiga att lagra. Kostnaden för en expressleverans är 

betydligt högre än en vanlig leverans och kan i de fall en lågfrekvent artikel skickas med 

expressfrakt innebära att frakten kostar tusentals gånger artikelns värde.  

Med denna bakgrund och teorin från Oskarsson et al (2006) samt Jessop och Morrison 

(1994) grupperar studiens författare klasserna AH och AM som har ett högt volymvärde och 

samtidigt är hög- till medelfrekventa. Dessa artiklar kommer med största sannolikhet 

förbrukas under den tidsperiod som underhållsavtalen löper men är samtidigt dyra att 

lagerföra. Då mycket få artiklar säljs direkt på kundorder kommer Nyköping ytterst sällan 

förlora en kundorder på en enskild artikel om den inte finns i lager när förfrågan från kunden 

kommer in. Vidare orsakar brist på en högvärd artikel inte större skada än en lågvärd artikel 

vilket motiverar att hålla denna servicenivå något lägre än snittet för att inte få allt för höga 

lagerföringskostnader. 

Författarna grupperar klasserna BH och BM enligt samma resonemang som för motsvarande 

grupper i Tannefors. Dessa artiklar har en hög uttagsfrekvens men är billigare än AH och AM-

artiklarna varför en högre servicenivå än den gruppen kan hållas för dessa artiklar. 

Klasserna AL och BL är dyra att lagra och har samtidigt en stor risk att bli obsoleta. Detta 

medför att servicenivån på dessa artiklar av studiens författare har hålls lägst av samtliga 

servicenivåer i Nyköping. 

Slutligen grupperar författarna samtliga C-artiklar till en grupp. Oavsett uttagsfrekvens på 

dessa artiklar är de billiga att lagra och konsekvenserna av en brist på dessa artiklar blir lika 

stor som för en högvärd artikel. Samtidigt blir kostnaden för att akutköpa och expressfrakta 

en C-artikel mycket större i förhållande till artikelns värde än om det samma måste göras för 

en A-artikel. Detta medför att en hög servicenivå vill hållas på dessa artiklar för att inte 

riskera en brist. I Figur 28 illustreras grupperingen av klasserna i Nyköping. 

Nyköping 
Volymvärde\Uttagsfrekvens 

H M L 

A Grupp 1 
Grupp 4 

B Grupp 2 

C Grupp 3 
Figur 28 - Gruppering av klasser i Nyköping 

Vid en jämförelse av Figur 27 och Figur 28 går det utröna att den enda skillnaden i 

grupperingen uppstår i CL-klassen. I Nyköping hör denna klass till Grupp 3 medan Tannefors 

har klassen i Grupp 4.  Anledningen till detta är att man i Nyköping inte vill riskera att få brist 

på någon av de lågvärda artiklarna vilket skulle medföra expressleveranser eller försenad 

”produktion” på grund av att lågvärda artiklar inte finns i lager. Vidare består denna grupp i 

Nyköping av 392 artiklar med volymvärden under $25 vilket innebär att det i förhållande till 

Tannefors är få artiklar med mycket låga volymvärden som kommer lagerhållas. I Tannefors 
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där den största delen av artiklarna säljs på kundorder blir konsekvenserna oftast inte lika 

kostsamma vid en brist på CL-artiklar som vid en motsvarande brist i Nyköping. Vidare består 

denna grupp i Tannefors av 1 421 artiklar med ett volymvärde under $950. På grund av den 

stora artikelmängden i denna klass, den relativt höga gränsen på volymvärde och det faktum 

att en brist inte blir lika kostsam för Saab väljer rapportens författare att gruppera denna 

klass tillsammans med klasser som har en lägre servicenivå än Grupp 3. 

Grupperingen av artiklar sammanfattas i följande punktlista: 

 Högst servicenivå har Grupp 3.  

 Näst högst servicenivå har Grupp 2. 

 Näst lägst servicenivå har Grupp 1. 

 Lägst servicenivå har grupp 4. 

Då både klassificeringen och grupperingen är genomförd har såväl frågeställningen som de 

fem delfrågorna för klassificering i kapitel 5.5.2 Klassificering besvarats och studien kan gå 

vidare till att samla in empiri och analysera ett beställningspunktssystem. 

6.2 Beställningspunkt 

Stora delar av datainsamlingen för beställningspunkter är rent 

kvantitativ och dess tillvägagångssätt beskrivs därför kapitel 5.5.3 

Beställningspunkt som i sin tur baserar sig på de teoretiska 

formlerna och resonemangen kring lagerstyrningssystem. Den 

empiri som krävs för att kunna genomföra analysen finns redan 

beskriven i kapitel 2 Nulägesbeskrivning eller tidigare i samma 

analyskapitel. På grund av detta utelämnas datainsamlingsdelen ur detta kapitel. Analysen 

består av ett stort antal beräkningar och beskrivning av vilka avgränsningar som gjorts i 

insamlingsdata samt varför dessa avgränsningar gjorts. 

6.2.1 Analys beställningspunkt 

Då beställningspunkten beräknas genom Formel 9 som presenterats i kapitel 3.3.4 

Lagerstyrningssystem kommer analysen i detta steg gå ut på att fastställa säkerhetslagret 

och efterfrågan under ledtiden för samtliga artiklar som dessa beställningspunkter ska 

beräknas på.  

Framtagande av säkerhetslager 

Säkerhetslagret beräknas som tidigare beskrivits genom att 

multiplicera säkerhetsfaktorn som baseras på servicenivån för 

artikeln med standardavvikelsen. Framtagandet av servicenivån 

och standardavvikelse presenteras nedan var för sig. 
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Servicenivå 

För att kunna ta fram ett säkerhetslager för varje inköpsort krävs alltså att servicenivåer 

bestäms för de olika grupperna som artiklarna delats in i. Utifrån resonemanget under 

gruppering av artiklar i kapitel 6.1.2 Analys klassificering fastställdes hur höga 

servicenivåerna ska vara per grupp relativt varandra. För att ta fram servicenivåerna utförs 

en iterativ process där uppskattade servicenivåer sätts utifrån de riktlinjer som presenterats 

i den sammanfattande punktlistan i samma kapitel. Vidare har Saab bestämt att de vill hålla 

en total servicenivå på 90 % mot kund och produktion. För att få ut en total servicenivå som 

motsvarar 90 % summeras den andel av den totala uttagsfrekvensen som hör till respektive 

artikelklass och multipliceras med servicenivån som satts för klassen. Anledningen till att en 

total servicenivå kan beräknas genom att summera servicenivåer är att artiklarna inte är 

beroende av varandra utan kan säljas separat som reservdelar. Detta skiljer sig alltså från 

klassiskt framtagande av totala servicenivåer där artiklarna är beroende av varandra för att 

leverans ska kunna ske, till exempel att samtliga ingående artiklar till en bokhylla på Ikea 

behövs för att kunna säljas. I dessa fall måste servicenivåerna på varje ingående artikel 

multipliceras för att få ut en total servicenivå.  

Anledningen till att uttagsfrekvens per klass används som beräkningsunderlag för den totala 

servicenivån framför antalet artiklar per klass är för att en artikel med hög uttagsfrekvens 

påverkar servicenivån i högre grad än en artikel med låg uttagsfrekvens då servicenivån 

beräknas per beställning. De initiala servicenivåerna justeras sedan iterativt med hjälp av 

gruppen för verksamhetsutveckling på Saab för att den totala servicenivån ska hamna så 

nära 90 % som möjligt. Utifrån detta sätts de bestämda servicenivåerna för Tannefors enligt 

Figur 29 och i Nyköping enligt Figur 30 i samråd med gruppen för verksamhetsutveckling på 

Saab. 

Tannefors 
Volymvärde\Uttagsfrekvens 

H M L 

A 
Grupp 1 

Servicenivå: 90 % 

Grupp 4 
Servicenivå: 80 % 

B 
Grupp 2 

Servicenivå: 93 % 

C 
Grupp 3 

Servicenivå: 98 % 
Figur 29 - Bestämd servicenivå för de olika grupperna i Tannefors 
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Nyköping 
Volymvärde\Uttagsfrekvens 

H M L 

A 
Grupp 1 

Servicenivå: 80 
% 

Grupp 4 
Servicenivå: 

70 % 
B 

Grupp 2 
Servicenivå: 90 
% 

C 
Grupp 3 

Servicenivå: 98 % 
Figur 30 - Bestämd servicenivå för de olika grupperna i Nyköping 

Den totala servicenivån i Tannefors blir då 90,5 % och i Nyköping 90,3% vilket anses vara 

tillräckligt nära den servicenivå på 90,0 % som Saab önskar hålla. Anledningen till att en total 

servicenivå på exakt 90 % inte uppfylls är på grund av att jämna tal på servicenivåerna 

önskas för att underlätta beräkningen av säkerhetsfaktorn. 

När servicenivån bestäms exkluderas de oklassade artiklarna. Detta innebär att en 90 

procentig servicenivå endast garanteras på de artiklar som lagras. Den totala servicenivån för 

samtliga artiklar i Saabs sortiment skulle inte kunna nå den totala servicenivån på 90 % utan 

att Saabs lager utökades radikalt. Saab beräknar servicenivå på ett annat sätt än den 

teoretiskt är definierad enligt kapitel 3.3.2 Säkerhetslager. Definitionen Saab använder är 

mer förlåtande då den inte räknar en beställning från kunden där artikeln är slut i lager som 

brist om kunden accepterar en ledtid på artikeln. Detta antas vara fallet med majoriteten av 

de artiklar som ingår i Saabs sortiment men som ligger utanför klassificeringen varför dessa 

artiklar kan hålla en hög servicenivå utan att finnas i lager. Likaså har inköparna i Nyköping 

ofta ett par dagars framförhållning på vilka artiklar som behöver köpas hem innan de krävs i 

produktionen. Detta innebär att om artikeln inte finns i lager när förfrågan uppkommer kan 

brist undgås genom att artikeln expressbeställs innan den behöver monteras på planet. 

Därmed kan artiklar som inte finns i lager ändå bidra till en hög servicenivå så länge de kan 

köpas in snabbare än kunden behöver dem. Artiklar med mycket liten eller ingen historisk 

förbrukning under de senaste åren anses mer ekonomiska att expressbeställa än att 

lagerföra. Detta på grund av att efterfrågan är oviss och lager krävs på ett mycket stort antal 

artiklar för att försäkra sig om att en oklassad artikel finns hemma när efterfrågan 

uppkommer. 

Varje servicenivå kan med hjälp av tabellen i Bilaga 1 – Tabell över säkerhetsfaktorn för 

SERV1 omvandlas till ett k-värde. För att få ett mer exakt värde på säkerhetsfaktorn 

linjärinterpoleras de värden som tas ur tabellen. Detta görs för samtliga valda servicenivåer 

och presenteras i Tabell 9. 

Tabell 9 - Värde på säkerhetsfaktorn för varje vald servicenivå i denna studie 

Servicenivå (%) 70 80 90 93 98 

Säkerhetsfaktor, k 0,524 0,842 1,282 1,476 2,054 
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XX-artiklarna ges en automatisk servicenivå på 80 % då de artiklar som kvalificerar in med 

stor sannolikhet hamnar i en L-klass. Servicenivån för L- klassen är olika i Tannefors och 

Nyköping men det högre värdet väljs för att minska risken att brist uppstår. Då den faktiska 

beställningspunkten sedan manuellt sätts av inköparen är det viktigt att de artiklar där 

förbrukningen ökar går att söka ut för att kunna uppdatera beställningspunkten och undvika 

brist. Genom att göra en utsökning i planeringsverktyget på samtliga artiklar som tillhör en 

inköpares sortiment och som klassas XX kan inköparen manuellt fylla i faktiska 

beställningspunkter på dessa artiklar i systemet. Det är mycket viktigt att denna utsökning 

görs av inköparna med jämna mellanrum då inköpsförslagen styrs på de faktiska 

beställningspunkterna som skrivs in i systemet och inte de teoretiska som verktyget 

beräknar.  

När säkerhetsfaktorn bestämts för varje artikel går studien vidare med att beräkna 

artiklarnas standardavvikelse. 

Standardavvikelse 

Standardavvikelsen som används i denna studie beräknas enligt 4.3.1 Studiens analysmodell 

som standardavvikelse i efterfrågan under ledtiden på årsbasis, för de tre senaste åren. 

Anledningen till att årsbasis används är att uttagsfrekvensen på artiklarna är låg och 

slumpartad. Ett kortare tidsperspektiv, till exempel månadsbasis, skulle för de allra flesta 

artiklarna ge en missvisande standardavvikelse eftersom artiklarna har så lågfrekvent 

förbrukning att mätningar på månadsbasis inte är rimligt. Genom att istället mäta 

standardavvikelsen per år fås en jämnare förbrukning vilket leder till mer rättvisande 

säkerhetslager än om månadsbasis hade använts. I samråd med Saabs grupp för 

verksamhetsutveckling har det beslutats att endast tre datapunkter ska användas vid 

beräkningen, vilket kan ses i underkant för denna typ av studie. En anledning till att fler än 

tre datapunkter inte används är för att ju fler datapunkter som används desto mindre 

påverkan får varje datapunkt. Detta medför trögrörligare anpassningar vid förändringar 

vilket inte är önskvärt. 

Standardavvikelsen i efterfrågan under ledtiden tas fram genom att använda Formel 6 med 

de anpassningar av formeln som beskrevs i kapitel 5.5.3 Beställningspunkt vilket innebär att 

standardavvikelsen i efterfrågan multipliceras med roten ur ledtiden. Standardavvikelsen i 

efterfrågan beräknas i sin tur med Formel 2 baserat på den historiska efterfrågan på årsbasis. 

I affärssystemet registreras ledtiden i dagar varför dessa får räknas om till år genom att 

dividera ledtidsdagarna med 365. Standardavvikelsen i efterfrågan multipliceras för varje 

artikel på respektive lagerort med roten ur ledtiden från leverantören. 

Utifrån artiklarnas gruppering används sedan den valda säkerhetsfaktorn och beräknade 

standardavvikelsen för respektive artikel för att beräkna säkerhetslagret. 
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Framtagande av efterfrågan under ledtiden 

Den andra delen av beställningspunkten är artiklarnas efterfrågan 

under ledtiden. Detta beräknas genom att räkna ut hur stor 

medelförbrukningen per lagerort är under den ledtid respektive 

artikel har. För många av artiklarna är medelefterfrågan per 

lagerort mycket låg vilket innebär att även fast leverantörerna har 

en lång ledtid är skillnaden mellan beställningspunkten och 

säkerhetslagrets storlek liten. 

När såväl säkerhetslager och efterfrågan under ledtiden tagits fram beräknas 

beställningspunkten för samtliga artiklar genom att i programmet Microsoft Access använda 

de Queries som skapats av rapportens författare. Dessa Queries hämtar kontinuerligt data 

från databasen för att presentera data samt använder de formler som skapats för att 

beräkna standardavvikelse, säkerhetslager och efterfrågan under ledtiden. Samtliga värden 

för dessa parametrar kommer inte illustreras i denna rapport, däremot presenteras i Tabell 

10 beställningspunkterna på ett antal utvalda artiklar i Tannefors och Nyköping. 

Tabell 10 - Beräknade beställningspunkter och de parametrar de grundar sig på för ett antal slumpmässigt utvalda 
artiklar ur varje grupp i Tannefors och Nyköping 

Artikelnummer Site Grupp Medel-
förbrukning 

Standard-
avvikelse 

Ledtid 
(dagar) 

Beställnings-
punkt 

Tannefors 

3D3533-01 BL 1 9 9,20 61 7 

15-20069 DL 2 7,67 3,77 30 3 

19J69 BL 3 0,67 0,94 30 1 

447CH7 DL 4 1,33 1,89 61 1 

Nyköping 

2100-4043-00 NYO 1 3,33 2,05 30 1 

4587 NYO 2 3 1,63 0 0 

42FLW524 NYO 3 44 14,97 10 7 

5011192-1 NYO 4 3,67 4,50 5 1 

 

Vad som blir tydligt i Tabell 10 är det faktum att felaktiga parametrar slår hårt på de 

beräknade beställningspunkterna. I Nyköping har både artikeln i grupp 1 och grupp 2 en 

ledtid på 0 dagar. Då ledtiden är en variabel i beräkningen av både säkerhetslager och 

beställningspunkter kommer dessa artiklar få ett säkerhetslager och en beställningspunkt på 

noll så länge ledtiden har värdet noll. Det är därför viktigt att inköparna ser över de artiklar 

som ska styras med ett beställningspunktssystem innan en övergång till denna 

lagerstyrningsstrategi görs. För de artiklar där ledtiderna stämmer anses 

beställningspunkterna var praktiskt användbara av såväl rapportens författare som av 

gruppen för verksamhetsutveckling. 
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6.3 Partiformning 

Den sista delen för analysen av en lagerstyrningsstrategi är att 

bestämma vilka partiformningsmetoder som ska användas för olika 

artiklar samt att beräkna teoretiska orderkvantiteter för de fall 

EOQ används. Precis som för beställningspunkterna finns all den 

empiri som krävs för att kunna genomföra analysen redan 

presenterad i rapporten. Hur kvantitativ data samlas in och 

beräknas finns beskrivet i metodkapitel 5.5.4 Partiformning. Därmed utelämnas den del som 

presenterar datainsamlingen för partiformning ur denna rapport. 

6.3.1 Analys partiformning 

Vilken partiformningsmetod som kommer användas för de olika 

artiklarna utgår från den klassificering och gruppering av klasser 

som gjorts och presenteras därför för Tannefors och Nyköping 

separat. 

Tannefors 

I Tannefors ser grupperingen av artiklar ut enligt Figur 27 i kapitel 6.1.2 Analys klassificering. 

Alla grupper på denna inköpsort väljs att styras med EOQ utifrån Formel 8 beräknade på de 

data som samlats in genom Microsoft Access. Dock väljer studiens författare att tillämpa ett 

tak för täcktiden18, detta tak har satts i samråd med gruppen för verksamhetsutveckling på 

Saab och är bestämt till tre år. Detta innebär att om täcktiden för EOQ är längre än den 

maximalt bestämda täcktiden för gruppen sätts istället medelförbrukningen per år 

multiplicerat med takets nivå som den föreslagna inköpskvantiteten i planeringsverktyget. 

Anledningen till att ett tak sätts är för att artiklarnas beräknade EOQ i vissa fall kommer 

räcka under en så pass lång tid att inköpskvantiteterna inte anses rimliga av Saabs inköpare 

samt att riskerna för att artiklar blir obsoleta eller går ur sortimentet ökar med en längre 

täcktid. En av faktorerna som påverkar detta är att flygplanens framtid är osäker och Saab 

vet inte hur länge flottan kommer fortsätta flyga.  

Ett av villkoren som enligt Olhager (2000) måste gälla för att kunna använda formeln för 

ekonomisk orderkvantitet är att efterfrågan ska vara konstant och känd. Detta villkor 

uppfylls inte av de studerade reservdelarna på Saab eftersom majoriteten av dessa har en 

svårförutsägbar och okänd efterfrågan, framför allt gäller detta de mest lågfrekventa 

artiklarna. Användandet av täcktidstak kommer dock begränsa de beställda kvantiteterna 

och säkerställa att förslag på orimligt stora kvantiteter inte genereras. Därmed försvinner 

risken att osäkerheten i de lågfrekventa artiklarnas efterfrågan leder till att allt för stora 

kvantiteter beställs. Vidare skriver Olhager (2000) att totalkostnadskurvan är relativt flack 

och att den ekonomiska orderkvantiteten därför är förhållandevis okänslig för små avvikelser 

från den optimala partistorleken. Ytterligare en aspekt som gör att studiens författare valt 

                                                      
18

 Den tid EOQ kommer räcka baserat på den historiska medelförbrukningen utifrån det tidsperspektiv som 
beskrivs i kapitel 5.5.1 Tid för kvantitativ datainsamling. 
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att använda sig av EOQ som partiformningsmetod är att de beräknade kvantiteterna i många 

fall är mycket små. Detta medför att även om EOQ-beräkningen blir något felaktig på grund 

av att efterfrågan varken är konstant eller känd, kommer de rekommenderade 

orderkvantiteten ändå bara skilja några enskilda enheter, en felmarginal som kan accepteras 

i det studerade fallet. 

Vidare krävs att inköparna får ett stort förtroende för verktyget och de föreslagna 

inköpskvantiteter det genererar. Om inköpkvantiteterna är orimligt stora kommer inköparna 

snabbt överge förslagen och istället själva räkna ut vad de anser är en rimlig orderkvantitet. 

En risk vid detta förfarande är att inköparna antingen köper billiga artiklar för en allt för kort 

tidsperiod så att de administrativa kostnaderna blir små i paritet till lagerföringskostnaden. 

Alternativt kan inköparen köpa för stora lager av dyra artiklar för att försäkra sig om att inte 

få brist på sitt sortiment, något som leder till en högre lagerföringskostnad än om inköpen 

görs oftare i mindre kvantiteter. Genom att använda den föreslagna inköpskvantiteten som 

grund vid planeringen av lager kan inköparen få en användbar fingervisning om vilken 

kvantitet som faktiskt är rimligt att köpa in med hänsyn till såväl de administrativa 

kostnaderna som lagerföringskostnaderna. 

Anledningen till att taket för EOQ sätts på tre år är att det i Tannefors då endast blir C-

artiklar som kommer frångå EOQ utifrån dagens klassificering samt att Tannefors har en 

relativt lång framförhållning i sina affärer. Då detta resonemang bygger på manuell och 

erfarenhetsmässig bedömning anses de beställningar som grundar sig på EOQ där taket nås 

tillhöra partiformningsmetoden bedömd orderkvantitet. 

Oavsett teoretisk orderkvantitet kommer Saab i praktiken få frångå de teoretiska 

orderkvantiteterna med jämna mellanrum. Detta beror på att många leverantörer använder 

sig av minsta orderkvantiteter eller att artiklar måste köpas i vissa förutbestämda multiplar. 

Likaså kan leverantören i vissa fall använda kvantitetsrabatter eller andra former av 

erbjudanden som medför att den beräknade orderkvantiteten antingen måste eller bör 

frångås. 

Saab har dessutom artiklar som endast kan lagras under en viss tidsperiod innan de måste 

kasseras eller omcertifieras.  Anledningen till detta är bland annat att vissa gummi- och 

klisterartiklar så som packningar och etiketter får en nedsatt funktion efter en viss tid och 

därmed inte kan säljas till kund. För de artiklar där detta gäller finns det inlagt i systemet hur 

länge artikeln får lagras. Om lagringstiden understiger en artikels täcktid kommer 

orderkvantiteten anges för den tid artikeln får lagras istället för EOQ eller den bedömda 

orderkvantiteten. Anledningen till detta är att inköparen inte ska köpa hem artiklar som 

sedan måste kasseras på grund av att de passerat sin maximala lagringstid. Hur mycket av 

den tillåtna lagringstiden som måste finnas kvar på en artikel när den säljs till kund beror på 

hur lång tillåten lagringstid den har enligt Tabell 11. 
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Tabell 11 - Lägsta accepterade kvarvarande tid vid försäljning av artiklar med maximal lagringstid 

Tillåten lagringstid (månader) Minsta kvarvarande tid vid försäljning  

1-11 40 % 

12-23 30 % 

24-48 25 % 

49-71 20 % 

72-96 15 % 

97- 10 % 

 

Oklassade artiklar ska styras med partiformningsmetoden lot for lot. I de fall inköparen vill 

ha ett lager, trots att klassificeringen tyder på att artikel inte ska lagras, används istället 

bedömd orderkvantitet. För de artiklar som så småningom kommer klassas XX i systemet 

sätts automatiskt ett täcktidstak på 3 år då det är det tak som används för samtliga grupper i 

Tannefors. 

Nyköping 

På samma sätt som i Tannefors kommer grunden för partiformningen i Nyköping vara EOQ 

med ett tak som tagits fram i samråd med gruppen för verksamhetsutveckling på Saab. Taket 

i Nyköping kommer till skillnad från i Tannefors vara olika beroende på den gruppering som 

gjordes i kapitel 6.1.2 Analys klassificering. För samtliga grupper utom grupp 4 kommer taket 

vara två år. I grupp 4 kommer istället ett år vara taket för täcktid. Anledningen till att taken i 

Nyköping är lägre än i Tannefors är att kontrakten för affärerna i Nyköping är kortare och att 

Saab inte vill riskera att köpa hem för stora kvantiteter. Vidare använder inköparna i 

Nyköping i dagsläget en betydligt kortare planeringshorisont än inköparna i Tannefors vilket 

medför att högre tak skulle innebära att inköparna får ett mindre förtroende för de 

prognoser som presenteras i verktyget. Anledningen till att grupp 4 tilldelas ett lägre tak än 

övriga grupper är för att dessa artiklar är lågfrekventa och risken då blir större att artiklarna 

inte kommer förbrukas innan kontrakten går ut. För de artiklar som klassas XX i systemet 

sätts automatiskt ett täcktidstak på två år. Anledningen till att just detta tak väljs är för att 

studiens författare anser att de artiklar som kvalar in med största sannolikhet kommer gå in 

som en CL-artikel. 

När täcktid beräknas för artiklarna i Nyköping visar det sig att endast 5 % av artiklarna 

kommer att styras med EOQ. I Tannefors är motsvarande siffra 52 %. Skillnaden beror på att 

en stor andel av artiklarna i Nyköping har en låg kostnad i förhållande till ordersärkostnaden 

vilket genererar höga orderkvantiteter. Tillsammans med den låga förbrukningen och de 

korta kontrakten resulterar detta i att ekonomiskt optimala inköp inte går att göra på 

speciellt många artiklar. Verksamheten i Nyköping kräver att inköparen är väl insatt i 

kontraktet för den affär dit artiklarna köps så att inte för stora kvantiteter köps in under de 

sista åren av ett kontrakt. 
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När orderkvantiteten presenteras i verktyget kommer taket och den tillåtna lagringstiden tas 

hänsyn till enligt samma metod som presenterats för Tannefors. Vidare kommer artiklarna i 

Nyköping på samma sätt som i Tannefors få en speciell klassning, XX, om en artikel får en 

ökad uttagsfrekvens och därmed ska börja lagerstyras. Likaså ska oklassade artiklar styras 

med partiformningsmetoden lot for lot. 

Ett antal slumpvis utvalda artiklar presenteras i Tabell 12 för att illustrera hur resultatet av 

partiformningsberäkningarna blir. Det visar sig att de allra flesta artiklar kommer få 

rekommenderad orderkvantitet utefter det tak som är satt för den grupp de tillhör. 

Anledningen till detta är att ordersärkostnaden för många artiklar är stor i jämförelse med 

artiklarnas kostnad. Speciellt påtagligt är detta i Nyköping där artiklarna över lag enligt 

tidigare resonemang har ett mycket lågt lagervärde. I de fall artiklarna har en maximal 

lagringstid (shelf life) är det ofta just denna maximala lagringstid som utgör taket för 

orderkvantiteten. 

Tabell 12 - Beräknade orderkvantiteter och de parametrar de grundar sig på för ett antal slumpmässigt utvalda artiklar ur 
varje grupp i Tannefors och Nyköping. Den metod för orderkvantitet som valts är markerad röd. 

Artikel-
nummer 

Site Gr Medel-
förbru- 
kning 

Cost 
($) 

EOQ Q 
med 
tak 

Shelf 
Life 
(dagar) 

Q med tak  
+Shelf Life 

Rek
Q 

Tannefors  

2100-1020-
00 

BL 1 4,67 8245 2 1 0  1 

30903870 TN 2 0,33 453 2 1 3600 1 1 

23560 TN 3 26,67 9 109 80 0  80 

7227551-521 BL 4 0,33 4750 1 1 1080 0 0 

Nyköping  

5006494-1 NYO 1 0,33 287 2 1 0  1 

13889 NYO 2 2,67 47 16 8 0  8 

AS3578-251 NYO 3 2,00 4 47 6 5400 3 3 

74-451-187 NYO 4 0,33 4 46 1 0  1 

 

6.4 Avslutande kommentarer lagerstyrning 

När klassificeringen och grupperingen är gjord samt en lagerstyrningsstrategi tagits fram kan 

dessa värden utnyttjas för att prioritera planering av lager. Klassificeringen kan användas 

som riktmärke vid prioritering av artiklarnas planering. Samtliga inköpare bör ha bra koll på 

sina AH-artiklar då det är dessa som påverkar lönsamheten mest om de får brist. CL-artiklar 

kan prioriteras lägst vid planeringen då dessa artiklar har en låg förbrukning och dessutom 

genererar en lägre intäkt. 

Vidare kommer beställningspunkterna behöva uppdateras med jämna mellanrum för att 

undvika att brist uppstår på artiklar där efterfrågan förändras. På samma sätt som 

prioriteringen av planeringen bör baseras på klassificeringen bör även uppdateringen av 
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beställningspunkter göras mer frekvent för AH-artiklar än CL-artiklar för att undvika brist på 

artiklar med högt volymvärde som dessutom är högfrekventa. 

För att det verktyg som kommer utvecklas i denna studie ska fungera krävs dessutom att 

varje inköpare spenderar tid på parametervård. Om affärssystemets parametrar inte 

stämmer kommer det främst resultera i att de teoretiska beställningspunkterna blir 

felaktiga. För att inköparna ska prioritera denna aktivitet kan det krävas att mätning av 

inköparnas parametervård görs. Detta kommer dock ligga utanför denna rapport. 

Jessop & Morrison (1994) skriver att A-artiklar bör prioriteras vid riktade insatser för 

reduktion av ledtider, ökning av uttagsfrekvenser samt reduktion av ordersärkostnader och 

osäkerhet. Oskarsson et al (2006) skriver dessutom att relationen till leverantörerna för A-

artiklar bör läggas extra mycket tid på för att säkerställa en god försörjning. A-artiklar kan i 

denna studies klassificering jämställas med Grupp 1 och artiklarna i denna grupp bör 

behandlas utifrån de rekommendationer som Jessop och Morris (1994) samt Oskarsson et al 

(2006) tagit upp. 

Beställningspunkterna och partistorlekarna som visas i planeringsverktyget är baserade på 

den klass som respektive artikel fick vid klassificeringen. Klassificeringen gjordes i Excel och 

uppdateras inte kontinuerligt efter att den lästs in i affärssystemet vilket gör klassificeringen 

statiskt. Då klassificeringen är baserad på historisk data innebär det att klassificeringen med 

tiden blir utdaterad och behöver göras om. Därför rekommenderar författarna att 

klassificeringen ses över åtminstone en gång vartannat år.  

Verktyget kommer visa ”Change to XX”19 som klass för de artiklar som inte har någon 

klassificering inläst i systemet men som har en frekvens på minst två under det 

tidsperspektiv som beskrivs i kapitel 5.5.1 Tid för kvantitativ datainsamling. Denna 

information visas i verktyget men läses inte automatiskt in i systemet, därför är det av 

högsta vikt att inköparna löpande uppdaterar klassificeringen i systemet till XX när verktyget 

indikerar så.  

 

                                                      
19

 Anledningen till att verktyget kommer visa ”Change to XX” och inte bara ”XX” är för att planeringsverktyget 
inte kan ändra en artikels klassificering automatiskt, utan det måste inköparen göra manuellt. Därför behöver 
en skillnad finnas mellan artiklar som har klassen XX och de artiklar som inköparen bör byta klass på från 
ingenting till XX. 
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7 Undersökningsområde programutveckling 

Detta undersökningsområde behandlar den kravspecifikation som skapats som underlag för 

programutvecklingen av planeringsverktyget. Området inleds med information om den 

datainsamling som genomförts samt en sammanställning av de intervjusvar kring hur 

planeringsprocessen fungerar och vilka önskemål inköparna har på ett nytt 

planeringsverktyg. Analysen presenterar sedan vilken information och vilka funktioner som 

valts att tas med i verktyget och anledningen till detta. Slutligen följer den tekniska 

kravspecifikationen som används vid själva utvecklingen. 
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7.1 Datainsamling kravspecifikation 

Datainsamlingen inleds med en kartläggning över hur ett 

inköpsbeslut fattas i vid ett inköpsbeslut. Kartläggningen har gjorts 

genom intervjuer med inköparna. Vid dessa intervjuer samlades 

även information in kring vilka funktioner och vilken information 

inköparna önskar i ett nytt planeringsverktyg. Även dessa önskemål 

sammanställs i detta kapitel. 

7.1.1 Inköpsbeslutet 

Planeringen av lager inleds med att varje inköpare gör en utsökning 

ur systemet för att få fram sina inköpsförslag. Inköpsförslaget 

baseras på den planeringsmetod varje artikel använder. I dagsläget 

sker planeringen av artiklar i Tannefors med hjälp av prognos och 

säkerhetslager medan Nyköping använder sig av ett 

beställningspunktssystem men har endast satt beställningspunkter på ett litet antal artiklar. 

Utifrån inköpsförslaget ställer sig sedan inköparen ett antal frågor för att kunna besluta om 

inköpet ska genomföras eller ej. Först vill inköparen få information om vad det är för typ av 

artikel som planeringsförslaget genererar. Detta kan vara artikelns beskrivning eller vem som 

är huvudleverantör av artikelnumret. Vidare måste inköparen besluta om inköpet ska 

genomföras eller om förslaget är felaktigt. Detta gör inköparen genom att väga in 

information så som hur mycket som finns i lager, vilket behov som finns och hur 

förbrukningen sett ut historiskt. 

Utifrån detta får inköparen tre valmöjligheter vilka illustreras i Figur 31. Antingen 

konstateras det att inköpet är nödvändigt vilket i sin tur leder till frågan hur mycket som ska 

köpas. För att avgöra detta tas hänsyn till parametrar så som pris och om artikeln har en 

maximal lagringstid eller ej. Om inköparen istället konstaterar att artikeln finns i lager hos 

Saab men i ett annat lager än där efterfrågan finns kan en så kallad distributionsorder skapas 

som flyttar artiklarna från ett lager till ett annat. Vid denna flytt kan priset på artikeln vara 

relevant för att avgöra hur stora kvantiteter som ska skickas. Det sista alternativet är för 

inköparen att bestämma att inköp inte är nödvändigt utan att inköpsförslaget kommit 

felaktigt. För att släcka inköpsförslaget måste inköparen då korrigera parametrar i systemet, 

så kallad parametervård. Vid ett beställningspunktssystem innebär denna parametervård att 

beställningspunkten ändras eller att ledtiden ses över då det är dessa parametrar som 

påverkar inköpsförslaget. Vid ett system med säkerhetslager och prognos är det istället 

dessa två parametrar som justeras.  
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Figur 31 - Beslutsfrågor i inköpsprocessen 

Insamlingen av data för att fatta inköpsbesluten görs från flera olika bilder i affärssystemet. 

Vanligen börjar informationssökningen med att titta i Cross-siten där inköparen får initial 

information om artikeln, dess efterfrågan, historisk förbrukning och så vidare. Den 

information inköparen inte finner i detta verktyg får sedan hämtas från flera olika bilder 

enligt Figur 32. I figuren representerar de ljusblå rutorna på höger sida bilder i 

affärssystemet vilket innebär att i dagsläget behöver sju olika bilder öppnas för att få tillgång 

till all information som behövs. 
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Figur 32 - Dagens informationshämtning i IFS för att kunna planera ett inköp 

För att besvara den första frågan om vilken typ av artikel planeringsförslaget rör hämtas 

nästan samtlig information i Cross-siten. Om inköparen efter genomgång av samtliga frågor 

beslutar sig för att lägga en order behövs dessutom ett leverantörsnummer (Vendor nr). Ett 

och samma företag har många gånger olika leverantörsnummer i IFS, till exempel beroende 

på om de levererar till Saabs USA-lager eller mot de europeiska lagren. Denna information 

finns inte tillgänglig i Cross-site i dagsläget utan måste hämtas separat ur bilden Supplier. Det 

kan vid denna utsökning vara svårt att avgöra vilket av alla leverantörsnummer för en 

leverantör som ska användas, varför inköparna anser det vara positivt om detta nummer 

hämtas och presenteras i verktyget på samma sätt som leverantörsnamnet. 

Den största analysen gör inköparen vid fråga två där de måste avgöra om inköp behövs eller 

ej. Från Cross-siten får inköparen den initiala informationen kring hur mycket som finns i 
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lager, vilket totalt behov som finns, om det finns ordrar ute samt den historiska 

förbrukningen. Då Cross-site är uppbyggd för den inköpsverksamhet som bedrivs ifrån 

Tannefors där lagerstyrningen i dagsläget baseras på ett prognossystem och säkerhetslager 

tar dessa inköpare även hänsyn till denna prognos. För att fatta beslutet om inköp är 

nödvändigt krävs dessutom information från bilderna Inventory Transaction History, 

Inventory Part Availability Planning och Part Catalog. Ur Inventory Transaction History 

hämtas den volym som har sålts på en artikel i form av tillverkningsordrar och Shop Orders 

då dessa ordertyper idag inte inkluderas i beräkningarna över historisk förbrukning i Cross-

site. Dessutom utelämnas kundordrar till andra Saab-företag från förbrukningshistoriken 

varför även dessa måste räknas manuellt i samma bild. Ibland önskar inköparen dessutom få 

mer information kring det behov som finns i systemet, till exempel för att kunna veta vilket 

flygplan behovet ligger mot eller vilken ordertyp som skapar behovet. Även information om 

det finns artiklar som är speciellt allokerade mot ett projekt kan vara intressant för 

inköparen att veta. Information om specifikt behov och projektallokeringar hittar inköparen i 

bilden Inventory Part Availability Planning. Slutligen kan det finnas artikelnummer som har 

ersatt eller är alternativ till den utsökta artikeln, något som inköparen får information om i 

bilden Part Catalog. 

Med denna information som grund väljer inköparen om ett inköp ska göras eller inte. 

Beroende på resultatet måste inköparen bestämma hur mycket som ska köpas in eller flyttas 

från ett lager till ett annat alternativt uppdatera parametrar för att generera bättre 

inköpsförslag. För dessa beslut behöver inköparen information om vilket värde parametrar 

så som order point och safety stock har i dagsläget, något som går att finna i Cross-site. Vid 

ett inköp eller en lagerflytt är det dessutom relevant för inköparen att veta till vilket pris 

artikeln senast köptes in, något som får sökas fram i bilden Purchase Order Lines. För att 

släcka ett inköpsförslag med hjälp av parametervård måste någon av parametrarna forecast, 

safety stock eller lead time förändras. Både information om forecast och safety stock går att 

hitta i Cross-site. Ledtiden måste däremot sökas ut i bilden Inventory Part. Vid inköp önskas 

dessutom information om maximal lagringstid och vem som är ansvarig för att planera och 

köpa in den aktuella artikeln. Även denna information hittar inköparen i bilden Inventory 

Part. 

För att besluta om ett inköpsförslag ska accepteras eller ej måste inköparen alltså söka 

information i sju olika bilder, något som är tidsödande för inköparen. Genom att försöka 

samla så mycket som möjligt av denna information i ett och samma verktyg skulle 

planeringsarbetet förenklas betydligt för inköparen. 

7.1.2 Önskemål utifrån intervjuer 

Som Figur 32 visar kommer väldigt mycket information som 

inköparen behöver vid beslutet om inköp från Cross-site. Dock 

innehåller denna snabbrapport väldigt mycket information utöver 

de punkter som beskrivs i figuren, något som åskådliggörs i Bilaga 4 
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– Cross-site. Samtliga kolumner i Cross-site anses nödvändiga vid planering av åtminstone en 

person av de som intervjuats. Dock krävs en avvägning mellan hur mycket information som 

är nödvändig vid planering och hur mycket information som kan utelämnas för att hålla 

verktyget så kompakt som möjligt. Om verktyget presenterar för mycket information blir det 

långsamt att köra samtidigt som användarvänligheten sjunker om inköparen måste sålla 

bland kolumner för att få den information de faktiskt behöver. Intervjuerna används därför 

som underlag för vilken information som ska tas med i planeringsverktyget och analysen av 

vilken information som tas med eller ej presenteras i nästa kapitel. 

Utifrån intervjuerna sammanställdes en lista för vilken information som önskades av de olika 

inköparna samt vad i dagens Cross-site som kunde tas bort. I Tabell 13 presenteras samtliga 

rubriker i Cross-site och hur många av de intervjuade personerna som önskar ha denna 

rubrik kvar. 

Tabell 13 - Samtlig information från dagens Cross-site samt antalet av de intervjuade personerna som önskar behålla 
denna information eller ej 

IFS-namn Ja/Ne
j 

IFS-namn Ja/Nej IFS-namn Ja/Ne
j 

Site 9/0 Purchase Orders 9/0 Comm Grp 2 3/6 

Part No 9/0 Demand 9/0 Mrp Order Code  1/8 

Desc 9/0 New 6/3 Order Cover Time 3/6 

Primary 
Vendor 

9/0 Repaired 6/3 Order Point 5/4 

Note 9/0 Avail. Control Id 9/0 Safety Stock 4/5 

Alt Exists 8/1 Unserviceable 1/8 Fcst 12m 4/5 

On hand 9/0 Exchange Core  1/8 Fcst 13-24m 2/7 

Available  9/0 Inspected or 
Tested 

 1/8 Vol 0-12m 9/0 

Reserved 9/0 Modified  1/8 Freq 0-12m 6/3 

At Dock 1/8 Overhauled  1/8 Vol 13-24m 9/0 

Expired 1/8 As Is  1/8 Freq 13-24m 6/3 

Do In 9/0 Used  1/8 Vol 25-36m 9/0 

Do Out 9/0 Warranty Core  1/8 Freq 25-36m 6/3 

 

Utöver den information som redan finns i Cross-site tog inköparna upp information som de 

idag saknar i Cross-site samt nya funktioner de önskar av verktyget. Dessa önskemål finns 

sammanställda i Tabell 14 respektive Tabell 15. 

Tabell 14 - Sammanställning av den information som önskats av inköparna vid intervjuer 

Information Beskrivning 

Cost Inköparen önskar se det senaste inköpspriset för artikeln i respektive 
lagerort. 

Ledtid Inköparen önskar se ledtiden från Primary Vendor till respektive 
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lagerort. 

Shelf Life Inköparen önskar se den tid artikeln får lagras innan den måste 
kasseras eller uppdateras. 

Teoretisk BP Inköparen önskar se den beställningspunkt som beräknats utifrån 
Formel 9. Detta värde är en fingervisning om var 
beställningspunkten bör ligga. 

Teoretisk 
Order Q 

Inköparen önskar se den orderkvantitet som beräknats utifrån 6.3.1. 
Analys partiformning. Detta värde ger en fingervisning om hur stor 
orderkvantiteten bör vara. 

Volym i Shop 
Order 

Inköparen önskar se de artiklar som ingått i Shop orders grupperat 
per artikel och lagerort. Tre kolumner för detta görs på samma sätt 
som för volym. 

Projekt-
allokerat 

Inköparen önskar se antalet artiklar som allokerats mot ett projekt 
per artikelnummer och lagerort. 

Lagerplatser 
NYO 

Inköparen önskar se lagerplatser i Nyköping. Därefter presenteras 
samtlig information utifrån dessa lagerplatser. 

Jämförelse-
kolumn 

Inköparen önskar se om beställningspunkten ska ökas per artikel och 
lagerort efter jämförelse med den teoretiska beställningspunkten. 

Planner Inköparen önskar se vem som är ansvarig för att planera artikeln på 
olika orter. 

Price list Inköparen önskar se om artikeln ligger i prislista från leverantör. 
Price list visar då Y (Yes). 

Vendor No Inköparen önskar se leverantörsnumret på den leverantör som är 
Primary Vendor för en artikel. 

 
Tabell 15 - Sammanställning av de funktioner som önskats av inköparna vid intervjuer 

Funktion Beskrivning 

Frysa första 
kolumnen 

Inköparen önskar frysa kolumnen med lagerort vilket skulle förenkla 
avläsning av kolumner som ligger långt åt höger. 

Möjlighet att 
flytta 
kolumner 

Inköparen önskar själv kunna flytta kolumner för att få dem i en 
ordning inköparen önskar kan verktyget användas mer effektivt av 
varje inköpare. 

Lagersaldo i 
Surplus visas 

Ett Surplus-lager från den tiden flygplanen serietillverkades finns 
och utsökning av dessa artiklar måste göras i en Excel-fil. Inköparen 
önskar visualisera dessa i planeringsverktyget minskar det risken att 
köpa artiklar som finns i lager. 

Genväg från 
verktyg till 
andra 
verktyg  

Inköparen önskar kunna högerklicka i verktyget och ta sig direkt till 
andra bilder som behövs för planering. Detta skulle spara tid för 
inköparen. 

Kommentarer 
från Part 
Catalog  

I verktyget Part Catalog finns det information om varje artikel. I 
denna bild finns dessutom kommentarer om vissa artiklar. 
Inköparen önskar denna information önskas i planeringsverktyget. 

Snabbknapp 
mellan 

Inköparen önskar att ha pilknappar där man kan klicka sig från ett 
artikelnummer till ett annat där artiklarna finns i serier sparar 
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artiklar inköparen tiden det tar att söka om en artikel från sökfältet. 

 

För att utreda vilka av inköparnas önskemål som överhuvudtaget var möjliga att genomföra 

studerades affärssystemet och en nära kontakt hölls med gruppen för 

verksamhetsutveckling som har stor kunskap i hur affärssystemet är uppbyggt och fungerar. 

De frågor som inte kunde besvaras av gruppen för verksamhetsutveckling fördes vidare till 

Christer Klangeryd på Saabs dataavdelning, den avdelning på Saab som hanterar support och 

vissa typer av anpassningar i affärssystemet. 

7.2 Analys kravspecifikation 

Analysen av de krav som ställs på planeringsverktyget kommer vara 

uppdelad i två delar. Först tas en modell fram vilken innehåller den 

information som ska presenteras baserat på inköparnas önskemål 

och vad som är praktiskt möjligt att genomföra i systemet. Utifrån 

denna tas sedan en teknisk kravspecifikation fram. 

7.2.1 Urval av information 

Utifrån kartläggningen av hur planeringsprocessen fungerar har den information som önskas 

kunnat delas in i olika grupper beroende på vilket planeringsbeslut som ska tas. De fem 

grupperna som identifierats är: 

 Övergripande information. 

 Information för orderbeslut. 

 Information för parametervård. 

 Information för orderkvantitet. 

 Information för lagerflyttsbeslut. 

Utifrån dessa grupper kan sedan samtlig information i dagens Cross-site sorteras och 

analyseras. Även de tillägg som önskas i ett framtida planeringsverktyg enligt Tabell 14 

sorteras in under de olika grupperna. Varje informationspunkt analyseras sedan utefter hur 

stor vikt den har i planeringsprocessen, hur många som önskar informationen samt vad som 

är tekniskt möjligt att genomföra. Resultatet presenteras i Tabell 16 till Tabell 20. Vilken 

information som visas i de kolumner som finns med i Cross-site kommer inte förklaras, se 

istället Bilaga 4 – Cross-site.  

Övergripande information 

Den information som inköparna anser sig använda för att få allmän information om artikeln 

och som kan kopplas till rutan ”Vad är det för artikel?” i Figur 31 sorteras in i kategorin 

övergripande information. Den information som grupperas in i denna kategori presenteras i 

Tabell 16. 
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Tabell 16 - Analys av gruppen övergripande information i planeringsverktyget 

Informations-
kolumn 

Analys Tas 
med? 

Site Samtlig information som presenteras i verktyget önskas nedbruten 
per site för att kunna genomföra planeringen. Detta gör kolumnen 
högst relevant varför den tas med i verktyget. 

Ja 

Part No Artikelnumret kommer i de allra flesta fall vara den parameter 
informationen söks ut på. Detta gör fältet relevant och samtliga 
inköpare önskar se denna information varför den tas med i 
verktyget. 

Ja 

Description Beskrivningen av vad artikelnumret egentligen står för, till exempel 
en skruv eller mutter är en av de övergripande informationspunkter 
inköparen söker i första planeringssteget och önskas av alla inköpare 
varför den tas med i verktyget. 

Ja 

Primary 
Vendor 

Precis som för Description är Primary Vendor ett av de viktigaste 
informationsfälten inköparen behöver. Den används för 
offertförfrågan och vid beställning. Samtliga inköpare önskar denna 
information varför den tas med i verktyget. 

Ja 

Note I kommentarsfältet kan varje inköpare skriva egen 
planeringsinformation eller läsa information från tidigare inköpare 
för artikeln. Samtliga inköpare är överens om att kommentarsfältet 
där varje inköpare kan skriva egen planeringsinformation är viktigt 
att ha med i ett planeringsverktyg. 

Ja 

Alt Exists Samtliga inköpare utom en ser ett användningsområde för 
informationen om ett alternativt artikelnummer existerar fält även 
om få inköpare hade reflekterat över att det fanns. Om det används 
korrekt sparar det dock inköparen den tid det tar att separat 
undersöka om alternativa artikelnummer finns varför informationen 
valts att ta med i verktyget.  

Ja 

Warehouse 
Location 

Det visar sig att samtliga inköpare i Nyköping har en stor användning 
av att se den lagerplats som artikeln finns på. Anledningen till detta 
är att Nyköping styr flera olika lager på skilda orter men alla under 
samma site i affärssystemet. Därför visas information i denna 
kolumn endast för Nyköpingssiten. 

Ja 

Vendor no Förutom huvudleverantör är leverantörsnumret användbart vid 
orderläggning. Detta är information som kan spara mycket tid vid 
orderläggning varför den väljs att tas med i verktyget. 

Ja 

 

Information för orderbeslut 

Den information som inköparna anser sig använda för att få information för att avgöra om 

ett inköp ska göras eller ej och som kan kopplas till rutan ”Behövs inköp?” i Figur 31 sorteras 

in i kategorin information för orderbeslut. Den information som grupperas in i denna 

kategori presenteras i Tabell 17. 
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Tabell 17 - Analys av gruppen information för orderbeslut i planeringsverktyget 

Informations-
kolumn 

Analys Tas 
med? 

On Hand Bland den mest relevanta informationen för att kunna fatta ett 
orderbeslut är att veta hur mycket som finns i lager på varje site. 
Det är även information samtliga inköpare önskar varför den tas 
med i verktyget. 

Ja 

Available  Likväl som hur mycket som finns i lager måste inköparen ha 
information om hur många artiklar som är tillgängliga varför denna 
kolumn tas med. 

Ja 

Reserved Det som inte är tillgängligt i lager är ofta reserverat, information 
samtliga inköpare anser vara viktig och därmed tas med i verktyget. 

Ja 

At Dock Detta är en kolumn som väldigt sällan har ett värde och dessutom 
aldrig används. I samråd med utvecklingsgruppen bestäms att dessa 
artiklar istället ska räknas in i On hand varför kolumnen tas bort. 

Nej 

Expired Liksom At Dock använder inte inköparna denna information. 
utvecklingsgruppen menar att dessa artiklar ska omregistreras och 
hamna i Avail. Control Id varför kolumnen kan tas bort. 

Nej 

Do In Vid planeringen vill samtliga inköpare se vilka distributionsorder 
som är på väg in i ett lager varför denna information behålls. 

Ja 

Do Out Vid planeringen vill samtliga inköpare se vilka distributionsorder 
som är på väg ut ur ett lager varför denna information behålls. 

Ja 

Purchase 
Orders 

Vid planeringen vill samtliga inköpare se vilka inköpsorder som är på 
väg in i ett lager varför denna information behålls. 

Ja 

Demand Det är av stort intresse för samtliga inköpare att se vilket Demand 
som finns i verktyget. 

Ja 

New Hur många artiklar som är nya är information som majoriteten av 
inköparna tycker är användbar. Dock anses den inte avgörande för 
att kunna fatta ett orderbeslut varför den utelämnas från verktyget. 

Nej 

Repaired Resonemanget för denna kolumn är detsamma som för New. 
Informationen utelämnas från verktyget. 

Nej 

Avail. Control 
Id 

De artiklar som finns i lager men inte går att använda av olika 
anledningar anser samtliga inköpare är viktiga att presentera i ett 
inköpsverktyg. Stora pengar kan sparas på att reparera en artikel 
som inte är duglig istället för att beställa en ny artikel varför 
kolumnen inkluderas. 

Ja 

Unserviceable Detta fält används endast av en inköpare och då inte heller i 
samtliga orderbeslut. Då så pass få inköpare får nytta av 
informationen och den relativt enkelt går att finna i andra bilder 
utelämnas den från verktyget. 

Nej 

Exchange 
Core 

Se Unserviceable. Nej 

Inspected or 
Tested 

Se Unserviceable. Nej 

Modified Se Unserviceable. Nej 
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Overhauled Se Unserviceable. Nej 

As Is Se Unserviceable. Nej 

Used Se Unserviceable. Nej 

Warranty 
Core 

Se Unserviceable. Nej 

Comm Grp 2 Vilken klass artiklarna tillhör är information som få inköpare 
använder i dagsläget och endast tre inköpare anser att 
informationen bör vara kvar i ett planeringsverktyg. Dock bygger 
beräkningarna av beställningspunkter och orderkvantiteter på 
klassificeringen. Detta tillsammans med de användningsområden 
för klassificeringen som presenteras under kapitel 6.4 Avslutande 
kommentarer lagerstyrning gör kolumnen relevant för den framtida 
lagerstyrningen varför den välja att tas med i verktyget. 

Ja 

Vol 0-12m Tillsammans med vad som finns i lager och vilka behov som finns 
utgör den historiska förbrukningen en av grundpelarna för 
orderbeslutet. Samtliga inköpare önskar denna information varför 
den behålls i det nya verktyget. 

Ja 

Freq 0-12m Informationen om uttagsfrekvens används av majoriteten av 
inköparna men orderbeslutet grundas främst på volymhistoriken. 
Ungefärlig uttagsfrekvens går dessutom att utläsa ur klassificeringen 
varför denna kolumn väljs att uteslutas från verktyget. 

Nej 

Vol 13-24m Se Vol 0-12m. Ja 

Freq 13-24m Se Freq 0-12m. Nej 

Vol 25-36m Se Vol 0-12m. Ja 

Freq 25-36m Se Freq 0-12m. Nej 

Volym i Shop 
Order 

Det kan vara bra för inköparna i både Tannefors och Nyköping att se 
hur stor förbrukningen i Shop Orders är varför denna kolumn läggs 
till. Om Volym i Shop Order slås ihop med övriga volymer är risken 
stor att informationen blir missvisande för inköparen. 
Informationen kommer vara ett årligt snitt utifrån det tidsperspektiv 
som beskrivs i kapitel 5.5.1 Tid för kvantitativ datainsamling. 

Ja 

Projekt-
allokerat 

För delar av verksamheten är det positivt att se vad för artiklar som 
är allokerade mot olika projekt när planeringen görs. Det är dock 
svårt att programmera verktyget så att det ger tillräcklig 
information för att kunna fatta ett orderläggningsbeslut utan att 
använda andra bilder i IFS. Med hänsyn till detta utelämnas denna 
information i planeringsverktyget. 

Nej 

 

Information för parametervård 

Den information som inköparna anser sig använda för att få information om en parameter 

behöver justeras för att släcka ett inköpsförslag och som kan kopplas till rutan 

”Parametervård” i Figur 31 sorteras in i kategorin information för parametervård. Den 

information som grupperas in i denna kategori presenteras i Tabell 18. 
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Tabell 18 - Analys av gruppen information för parametervård i planeringsverktyget 

Informations-
kolumn 

Analys Tas 
med? 

Mrp Order 
Code 

Information om vilken lagerstyrningsmetod som används för 
artikeln. Denna information kan för en och samma artikel skilja sig 
mellan olika siter. Då tre olika lagerstyrningsmetoder 
(beställningspunkt, säkerhetslager och prognos samt lot for lot) 
kommer vara aktuella samtidigt kommer denna information tas med 
för att tydliggöra vilka siter som använder respektive 
lagerstyrningssystem. Detta trots att endast en inköpare nämnt att 
informationen är användbar vid intervjuerna.  

Ja 

Order Point Information om Order Point har ansetts nödvändig av de inköpare 
som idag använder sig av ett beställningspunktssystem. Då detta blir 
grunden för den nya lagerstyrningsstrategin tas kolumnen med i 
planeringsverktyget. 

Ja 

Safety Stock Information om Safety Stock har ansetts nödvändig av de inköpare 
som idag använder sig av ett system med prognos och 
säkerhetslager. Då den nya lagerstyrningsstrategin bygger på ett 
beställningspunktssystem blir denna information överflödig vid 
planering och tas därför inte med. 

Nej 

Fcst 12m Se Safety Stock. Nej 

Fcst 13-24m Se Safety Stock. Nej 

Teoretisk BP För att ge inköparna en fingervisning om var beställningspunkten 
bör ligga kommer en teoretisk beställningspunkt skrivas ut i 
planeringsverktyget. Denna kan även användas som underlag för att 
bestämma om beställningspunktsparametern bör uppdateras eller 
ej. Detta blir därmed viktig information för parametervårdsbeslutet 
och tas därmed med i verktyget. 

Ja 

Raise Order 
Point 

För att kunna söka ut vilka beställningspunkter som behöver 
uppdateras krävs ett fält som visar denna information. Då 
beställningspunkterna inte uppdateras automatiskt måste en 
utsökning av de beställningspunkter som ska uppdateras kunna 
göras. 

Ja 

 

Information för orderkvantitet 

Den information som inköparna anser sig använda för att besluta vilken orderkvantitet som 

ska beställas och som kan kopplas till rutan ”Hur mycket ska köpas?” i Figur 31 sorteras in i 

kategorin information för orderkvantitet. Den information som grupperas in i denna kategori 

presenteras i Tabell 19. 
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Tabell 19 - Analys av gruppen information för orderkvantitet i planeringsverktyget 

Informations-
kolumn 

Analys Tas 
med? 

Order Cover 
Time 

Information om Order Cover Time ligger till grund för vilka 
orderkvantiteter som behöver köpas in med dagens 
lagerstyrningsmetod i Tannefors. Eftersom den nya 
lagerstyrningsmetoden beräknar teoretiska orderkvantiteter blir 
denna information inte relevant i det nya planeringsverktyget och 
utelämnas därmed. 

Nej 

Lead Time Ledtiden är användbar för inköparna för att bestämma vilken 
orderkvantitet som ska köpas in. Likaså blir informationen 
användbar vid lagerflyttsbeslut för att avgöra om en 
distributionsorder bör göras eller om det går lika fort att köpa 
artikeln direkt från leverantören till det lager som har brist. Om 
beställningspunkterna ligger felaktigt kommer även informationen 
vara användbar för parametervård. Därför tas informationen med i 
planeringsverktyget. 

Ja 

Shelf Life Artiklarnas Shelf Life visualiserar om en artikel har en maximal 
lagringslängd och hur lång den i så fall är. Då denna information 
även kan påverka den föreslagna orderkvantiteten enligt kapitel 
6.3.1 Analys partiformning tas informationen med i 
planeringsverktyget. 

Ja 

Teoretisk 
Order Q 

För att ge inköparen en fingervisning om vilken kvantitet som bör 
köpas in när ett lager når beställningspunkten är Teoretisk Order Q 
relevant. Därför skrivs den förslagna orderkvantiteten ut i 
planeringsverktyget. 

Ja 

 

Information för lagerflyttsbeslut 

Den information som inköparna anser sig använda för att besluta om en lagerflytt ska göras 

och som kan kopplas till rutan ”Distributionsorder” i Figur 31 sorteras in i kategorin 

information för lagerflyttsbeslut. Den information som grupperas in i denna kategori 

presenteras i Tabell 20. 

Tabell 20 - Analys av gruppen information för lagerflyttsbeslut i planeringsverktyget 

Informations-
kolumn 

Analys Tas 
med? 

Cost Det senaste inköpspriset är en grund för att avgöra vilket pris som är 
rimligt vid inköp samt hur stor kvantitet som är lämplig att flytta 
mellan olika lagerplatser. Informationen underlättar inköparnas 
planering och tas därmed in i planeringsverktyget. 

Ja 

Price List Vissa inköpare önskar veta om ett pris finns i prislista eller om en 
offert måste begäras från leverantören. Då detta inte är information 

Nej 
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som finns i IFS krävs ett stort manuellt arbete för att hålla denna 
information uppdaterad, något som skulle kräva mer resurser än vad 
informationen bidrar med. På grund av detta utelämnas Price list 
från planeringsverktyget. 

Planner För att kunna göra utsökningen på vilken parametervård som 
behövs för varje inköpare måste information om vem som är 
ansvarig för planeringen av en artikel finnas med i verktyget. 

Ja 

 

7.2.2 Funktioner i planeringsverktyget 

Utöver analysen av vilken information som ska finnas med i verktyget undersöktes de sex 

funktioner som uppkom vid intervjuerna och presenterades i Tabell 14. Det verktyg som 

kommer utvecklas är en så kallad snabbrapport som IFS tagit fram för att göra enkla 

utsökningar och samla information från flera platser i en bild. Det positiva med 

snabbrapporter är att de kan utvecklas utan inblandning av IFS. Om mer avancerade verktyg 

ska skapas måste Saab betala IFS för kundanpassningar av det standardsystem som används. 

Dock innebär detta att funktionaliteten och möjligheterna för dessa rapporter är mer 

begränsad än om IFS själva hade utvecklat verktyget. Detta resulterar i att följande fyra 

funktioner inte är möjliga att integrera i verktyget: 

 Frysa första kolumnen. 

 Möjlighet att flytta kolumner. 

 Genväg från verktyg till andra verktyg. 

 Snabbknapp mellan artiklar. 

De två funktioner som då återstår är: 

 Lagersaldo i Surplus-lagret visas. 

 Kommentar från Part Catalog. 

Att få en överblick över vilket lagersaldo som finns i Surplus-lager skulle vara användbart för 

samtliga inköpsorter även om Tannefors skulle ha större användning av funktionen då 

majoriteten av artiklarna i lagret är specialdelar för flygplanen Saab340/2000. Listan över 

samtliga delar i Surplus-lagret finns idag i en Excel-fil där inköparna måste göra en separat 

utsökning varje gång en artikel ska köpas in. Den manuella utsökningen glömmer inköparna 

lätt bort vilket innebär att mycket pengar skulle kunna sparas genom att visualisera även 

dessa lagersaldon i planeringsverktyget i IFS. Innan denna studie påbörjades lämnades ett 

ärende till Saabs IT-support som skulle administrera just detta, något som dock inte 

genomförts ännu. Utan att grundfunktionen finns blir det i denna studie svårt att ta med 

informationen i verktyget. En rekommendation lämnas dock till Saab på att lägga till denna 

rad i planeringsverktyget när funktionen tillkommit i IFS. 

Kommentarerna i bilden Part Catalog är ibland uppdaterade och väl genomarbetade, dock 

finns det mycket information i dessa kommentarsfält som migrerats från gamla system och 



 

105 
 

7 Undersökningsområde programutveckling 

inte längre är aktuella. Då det i dagsläget redan finns ett kommentarsfält i 

planeringsverktyget rekommenderas att viktig information från Part Catalog manuellt 

kopieras in i det befintliga kommentarsfältet för att hålla nere antalet kolumner i verktyget 

och sortera bort så mycket irrelevant information som möjligt. 

Sammanfattningsvis är det alltså endast funktionen för att visualisera lagersaldot i Saabs 

Surplus-lager som inom en snar framtid är möjligt och aktuellt att använda i verktyget. Då 

inläsningen av dessa data till IFS inte kommer hinna genomföras innan dessa att studien 

avslutats utelämnas dock informationen i den första versionen av planeringsverktyget. 

7.2.3 Slutlig information i planeringsverktyget 

Det nya planeringsverktyget kommer alltså i en första fas endast ta hänsyn till ny 

information. Utifrån valen kring vilken information som ska finnas med i planeringsverktyget 

sorteras informationen för att presenteras i en logisk ordning. Den första grupperingen 

gjordes redan i Tabell 16 där informationen delades upp beroende på vilket planeringsbeslut 

de tillhörde. Inom varje grupp har sedan vidare sortering gjorts. Sorteringen utgår från den 

ordning dagens Cross-site presenterar information då det är ett upplägg inköparna är vana 

vid i dagsläget. Vid intervjuerna kom även vissa önskemål upp kring hur kolumnerna bör 

omstruktureras för att underlätta arbetet, något som togs hänsyn till vid sorteringen. Det 

slutliga resultatet av den information som ska ingå i det nya planeringsverktyget samt den 

ordning de ska presenteras i beskrivs i Figur 33. 
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Figur 33 - Information som ska ingå i det nya planeringsverktyget samt deras presentationsordning 

Trots att det nya verktyget har försökt fånga så mycket information som möjligt är det 

mycket svårt att presentera all information som samtliga inköpare önskar och samtidigt 

upprätthålla en hög användarvänlighet. Detta tillsammans med den begränsning som finns i 

snabbrapporten som ska användas för verktyget medför att inköparna även efter 

utvecklingen av det nya planeringsverktyget kommer behöva använda sig av andra bilder än 
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Point 
* Status 

Information för 
orderkvantitet: 
* Calculated order 
quantity 
* Lead time 
* Shelf life 

Planerings-
verktyg 
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planeringsverktyget. Utifrån den analys som genomförts i detta kapitel anser studiens 

författare dock att antalet bilder som inköparna kommer behöva kan reduceras.  

När informationen valts ut och det bakomliggande resonemanget kring varför denna 

information ska finnas med presenterats skapades en detaljerad teknisk kravspecifikation 

enligt rekommendationer från Pfleeger & Atlee (2006). Denna beskriver på en detaljerad 

nivå vilken information som ska hämtas ur affärssystemet och hur dessa data ska användas 

för att presentera pålitlig information. 

7.3 Teknisk kravspecifikation 

Kravspecifikationen är uppdelad i funktionella krav, 

designbegränsningar, processbegränsningar och icke-funktionella 

krav enligt Pfleeger & Atlees (2006) rekommendationer i kapitel 3.7 

Kravanalys. 

1.  Funktionella krav 

De funktionella kraven beskriver hur systemet ska bete sig och fungera enligt teorikapitel 3.7 

Kravanalys. Då systemet i denna studie har formen av en matris med fält som innehåller 

data hämtad från IFS eller beräkningar som gjorts med indata från IFS är majoriteten av de 

funktionella kraven specificeringar av detta. Under kapitel 2 Designbegränsningar nedan 

beskrivs hur data ska visas och hur systemet ska se ut. 

1.1 Allmänt 

Krav- 
nummer 

Krav 

1.1.1 Verktyget ska bestå av två olika vyer, en sökvy och en datapresentationsvy. 

1.1.2 Studiens författare kan endast garantera att systemet visar korrekt information 
för de artiklar vilka styrs från Tannefors eller Nyköping. Detta innebär att vissa 
kolumner, exempelvis Vol 0-12m, kan komma att visa felaktig data för övriga 
Siter. Övriga Siter fyller ändå en funktion eftersom majoriteten av informationen 
kommer vara korrekt. Det som inte gjorts är att verksamhetsanpassa verktyget 
för dessa Siter så att order som anses vara engångsförbrukningar snarare än 
återkommande förbrukning inte räknas med när verktyget visar data.   

1.1.3 När information om Customer Order hämtas ska kolumnen State i tabellen 
CUSTOMER_ORDER_LINE visa ”Invoiced/Closed”. 

1.1.4 När Customer Order hämtas ska kolumnen MARKET_CODE i tabellen 
CUSTOMER_ORDER_LINE visa ”SRP”, ”COR”, ”SNY” eller ”SSN”.   

1.1.5 När Customer Order hämtas för siten NYO från tabellen CUSTOMER_ORDER ska 
dessutom kravet AUTHORIZE_CODE = ”ROGBLA” i tabellen CUSTOMER_ORDER 
tillämpas. 

1.1.6 När information om Work Orders hämtas för Siten ”HN” så ska orderraden inte 
räknas med om kolumnen PART_PRODUCT_CODE i tabellen 
IFSAPP_MAINT_MATERIAL_REQ_LINE visar ”1RE” eller ”2RE”. 

1.1.7 Alla kundägda delar ska sorteras bort när data hämtas om Work Orders, vilket 
görs genom att sätta kolumnen PART_OWNERSHIP ≠ ”Customer Owned” i 
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tabellen IFSAPP_MAINT_MATERIAL_REQ_LINE.  

1.1.8 För Shop order finns inga speciella restriktioner utan alla orderrader ska hämtas 
från tabellen IFSAPP_SHOP_ORDER. 

1.1.9 För de kolumner som ska visa samma information som en kolumn i Quick report 
610 Cross-site Availibility ska informationen hämtas på nytt och inte tas från 
snabbrapporten. Detta för att inte göra datahämtningen långsammare är 
nödvändigt. 

1.1.10 Siten NYO ska delas upp i flera lager som visar hur stort lagret på respektive 
lagerplats inom Siten är vilket medför att Siten NYO kommer resultera i fler än en 
rad. En utförligare förklaring av hur denna uppdelning ska göras finns under krav 
3.6 Location.  

1.1.11 De fält där en beräkning gjorts och ingenting annat uppges ska avrundas uppåt 
till närmsta heltal. 

1.1.12 De fält som inte gör en beräkning utan enbart hämtar och visar ett numeriskt 
värde ska visas på heltalsformat om ingenting annat anges. 

1.1.13 Vid utsökningar ska alla Siter där artikeln finns upplagd i tabellen 
IFSAPP_INVENTORY_PART visas som träffar även om lagersaldot eller 
orderhistoriken för den aktuella Siten är noll.  

   

1.2 Sökvy 

Krav- 
nummer 

Krav 

1.2.1 Sökvyn ska ha samma funktionalitet som IFS standardiserade sökvy för 
snabbrapporter och låta användaren söka ut artiklar. Resultaten presenteras 
sedan i datapresentationsvyn. Användaren ska när som helst kunna återvända till 
sökvyn och genomföra en ny sökning genom att trycka på F3.  

1.2.2 De kolumner som användaren ska kunna använda för att söka ut artiklar i sökvyn 
är P/n, Site, Class, Mrp Order Code, Raise OP och Planner.   

 

1.3 Datapresentationsvy 

Krav- 
nummer 

Krav 

1.3.1 Datapresentationsvyn ska vara utformat som en matris, bestående av 32 
kolumner och ett antal rader som visar data om den valda artikeln i respektive 
fält.  

1.3.2 Kolumnerna ska ha rubrikerna20 Site, P/n (Part No), Desc (Description), Vendor 
no, Vendor (Primary Vendor), Note, Location (Warehouse Location), OnHand (On 
Hand), Available, Reserved, Avail Control Id, Alt Exists, Site, Demand, PO 
(Purchase Orders), DO In, DO Out, Vol 0-12m, Vol 13-24m, Vol 25-36m, Avg Vol 
SO (Volym i Shop Order), Class (Comm Grp 2), Order Code (Mrp Order Code), 

                                                      
20

 Parenteserna tillhör inte kolumnnamnet utan visar det namn som användes för kolumnen i Tabell 16 
 till  Tabell 20. 
Tabell 20, vilka utgick från Cross-sitens namn. Namnen har ändrats för att bli mer lättförståeliga samt för att 
komprimeras för att på så sätt spara plats i verktyget. 
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Order Point, Calc Order Point (Teoretisk BP), Raise OP (Raise Order Point), Calc 
Order Q (Teoretisk Order Q), Lead time, Shelf life, Cost, Planner. 

1.3.3 Artikeldata ska delas upp efter Site och visas radvis med undantag för lagret i 
Basel vilket specificeras i krav 1.3.4. Antalet rader bestäms av antalet Siter där 
artikeln ingår i sortimentet.  

1.3.4 Det tidigare lagret i London som har flyttats till Basel ska slås ihop till en rad 
kallad BL där värdet i respektive kolumn beräknas gemensamt från deras 
sammanlagda historik istället för att visas separat per Site. 

 

1.4 Kolumner 

Nedan följer en förklaring av hur data ska hämtas och vilka beräkningar som ska göras för 

respektive kolumn som ska visas i snabbrapporten. När dessa data hämtas ska även de 

generella kraven i kapitel 2. Datahämtning tas hänsyn till. Kraven anger hur data ska hämtas 

och vilka data som ska hämtas för att kolumnen ska visa rätt information. För en förklaring 

av vad kolumnen visar och varför den är relevant för inköparen se Bilaga 4 – Cross-site för de 

kolumner som finns i Cross-siten och Tabell 16 till Tabell 20.  

Namnet på kolumnerna och tabellerna i affärssystemets databas som data ska hämtas från 

är de namn som visas i Microsoft Access, vilket i vissa fall skiljer sig från ursprungsnamnen. 

Detta eftersom studiens författare inte haft behörighet eller tillgång till SQL-Developer, den 

integrerade utvecklingsmiljö som Saabs dataavdelning använder och som behövs för att 

komma åt ursprungsdatabasen. 

Krav- 
numme
r 

Kolumn Krav 

1.4.1 Site 
 

Information om Site finns med i majoriteten av alla tabeller och kan 
därför hämtas från i stort sett vilken som helst av de tabeller som 
används, exempelvis IFS_APP_INVENTORY_PART där Siten ska 
hämtas från kolumnen kallad CONTRACT.  

1.4.2 P/n Artikelnumret finns med i majoriteten av alla tabeller och kan därför 
hämtas från i stort sett vilken som helst av de använda tabellerna, 
exempelvis från IFS_APP_INVENTORY_PART där artikelnumret ska 
hämtas från kolumnen PART_NO. 

1.4.3 Desc Beskrivningen finns med i majoriteten av alla tabeller och kan därför 
hämtas från i stort sett vilken som helst av de använda tabellerna, 
exempelvis från tabellen IFS_APP_INVENTORY_PART där 
beskrivningen ska hämtas från kolumnen DESCRIPTION. 

1.4.4 Vendor no 
 

Företagsnumret (Vendor no) och företagsnamnet (Vendor) ligger 
alltid grupperade tillsammans i de tabeller där de ingår vilket gör det 
lämpligt att hämta dem samtidigt. 

1.4.5 Vendor Utsökningen av vilken leverantör som är huvudleverantör och 
hämtningen av leverantören ska göras på samma sätt som i Quick 
report 610 Cross-site Availibility. 
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1.4.6 Note Finns det ingen anteckning ska fältet vara tomt. Anteckningen ska 
hämtas på samma sätt som i Quick report 610 Cross-site Availibility. 

1.4.7 Location Kolumnen Location ska visa vilken lagerplats artikeln ligger på om 
fältet Site visar ”NYO”. Visar fältet Site inte ”NYO” ska fältet 
lagerplats lämnas tomt. Detta innebär att istället för en rad för 
artiklar som har Site ”NYO” så kommer det finns flera rader, en per 
lagerplats. 
 
Kolumnerna P/n till Note visa artikeldata precis som vanligt, för 
kolumnerna On hand till och med Avail. Control Id visas enskilt per 
lagerplats och för kolumnerna Alt Exist och framåt visa sammanlagd 
historik för alla lagerplatser inom Siten NYO. Data ska hämtas från 
kolumnen LOCATION_NO i tabellen 

IFSAPP_INVENTORY_PART_IN_STOCK.  

1.4.8 On hand Denna ska beräknas genom att göra samma beräkningar som för 
kolumnerna On hand och At dock i Quick report 610 Cross-site 
Availability och summera dessa. 

1.4.9 Available Available ska hämtas på samma sätt som kolumnen Available i Quick 
report 610 Cross-site Availability. 

1.4.10 Reserved Reserved ska hämtas på samma sätt som kolumnen Reserved i Quick 
Report 610 Cross-site Availibility. 

1.4.11 Avail. 
Control Id 

Detta ska beräknas genom att göra samma beräkning som kolumnen 
Avail. Control Id i Quick Report 610 Cross-site Availibility. 

1.4.12 Alt Exist 
 

Kolumnen Alt Exist ska visa Y om artikeln finns med i tabellen 
IFSAPP_C_PART_CHAIN och kolumnen TYPE visar antingen ”NEW” 
eller ”OPT”. 

1.4.13 Demand Demand ska hämtas på samma sätt som den görs i Quick Report 610 
Cross-site Availability. 

1.4.14 PO PO ska hämtas på samma sätt som den görs i Quick Report 610 Cross-
site Availability. 

1.4.15 Do In Do In ska hämtas på samma sätt som den görs i Quick Report 610 
Cross-site Availability. 

1.4.16 Do Out Do Out ska hämtas på samma sätt som den görs i Quick Report 610 
Cross-site Availability. 

1.4.17 Vol 0-12m 
 

Kolumnen Vol 0-12m ska visa den förbrukade volymen under de 
senaste tolv månaderna beräknat från datumet då körningen görs. 
Beräknas genom att summera den totala volymen för de ordrar som 
lagts de senaste tolv månaderna. De ordertyper som räknas in i 
volymen är Customer Order och Work Order. Informationen om 
dessa orderkvantiteter vilken ska ligga till grund för beräkningen 
hämtas från kolumnen QTY_SHIPPED i tabellen 
IFSAPP_CUSTOMER_ORDER_LINE för orderraderna i tabellen 
IFSAPP_CUSTOMER_ORDER samt i kolumnen QTY i tabellen 
IFSAPP_MAINT_MATERIAL_REQ_LINE.  

1.4.18 Vol 13-
24m 

Kolumnen Vol 13-24m ska visa den förbrukade volymen under tolv 
månader, beräknad på tidsperioden med start två kalenderår tillbaka 
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 i tiden och slut ett kalenderår tillbaka i tiden. Ska göra samma 
beräkningar och hämta data från samma tabeller som kolumnen Vol 
0-12m men med tidsperioden specificerad ovan. 

1.4.19 Vol 25-
36m 
 

Kolumnen Vol 25-36m ska visa den förbrukade volymen under tolv 
månader, beräknad på tidsperioden med start tre kalenderår tillbaka 
i tiden och slut två kalenderår tillbaka i tiden. Ska göra samma 
beräkningar och hämta data från samma tabeller som kolumnen Vol 
0-12m men med tidsperioden specificerad ovan. 

1.4.20 Avg Vol 
SO 
 

Ska hämta data från kolumnen QTY_COMPLETE i tabellen 
IFSAPP_SHOP_ORDER. Beräkningen ska göras genom att summera 
den totala förbrukningen i Shop Orders under de senaste tre åren och 
sedan dividera resultatet med 3. 

1.4.21 Class Kolumnen Class ska visa den klass artikeln hamnade i vid den ABC-
klassificeringen som ligger inne i systemet. Namn på klassen ska 
hämtas från kolumnen SECOND_COMMODITY i tabellen 
IFSAPP_INVENTORY_PART och visas om klassen är ”AH”, ”AM”, ”AL”, 
”BH”, ”BM”, ”BL”, ”CH”, ”CM” eller ”CL”. Om artikeln saknar klass ska 
artikelns sammanlagda frekvens under de senaste tre åren beräknas. 
Är denna frekvens två eller högre så ska Class fältet få värdet 
”Change to XX”, i annat fall ska fältet lämnas tomt. Frekvensen ska 
beräknas genom att summera antalet orderdatum för Customer 
Order och Work Order med kravet att leveransdatum är mindre än 
tre år från datumet då körningen görs. Leveransdatumet som ska 
användas finns i kolumnen WANTED_DELIVERY_DATE i tabellen 
IFSAPP_CUSTOMER_ORDER för Customer Order respektive 
DATE_REQUIRED i tabellen IFSAPP_MAINT_MATERIAL_REQ_LINE för 
Work Order. Dessa datum ska jämföras med dagens datum med hjälp 
av SQL-kommandot DateDiff(). 

1.4.22 Mrp Order 
Code 

Data ska hämtas från kolumnen MRP_ORDER_CODE i tabellen 
IFSAPP_INVENTORY_PART_PLANNING. 

1.4.23 Order 
Point 
 

Kolumnen Order Point ska visa artikelns beställningspunkt för de 
artiklar där beställningspunkt valts som planeringsmetod 
(MRP_ORDER_CODE kolumnen i tabellen 
IFSAPP_INVENTORY_PART_PLANNING är satt till B). 
Beställningspunkten som ska visas är den beställningspunkt som finns 
registrerad på artikeln i systemet och ska hämtas från kolumnen 
ORDER_POINT_QTY i tabellen IFSAPP_INVENTORY_PART_PLANNING. 
I de fall då ORDER_POINT_QTY är blank eller visar värdet 0 så ska 
Order Point kolumnen lämnas tom.  
 

1.4.24 Calc Order 
Point 
 

Kolumnen Calc Order Point ska visa den teoretiska 
beställningspunkten som beräknas med formeln: 

       √         
Där k är säkerhetsfaktorn,   efterfrågans standardavvikelse, LT 
ledtiden och   är artikelns medelförbrukning på årsbasis. 
 
Säkerhetsfaktorn baseras på de ovan förklarade kolumnerna Site och 
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Class enligt följande tabell:  
 

Site\Clas
s 

AH AM AL BH BM BL 

Övriga 
siter 

1,29 1,29 0,5 1,48 1,48 0,85 

NYO 0,85 0,85 0,53 1,29 1,29 0,53 

 

Site\Class CH  CM CL XX 

Övriga siter 2,06 2,06 0,85 0,85 

NYO 2,06 2,06 2,06 0,85 

 
Efterfrågans standardavvikelse   ska beräknas utifrån historisk 
förbrukning av artikeln med hjälp av formlerna nedan: 

  √
 

 
∑ (    ) 
 
     där   

 

 
∑   
 
    . 

 
Där    är artikelns förbrukade volym år i (beräknad i kolumnerna Vol 
0-12m, Vol 13-24m och Vol 25-36m ovan) och   är medelvärdet för 
artikelns förbrukning på årsbasis vilken beräknas enligt formeln ovan. 
LT är artikelns ledtid vilken hämtas från kolumnen 
EXPECTED_LEADTIME i tabellen IFSAPP_INVENTORY_PART. 

1.4.25 Raise OP 
 

Kolumnen Raise OP ska jämföra värdena i kolumnerna Order Point 
och Calc Order Point (båda finns förklarade ovan) för att 
uppmärksamma de fall där den teoretiskt beräknade 
beställningspunkten skiljer sig från beställningspunkten som finns 
inmatad i systemet. Värdet som ska visas i Raise OP-kolumnen 
baseras på kvoten x som fås då Calc Order Point divideras med Order 
Point och finns förklarad i tabellen nedan.  
 

Kvot x Raise OP 

x < 1,2  

1,2 <= x < 1,5 Prio L 

1,5 <= x < 2,0 Prio M 

2,0 <= x Prio H 

 
 

1.4.26 Calc Order 
Q 
 

Kolumnen Calc Order Q ska visa den föreslagna orderkvantiteten. 
Första steget i att ta fram den föreslagna orderkvantiteten är att 
beräkna den ekonomiska orderkvantiteten EOQ enligt formeln: 

    √
       

         
 

där   är artikelns medelförbrukning på årsbasis som beräknades 
under kolumnen Calc Order Point ovan. Cost är artikelns värde vilket 
ska anges i USD. För de Siter där priset inte är angivet i USD så ska 
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priset konverteras med hjälp av den senaste valutakursen. För att 
beräkna Cost behöver kolumnen INVENTORY_VALUE från tabellen 
IFSAPP_INVENTORY_PART_UNIT_COST_SUM hämtas samt kolumnen 
CURRENCY_RATE från tabellen IFSAPP_CURRENCY_RATE med kravet 
att kolumnen CURRENCY_CODE = ”USD”. Hur Cost sedan beräknas 
finns förklarat i tabellen nedan: 
 

Site Cost 

DL, DCAR, DCMD, DCMM, DCMN, DCNE, 
DCPC, 
DCPP, DCPR, DCSM, DLR, DLW, DLWR  

INVENTORY_VALUE 

Övriga Siter INVENTORY_VALU
E/CURRENCY_RATE 

 
Nästa steg är att beräkna artikelns täcktid, T, genom att dividera det 
beräknade EOQ-värdet med artikelns medelförbrukning på årsbasis   
enligt följande:  

  
   

 
  

När täcktiden beräknats ska den rekommenderade orderkvantiteten 
Q beräknas genom att utgå från EOQ och ta hänsyn till maximal 
täcktid och Shelf life-krav. Den maximala täcktiden som en artikel får 
köpas in för är ett, två eller tre år beroende på Site och vilken klass 
artikeln tillhör. För att säkerställa att kvantiteten som köps in inte blir 
större än den maximalt tillåtna täcktiden ska beräknad täcktid, T, 
jämföras med maximal täcktid. Detta görs under Täcktidskrav i 
tabellen nedan, där if-satserna justerar ned kvantiteten i de fall det 
behövs.  

 
När detta gjorts har en kvantitet med avseende på maximal täcktid, 
R, beräknats. Därefter ska den rekommenderade orderkvantiteten Q 
beräknas genom att jämföra R med artikelns Shelf life, M, om en 
sådan finns. Detta görs med hjälp av if-satserna under Shelf life-krav. 
 

Site Class Täcktidskrav Shelf life-krav 

Övriga 
siter 

Alla R = If(T > 3; 3    ; 
EOQ) 

Q = If(R/  > M; M   ; 
R) 

NYO  AH, AM, 
BH, BM, 
CH, CM, 
CL 

R = If(T > 2;    ; 
EOQ) 

Q = If(R/  > M; M  
  ; R) 

NYO AL, BL R = If(T > 1;  ; EOQ) Q = If(R/  > M; M   ; 
R) 

 
M ska beräknas utifrån artikelns hållbarhet enligt följande. 
Hållbarheten, D, ska hämtas ifrån kolumnen DURABILITY_DAY i 
tabellen IFSAPP_INVENTORY_PART.  
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Krav Max Lagertid, M 

D >= 2910 M = 0,1*D/365 

2160 <= D < 2910 M = 0,15*D/365 

1470 <= D < 2160 M = 0,2*D/365 

720 <= D < 1470 M = 0,25*D/365 

360 <= D < 720 M = 0,3*D/365 

D < 360 M = 0,4*D/365 

D = 0 M = R 

 
Det slutgiltiga resultatet av ovanstående steg är den 
rekommenderade orderkvantiteten, benämnd Q ovan.  

1.4.27 Ledtid 
 

Kolumnen Ledtid ska visa den ledtid som finns registrerad på artikeln, 
denna ska hämtas från kolumnen EXPECTED_LEADTIME i tabellen 
IFSAPP_INVENTORY_PART.  

1.4.28 Shelf Life 
 

Kolumnen Shelf life ska visa vilken hållbarhet artikeln har om dess 
hållbarhet är begränsad, i annat fall ska fältet lämnas tomt. Data 
hämtas från kolumnen DURABILITY_DAY i tabellen 
IFSAPP_INVENTORY_PART. 

1.4.29 Cost Kolumnen Cost ska visa det pris som användes sist Saab köpte in 
artikeln avrundat till två decimaler. Artikelns pris ska hämtas på 
samma sätt som kolumnen Max Latest Purchase i Quick report 601 
Sales Volume and Frequency. Däremot ska priset inte konverteras till 
USD vilket det görs i nämnda rapport utan istället visas i den aktuella 
valutan. 

1.4.30 Valuta Ska visa vilken valuta kostnaden i 3.28 Cost anges i. Valutan ska 
hämtas från den orderraden där det senaste priset hämtades. 

1.4.31 Planner Kolumnen Planner ska visa vilken inköpare som är ansvarig för att 
planera artikeln. Denna information hämtas från kolumnen 
PLANNER_BUYER i tabell IFSAPP_INVENTORY_PART.    

2. Designbegränsningar 

Designbegränsningarna beskriver hur gränssnittet mot användaren ska se ut, information om 

vilken typ av användare som förväntas använda systemet samt eventuella restriktioner 

relaterade till hårdvaran systemet ska köras på (Pfleeger & Atlee, 2006). Då inga specifika 

begränsningar utgörs av de arbetsdatorer systemet ska köras på kommer detta avsnitt 

enbart behandla krav relaterade till gränssnitt och förväntade användare. 

2.1 Allmänt 

Krav- 
nummer 

Krav 

2.1.1 Färgsättningen av verktyget ska göras med den standardiserade färgsättningen 
för snabbrapporter i IFS. 

2.1.2 Verktyget ska byggas i programmeringsspråket SQL då det är det språk som 
snabbrapporter i IFS skrivs i. 
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2.1.3 Verktyget skall vara anpassat till de operativa inköparna på Logistic Operations i 
Tannefors och Nyköping och använda de termer och beteckningar som dessa 
inköpare använder i dagens planeringsverktyg och i IFS. 

2.2 Sökvy 

Krav- 
nummer 

Krav 

2.2.1 Sökvyn ska ha samma design som IFS standardiserade sökvy för snabbrapporter. 

2.3 Datapresentationsvy 

Krav- 
nummer 

Krav 

2.3.1 Kolumnerna ska vara placerade i följande ordning från vänster till höger:  Site, 
P/n, Desc, Vendor no, Vendor, Note, Location, OnHand, Available, Reserved, Avail 
Control Id, Alt Exists, Site, Demand, PO, DO in, DO out, Vol 0-12m, Vol 13-24m, 
Vol 25-36m, Avg Vol SO, Class, Order Code, Order Point, Calc Order Point, Raise 
OP, Calc Order Q, Lead time, Shelf life, Cost, Planner. 

2.3.2 Raderna ska vara sorterade i bokstavsordning efter kolumnen Site. 

2.3.3 Kolumnernas bredd ska minimeras var för sig med restriktionen både hela 
rubriken och hela informationen i fälten ska synas. 

2.3.4 Rubrikernas höjd ska sättas till den standardiserade höjden för fält vid 
utsökningar i IFS. 

3. Processbegränsningar 

Processbegränsningar är restriktioner på de resurser och tekniker som används för att bygga 

systemet (Pfleeger & Atlee, 2006). Då utvecklingsdelen endast utgjort en liten del av denna 

studie och enbart involverat ett fåtal personer har antalet processbegränsningar varit få 

vilket innebär att detta avsnitt kommer hållas kort. 

Krav- 
nummer 

Krav 

3.1 Utvecklingen av prototypen ska ske i den integrerade utvecklingsmiljön Microsoft 
Access. 

 Prototypen ska huvudsakligen utvecklas av studiens författare, mätt i andel av 
utvecklingstiden ska studiens författare stå för minst 99 %. Övriga involverade i 
utvecklingsprocessen kommer vara gruppen för verksamhetsutveckling. 

3.2 Det färdiga verktyget ska utvecklas av Saabs dataavdelning tillsammans med 
studiens författare. Saabs dataavdelning ska stå för den faktiska 
programmeringen och studiens författare ska stå för logiken bakom verktyget, 
kravspecifikation och verksamhetskunskap.  

3.3 Utvecklingen av prototypen är begränsad till författarnas verksamhetsförståelse 
samt befintliga kunskaper om databaser, SQL och affärssystemet IFS.  

3.4 Utvecklingen av det färdiga verktyget är begränsad till författarnas 
verksamhetsförståelse samt Saabs dataavdelnings kunskaper om databaser, SQL 
och affärssystemet IFS. 

3.5 Utvecklingen av prototypen är begränsad till författarnas arbetsdatorer på Saab i 
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form av hårdvara samt Microsoft Access och IFS i form av mjukvara. 

3.6 Utvecklingen av det färdiga verktyget är begränsad till Saabs dataavdelnings 
arbetsdatorer på Saab i form av hårdvara samt den programvara de är utrustade 
med. 

 

4. Icke funktionella krav 

De icke funktionella kraven beskriver krav relaterade till prestanda, säkerhet, tillförlitlighet, 

underhåll, precision samt kostnad och tid för utveckling (Pfleeger & Atlee, 2006). Systemet 

som utvecklas i studien kommer fungera som ett tillägg till IFS vilket gör att säkerheten 

kommer bero av IFS säkerhet. Därför är inga separata krav gällande säkerhet nödvändigt. 

Samma resonemang gäller systemets tillförlitlighet och eventuell nedtid. Dessa kommer 

bero på IFS och inte det utvecklade systemet. Detta avsnitt kommer därför fokusera på 

resterande faktorer. 

Krav- 
nummer 

Krav 

4.1 Körtiden vid utsökning på ett artikelnummer ska maximalt ta tio sekunder.  

4.2 Den nödvändiga utbildningen för att kunna använda systemet ska enbart vara en 
genomgång av vad de olika kolumnerna visar samt hur uppdelningen mellan rader 
sker. 

4.3 Systemet ska upplevas som lättanvänt av minst 95 % av användarna.  

4.4 De beräkningar som systemet genomför ska i 99 % av fallen vara korrekta när de 
avrundats till heltal. 

4.5 De data som hämtats från affärssystemet ska i 99 % av fallen vara korrekt och 
stämma överens med ursprungskällan.  

4.6 Systemet ska vara färdigutvecklat och testat den 30 maj 2013.  
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8 Resultat 

I detta kapitel sammanställs de resultat som studien uppnått. Inledningsvis presenteras ett 

antal tabeller från kapitel 6 Undersökningsområde lagerstyrning som visar vilket resultatet 

av klassificeringen, beställningspunkterna och partiformningen blivit. Därefter presenteras 

det planeringsverktyg som utvecklats i studien. Både delen rörande lagerstyrningsstrategi 

och programutveckling avslutas med en sammanfattning av de slutsatser studien resulterat i.  
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8.1 Undersökningsområde lagerstyrning 

Den första halvan av studien genomfördes inom lagerstyrningsområdet varför en 

sammanställning av de resultat som utföll i kapitel 6 Undersökningsområde lagerstyrning 

presenteras nedan. Samtliga av dessa resultat har redan presenterats i ovan nämnda kapitel 

varpå ingen tillhörande analys medföljer.  

Framtagandet av en lagerstyrningsstrategi inleddes med en klassificering av de studerade 

artiklarna vilken sammanfattas i följande tabell.  

Tannefors  

Klass Absolut 
gräns 

frekvens 
(ggr) 

Procentuell 
gräns 

frekvens (%) 

Klass Absolut 
gräns 

volymvärde 
($) 

Procentuell gräns 
volymvärde (%) 

H ≥17 9,72 A ≥8000 10,25 

M ≥5 34,04 B ≥950 31,49 

L ≥2 56,24 C ≥0 58,26 

Nyköping  

H ≥7 11,16 A ≥450 9,92 

M ≥4 20,07 B ≥25 30,22 

L ≥2 68,77 C ≥0 59,86 

 

När klassificeringen hade gjorts och gränserna för frekvens och volymvärde hade satts 

sorterades artiklarna in i de skapade klasserna. Nedan presenteras antalet artiklar som 

hamnade i respektive klass för såväl de artiklar som styrs från Tannefors (TN) som Nyköping 

(NYO). 

TN H M L 

A 151 136 46 
B 166 446 368 
C 25 502 1421 

 

NYO H M L 

A 14 14 59 
B 48 60 160 
C 36 104 392 

 

Efter att artiklarna sorterats in i klasser samlades de klasser som har liknande egenskaper 

ihop och fyra grupper bildades för att möjliggöra differentierad styrning i praktiken. Utifrån 

artiklarnas egenskaper i grupperna sattes sedan servicenivåer för respektive grupp för att 

uppfylla Saabs mål med en total servicenivå på 90 %.  
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Med hänsyn till de bestämda servicenivåerna beräknades sedan beställningspunkter. 

Därefter bestämdes rekommenderade orderkvantiteter baserade på ekonomisk 

orderkvantitet och täcktidstak för de klassificerade artiklarna. Metoden med täcktidstak 

användes för att förhindra orimligt stora och oanvändbara inköpskvantiteter för billiga 

artiklar. Täcktidstaken sattes för respektive grupp och visualiseras tillsammans med 

gruppindelning och bestämda servicenivåer i tabellerna nedan. 

Tannefors 
Volymvärde\Uttagsfrekvens 

H M L 

A 
Grupp 1 

Servicenivå: 90 % 
Täcktidstak: 3 år 

Grupp 4 
Servicenivå: 80 % 
Täcktidstak: 3 år 

B 
Grupp 2 

Servicenivå: 93 % 
Täcktidstak: 3 år 

C 
Grupp 3 

Servicenivå: 98 % 
Täcktidstak: 3 år 

 

Nyköping 
Volymvärde\Uttagsfrekvens 

H M L 

A 

Grupp 1 
Servicenivå: 80 
% 
Täcktidstak: 2 
år 

Grupp 4 
Servicenivå: 70 % 
Täcktidstak: 1 år 

B 

Grupp 2 
Servicenivå: 90 
% 
Täcktidstak: 2 
år 

C 
Grupp 3 

Servicenivå: 98 % 
Täcktidstak: 2 år 

 

När klassificering var färdig, beställningspunkter hade beräknats och partiformning hade 

bestämts var studiens lagerstyrningsdel avslutad. I de två tabellerna nedan finns ett utdrag 

på ett antal artiklar med beräknade värden för bland annat beställningspunkt och 

rekommenderad orderkvantitet. 
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Artikelnummer Site Grupp Medel-
förbrukning 

Standard-
avvikelse 

Ledtid 
(dagar) 

Beställnings-
punkt 

Tannefors 

3D3533-01 BL 1 9 9,20 61 7 

15-20069 DL 2 7,67 3,77 30 3 

19J69 BL 3 0,67 0,94 30 1 

447CH7 DL 4 1,33 1,89 61 1 

Nyköping 

2100-4043-00 NYO 1 3,33 2,05 30 1 

4587 NYO 2 3 1,63 0 0 

42FLW524 NYO 3 44 14,97 10 7 

5011192-1 NYO 4 3,67 4,50 5 1 

 

Artikel-
nummer 

Site Gr Medel-
förbru- 
kning 

Cost 
($) 

EOQ Q 
med 
tak 

Shelf 
Life 
(dagar) 

Q med tak  
+Shelf Life 

Rek
Q 

Tannefors  

2100-1020-
00 

BL 1 4,67 8245 2 1 0  1 

30903870 TN 2 0,33 453 2 1 3600 1 1 

23560 TN 3 26,67 9 109 80 0  80 

7227551-521 BL 4 0,33 4750 1 1 1080 0 0 

Nyköping  

5006494-1 NYO 1 0,33 287 2 1 0  1 

13889 NYO 2 2,67 47 16 8 0  8 

AS3578-251 NYO 3 2,00 4 47 6 5400 3 3 

74-451-187 NYO 4 0,33 4 46 1 0  1 

 

8.1.1 Sammanfattande resultat lagerstyrning 

I dagsläget är det stor skillnad gällande mognadsgraden för lagerstyrning mellan de olika 

inköpsorterna på Saab. Detta beror i stor utsträckning på hur mycket arbete som historiskt 

lagts på att ta fram lagerstyrningsstrategier och hur affärerna ser ut på de olika 

inköpsorterna. Syftet med denna rapport är därför att utforma en lagerstyrningsstrategi för 

de lager som styrs ifrån Tannefors och Nyköping. 

Det har visat sig vara komplicerat att fastställa en lagerstyrningsstrategi för reservdelar på 

grund av deras låga frekvens och slumpartade förbrukning, något som även betonas i de 

teorier kring eftermarknadsservice som belysts i denna studie. Vidare försvåras 

lagerstyrningen i Saabs fall av affärernas utseende. Då det är oerhört dyrt att tvingas ha 

flygdugliga flygplan stående på marken på grund av en saknad reservdel tvingas Saab ofta till 

kostsamma expressfrakter av reservdelar. Detta introducerar ytterligare en faktor att ta 
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hänsyn till i det redan svåra beslutet om en artikel ska lagerföras eller ej. Dessutom finns en 

osäkerhet i hur länge Saabs flygplan kommer flyga samt om servicekontrakten i Nyköping 

kommer förlängas vilket ökar riskerna med lagerföring. 

På grund av reservdelarnas låga förbrukning har endast 3,7 % av de studerade artiklarna 

kunnat tilldelas en klassificering samtidigt som dessa utvalda artiklar står för 87 % av antalet 

efterfrågade artiklar under de drygt två åren affärssystemet använts. Detta tyder på att en 

hög servicenivå kan nås relativt enkelt genom klassificering och analys av artiklarnas 

egenskaper men att teoretiska servicenivåer på uppemot 100 % skulle vara kostsamma att 

uppnå med tanke på det stora antalet artiklar.      

För billiga artiklar med låg förbrukning har ett täcktidstak valts att användas om den 

rekommenderade partiformningsmetoden är baserad på ekonomisk orderkvantitet. Detta är 

nödvändigt eftersom höga täcktider medför praktiska problem i form av att affärerna kan 

förändras, artiklar kan försvinna på lagret och att lagerlokalerna inte räcker till utan en 

begränsning på orderkvantiteten. Vidare är det viktigt att de rekommenderade 

orderkvantiteterna är rimliga för att inköparna ska få förtroende för verktyget när det införs. 

Att många av artiklarna slår i täcktidstaket stärker ytterligare slutsatsen att reservdelarnas 

egenskaper gör dem svåra att styra. 

En helt optimal lagerstyrningsstrategi har visat sig vara svår att ta fram för de inköpsorter 

som undersökts på grund av den låga förbrukningen och affärernas speciella utseende. Även 

om en grundstrategi tas fram för orterna är det svårt att komma ifrån det faktum att flera 

inköp kommer behöva göras ad hoc. Dock utgör en väl utarbetad lagerstyrningsstrategi en 

tydlig grund för hur inköpsarbetet bör fungera vilket förhoppningsvis skapar en positiv 

attityd till inköpsarbetet. Likaså kan denna strategi fylla en del av det tomrum gällande 

information kring hur inköpsprocessen ska se ut som flera inköpare upplever existerar i 

dagsläget. 

8.2 Undersökningsområde programutveckling 

Den andra halvan av studien genomfördes inom programutvecklingsområdet varför en 

sammanställning av de resultat som utföll i kapitel 7 Undersökningsområde 

programutveckling presenteras nedan. Först kommer den modell av planeringsverktyget 

som tagits fram i ovan nämnda kapitel presenteras. Därefter följer en presentation av det 

framtagna planeringsverktyget vilket utvecklats baserat på kravspecifikationen som avlutade 

kapitel 7 Undersökningsområde programutveckling. Utvecklingen av planeringsverktyget 

inleddes med en kartläggning av planeringsprocessen för inköp följt av en datainsamling av 

de krav och önskemål som fanns på verktyget. Dessa analyserades och resulterade i en 

modell för vilken information planeringsverktyget skulle innehålla vilken presenteras i bilden 

nedan. 
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Baserat på den framtagna modellen och den prototyp som studiens författare tagit fram 

utvecklades sedan planeringsverktyget som en snabbrapport i affärssystemet av Saabs 

dataavdelning. Planeringsverktyget är uppbyggt på en sökvy från vilken inköparna kan söka 

ut artiklar efter antingen Partnummer, Site, Class, Mrp Order Code, Raise OP och Planner. 

Det är även möjligt att kombinera dessa parametrar och söka på flera parametrar samtidigt 

vilket gör att inköparna kommer kunna använda verktyget för att hantera många av de 

Inköpsförslag 

Behövs inköp? 

Beställningspunkt 

Information för 
orderbeslut: 
* On hand 
* Available 
* Reserved 
* Avail Control Id 
* Alt exist 
* Demand 
* PO 
* DO in 
* DO out 
* Volume  
* Volume Shop 
Order 
* Class 

Part 
number 

Övergripande 
information: 
* Site 
* Part number 
* Description 
* Vendor nr 
* Primary Vendor 
* Note 
* Warehouse 
Location 

Vad är det för 
artikel? 

Parameter-
vård 

Hur mycket 
ska köpas? 

Distributions-
order 

Ja Nej 
Nej, men 
lagerflytt 

Information för 
lagerflyttsbeslut: 
* Cost 
* Planner 

Information för 
parametervård: 
* MRP Order Code 
* Order Point 
* Calculated Order 
Point 
* Status 

Information för 
orderkvantitet: 
* Calculated order 
quantity 
* Lead time 
* Shelf life 

Planerings-
verktyg 



 

123 
 

8 Resultat 

behov som de möter i sitt dagliga arbete. Exempelvis kan utsökning efter 

beställningspunkter som är för låga och behöver höjas göras genom att söka efter ”Prio H” 

I exemplet nedan görs en utsökning på alla artiklar som både har ett partnummer som börjar 

på ”H”, i lagret ”TN”, har klassificeringen ”CM” och planeras av inköparen med beteckning 

”HANGUS”.  

 

Planeringsverktyget söker då igenom hela affärssystemets databas och presenterar 

information om de artiklar som möter kraven som specificerats i sökrutan. Resultatet av 

utsökningarna består av 31 kolumner som användaren kan scrolla mellan eftersom alla inte 

kan visas samtidigt. Resultatet av exempelutsökningen visas nedan, uppdelat på tre bilder 

för att få med samtliga kolumner. 
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Från detta resultat kan man exempelvis se att det finns 12 stycken av artikel H0V3-4650224 i 

lager i Tannefors men att en av dessa är på väg ut till en annan Site som en 

distributionsorder. Verktyget förtäljer även att denna artikel är en form av adapter till 

bromsar som tillhandahålls av Saab AB, Aeronautics vilka har Vendor Nr S3627. Scrollar 

användaren till höger (den undre bilden i denna rapport) kan det utläsas att artikeln haft en 

förbrukning på noll, noll, ett i Tannefors de sista tre åren. Vidare tillhör artikeln klassen CM, 
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har en beställningspunkt på 0 i systemet, har en föreslagen beställningspunkt på 1 enligt den 

framtagna lagerstyrningsstrategin, har en rekommenderad orderkvantitet på 1, ledtid på 60 

dagar och köptes vid det senaste inköpstillfället in för 1646 SEK.  

8.2.1 Sammanfattande resultat programutveckling 
Studien har resulterat i ett verktyg som tar hänsyn till den framtagna lagerstyrningsstrategin 

och som i nuläget är fullt fungerande för verksamheten i såväl Tannefors som Nyköping. 

Med vissa mindre tillägg i källkoden skulle verktyget fungera för samtliga inköpsorter inom 

Saab Support & Services. Verktyget tillsammans med den utformade lagerstyrningsstrategin 

möjliggör ett mer likartat arbetssätt för inköpsorterna vilket i sin tur kan resultera i större 

möjlighet till rörlighet och samarbete dem emellan. 

Vid en övergång till ett beställningspunktssystem är detta verktyg en nödvändighet för att 

kontinuerligt kunna följa upp förändringar av beställningspunkter i det affärssystem som 

används. Då verktyget har utformats utifrån de intervjuer som hållits med inköparna anses 

verktyget vara väl anpassat för den operativa verksamheten. I och med verktyget får 

inköparna en teoretisk grund till de inköpsbeslut som ska fattas, något som saknas i dagens 

systemstöd. De teoretiska beräkningarna av beställningspunkt och orderkvantitet 

tillsammans med visualiseringen av parametrar som påverkar ett inköpsbeslut ska göra 

inköpsbeslutet lättare. Verktyget utgör även grunden till den parametervård rörande 

beställningspunkter som kommer behöva införas vid en övergång till ett 

beställningspunktssystem. 

Eftersom orternas nya lagerstyrningsstrategier är baserade på en gemensam metodik finns i 

och med denna rapport ett ramverk för hur såväl klassificering, 

beställningspunktsberäkningar och orderkvantitetsberäkningar bör göras om strategin ska 

användas i full skala även på andra inköpsorter. Trots att viss handpåläggning krävs, både vid 

utformandet av lagerstyrningsstrategin och för att den ska slå igenom i planeringsverktyget, 

utgör denna studie basen för en användbar lagerstyrningsstrategi för samtliga inköpsorter 

inom Support & Services, division Air. 
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9 Diskussion 

Detta kapitel inleds med en presentation av den problematik som kan förekomma vid 

användandet av lagerstyrningsstrategin och planeringsverktyget följt av ett avsnitt kring hur 

väl undersökningen besvarar studiens syfte. Två kapitel, tillförlitlighet och metodval, 

granskar kritiskt i vilken utsträckning läsaren kan lita på studiens resultat och de metoder 

som använts. Följande kapitel består av en diskussion kring hur studiens avgränsningar och 

direktiv har påverkat resultatet. Slutligen ges ett antal uppslag kring vidare forskning inom 

området. 
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9.1 Problematik vid användning 

Det finns ett antal problem som kan uppkomma vid användning av den framtagna 

lagerstyrningsstrategin och det utvecklade planeringsverktyget. Dessa förklaras i nedan 

kapitel.  

9.1.1 Helautomatisering svårt 

Om den framtagna lagerstyrningsstrategin och det utvecklade planeringsverktyget införs och 

ger goda resultat vore ett naturligt nästa steg att utöka verktyget från att endast ge 

rekommendationer till att göra automatiska beställningar när lagernivån för en artikel 

hamnar under beställningspunkten. Ett sådant helautomatiserat system blir dock svårt att ta 

fram eftersom de beaktade reservdelsartiklarna har särskilda egenskaper vilka gör dem 

svårstyrda. Det krävs viss sortiments- och affärskunskap hos inköparna för att inköpen ska bli 

lyckosamma. Exempelvis måste inköparna hålla koll på när kontrakten för supportaffärerna 

går ut. Att köpa hem stora lager av artiklar som riskerar att få skrotas då kontraktet löper ut 

får negativa ekonomiska konsekvenser men är inget som planeringsverktyget klarar av att 

hantera. Av anledningar likt denna är det svårt att ta fram ett välfungerande 

helautomatiserat system. 

9.1.2 Svårt att radera felaktiga rekommendationer  

För att hålla beställningspunkterna på hela sortimentet uppdaterade krävs att inköparna 

löpande använder planeringsverktyget för att söka ut de artiklar där beställningspunkten bör 

ökas. Detta bör inköparna göra med hjälp av Raise OP-kolumnen vilken jämför teoretiskt 

beräknad beställningspunkt med den faktiska beställningspunkten i systemet. Dessa 

utsökningar är ett bra sätt att underhålla beställningspunkterna men lider av ett relativt stort 

problem. Om inköparen med hjälp av sin verksamhetskunskap anser att den satta 

beställningspunkten är korrekt trots att verktyget ger utslag och rekommenderar att 

beställningspunkten borde höjas går det inte att dölja rekommendationen. Detta medför att 

ändringsförslaget kommer komma upp vid varje utsökning trots att inköparen fattat ett 

beslut angående artikeln. Det enda spåret inköparen kan sätta för sina beslut är att skriva en 

kommentar om att beställningspunkten inte bör ändras. Om det för många artiklar är så att 

inköparen inte är enig med verktyget kan detta bli ett problem eftersom dessa artiklar 

kommer dyka upp varje gång det görs en utsökning efter vilka beställningspunkter som bör 

ändras görs. 

9.1.3 All information kan inte inkluderas 

Planeringsverktyget utformades utifrån beslutsprocessen vid inköp, Cross-siten samt genom 

intervjuer med inköparna. Under dessa intervjuer uppkom många förslag och önskemål 

varav vissa var relevanta för hela verksamheten medan andra enbart skulle vara till nytta för 

en enskild inköpare. Målet med verktyget var att samla den information som behövs vid ett 

inköpsbeslut i en bild för att underlätta arbetsprocesserna. Samtidigt är det av vikt att 

mängden data som visas i verktyget begränsas så att den blir överskådlig och snabb att söka 

ut. Av denna anledning prioriterades vissa önskemål av information bort till förmån för 
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användarvänlighet. Resultatet av detta är att all information som varje enskild inköpare 

önskar inte finns med i verktyget, varpå vissa inköpare kommer behöva använda även andra 

bilder som komplement. Lösningen är alltså inte helt optimal för varje berörd inköpare men 

då planeringsverktyget är utformat med hela inköpsorganisationen i fokus kunde inte alla 

individers intressen tillgodoses.   

9.1.4 Långsam utsökning 

Vid utsökning av en enskild artikel i verktyget möter verktyget de krav som ställs på 

utsökningstid med marginal. Uppskattningsvis tar en enstaka artikelutsökning två till tre 

sekunder. Däremot tar utsökningar av ett större antal artiklar, så som alla ”Change to XX”-

artiklar eller alla artiklar i en speciell klass, betydligt längre tid. Vid dessa utsökningar kan 

affärssystemet behöva jobba i flera minuter innan ett resultat presenteras. Risken med 

långsamma utsökningarna är att inköparna inte använder verktyget i den utsträckning som 

hade önskats då de inte orkar vänta på resultatet. Att utsökningen på enstaka artikelnivå går 

snabbt ses ändå som något positivt då det är denna utsökning som kommer användas mest 

frekvent. Förhoppningsvis ser inköparna då fördelarna med verktyget och använder även de 

mer avancerade utsökningarna trots att de tar tid.  

9.2 Besvarande av syfte 

För att bedöma om studiens resonemang, slutsats och rekommendationer är tillförlitliga 

måste en diskussion kring huruvida studiens syfte besvarats föras. Studiens syfte lyder: 

”Syftet med denna rapport är att utforma en lagerstyrningsstrategi baserad på ett 

beställningspunktssystem för de lager som styrs ifrån Tannefors och Nyköping inom Saab 

Support & Services. Därefter ska ett gemensamt planeringsverktyg för de nya 

lagerstyrningsstrategierna utvecklas med avsikt att stödja inköpsbesluten i den dagliga 

verksamheten.” 

I kapitel 8 Resultat har konstaterats att en gemensam lagerstyrningsstrategi för lagren i 

Tannefors och Nyköping baserad på ett beställningspunktssystem har kunnat utformas. Även 

ett gemensamt planeringsverktyg baserat på den framtagna lagerstyrningsstrategin har 

utvecklats. Detta i kombination med att studien har tagit hänsyn till reservdelarnas speciella 

egenskapers och vilka förutsättningar som gäller på Support & Services som helhet samt de 

enskilda inköpsorterna, gör att författarna anser att studiens syfte är besvarat.  

9.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i studiens resultat och slutsatser beror till hög grad på den metod som 

använts i studien. En studie kan omöjligt täcka in alla möjliga tillvägagångssätt utan metoden 

är alltid en avvägning mellan praktisk genomförbarhet och tillförlitlighet i resultat och 

slutsatser. Därför bör de val som gjorts vid utformandet av studiens metod diskuteras för att 

tydliggöra fördelar och nackdelar med det tillvägagångssätt som valts.  
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9.3.1 Standardavvikelse 

Beräkningarna av standardavvikelse i efterfrågan som gjorts i studien är baserade på 

historisk efterfrågedata för respektive artikel. Vid dessa beräkningar har framför allt två 

beslut tagits, vilket tidsspann beräkningarna ska baseras på och hur stora intervallen som 

bildar en datapunkt ska vara.  

Väljs en lång tidsperiod fås ett större datamaterial och precisare beräkningar vilket är 

positivt, men samtidigt kommer varje enskild datapunkt få lägre inverkan vilket gör att 

standardavvikelsen kommer anpassa sig väldigt långsamt vid efterfrågeförändringar. Det 

motsatta scenariot med en kort tidsperiod ger ett litet datamaterial och lägre statistisk 

säkerhet men istället högre reaktivitet vid förändringar. Tidsspannet bestämdes slutligen 

tillsammans med Saab till tre års historik då det bedömdes vara en bra avvägning mellan en 

stor datamängd vilket medför statistisk säkerhet och känslighet för ny data. Hade en annan 

tidsperiod valts skulle standardavvikelsen och därmed beställningspunkterna sett 

annorlunda ut. Då standardavvikelsen är ett medelvärde av avvikelser ska inte en förändring 

av tidsperioden påverka väntevärdet av artiklarnas standardavvikelse. Därför anser 

författarna att standardavvikelserna är tillförlitliga med avseende på den valda tidsperioden. 

När tidsperioden bestämts återstår beslutet om hur långa mätintervallerna ska vara, det vill 

säga hur många datapunkter tidsperioden ska delas upp i. Enligt Mattsson (2007) ger 

mätningar på kortare intervall större noggrannhet och mindre variationer. Samtidigt riskerar 

variationerna i denna studie att bli högre med allt för korta intervall på grund av 

reservdelarnas lågfrekventa och till synes slumpartade förbrukning. Detta innebär att 

beslutet för mätintervallernas storlek blir en avvägning mellan noggrannhet och risken för 

felaktiga resultat. I studien har standardavvikelsen beräknats på årsbasis på grund av 

reservdelarnas speciella efterfrågeegenskaper, även om årsbasis skulle kunna anses vara ett 

något för stort tidsintervall. Enligt Mattsson (2007) är skillnaden mellan ledtidsjusterade 

standardavvikelser mätta på dagsbasis respektive månadsbasis försumbara. Detta 

resonemang bör rimligen hålla även för andra tidsintervall då resonemanget är baserat på 

förhållandet mellan tidsperioderna. Detta gör att författarna bedömer de beräknade 

resultaten som tillförlitliga.  

9.3.2 Prognostiseringsmetod 

I studien har uppskattningar av förväntade värden gjorts genom att använda medelvärden 

på historisk data, exempelvis för att bestämma ett värde på förväntad efterfrågan. 

Medelvärde har flera fördelar som beräkningsmetod, bland annat dess enkelhet och 

egenskapen att den totala standardavvikelsen från mätvärdena minimeras. Metoden har 

även vissa nackdelar som att prognosen för framtida förbrukning helt enkelt blir en 

spegelbild av de senaste årens förbrukning. Detta innebär att metoden helt saknar möjlighet 

att ta hänsyn till trender och förutsäga framtida förändringar. Detta innebär att den valda 

metoden kommer fungera bra i en stabil omgivning men prestera sämre i en snabbrörlig 

miljö. Anledningen till att denna beräkningsmetod valdes, trots sina begränsningar, var för 
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att eliminera risken att göra trendanalyser och förutspå orimligt höga värden för den 

framtida förbrukningen, något som är ett problem i dagsläget. Denna egenskap är en brist i 

den framtagna lagerstyrningsstrategin och planeringsverktyget men storleken på dess 

inverkan är svår att avgöra utifrån tillgänglig data. 

9.4 Metodval  

De resultat och slutsatser som dragits under studien påverkas till stor del av den metod som 

använts. I detta kapitel kommer en del av de metodval som gjorts granskas kritiskt samt 

fördelar och nackdelar med alternativa tillvägagångssätt presenteras.   

Då flera av de områden som behandlas i studien, exempelvis klassificering och 

partiformning, inte är någon exakt vetenskap utan genomförs beroende på den aktuella 

situationen påverkas utfallet av de inblandade i dessa moment. Handledaren på Saab tillika 

författarnas kontaktperson i utvecklingsgruppen inom Logistic Operations, Nils Lindström, 

har agerat bollplank under studien. Även om författarna har försökt använda ett objektivt 

synsätt under studien och inte lägga för mycket vikt vid någon enskild källa finns det en risk 

att Nils Lindströms åsikter fått väga allt för tungt. 

En av studiens författare har tidigare arbetat deltid på den avdelning där studien 

genomförts. Detta har i många avseenden varit mycket positivt då en djup förståelse för 

verksamheten har kunnat tillgodogöras samt rutin inom praktiska områden så som 

användning av affärssystemet har funnits. Detta har varit till stor hjälp och minskat 

beroendet av handledare och andra anställda. Nackdelen med denna förkunskap är risken 

att de intervjuer som hållits under studien omedvetet har vinklats då författarna i vissa fall 

haft förväntningar på svaren innan intervjuerna påbörjats.  

Av praktiska anledningar har det inte varit möjligt att intervjua alla inköpare vid varje 

undersökningsområde, vilket gjort att ett antal inköpare valts ut för respektive 

intervjuområde. De olika inköparna har som beskrivits i kapitel 2.2.5 Purchasing Spares 

skilda arbetsuppgifter inom inköp vilket kan ha fått konsekvensen att vissa åsikter eller 

synpunkter har missats när intervjuer genomförts. Denna risk har författarna gjort sitt 

yttersta för att begränsa genom att välja intervjupersoner noggrant och försöka täcka så 

många olika arbetsområden, erfarenhetsnivåer och kunskapsområden som möjligt vid 

respektive intervjutillfälle.  

Den genomförda studien innefattar ett brett undersökningsområde vilket fått konsekvensen 

att storleken på referensramen inom respektive område har begränsats. Att välja teori till 

referensramen blev en svår avvägning mellan att inkludera relevant teori och samtidigt 

begränsa studien och referensramens omfattning. Risken med detta är att studien baserats 

på generella teorier inom logistik och för liten hänsyn tagits till reservdelars speciella 

egenskaper. Denna avvägning har även lett till att majoriteten av den teori som behandlas i 

referensramen är relativt gammal och endast en liten del tillhör de moderna 
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logistikteorierna. Bristen på modern teori kan ses som en nackdel samtidigt som 

trovärdigheten hos äldre teori kan anses mer välgrundad. 

Vid beräkning av artiklarnas beställningspunkter har respektive artikels säkerhetsfaktor 

tagits fram med hjälp av antagandet att efterfrågan är normalfördelad. Detta är en grov 

förenkling av verkligheten då rena normalfördelningar är sällsynta i praktiken vilket medför 

att den framtagna säkerhetsfaktorn och därmed beställningspunkterna till viss del avviker 

från deras korrekta värden. För att reducera denna felkälla föreslår Mattsson (2011) att en 

fördelning som stämmer bättre approximeras. Detta hade sannolikt förbättrat resultatens 

precision något men då åtgärden kräver komplexa statistiska beräkningar är praxis inom 

logistikområdet att förutsätta normalfördelning, varpå detta har gjorts även i denna studie.  

Under klassificeringen har alla de artiklar som inte haft en frekvens på åtminstone två gånger 

under de drygt två år som IFS använts sorterats bort, eftersom de inte ansetts ha tillräckligt 

pålitlig historik. Detta medför att endast 4 148 utav 111 329 registrerade artiklar i 

affärssystemet fick en klassificering.  Siffran sjönk sedan ytterligare när de artiklar som inte 

hade en registrerad kostnad eliminerades. Trots det stora bortfallet ansåg författarna detta 

tillvägagångssätt nödvändigt eftersom relativt ny historik behövs för en pålitlig klassificering, 

beräkning av beställningspunkter och beslut om partiformning. Kritik kan riktas mot det 

stora antal artiklar som fallit bort från studien. Om man istället för antal artiklar studerar 

frekvens utgörs 86,9 % av de efterfrågade artiklarna av klassificerade artiklar. 

När klassificeringen genomförs väljs en av parametrarna till volymvärde. Bjørnlan d et al 

(2003) belyser i kapitel 3.4 Artikelklassificering ett antal nackdelar med den valda 

parametern. För det första hamnar artiklar med högt artikelvärde och låg volym i samma 

klass som artiklar med lågt artikelvärde och hög volym, trots att de bör styras olika. För det 

andra kan artiklar med högt täckningsbidrag hamna i samma klass som artiklar med lågt 

täckningsbidrag vilket gör att klassificeringen inte säger något om lönsamheten. För det 

tredje vägs inte artiklarnas betydelse för kunden in i volymvärdet. (Bjørnland et al, 2003) 

Detta är aspekter som tagits hänsyn till vid valet av parametrar och för att få en mer 

nyanserad bild har en dubbel ABC-klassificering använts. När parametern uttagsfrekvens 

lagts till minskar risken att artiklar med högt artikelvärde och låg volym hamnar i samma 

klass som artiklar med lågt artikelvärde och hög volym då artiklar med hög volym kan antas 

ha en högre uttagsfrekvens än artiklar med låg volym. Även det faktum att volymvärdet inte 

säger något om lönsamheten behandlas i studien då Saab för de flesta artiklarna använder 

samma procentuella pålägg på artiklarna vid försäljning. Detta innebär att artiklarna med 

högst täckningsbidrag hamnar i de klasser som innehåller volymvärde A. Vad som tas mindre 

hänsyn till är artiklarnas betydelse för kunden vilket studiens författare istället hoppas 

fångas upp manuellt av inköparna och behandlas genom att höja beställningspunkten för 

dessa artiklar. 

När beställningspunkter skulle beräknas var studiens författare tvungna att approximera 

reservdelarnas karakteristik med en statistisk fördelning. Detta var svårt då ingen av de 
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undersökta fördelningarna matchade datamaterialet på ett bra sätt varpå normalfördelning 

valdes. Då den faktiska fördelningen inte är normalfördelad kommer detta påverka den 

servicenivån som lagerstyrningsstrategin resulterar i, förmodligen på ett negativt sätt. Detta 

är ett svårhanterligt problem då valet av en annan fördelning, exempelvis poissonfördelning, 

inte hade garanterat ett bättre resultat på grund av den dåliga matchningen. Vid tolkande av 

resultatet bör man dock vara medveten om denna avvikelse från de antaganden som de 

beräknade beställningspunkterna är baserade på. 

Den praktiska fasen för utveckling av planeringsverktyget enligt den framtagna 

kravspecifikationen tog betydligt längre tid än förväntat vilket inneburit att endast studiens 

författare hunnit testa verktyget och kontrollera att det följer de uppsatta kraven i 

kravspecifikationen. Någon testning och utvärdering av inköparna på avdelningen har inte 

hunnits med. Samtidigt har arbetet med kravspecifikationen varit omfattande och 

majoriteten av inköparna i Tannefors och Nyköping har varit involverade i denna process 

vilket gör att författarna är övertygade om att verktyget möter verksamhetens behov.   

När kravspecifikationen för planeringsverktyget togs fram utgick författarna till stor del från 

det nuvarande verktyget Cross-site. Risken med denna metod är att intervjuerna kretsade 

för mycket kring vad som är positivt och negativt med Cross-site istället för att stimulera 

kreativt tänkande och önskemål om nya funktioner. En anledning till att denna metod valdes 

var för att inte förlora det som fungerar bra i dagens verktyg. Det nya planeringsverktyget 

var tvunget att utformas som en snabbrapport i IFS vilket begränsade vilka typer av 

funktioner verktyget kunde innehålla. På grund av detta visste författarna att flera av de 

kreativa idéer som uppkom under intervjuerna inte skulle gå att implementera och därför 

ansågs den valda metoden lämplig trots allt.   

Den genomförda studiens natur har huvudsakligen varit av praktisk art och därmed framför 

allt resulterat i konkreta resultat för Saab i motsats till en teoretisk studie som genererar 

mestadels teoretiska slutsatser. Eftersom denna studie inte inkluderat någon del där 

effekten av den framtagna lagerstyrningsstrategin och planeringsverktyget utvärderas 

monetärt är det därmed svårt att avgöra hur lyckad studien är. För att lösa detta problem 

hade en sådan utvärdering behövt inkluderas i studien, vilket inte gjordes på grund av 

tidsbrist. 

9.5 Påverkan från avgränsningar och direktiv 

De avgränsningar som gjorts i studien har ansetts nödvändiga för att öka den praktiska 

genomförbarheten, begränsa studiens bredd och därmed möjliggöra större fokus på utvalda 

områden. Det är dock viktigt att reflektera över vilka avgränsningar som gjorts samt 

diskutera hur studien som helhet samt slutsatser och rekommendationer har påverkats av 

dessa.  

Avgränsningen till de inköpare som tillhör gruppen Purchasing Spares innebär att inköpare 

med samma övergripande arbetsuppgifter på andra orter har utelämnats från studien. Detta 
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gör att både lagerstyrningsstrategin och planeringsverktyget är baserade på enbart två orter. 

Ett av huvudmålen med studien var att möjliggöra ett gemensamt arbetssätt och samarbete 

mellan orterna. Även om de utelämnade inköpsorternas verksamhet är lik Nyköpings hade 

de genomförda analyserna kunnat baseras på en större mängd empiri och tagit hänsyn till 

fler inköpsorter om denna avgränsning inte hade gjorts.  

Den andra avgränsningen som gjordes var att inte ta med inköpsarbetet för Special Mission-

verksamheten och Jas39 Gripen i studien. Special Mission-inköparna avgränsades bort på 

grund av tidsskäl och Gripeninköparna utlämnades på grund av att arbetar i ett annat 

affärssystem och enligt andra processer än de studerade inköparna. Då detta endast rör sig 

om några få inköpare har avgränsningen med största sannolikhet inte påverkat studien 

resultat nämnvärt. 

Den tredje avgränsningen som gjorts är att lagerstyrningsstrategin och planeringsverktyget 

skulle vara kompatibla till affärssystemet IFS. Ur lagerstyrningsstrategisynpunkt har denna 

avgränsning inte haft någon påverkan på studien eftersom lagerstyrningsstrategin varit 

fristående från affärssystemet. Däremot har denna avgränsning i allra högsta grad påverkat 

utformningen av planeringsverktyget. Verktyget är i grunden en så kallad snabbrapport i IFS 

vilken har vissa begränsningar. Dessa begränsningar gjorde bland annat att önskemålen i 

kapitel 7.1.2 Önskemål utifrån intervjuer inte varit möjliga att genomföra. Kontentan av 

detta är alltså att det utformade planeringsverktyget är enklare och saknar viss funktionalitet 

som hade kunnat finnas om verktyget utvecklats från grunden som ett fristående system 

istället för som en snabbrapport i IFS.  

9.6 Implementation 

En föreslagen implementationsplan har tagits fram för den nya lagerstyrningsstrategin och 

det planeringsverktyg som utvecklats. Denna plan finns beskriven i Bilaga 5 – 

Implementationsplan. 

9.7 Förslag på framtida forskning 

Under studien har flera förslag på vidare forskning uppkommit vilka inte har kunnat 

behandlas i denna rapport, antingen av praktiska eller tidsmässiga skäl. Dessa förslag 

presenteras nedan för att ge inspiration och förslag på fortsatt forskning inom området. 

 Genomföra en totalkostnadsanalys på hur införandet av den framtagna 

lagerstyrningsstrategin skulle förändra servicenivå och totalkostnad för avdelningen 

Logistic Operations om den implementerades och användes av alla inköpare. 

 Undersöka vilka mätetal som är lämpligast för att mäta resultatet av övergången vid 

införandet av den framtagna lagerstyrningsstrategin. 

 Utveckla ett liknande verktyg i form av ett externt system för att ta bort 

snabbrapportens begränsningar och möjliggöra att den funktionalitet som var 

tvungen att väljas bort i 7.1.2 Önskemål utifrån intervjuer kan inkluderas. 
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 Undersöka andra metoder för att prognostisera framtida efterfrågan för att få en 

trendkänslig men ändå robust prognosmetod istället för den Bayesianska metod som 

används i dagsläget eller användandet av aritmetiska medelvärde vilket denna studie 

föreslagit. 
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Bilaga 1 – Tabell över säkerhetsfaktorn för SERV1 

Detta är den tabell som används för att bestämma säkerhetsfaktorn k vid 

säkerhetslagerdimensionering med hjälp av SERV1. 
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Bilaga 2 – Frågor till nulägesbeskrivning 

 

 Förklara kortfattat dina arbetsuppgifter 

 Hur skiljer sig dina arbetsuppgifter från dina kollegors? 

 Läggs alla dina ordrar i affärssystemet och skickas med mejl till leverantören? 

 Finns det någon leverantör där det krävs att du lägger order på deras hemsida eller 

genom någon annan serviceportal? 

 

 På vilka sätt får du reda på att en order ska läggas? 

 Hur hanteras dessa sätt i systemet? 

 Fungerar dessa sätt bra? 

 Har du några idéer kring hur detta skulle kunna genomföras bättre?  

 

 Litar du på att den ”bestämda leverantören” är den du ska köpa av? 

 Hur ofta måste du leta ny leverantör/öppen marknad? 

 

 Vilka moment måste ha genomförts för att kunna lägga en order i systemet? 

 Hur sparas offerten? 

 Var finns prislistan? Är den svår att läsa av? 

 Har du leverantörer där du endast kan söka ut pris på deras hemsida eller liknande? 

 Hur hanteras dessa moment i IFS? 

 Fungerar dessa sätt bra? 

 Har du några idéer kring hur detta skulle kunna genomföras bättre?  

 

 Hur läggs ordern i systemet? 

 Vilka delar i själva orderläggningen tar dig längst tid? 

 Är det något som strular i själva orderläggningen? 

 Har du några idéer kring hur detta skulle kunna genomföras bättre?  

 

 Vad gör du när ordern är färdig? 

 Hur vet du vem du ska skicka ordern till? 

 Stämmer kontaktuppgifterna i affärssystemet? 

 Var sparas den färdiga ordern? 

 Har du några idéer kring hur detta skulle kunna genomföras bättre?  

 

 Hur hanterar du ordererkännandet? 

 Vad görs i IFS? 

 Sparas den ned? 

 Läggs leveranstid på den redan uppsatta ledtiden? 
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 Hur görs leveransuppföljningen? 

 

 När skickas leveransuppföljningen ut? 

 Hur söks detta ut i affärssystemet? 

 Hur sker just denna kontakt med företaget? 

 Noteras detta i affärssystemet? 

 Vad gör du om du får svar om försening eller liknande? Vem meddelas om detta? 

 Har du några idéer kring hur detta skulle kunna genomföras bättre?  

 

 Hur hanteras certifikaten idag? Skickas de fysiskt eller elektroniskt? 

 Är det ett stort problem att certifikat saknas eller är felaktiga? 

 Beror felaktiga certifikat på slarv från leverantör eller att inköparen inte varit 

tillräckligt noggrann? 

 Har du några idéer kring hur detta skulle kunna genomföras bättre?  

 

 Har du några övriga förbättringsförslag rörande orderläggningsprocessen? 

 Vad skulle effektivisera ditt arbete allra mest? 

 Vad anser du vara IFS allra största nackdel? 

 Vad anser du vara IFS allra största fördel? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor planeringsverktyg 

 Hur fungerar dagens Cross-site? 

 Vilka funktioner/vyer saknar du i Cross-site? 

 Vilken information skulle du behöva i Cross-site för att kunna planera en artikel 

endast utifrån denna? 

 Vilka kolumner i dagens Cross-site använder du dig av? 

 Vad behöver du för information för att planera en artikel? 

 I vilken ordning skulle du vilja ha informationen i verktyget? 
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Bilaga 4 – Cross-site 

En av de översiktsbilder som används mest frekvent av inköparna i dagsläget för att göra sin 

planering av lager är snabbrapporten Cross-site. Denna rapport hämtar information från 

systemet och presenterar en sammanställning i en bild. Detta verktyg är främst utformat för 

verksamheten i Tannefors och dessutom skapat för ett planeringssystem baserat på 

prognoser från prognosverktyget Demand Planner. Dessutom anser inköparna att det idag 

saknas viss information i Cross-site för att få all den information de önskar i en och samma 

bild.  

Trots snabbrapportens brister är den en bra grund för det verktyg som skapas i denna 

rapport där verktyget ska grunda sig på ett beställningspunktssystem och dessutom ta 

hänsyn till såväl Tannefors som Nyköping. I dokumentationen kring kravspecifikationen 

kommer det tydliggöras vilka kolumner som måste ses över för att försäkra sig om att 

samtlig information samlas in och presenteras på ett korrekt sätt så att det går att använda 

på flera inköpsorter än de som studeras i denna undersökning. 

När snabbrapporten Cross-site öppnas i IFS möts användaren av startrutan i Figur 34 där 

användaren får skriva i den utsökningsinformation som önskas. Vanligast är att endast ett 

artikelnummer fylls i då inköparen vill få en överblick över samtliga lager. 

 

Figur 34 - Startruta för att söka ut artiklar ur Cross-site 

När artikelnumret valts presenteras en rapport med information kring artikelnumret för 

samtliga lagerplatser enligt Figur 35, Figur 36 och Figur 37. Då snabbrapporten innehåller 

cirka 40 kolumner kan de inte visas i ett fönster varför Figur 36 och Figur 37 är fortsättningen 

på Figur 35 efter att man scrollat till höger i snabbrapporten. 
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Figur 35 - Utdrag ur Cross-site del 1 

 

Figur 36 - Utdrag ur Cross-site del 2 

 

Figur 37 - Utdrag ur Cross-site del 3 



 

vii 
 

 Bilagor 

För att förstå vad rubrikerna står för och hur varje kolumn används presenteras i Tabell 21 

en förklaring till respektive rubrik. 

Tabell 21 - Förklaring av rubriker i Cross-site 

IFS-namn Förklaring 

Site Den inköpsort raden avser 

Part No Artikelnumret som sökts ut 

Desc Beskrivning av vad artikelnumret är, ex skruv 

Primary 
Vendor 

Huvudleverantör av artikeln 

Note Den anteckning inköparna kan lägga in på artikeln, t ex att artikeln är 
obsolet hos leverantör 

Alt Exists Här märks ut med Y(Yes) om ett alternativt artikelnummer finns som 
kunden kan köpa 

On hand Beskriver antalet artiklar av det utsökta artikelnumret som finns i lager på 
varje inköpsort 

Available  Visar hur många av de artiklar som finns i lager som är tillgängliga 

Reserved Visar antalet artiklar av de som finns i lager som är reserverade för t ex en 
lagerflytt eller mot en kundorder 

At Dock Visar antalet artiklar som tagits emot av lagret men ännu inte levererats in 
på en lagerplats. 

Expired Alla artiklar som gått ut, t ex på grund av att maximal lagringstid har 
överskridits hamnar i denna kategori. 

Do In Visar antalet artiklar på det utsökta artikelnumret som är på väg in i 
lagerorten som distributionsordrar (lagerflyttar) 

Do Out Visar antalet artiklar på det utsökta artikelnumret som är på väg ut från 
lagerorten som distributionsordrar (lagerflyttar) 

Purchase 
Orders 

Visar antalet artiklar på det utsökta artikelnumret som är på väg in till 
lagerorten som inköpsordrar 

Demand Visar behovet som finns av det utsökta artikelnumret i respektive inköpsort. 
Behovet skapas av kundorder, tillverkningsorder och shop order. 

New Visar antalet artiklar av det utsökta artikelnumret som är nya 

Repaired Visar antalet artiklar av det utsökta artikelnumret som är reparerade 

Avail. Control 
Id 

Visar antalet av de utsökta artiklarna i lager som inte är i ett användbart 
skick t ex då de saknar giltigt certifikat eller där den tillåtna lagertiden gått 
ut. 

Unserviceable  Summerar antalet artiklar med statuskod Unserviceable 

Exchange 
Core 

 Summerar antalet artiklar med statuskod Exchange Core 

Inspected or 
Tested 

 Summerar antalet artiklar med statuskod Inspected or Tested 

Modified  Summerar antalet artiklar med statuskod Modified 

Overhauled  Summerar antalet artiklar med statuskod Overhauled 

As Is  Summerar antalet artiklar med statuskod As Is 
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Used  Summerar antalet artiklar med statuskod Used 

Warranty 
Core 

 Summerar antalet artiklar med statuskod Warranty Core 

Comm Grp 2 Visar den ABC-klassificering som råder. 

Mrp Order 
Code 

Visar vilken planeringsmetod det utsökta artikelnumret använder i 
respektive inköpsort. Exempel på planeringsmetoder är att artikeln beställs 
enligt prognos eller med beställningspunkt 

Order Cover 
Time 

Visar den tid för vilken inköparna ska göra inköpet. Detta baseras på ABC-
klassificeringen 

Order Point Visar beställningspunkten per lagerort för de artiklar där beställningspunkt 
valts som Mrp order Code 

Safety Stock Visar säkerhetslagret per lagerort för de artiklar där planeringsmetoden 
enligt Mrp order Code baseras på säkerhetslager. 

Fcst 12m  Visar prognosen för 12 månader framåt i tiden per lagerort för de artiklar 
där planeringsmetoden enligt Mrp order Code baseras på prognos. 

Fcst13-24m Visar prognosen för 13-24 månader framåt i tiden per lagerort för de 
artiklar där planeringsmetoden enligt Mrp order Code baseras på prognos. 

Vol 0-12m Visar den förbrukade volymen per artikel och lagerort 12 månader bakåt i 
tiden. 

Freq 0-12m Visar den uttagsfrekvens per artikel och lagerort med vilken den förbrukade 
volymen tagits ur lager 12 månader bakåt i tiden. 

Vol 13-24m Visar den förbrukade volymen per artikel och lagerort 13-24 månader bakåt 
i tiden. 

Freq 13-24m Visar den uttagsfrekvens per artikel och lagerort med vilken den förbrukade 
volymen tagits ur lager 13-24 månader bakåt i tiden. 

Vol 25-36m Visar den förbrukade volymen per artikel och lagerort 25-36 månader bakåt 
i tiden. 

Freq 25-36m Visar den uttagsfrekvens per artikel och lagerort med vilken den förbrukade 
volymen tagits ur lager 25-36 månader bakåt i tiden. 
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Bilaga 5 – Implementationsplan 

Vid förändring av en lagerstyrningsstrategi krävs enligt Axsäter (1991) kunskap och 

motivation för att en lagerstyrningsstrategi ska lyckas, något som fordrar utbildning. Axsäter 

(1991) menar vidare att denna utbildning bör ske kontinuerligt och på en sådan nivå att alla 

som kommer vara involverade i lagerstyrningen förstår hur den fungerar och hur den 

påverkas av olika parametrar. Detta är den teori som ligger till grund för 

implementationsförslaget av lagerstyrningssystemet på Saab. En övergripande plan för hur 

implementationen av det nya lagersystemet på företaget skulle utformas har tagits fram och 

går att skåda i Figur 38 följt av en mer ingående beskrivning av respektive steg.  

Steg 0 – Förberedelse 

Innan implementationen kan påbörjas på någon av orterna krävs att verktyget testas 

ordentligt för att undersöka dess funktionalitet. Viss testning har gjorts av studiens författare 

men det vore bra om även personer från Saabs grupp för verksamhetsutveckling genomför 

tester för att ytterligare öka verktygets kvalitet. I förberedelsefasen ingår även att utforma 

det basmaterial som ska ligga till underlag för såväl implementation som vid introduktion av 

nyanställda. Basmaterialet bör dels innehålla en manual för hur inköp enligt den utformade 

lagerstyrningsstrategin ska gå till och utbildningsmaterial till de work shops som kommer 

genomföras tillsammans med inköparna vid implementation. Det material som tas fram i 

detta steg ska inte vara specifikt för varje inköpsort utan ska sedan kunna användas som 

utgångsmall för mer specifikt material. 

I kapitel 3.3.6 Verktyg för lagerstyrning presenteras teorier från Axsäter (1991) rörande 

mätetal. Axsäter (1991) menar att mätetal krävs för att kunna följa upp resultatet av en 

förändrad lagerstyrningsstrategi. För att uppföljningen ska kunna genomföras och 

Steg 0 - 
Förberedelse 

•Testa 
verktyget 

•Basmanual 
och 
utbildnings-
material 

•Ta fram 
mätetal 

Steg 1 - 
Nyköping (Pilot) 

•Läsa in 
klassning 

•Parameter-
vård 

•Siteanpassa  
utbildnings-
material 

•Work shops 

•Uppföljning, 
utvärdering, 
korrigering 

 

Steg 2 - Mindre 
inköpsorter 

•Utvärdera 

•Klassificera 
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•Utöka 
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vård 
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utbildnings-
material 

•Work shops 
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Steg 3 - 
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•Succesiv 
övergång 
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vård 
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utbildnings-
material 

•Work shops 

•Uppföljning, 
utvärdering, 
korrigering 

Steg 4 - USA 

•Systemstöd 
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lager 

 

Figur 38 - Implementationsplan för den nya lagerstyrningsstrategin 
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jämförelsen ska bli korrekt krävs enligt Axsäter (1991) tydliga regler för hur olika storheter 

ska mätas. Dessa teorier bör Saab anamma och företaget bör därför ta fram ett antal 

mätetal redan innan en övergång till en ny lagerstyrningsstrategi.  Axsäter skriver att 

parametrar som är viktiga att följa upp är servicenivå, kapitalbindning och 

beordringskostnader. Mer specifika mätetal och på vilket sätt dessa ska tas fram kommer 

lämnas utanför denna rapport men mätetalen skulle exempelvis kunna innehålla lagervärde 

för respektive inköpsort, kostnad för orderläggning och expressfrakter. Likaså är det bra att 

ta fram mätetal som fångar upp artiklar som beställs ofta, både beställningar med kort 

framförhållning och mer rutinmässiga beställningar. På så sätt fångar Saab upp de artiklar 

som bör lagras i större utsträckning än vad de görs idag. Detta sammanfaller med Axsäters 

(1991) rekommendationer att uppföljning även bör ske på en mer detaljerad nivå för att 

fånga upp för vilka artiklar lagerstyrningen fungerar bra respektive dåligt. 

Steg 1 – Nyköping 

Den första implementationen bör införas i Nyköping och användas som pilotprojekt för de 

vidare implementationerna. Anledningen till att Nyköping passar som pilot är att de varit en 

del av studien, att de idag har en bristande lagerstyrningsstrategi och att den 

planeringsmetod de använder redan idag grundar sig på ett beställningspunktssystem. 

För att verktyget ska fungera som sig bör krävs en inläsning av den klassificering som 

genomförts i studien till IFS. Denna inläsning genomförs av Saabs dataavdelning och 

eftersom ingen klassificering finns idag kan inläsningen göras utan att radera tidigare värden.  

Vid arbete med planering och logistikbeslut i ett affärssystem är det alltid viktigt att de 

parametrar som används hålls uppdaterade för att säkerställa att affärssystemet baserar 

sina rekommendationer och beslut på korrekt data. Om dessa parametrar inte uppdateras 

får affärssystemet fel indata vilket leder till att även utdata blir felaktig. Parametervården är 

en viktig aspekt redan med dagens lagerstyrning men blir ännu mer kritiskt vid användande 

av den framtagna lagerstyrningsstrategin med tillhörande planeringsverktyg. Detta eftersom 

vissa parametrar är involverade i flera av de centrala beräkningarna vilket gör att en felaktig 

parameter kan bli ödesdigert. Ett exempel på detta är de fall då ledtiden har värdet noll i 

affärssystemet. Utan ledtid kommer både beställningspunkten och den rekommenderade 

orderkvantiteten bli noll vilket kraftigt begränsar verktygets användbarhet. Därför måste 

fokus på parametervård ökas ytterligare och mer tid avsättas för detta om 

lagerstyrningsstrategin och planeringsverktyget ska få önskad effekt.  

För att det nya verktyget ska fungera i Nyköping krävs omfattande uppdateringar av 

parametrarna i Nyköping eftersom 56 % av artiklarna i Nyköping saknar artikelvärde och 67 

% saknar ledtid i systemet i dagsläget.  

Vidare krävs en siteanpassning av manualer och utbildningsmaterial för att beskriva de 

logistiska resonemang och tekniska funktioner som skiljer Nyköpings strategi från 

basmaterialet. Därefter rekommenderas en eller flera work shops med inköparna för att 
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beskriva hur lagerstyrningsstrategin är uppbyggd och hur det är tänkt att man operativt ska 

arbeta med den. Detta är även ett bra tillfälle för ledningen på Logistic Operations att visa på 

hur man önskar strukturera inköpsarbetet, något som inköparna i Nyköping idag anser sig 

sakna. 

När den nya lagerstyrningsstrategin är presenterad och arbetet med den har börjat krävs det 

att Saab frigör resurser för att möjliggöra en lyckad implementation. Om inköparna känner 

att de inte får den stöttning de behöver när det gäller den nya strategin eller den support för 

verktyget som kan krävas vid uppstarten är risken stor att de snabbt överger den nya 

lagerstyrningen. Uppföljning i form av jämförelse av mätetal och samtal med inköparna kring 

hur de upplever det nya arbetssättet blir en viktig del av denna pilotimplementation och bör 

prioriteras högt av Saab för att vidare implementationer ska bli lyckade. Likaså har Saab här 

möjligheten att korrigera de buggar som finns i verktyget samt förändra delar av 

lagerstyrningsstrategin som uppkommer vid piloten och kan förbättras. 

Viktigt att tänka på vid denna uppföljning är att en förändrad lagerstyrningsstrategi kommer 

få konsekvenser på både kort och lång sikt, något som presenteras i kapitel 3.3.6 Verktyg för 

lagerstyrning. Såväl Oskarsson et al (2006) som Axsäter (1991) poängterar att en förändrad 

lagerstyrning initialt leder till större lager. Axsäter (1991) menar vidare att en förändrad 

lagerstyrning kortsiktigt kan ge kraftiga ökningar eller minskningar i orderflödet. Detta är 

effekter Saab måste ta hänsyn till vid intrimning av systemet och den kortsiktiga 

uppföljningen med exempelvis mätetal. 

Steg 2 – Mindre inköpsorter 

När piloten är införd och korrigeringar gjorts bör Saab undersöka om strategin kan spridas till 

övriga mindre inköpsorter till exempel Östersund, Malmslätt eller Hangaren. Anledningen till 

att de mindre inköpsorterna prioriteras framför Tannefors är att dessa i dagsläget har en 

mindre utvecklad lagerstyrningsstrategi. Genom en utvärdering av behovet av en förändrad 

strategi och effekten av densamma bör Saab bedöma i vilken ordning de mindre 

inköpsorterna ska gå in den nya strategin. Om en annan ort än Tannefors eller Hangaren 

väljs som nästa implementationsort krävs att en klassificering för denna görs och att Sherpa 

support läser in den i IFS. Klassificering för de lagerställen som styrs från Tannefors är redan 

gjorda i och med denna studie.  

Vid upprättandet av order skiljer sig tillvägagångssättet mellan de olika inköpsorterna inom 

Support & Services något. Detta beror delvis på att affärerna skiljer sig åt och de olika 

verksamheterna leder till att olika delar av affärssystemet används men även att ett 

gemensamt arbetssätt saknas och att samma ärende ibland registreras på olika sätt i 

affärssystemet beroende på vem som skapar ärendet. Då ett standardiserat arbetssätt i 

affärssystemet saknas anpassades planeringsverktyget efter de arbetssätt som används på 

de studerade orterna Tannefors och Nyköping. På grund av detta måste vissa justeringar av 

verktyget göras innan det införs på en ny ort, trots att verktyget är utvecklat för att fungera 

på samtliga orter. Det som behöver göras för att lägga till en ny ort är att undersöka vilka 
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ordertyper som används och om det finns några specifika kodningar som används för att 

sortera bort de order som inte anses tillhöra den löpande verksamheten. För att skaffa sig 

denna information rekommenderas intervjuer eller work shops med inköparna på den ort 

där implementationen ska ske. Utifrån detta kan även vissa modifikationer i själva 

lagerstyrningsstrategin bli nödvändiga. 

Precis som vid införandet i Nyköping krävs omfattande parametervård, modifiering av 

utbildningsmaterial och manualer samt work shops för att implementera 

lagerstyrningsstrategin. Uppföljning av mätetal och utvärdering av implementationen blir 

viktigt även för dessa implementationer precis som vid pilotimplementationen. 

För varje ny mindre inköpsort som ska övergå till den nya lagerstyrningsstrategin bör 

samtliga punkter under Steg 2 gås igenom för att få en strukturerad implementation. 

Steg 3 - Tannefors 

När en eventuell övergång till den nya lagerstyrningsstrategin ska göras i Tannefors krävs 

vissa andra åtgärder än vid införandet på de orter där lagerstyrningen i dagsläget är mindre 

utvecklad. Anledningen till detta är att det i Tannefors redan finns en lagerstyrningsstrategi 

vilket gör att större förändringar måste göras i affärssystemet för att den nya 

lagerstyrningsstrategin ska fungera. 

 En rekommendation är att införandet bör göras succesivt med ett antal utvalda artiklar för 

att se hur den nya lagerstyrningsstrategin fungerar för verksamheten. Ett sätt att välja ut 

dessa artiklar är att utgå från den klassificering som gjorts och börja övergången med en 

utvald klass. 

Vidare har en ny klassificering gjorts för Tannefors vilken skiljer sig från den klassificering 

som finns i dagsläget. För att försäkra sig om att samtliga klassningar blir rätt vid inläsningen 

i IFS bör därför samtliga nuvarande klassificeringar raderas innan den nya inläsningen 

genomförs. Även förändringar i IFS rörande MRP order code och Supplier for Purchase Part 

blir nödvändiga för att få det nya systemet att fungera. Som tidigare beskrivits styrs tre lager 

från Tannefors, i IFS har ett av dessa lager satts upp som huvudlager. Vilket lager som är 

huvudlager skiljer sig mellan olika artiklar. Med denna metod kommer affärssystemet alltid 

föreslå inköp till huvudlagret för att sedan göra lagerflyttar mellan Saabs olika lager. Denna 

metod kommer inte fungera med den nya lagerstyrningen varför uppsättningen i IFS måste 

korrigeras innan ett beställningspunktssystem kan införas. Detta medför omfattande 

parametervård då många av de ledtider som idag ligger inlagda i affärssystemet är 

standardledtider för att flytta material mellan Saabs egna lager. Dessa måste uppdateras till 

att visa ledtiden från leverantören till respektive lagerställe. 

Precis som vid de andra implementationerna krävs modifiering av utbildningsmaterial och 

manualer, work shops vid införandet och uppföljning. 
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Steg 4 – USA 

USA-kontoret hanterar dessutom ett antal consignmentlager vilka försörjs med material från 

lagret i Washington. Det är dock upp till inköparna i Tannefors att se till att lagret i 

Washington har tillräckligt med material för att kunna försörja consignmentlagren. Vilka 

artiklar som ska finnas i respektive consignmentlager samt i vilka kvantiteter dessa ska finna 

har Saab och varje consignmentkund gemensamt beslutat. 

Idag finns det inget systemstöd för USA-kontorets planering av påfyllning av 

consignmentlagren. Som en del av övergången till ett beställningspunktssystem för 

inköparna i Tannefors bör dessutom en systemlösning för planeringen i USA tas fram. En 

mindre undersökning av hur detta skulle kunna fungera har genomförts utanför denna 

studie vilket resulterar i förslaget att påfyllnaden av consignmentlagren sköts med ett 

återuppfyllnadssystem i IFS. Detta innebär att man för varje consignmentlager har en 

återuppfyllnadsnivå som är lika hög som den lagernivå man överenskommit ska finnas i 

lager. En mer ingående utredning kring hur detta system skulle fungera såväl i IFS som 

praktiskt för de personer som administrerar consignmentlagren på kontoret i USA skulle 

krävas innan detta steg kan implementeras. 

När lagerstyrningen väl är utrullad rekommenderas kontinuerlig uppföljning och work shops 

kring olika fokusområden i linje med Axsäters (1991) teorier, detta för att fortsatt få 

lagerstyrningsstrategin att fungera och utvecklas. 

 


