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Sammanfattning 
 
Inom Östgöta Städs bransch finns det inte många studier om styrning av lager, interna 
materialflöden eller intern orderhantering. Östgöta Städ AB är ett av Sveriges största 
entreprenadföretag inom sektorn privat service. De har sitt huvudkontor i Norrköping och 
detta arbete begränsar sig till Norrköpingsavdelningen. 
 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga flöden av information och material samt att 
granska möjligheten att använda sig av lagerstyrning . Det finns önskemål att finna mätetal 
för att kunna göra olika uppföljningar på material samt finna möjligheter att kunna 
prognostisera materialanvändandet för enklare och effektivare hantering i framtiden. 
 
Kartläggning av material- och informationsflöde har tagits fram genom intervjuer av berörd 
personal. Det valdes ut fyra olika kunder i samråd med Östgöta Städ för att göra fallstudie. 
Analysen visar att de som valts ut till fallstudien hade olika förutsättningar i städmiljön och 
att det gav olika resultat vid behov av material och golvmoppar. ABC-klassificering av 
material gav olika resultat då det gjordes beräkningar av plock från huvudlager till frontlager 
och då beräkningarna gjordes på total volymvärdet för varje kund. Det visar att det behövs 
dubbel ABC-klassificering då det finns verksamhetskritiskt material att ta hänsyn till. Lager-
omsättningshastigheten visar att det finns behov av en översyn av huvudlager då det finns 
material som har dålig omsättning.  
 
Resultaten från de analyserna som är gjorda visar att prognosmetoderna glidande 
medelvärde och exponentiell utjämning är användbara som prognosmetoder för Östgöta 
Städs material. Detta för att kunderna som fallstudien gjordes på hade stabilt 
efterfrågemönster. Analyserna visar att det behövs göras prognosuppföljningar för att 
granska indata och prognosmetoder. 
  
Östgöta Städ har i dag möjligheten att med det datamaterial som finns kunna lagerstyra sitt 
material och på så sätt minska den interna orderhanteringen. 
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Abstract 

Within Östgöta Städ business, there are not many studies on the management of 
inventories, internal material flows or internal orders. Östgöta Städ AB is one of the main 
contractors in the sector of private service. They have their headquarters in Norrköping, and 
this thesis is limited to the Norrköping Department.  
 
The purpose of the thesis is to identify flows of information and materials and to examine 
the potential use of inventory management. There are requests to find ratio to be able to 
make follow-ups on different materials and find ways to forecast material the use of simpler, 
more effective in the future.  
 
Identification of material and information flow has been collect through interviews of 
relevant personnel. There were four customers in consultation with Östgöta Städ to make a 
case study. The analysis shows that the selected cases the study had different conditions in 
cleaning the environment and that it gave different results in the need of material and floor 
mops. ABC classification of materials gave different results when the calculations were made 
by picking from the main stock to the front stock and then the calculations were made on 
total value of each customer. It shows the need for double ABC-classification where there is 
business critical materials to consider. Stock turnover rate shows that there is a need for a 
review of the main bearings where there is material that has bad turnover.  
 
The results of the assessments which are made show that the forecast moving average or 
exponential smoothing can be used as the forecast method for Östgöta Städ materials. This 
is because the customer has the case study was made on the stable demand patterns. The 
analysis also shows that there needs to be done forecast follow-up to review the data and 
forecasting methods.  
  
Östgöta Städ has today the possibility of having the data available to stock control its 
material and thus reduce the internal order management. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ges en bakgrund till problemet samt att syfte, problemställningar och 
avgränsningar redovisas. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Östgöta Städ AB är ett privatägt företag som startades 1966. Idag är det ett av Sveriges 
största privata städentreprenadföretag. Företaget bedriver sin verksamhet från huvud-
kontoret (HK) i Norrköping och har lokalkontor i Linköping. Östgöta Städ har idag kunder i 
hela Östergötland, norra Småland samt södra Södermanland. Affärsidén är ”att utföra 
tjänster som våra kunder önskar till ett förmånligt pris och till rätt kvalitet” enligt Göran 
Brinkeback, VD och grundare av Östgöta Städ AB. 
 
Östgöta Städ är ett av 66 auktoriserade företag i SSEF (Sveriges ServiceEntreprenörers 
Förbund). Målet är att vara och uppfattas som ett seriöst och framåt företag och att 
fortsätta ta marknadsandelar i lagom takt. Idag har företaget ca 270 medarbetare. 
 
Då företaget forsätter att utvecklas med en positiv trend har de funnit att de behöver se 
över sina trånga sektorer som företaget anser vara sin interna hantering av order och lager-
styrning. Detta vill företaget göra för att finna lösningar för framtiden då det annars kan 
finnas en risk att de kan tappa leveranskvalité till sina kunder. 
 
Huvudlagret (HL) finns vid HK och frontlager (FL) finns ute hos kunderna. Det är i FL som 
städpersonalen plockar ut material för att utföra sitt arbete hos kund. Företaget hade ca 3 
000 internorder 2008 för avdelningen i Norrköping och det motsvarar ca 60 internorder varje 
vecka med en verksamhet räknat på 50 veckor.  
 

1.2 Syfte 

 
Syftet med examensarbetet är att göra en kartläggning och analysera de data som företaget 
har tillgång till idag. Det finns önskemål att finna mätetal för att kunna göra olika uppfölj-
ningar på material samt finna möjligheter att kunna prognostisera materialanvändandet för 
enklare och effektivare hantering i framtiden. 
 

1.3 Problemställningar 

 
Då det inom Östgöta Städs bransch finns få rapporter och studier om hur lagerstyrning kan 
göras har de inte tidigare arbetat med dess frågor ur ett lagerstyrningsperspektiv gällande 
sitt HL eller FL. I dag arbetar företaget inte med att analysera den data som företaget har 
tillgång till i sitt planeringssystem (capuT) gällande orderhistorik eller lagersaldo. Företaget 
använder sig inte av de historiska data som finns för att finna ett efterfrågemönster, vilket 
medför att det är svårt att prognostisera det framtida behovet av material samt svårt att 
effektivisera inköpen från leverantör.  
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Varje internorder tar ca 15 minuter (uppskattad tid från personalen hos Östgöta Städ) och 
det innebär att personalen hos Östgöta Städ lägger ned ca 15 arbetstimmar per vecka på den 
manuella orderhanteringen. Denna tid skulle kunna användas till andra och mer produktiva 
uppgifter. Det innebär att det är svårt att planera inköpen av material. Företaget köper in 
material när det är tomt på lagret eller då beställningar kommer in från FL. Ibland uppstår 
problem vid distributionen av material till FL från HL då denna distribution sker ihop med ett 
manuellt gjort distributionsschema för golvmoppar. I detta distributionsschema finns det i 
dag inga luckor vilket innebär att det är i stort sett omöjligt att få in extra körtillfällen till FL.  
 
Frågeställningar att svara på är:  

 Finna hur dagens lagernivåer är och finna de som är lämpliga för framtiden avseende 
huvudlager och frontlager. 

 Finna lämplig prognosmetod för den interna distributionen av material. 

 Finna lämplig metod att minska det manuella arbetet med internorder. 
 

1.4 Avgränsningar 

 
Då examensarbetet syftar till att se över materialflödet och lagerstyrningen i de olika lagren 
(huvud- och frontlager) samt hanteringen runt dessa innebär det att tiden inte kommer att 
finnas för att se över transporter, inköp eller hur distributionsschemat är uppbyggt. Detta är 
uppgifter som bör göras i nästa skede för att få en enhetlig bild av verksamheten och dess 
möjligheter för framtiden. Detta arbete avgränsas till att gälla Norrköpingsavdelningen och i 
denna avdelning ingår Norrköping, Söderköping, Nyköping, Valdemarsvik och Kalmar. 
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2 Metodbeskrivning 
Kapitlet startar med en beskrivning av examensarbetets genomförande. Vidare behandlas 
kartläggningen av verksamheten och insamlingen av data. Kapitlet avslutas med redogörelse 
av litteraturstudie och analys.  
 

2.1 Genomförande 

 
Metoden som beskrivs är uppdelad i olika delmoment som visas i figur 1. Dessa moment 
följer efter varandra och de är Kartläggning av verksamheten och insamling av data samt 
Analys och förslag. Dessa har i huvudsak följt varandra men det har även blivit överlappning 
mellan de olika delmomenten. Parallellt med dessa delmoment har även Litteraturstudie och 
Rapportskrivning gjorts.   
 

 
Figur 1. Delmoment i arbetet 

 

2.2 Kartläggning av orderhantering, materialflöde och insamling av 
data 

 
En kartläggning och analys av Östgöta Städs orderhantering samt deras materialflöde har 
gjorts. I figur 2 visas flödesschema för orderhantering och materialflöde. I figur 3 visas 
flödesschema då golvmopparna tvättas vid HL och i figur 4 visas flödesschema då golv-
mopparna tvättas vid FL. 
 
För att få veta hur Östgöta Städ arbetar, vad de har för problem och vad de anser vara bra 
gjordes en kartläggning av dagens verksamhet. Valet av metod föll på att göra öppna interv-
juer samt samla data från deras planeringssystem (capuT) samt även använda deras distri-
butionsschema för golvmoppar. 
 
Data som har använts är deras orderhistorik, prislista samt det distributionsschema de 
använde sig av under 2008. Då denna bransch kräver en flexibilitet och lyhördhet för sina 
kunders specifika önskemål innebär det olika förutsättningar för varje avtal som företaget 
ingår i. För att visa på Östgöta Städs olika kunders förutsättningar gällande bland annat städ-
miljö och geografisk plats har det valts ut, i diskussion med handledare på Östgöta Städ, fyra 
olika kunder.  
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2.3 Litteraturstudie  

 
En omfattande litteraturstudie gjordes för att få en teoretisk förståelse för detta område. 
Relevant litteratur från tidigare logistik kurser har studerats. Det har använts litteratur som 
andra rapporter har refererat till inom detta område. Sökning av litteratur och artiklar har 
gjorts genom Norrköpings Stadsbibliotek, Linköpings Universitetsbibliotek och Linköpings 
Universitets artikeldatabaser.  
 

2.4 Analys 

 
Det har tagits fram en ABC-klassificering för Norrköpingsavdelningen samt för fyra olika 
kunder inom Norrköpingsavdelningen. Dessa är valda för att visa behovet för olika typer av 
kunder gällande material och golvmoppar. Detta för att kunna se hur de olika förutsättning-
arna påverkar arbetssätt och hur det påverkar analyser och resultat. Det har tagits fram 
lageromsättningshastighet och liggtid för artiklar. Det har även tagits fram metodförslag för 
prognoser och för utplockade artiklar samt försök till att finna en användning och hantering 
av golvmoppar. Det har även gjorts en prognosuppföljning. 
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3 Kartläggning 
 
Första kapitlet handlar om teorin om kartläggning. Andra kapitlet visar hur flödet ser ut hos 
Östgöta Städ. Informationen i det andra kapitlet är inhämtad genom intervjuer av berörd 
personal. 
  

3.1 Teori om flödeskartläggning 

 
För att få en bra grund till att utveckla sin verksamhet behöver företaget skaffa kunskap om 
sitt informations- och materialflöde. Det första steget är att göra en kartläggning över 
informations- och materialflödet för att finna hur många aktiviteter, lagerpunkter m.m. som 
flödet innehåller. Det behövs utredas vilka alternativa flödesvägar som finns och vilka 
personer och avdelningar som är delaktiga i flödet. 
 

3.2 Östgöta Städs olika flöden 

 
I detta kapitel görs en genomgång av Östgöta Städs flöden. Första delen med de gemen-
samma order- och materialflödena sedan följer två delar med exempel på när tvätt av 
golvmoppar sker vid HL samt när tvätt av golvmoppar sker vid FL. 
 

3.2.1 Gemensamma delar av flödet 

 
En schematisk bild finns i figur 2 som visar order- och materialflödet. De symboler i figur 2 till 
figur 4 som har en grå bakgrund är knutna till händelser som sker vid HL som finns vid HK.  
 
Material beställs av personal vid FL, som finns ute hos kund. När personalen ser att det 
börjar bli tomt beställer de material genom att ringa, faxa eller skicka e-post till HK. Vid HK 
lägger de in beställningen i sitt planeringssystem (capuT), där ser de om de har allt material 
hemma eller om det måste beställas från leverantören. Måste de beställa så skickas beställ-
ningen med fax, telefon eller e-post. De använder sig till huvuddel av samma leverantör till 
allt material. De får oftast beställda produkter efter en till två dagar. Det sker en ankomst-
kontroll att det i huvudsak är rätt i leveransen och sedan läggs materialet in i lagret. Det 
händer att de får leveranser som inte har beställts med anledning av brist utan som någon 
person med inköpsrättigheter har köpt in eftersom den personen anser sig ha fått ett bra 
pris på materialet. Saknas det material eller om det är felaktigt material meddelas leveran-
tören. Det görs ingen klarmarkering för ankomst av leveranser i capuT utan de använder sig 
av den instansning de gjorde när beställningen från FL kom. Från capuT tas det fram två 
exemplar av packlistor samt att de tar det dagliga distributionsschemat som finns i Excel 
med hur många golvmoppar som ska packas till varje FL. Det material som restnoteras till FL 
distribueras vid nästa tidpunkt, enligt distributionsschemat, som en leverans ska ske till det 
FL. När det är packat lastas det i bilen för transport till FL. FL behåller en kopia av packsedeln 
och den andra följer med till HK. Produkterna lämnas av i FL samt prickas av att de är 
levererade. När de kommer tillbaka till HK tar de den andra kopian på packsedeln och om 
den innehåller sådant material som ska faktureras går packsedeln till fakturering annars 
arkiveras den i respektive kundpärm. 
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Figur 2. Flödesschema för orderhantering och materialleverans  

 

3.2.2 Flödet vid leverans av både material och golvmoppar  

 
Kapitel 3.2.1 visar de flöden som gäller oavsett om det ingår golvmoppar eller inte i distri-
butionen. I detta kapitel läggs golvmopparna till då de ska med i flödet och ska tvättas vid 
HL. En schematisk bild finns i figur 3 som visar flödet som beskrivs här nedan. Denna figur 
visar endast det som skiljer sig från det gemensamma flödet.  
 
Från capuT tas det fram två exemplar av packlistor samt det distributionsschema som finns i 
Excel med hur många golvmoppar som ska packas till varje FL. När det är packat lastas det i 
bilen för transport till FL. FL behåller en kopia av packsedeln och den andra följer med till HK. 
Materialet lämnas av i FL och samtidigt hämtas de använda golvmopparna som ska tillbaka 
till HK för att tvättas eller kasseras. Det är lika många golvmoppar som levereras till FL som 
hämtas in för tvätt. Sedan fortsätter turen till nästa FL efter det distributionsschema som 
finns. När de kommer tillbaka till HK tar de den andra kopian på packsedeln, innehåller den 
sådant material som ska faktureras går packsedeln till fakturering annars arkiveras den i 
respektive kundpärm. Golvmopparna tvättas och torkas så fort som möjligt när de kommer 
till HL. När de är tvättade och rena avgörs om de ska kasseras eller gå till lagret för att gå 
vidare ut i verksamheten dagen/dagarna efter.  
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Figur 3. Flödesschema då golvmopparna tvättas vid Huvudlager  

 

3.2.3 Flödet vid leverans av material samt tvätt av golvmoppar vid FL 

 
Kapitel 3.2.1 visar de flöden som är oavsett om det ingår golvmoppar eller inte i distribu-
tionen. I detta kapitel redovisas de golvmoppar som finns ute vid FL och som tvättas och 
hanteras där. En schematisk bild finns i figur 4 som visar flödet som beskrivs här nedan. 
Denna bilaga visar endast det som skiljer sig åt från det gemensamma flödet. Vid FL avgörs 
det av dem själva när golvmopparna behöver tvättas eller inte. Här gör personalen bedöm-
ning om golvmopparna ska kasseras. När de väljer att kassera beställer de ny/nya golv-
moppar samt då ska de skicka in de gamla till HL så personal på HK kan göra en slutlig koll att 
de verkligen är slitna och ska kasseras. Ska golvmopparna kasseras godkänns deras order och 
nya golvmoppar går med den vanliga distributionen av material till FL. 
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Figur 4. Flödesschema då golvmopparna tvättas vid Frontlager dvs. hos kund  

 

3.3 Beskrivning av fyra kunder 

 
Dessa kunder har några gemensamma faktorer men samtidigt finns det ett antal faktorer 
som gör att förbrukningen av material och antalet distributionstillfällen skiljer sig åt mellan 
dem. Kund 1 och kund 4 valdes för deras motsatta förhållande. De har ungefär lika stor golv-
yta att städa men har helt olika miljöer att utföra arbetet i. Kund 2 och kund 3 valdes för att 
det har ungefär lika stor golvyta med samma förutsättningar. Det som skiljer dem åt är att de 
har olika möjligheter att ta sig mellan våningar. 
 
Kund 1 finns i en verkstadslokal med verksamhet som medför mycket smuts på golv, bord 
m.m. Geografiskt finns de i ytterkanten av Norrköpingsavdelningens område och ingår inte i 
det ordinarie distributionsschema som är aktuellt utan det blir extra körning till dem när det 
finns behov av material.  
 
Kund 2 finns i en ordinär kontorsmiljö i flera våningsplan. Här är det lätt att ta sig mellan 
olika våningsplan då det finns bra hissar som gör att städvagnar kan transporteras på ett 
enkelt sätt. Geografiskt finns de i centrala Norrköping och ingår i det ordinarie distributions-
schemat. 
 
Kund 3 finns i en ordinär kontorsmiljö i flera våningsplan, varken renare eller smutsigare än 
andra kontorsmiljöer. Här är problemet att det är svårt att ta sig mellan våningarna med 
städvagnar. Det innebär att det finns städvagnar på respektive våning. Geografiskt finns 
dessa centralt i Norrköping och ingår i det ordinarie distributionsschemat. 
 
Kund 4 finns i en klinisk miljö. Utgångsläget är en mycket ren miljö. Geografiskt finns de i 
ytterkanten av Norrköpingsavdelningens område och ingår inte i det ordinarie distributions-
schema som är aktuellt utan det blir extra körning till dem när det finns behov av material. 
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4 Teori 
 
I detta kapitel tas den teoretiska referensramen upp som anses vara relevant till arbetet. De 
teorier som presenteras kommer att kopplas samman med senare kapitlen.  
 

4.1 Lager 

 
Då det är viktigt att det finns material i förråd för att kunna utföra sina tjänster behövs det 
oftast någon form av lager. Idag arbetar många företag med att ha ett så litet lager som 
möjligt. Detta behöver vägas mot att det kan uppstå brister i lager och vad det kan ge för 
konsekvenser i form av kostnader, servicenivå, leveranskvalitet m.m.  
 
Enligt Olhager (2000) är de övergripande målen för planering och styrning av lager:  

 Hög leveransservice genom korta och säkra leveranstider 

 Låga kostnader för kapitalbindning genom kort liggtid i förråd och lager 
 
Lager medför kostnad men det kan ibland vara billigare att lagra än att beställa styckevis av 
artiklar eller riskera att vara utan. Det finns risk att det kan bli slut hos en leverantör av 
artiklar som är viktiga för de kunderna som ska ha artiklarna. Det gör att det ibland finns 
säkerhetslager för de viktigaste artiklarna. Det går att skaffa sig ett lager vid vissa tidpunkter 
på året då företaget vet att det blir speciell efterfrågan och det kallas för säsongslager. Det 
finnas artiklar som är på väg att fasas ut och inte är attraktiva och de lagren kallas för in-
kuranslager. (Oskarsson et al, 2006) 
 

4.2 Förutsättningar för lagerstyrning 
 
Då företag ska använda sig av en lagerstyrningsmodell krävs det tillgång till olika data som 
t.ex. lagersaldo, olika kostnader, uteliggande beställningar m.m. Här är det viktigt att upp-
gifterna som finns i databaserna är korrekta annars kommer det att ge felaktig information. 
Två viktiga delar i detta är inventering och uppdatering av lagersaldot. När det gäller lager-
saldon bör det ske inventeringar regelbundet. Enklast gör företag dessa inventeringar innan 
större inleveranser, då det finns minst antal artiklar i lager. (Axsäter, 1991) 
 

4.3 Partiformning 

 
Kvantiteten vid inköp benämns vanligen orderkvantitet. Lagerstyrning ska ge information om 
hur stora kvantiteter som ska köpas in då behov uppstår. Problemet att bestämma denna 
kvantitet benämns ofta partiformning. Orderkvantiteter kan beräknas som en avvägning 
mellan ordersärkostnader och lagerhållningskostnader. Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) är 
enligt Olhager (2000) den enklaste modellen för bestämmande av partistorlek. Formlerna 
beskrivs i bilaga 1. För att använda EOQ finns det vissa förutsättningar som måste uppfyllas 
och dessa är:  

 Produktefterfrågan per tidsenhet (D) är konstant och känd. 

 Ordersärkostnader (K) är känd och är oberoende av orderkvantiteten. 

 Lagerhållningskostnaden per enhet och tidsenhet (H) är konstant och är känd. 
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 Inleverans till lagret sker av hela orderkvantiteter på en gång. 
 
Ordersärkostnad är den kostnaden som kan relateras till vad just den beställningen kostar. 
Det ingår bl. a. kostnader för ordermottagning, fakturering, löneutbetalningar till personal 
och andra administrativa kostnader. Det kan även ingå kostnader för ankomstkontroll av 
material, fakturakontroll och andra aktiviteter som medför kostnader. (Oskarsson et al, 
2006) 
 
Lagerhållningskostnad utgörs av kostnaderna att driva ett lager. Det är kostnader för att äga 
och driva lagerbyggnaden, personal som arbetar i lagret, viss utrustning som används i lager, 
hantering av inkommande gods, kostnader för själva lagerhållningen samt hanteringen av 
utgående gods. (Oskarsson et al, 2006) 
 
Det finns varianter av EOQ och en som skulle kunna användas här är EOQ med kvantitets-
rabatter. Det innebär att i de fall kvantitetsrabatter förekommer bör det påverka order-
kvantiteten.  

4.4 Metoder för nulägesanalys 

 
Dessa metoder som redovisas här är användbara idag med de data Östgöta Städ har.  
 
Ett tillvägagångssätt är att göra som visas i figur 5 där det först sker en klassificering av 
materialet för att avgöra vad som är viktigt och för att sedan se över lageromsättnings-
hastigheten (LOH) och liggtider. 
 

 
Figur 5. Arbetsordning för nuläget 

 

4.4.1 ABC-klassificering  

 
Beroende på vilken litteratur som läses kan ABC-klassificering även kallas för ABC-analys.  
 
Detta är ett enkelt men effektiv verktyg att använda sig av vid analysering av material som 
har likheter med varandra. Det är viktigt att först ta reda på vad syftet med klassificeringen 
är. Klassificering handlar om att identifiera likheter inom ett sortiment och kan avse 
exempelvis volymvärde, liggtid, artiklarnas volym eller någon annan faktor som kan bedömas 
intressant ur ett analysperspektiv. Vid en analysering av artiklarnas volymvärde kommer 
många finna att ca 20 % av artiklarna står för ca 80 % av volymvärdet. Detta brukar kallas för 
80/20 regeln. (Olhager, 2000) 
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Artiklarna i sortimentet delas in i A-, B- och C-grupp. För att dela in i dessa grupper är det 
vanligt att utgå från artiklarnas volymvärde som fås fram genom att multiplicera den volym 
som förbrukats under ett år med exempelvis inköpspriset. (Oskarsson et al, 2006) 
 
Det finns risk att enbart arbeta med volymvärde, det kan innebära att företag får material 
liggande då materialet kan finnas i en prioriterad A-grupp när klassificeringen görs. Det är 
lämpligt att göra fler klassificeringar baserade på olika kriterier för att få en förståelse för 
materialets betydelse för företaget. Det finns material som kan vara viktigt i ett verksam-
hetsperspektiv men som är ganska oväsentligt i ett volymvärdesperspektiv. 
 
För att kunna styra lagernivåerna rekommenderas att ta hänsyn till åtminstone ytterligare en 
parameter. Ett exempel är uttagsfrekvens, en parameter som kan tas med när det görs klass-
ificering. Det innebär att det görs en dubbel ABC-klassificering där det både tas hänsyn till 
volymvärde samt uttagsfrekvens vilket gör att det går att se skillnad på material med högt 
volymvärde med en låg uttagsfrekvens och material med lägre volymvärde men hög uttags-
frekvens. (Vollman et al, 2005) 
 
ABC-klassificering är en mycket användbar metod men företag ska vara medvetna om att 
den ger en ögonblicksbild vid en bestämd tidpunkt. Den kan klassa en artikel som en C-
artikel fast den är viktig för verksamheten.  
 

4.4.2 Lageromsättningshastighet 

 
Ett vanligt förekommande mätetal är lageromsättningshastighet (LOH). Detta mätetal 
används för att undersöka enskilda artiklar. Det används för att kunna se hur ofta som lagret 
byts ut under en viss tidsperiod. Detta beräknas enligt formeln LOH = årligt antal förbrukade 
enheter/genomsnittligt antal enheter i lager. (Mattsson & Jonsson, 2005) 
 
Det går att räkna omsättningshastigheten med syfte på kapitalbindning. Det beräknas enligt 
formeln kapitalbindningens omsättningshastighet (KOH) = utleveransvärde/kapitalbindning i 
materialflödet. Detta ger jämförbara kapitalbindningsmått. Här syns förhållandet mellan det 
värde som det totala materialflödet har en viss tidsperiod och det kapital som funnits bundet 
i flödet under samma period. (Mattsson, 2002) 
 

4.4.3 Lagrets liggtid  

 
Då Östgöta Städ har klassificerat sitt material kan det vara lämpligt att titta på ett tidsrela-
terat mätetal för att se om det finns material som har funnits för länge i lager. 
  
Detta är ett alternativt uttryck för LOH och beräknas som genomsnittlig liggtid = genom-
snittligt antal bundna enheter/årligt antal bundna enheter = 1/LOH. Detta innebär att då 
LOH ökar så minskar liggtiden och tvärtom. (Mattsson & Jonsson, 2005) 
 
Vid analys av liggtiden kan det finnas värden från noll till oändlighet. Då liggtiden är noll kan 
den svara mot två situationer. Antingen är det en bristvara eller så finns den aldrig i lager 
utan går rakt igenom lagret. De artiklarna som har en näst intill oändlig liggtid är istället så 
kallade hyllvärmare som inte omsätts i verksamheten. (Olhager, 2000) 
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4.5 Metoder för framtida analyser 

 
Ett sätt att arbeta i framtiden är att arbeta med efterfrågemodeller följt av vald metod för 
prognostiseringar. Detta för få en effektivare hantering av material- och orderhantering. 
 
Då arbetet med nuläget är klart och företaget har fått fram det material som anses väsentligt 
att bearbeta visar figur 6 turordningen för hur företaget kan gå vidare med arbetet. 
 

 
Figur 6. Metodgång för framtida analyser 

 

4.5.1 Efterfrågemodeller/mönster 

 
Efterfrågemodellen baseras på historisk data. När valet görs av en prognosmetod, baseras 
den på vilken efterfrågemodell som antas föreligga. De olika typerna av tidseriekompo-
nenter är: 
Trend – gradvis ökning eller minskning av efterfrågan 
Säsong – ett mönster som ofta återkommer årsvis. Det kan även vara över kortare perioder. 
Cykel – ett mönster som återkommer efter ett antal år. Det gäller över ett antal år. 
Nivå – genomsnittlig efterfrågan över tiden 
Slump – variationer som inte kan förklaras och som saknar något mönster. (Olhager, 2000) 
Se även dessa i grafisk form i figur 7.  
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Figur 7. Tidsseriekomponenter  

 

4.5.2 Prognostisering 

 
Prognoser innebär allmänt att förutspå sannolika förlopp i framtiden och syftar till att ge en 
god förutsägelse av kommande efterfrågan. Det ger möjligheter till förbättrade besluts-
underlag för bland annat materialstyrning på kort sikt. Det ger möjlighet till att planera och 
utveckla sin verksamhet gällande investeringar i rätt tid och lättare att planera in nya kunder 
i verksamheten. 
 
Prognostisering är inte enbart till för att titta på lagernivåer utan de långsiktiga prognoserna 
ligger till grund för beslut som berör lokalisering och utbyggnad av kapacitet. De medellånga 
prognoserna, två månader till två år, påverkar kontrakt med leverantörer och beslut om 
nyanställningar. Prognoser ska vara till stöd för strategiska, taktiska och operativa beslut. 
(Oskarsson et al, 2006) 
 
Prognostisering är en bra metod för att förutse efterfrågan men företag bör vara medveten 
om några av de grundläggande egenskaper om prognoser som Olhager (2002) beskriver är 
att: 
Prognoser är vanligtvis fel. – Den ska inte anses som en känd efterfrågan utan det behövs ta 
hänsyn till prognosfel. 
En bra prognos är mer än en enskild siffra – Eftersom en prognos oftast är fel ska en bra 
prognos ta hänsyn till förväntat prognosfel. 
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Aggregerade prognoser är säkrare – Prognoser för produktgrupper har ett lägre relativt 
prognosfel än individuella produkter. 
Prognossäkerheten avtar med prognoshorisonten – Det är enklast att göra prognoser inom 
en nära framtid än långt bort i tiden. 
Prognoser skall inte ersätta känd information – Även om det går att göra bra prognoser skall 
vetskapen om efterfrågan vara den som ska gälla.  
 
Mattson & Jonsson (2005) anser att fånga upp historisk data om vad som efterfrågas är inte 
lätt. Affärssystemens historiska data bygger ofta på utleveransstatistik och fakturerings-
statistik och den representerar inte vad som efterfrågas. Oftast används utleverans- eller 
faktureringsstatistik som approximation av historisk efterfrågan. Vilken statistik som väljs får 
företagen avgöra från gång till gång. 
 

4.5.3 Val av prognosmetod 

 
Tid, kostnad, tillförlitlighet, förmåga att identifiera systematiska förändringar och känslighet 
mot tillfälliga fluktuationer är de grundläggande kriterierna enligt Olhager (2000) när företag 
ska välja vilken prognosmetod som ska användas. Att göra prognoser skiljer sig gällande tid 
och kostnad mellan de kvalitativa och kvantitativa metoderna. 
 
Kvalitativa prognoser kräver mer resurser i form av tid och pengar för att nå fram till en 
prognos.  
 
Kvantitativa prognoser kan systematiseras och erhållas mer rutinmässigt vilket gör att det är 
en metod som är lättare att använda sig av. Glidande medelvärde och exponentiell utjäm-
ning väljs då det finns en konstant efterfrågemodell i den underliggande efterfrågestruk-
turen. En konstant modell innehåller en konstant nivåterm och en slumpterm som kan ge 
slumpmässiga avvikelser kring ett medelvärde. Exponentiell utjämning med trend och 
trendprojektion väljs då det finns en trend i efterfrågemodellen. En trendmodell innehåller 
en konstant nivåterm, en trendterm samt slumpinverkan. Säsongindex väljs om efterfråge-
mönstret visar några säsongseffekter som återkommande efterfrågetoppar och efterfråge-
dalar. (Olhager, 2000) 
 
Prognoshorisontens betydelse i figur 8 är Kort: en dag – tre månader, Medellång: två 
månader till två år och Lång: minst ett år. Figur 8 är en utvärdering av några vanliga 
tidsseriemetoder avseende tillförlitligheten. De värderas enligt betygsskalan 1 = dålig, 2 = 
godkänd, 3 = bra, 4 = mycket bra, 5 = utmärkt. 
 

Prognoshorisont 

  Kort Medellång Lång 

Glidande medelvärde 2 - 3 2 1 
Exponentiell utjämning 2 - 4 2 - 3 1 

Exponentiell utjämning med 
trend 2 - 4 2 - 3 2 
Trendprojektion 4 3 3 
Säsongindex 2 - 4 2 - 4 2 

Figur 8. Utvärdering av några vanliga tidsseriemetoder (Olhager, 2000) 
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I figur 9 visas uppdelning av de olika metoderna för prognoser som det kommer att redo-
göras för senare i rapporten och tidsseriemetoder är markerad då analyser i kapitel 5 bygger 
på dessa metoder. 
 

 
Figur 9. Uppdelning av prognosmetoder 

 
Under Kvantitativa prognoser finns även Naiva modeller och Kausala metoder som inte 
kommer att tas upp i detta arbete. Naiva modeller är modeller som inte kräver någon 
djupare analys eller någon mer avancerad modell. Den enklaste naiva prognosen är att säga 
att nästa period är lika med denna period. Enligt Edlund et al (1999) så används kausala 
metoder oftast i samhällsvetenskaplig forskning där det ställs olika beroende variabler mot 
andra oberoende variabler. Kausala metoder består exempelvis av regressionsanalys, 
ekonometriska modeller, ledande indikatorer. Dessa metoder utgår från att en variabels 
utveckling kan förklaras av någon annan variabel eller ett flertal variabler.  
 

4.5.4 Kvalitativa prognoser 

 
Kvalitativa prognoser innebär att det är manuella och subjektiva bedömningar som görs. Det 
kan vara en ledningsgrupp på ett företag som tar fram prognosen gemensamt. (Olhager, 
2000) 
 
Det går att använda sig av Delphi-undersökningar. Dessa går ut på att först beskriva en rad 
olika situationer inom det område som ska undersökas. När det är gjort skickas beskrivning-
arna till ett antal personer som har utsetts. Dessa personer ska vara omedvetna om var-
andra. Det bes då om deras åsikter och sedan sammanställs dessa. Sammanställningen 
skickas ut till samma personer som får en möjlighet att ge sin åsikt igen. Denna procedur 
upprepar sig tills inga förbättringar uppnås. (Bjørnland et al 2003) 
 
Det går även att använda sig av analogimetoder som används när det är möjligt att överföra 
erfarenhet från ett område till ett annat område. I prognoser används erfarenheter av 
produkter som har liknande egenskaper. Dessa erfarenheter ges stor vikt. (Bjørnland et al 
2003) 
 
Att använda bedömning som prognos kan vara att föredra då perioder som ska prognosti-
seras exempelvis bygger på helår. Även om dessa bedömningsmetoder principiellt inte 
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använder sig av beräkningar kan ändå olika systemstöd användas. Här går det att ta fram 
prognos baserad på årsresultat av tidigare efterfrågan. Det tas då hjälp av en fördelnings-
kurva som då visar hur många procent av produkterna som ska hamna i de olika perioderna. 
(Mattsson & Jonsson, 2005) 
 

4.5.5 Kvantitativa prognoser 

 
Kvantitativa prognoser utgår från historiska data och baseras på kvantitativa modeller. En 
vanlig grupp är tidsseriemetoder som är kronologiskt ordnad data med en bestämd period-
längd. Denna metod baseras på prognosen för en variabel. (Olhager, 2000) 
 
Vollman et al (2005) väljer att enbart nämna två prognosmetoder och det är glidande medel-
värde och exponentiell utjämning. Det beror på att de ofta används i kommersiella program-
varor. Dessa kan på ett automatiskt och enkelt sätt bli införlivade i efterfrågeaktiviteter. 
Efter undersökningar som har gjorts har det kommit fram att dessa enklare prognosmetoder 
inte ger sämre resultat än de metoder som är mer avancerade. 
 
Tidsseriemetoder 
Dessa prognosmetoder baseras på att den underliggande efterfrågestrukturen består i fram-
tiden. Tidigare observationer ges vissa vikter (mindre eller större betydelse) och dessa vikter 
är olika för olika tidsperioder. Vikterna varierar mellan prognosmetoderna och gör det på 
samma sätt som det gör med att bestämma vikterna.  
 
Några metoder är:  
Glidande medelvärde används då efterfrågan är ganska stabil över tiden. Beskrivning av 
formeln finns i bilaga 2. Här beräknas medelvärdet av ett antal perioders efterfrågan. Färre 
antal perioder ger större följsamhet medans fler perioder ger en stabilare prognos. Om tids-
serien börjar visa en trend kommer det glidande medelvärdet att ge en prognos som hela 
tiden ligger lite efter. Prognosen för fler perioder framåt blir samma som för nästa period. En 
fördel är att denna metod ger alla perioderna samma vikt vilket innebär att om en period har 
en högre slump så jämnas den ut med hjälp av de andra perioderna som ingår i beräknings-
intervallet. En nackdel är att denna metod anses reagera långsamt på systematiska föränd-
ringar vilket gör att det tar tid att se vad som sker. Ytterligare en nackdel är att metoden 
kräver betydande mängd datamaterial. (Olhager, 2000) 
 
Exponentiell utjämning behöver lite data för prognosuppdatering. Beskrivning av formeln 
finns i bilaga 3. Här tilldelas tidigare efterfrågevärden olika vikter. Prognosen för flera 
perioder framåt blir samma som för nästa period. Detta eftersom den underliggande 
efterfrågan antas följa en konstant modell. En fördel är mängden data som behövs för att 
göra beräkningar. En nackdel är att om ett felaktigt val, som ett högt α-värde, ger en 
snabbare reaktion och då också en större påverkan av slumpmässigheten. Om det är ett 
lägre α-värde istället så fås en stabilare prognos. (Olhager, 2000) Bjørnland et al (2003) säger 
att observationerna viktas så att den senaste observationen påverkar resultatet mer än de 
äldre och för att hålla det exponentiella avtagandet används en konstant. Storleken på 
konstanten bestäms förslagsvis genom testning av olika värden på historisk data och då väljs 
den konstanten som ger minsta avvikelse. Modellen är gjord för att konstanten ska ligga 
mellan noll och ett. Ju högre konstant som väljs desto större vikt läggs på nya observationer. 
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Exponentiell utjämning med trend innebär att då en tydlig trend finns bör det tas hänsyn till 
den annars kommer prognosen hela tiden att släppa efter. Beskrivning av formeln finns i 
bilaga 4. (Olhager, 2000) Valet av olika konstanter måste ske med försiktighet enligt Axsäter 
(1991). Framförallt beroende på att denna prognos snabbare följer med förändringarna i 
efterfrågan. Det är framförallt utjämningskonstanten för trenden som bör ligga så lågt som 
möjligt då den kan ge stora fel i långsiktiga prognoser.  
 

4.5.6 Prognosfel och prognosuppföljning 

 
Prognoser är en metod och det kan vara lämpligt att finna sätt att mäta att de data som är 
tillgänglig är bra samt att verifiera att prognoserna är rimliga. 
 
Prognosfel är något som behövs mätas för att kunna avgöra prognosmetodens precision. 
Då en prognosmetod används krävs en kontinuerlig uppföljning för att kunna finna felaktig-
heter i indata eller i själva prognosmetoden. Prognosfelet mäts per period och definieras då 
som skillnaden mellan en periods prognos och utfallet. (Olhager, 2000) 
 
Enligt Bjørnland et al (2003) kan prognosfel användas som kontrollinstrument och har då två 
funktioner. Den kan förklara varför efterfrågan har blivit högre eller lägre i en period än för-
väntat. Den kan också visa om prognosmetoden systematiskt ger för höga eller för låga 
värden under flera perioder samt att det kan ge svar på eventuella värden av avvikelser. 
Dessa värden bör följas upp och analyseras om prognosparametrarna ska ändras eller om 
det är prognosmetoden som ska bytas.  
 
Prognosfel kan vara av två slag, slumpmässiga och systematiska. Då prognosmodellens prog-
nosfel är slumpmässiga kan vi vänta oss att medelvärdet av prognosfelen finns nära noll. I 
vissa prognoser så har små systematiska fel större noggrannhet än de som har slumpmässig 
variation runt korrekt värde. (Edlund et al, 1999) 
 
Enligt Edlund et al (1999) så kan prognosfel uppstå av flera olika orsaker. Några av dessa är: 
Mätfel - Oftast i verkligheten så bygger många variabler på uppskattningar och de accepteras 
som verkliga. Är det stora fel så upptäcks de oftast medan de felen som är mindre brukar 
passera obemärkta. 
Slumpmässig variation - Den del av variation som inte kan förklaras brukar betraktas som 
slumpfel. Det behöver inte vara så, varför vi inte kan förklara variationen kan bero på 
okunskap om de faktorer som påverkar prognosvariabeln. 
Felaktig prognosmodell - Modellen kan ha felaktig funktionell form eller den kan sakna 
någon relevant variabel. Det kan också vara så att övriga variabler är okorrelerade med den 
variabel som saknas och då kan prognosfelen uppvisa ett icke-slumpmässigt mönster. 
 
Det finns olika sätt att mäta prognosfel och här redovisas de vanligaste: 
Medelabsolutfel, MAD 
I statistiska samband brukar det ofta mätas slumpvariabelns spridning kring medelvärdet 
med hjälp av standardavvikelse (σ). I samband med prognosfel så brukar det utgås från det 
förväntade absolutvärdet av avvikelsen. MAD och σ mäter ungefär samma sak. Det finns ett 
enkelt samband mellan dessa då det är normalfördelade slumpvariabler och det är σ = 
1,25MAD. Se bilaga 5 för formel. (Axsäter, 1991) Det går inte här att avgöra om värdena 
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ligger för högt eller lågt eftersom det inte tas hänsyn till tecknet i uträkningen. (Olhager, 
2000) 
 
Medelkvadratfel, MSE 
Denna metod utgår från det kvadratiska prognosfelet och ger ett högt värde åt stora avvikel-
ser. Detta är kvadraten på standardavvikelsen. Här går inte att avgöra om värdena ligger för 
högt eller lågt eftersom det inte tas hänsyn till tecknet i uträkningen. Se bilaga 6 för formel. 
(Olhager, 2000) 
 

Medelfelet, ME 
Används för att se till tecknet på prognosfelet, om prognosen genomsnittligt ligger över eller 
under den faktiska efterfrågan. Se bilaga 7 för formel. (Olhager, 2000) 
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5 Analys  
 
I följande kapitel analyseras de resultat som har kommit fram under arbetet. Analys görs av 
dessa resultat under varje del. Detta görs i kombination med kapitel 3 Kartläggning och 
kapitel 4 Teori. Detta kapitel delas upp i två delar på samma sätt som kapitel 4 Teori. 
 

5.1 Beskrivning av föreslagen arbetsgång 

  
I figur 10 visas ett förslag på en lämplig arbetsgång. Denna arbetsgång är lätt att följa och har 
gjorts på detta sätt i denna rapport gällande kapitel 4 Teori. 
 

 
Figur 10. Beskrivning av föreslagen arbetsgång 

 

5.2 Metoder för analys av nuläget 

5.2.1 ABC-klassificering 

 
Denna klassificering baseras på Östgöta Städs orderhistorik från 2008. Orderhistoriken som 
analyseras är summan av respektive FL. Här är klasserna baserade på materialets volym-
värde. Valet av orderhistoriken istället för lagervärden beror på att de lagervärden som 
fanns att tillgå gäller för hela företaget och inte enbart för avdelningen i Norrköping som 
detta arbete är avgränsat till. Data från orderhistoriken är inte verifierad eller kontrollerad 
att den är korrekt. Här kan finnas felaktiga uppgifter. 
 
Klassificeringsgränserna är baserade på dessa val. 
A-klassen: Ackumulerad (Ack) % av volymvärdet är nära 80 % av det totala värdet och Ack % 
av artiklar är nära 10 % av det totala antalet artiklar. Här sker en förändring procentuellt till 
nästa artikel. 
B-klassen: Ack % av volymvärdet är nära 10 % och Ack % av artiklar är drygt 10 % här sker 
också en förändring procentuellt till nästa artikel. 
C-klassen: Är övriga artiklar. 
 
Tabell 1 visar att det i A-gruppen finns fem artiklar som svarar mot 77 % av volymvärdet 
samt även svarar för att vara nio % av antalet medan de fyra artiklarna som finns i B-gruppen 
svarar för sju % av volymvärdet men då också svarar för 63 % av antalet. De som tillhör C-
gruppen tolkas som att volymvärdet för artiklarna inte är speciellt högt. Det största antalet 
artiklar finns i C-klassen. 
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Klass Antal 

artiklar 
Andel i % av totala 

antalet artiklar 
Andel i % av totalt 

volymvärde 

A 5 9 % 77 % 

B 4 63 % 7 % 

C 265 28 % 16 % 
Tabell 1. ABC-klassificering baserad på orderhistorik 2008 

 
Här är en ABC-klassificering gjord och den visar att det finns fem klass-A artiklar som har hög 
prioritet efter andel i % av volymvärde och fyra klass-B artiklar med lite lägre prioritet men 
som ändå är viktiga för verksamheten.  
 
I tabell 2 visas de sammanlagda nio artiklarna som är A- och B-klassificerade. Dessa är klassi-
ficerade efter ”Ack i % av volymvärde” 
 

Klass Benämning 
% av 

volymvärde 

Ack % av 
volymvärde 

A Servett 33x33cm Vit 5000st 37,24% 37,2% 

A Minitork Basic 12rullar returpapper 22,62% 59,9% 

A 70l Säck Vit 10,21% 70,1% 

A M-tork Basic 6rullar returpapper 3,76% 73,8% 

A Pappershanddukar 3600 st 3,09% 76,9% 

B Sopsäck Östgöta Städ 2,89% 79,8% 

B Tork Xpress Comfort 2100st/krt Nyfiber T 1,68% 81,5% 

B Toa Standard 166gr Enkelt 56mtr 64rl 1-P 1,46% 83,0% 

B K-mopp 60 Partline micro 0,98% 83,9% 
Tabell 2. ABC-klassificering baserad på volymvärdet 

 
Det gjordes ytterligare en ABC-klassificering som baserades på antalet artiklar, tabell 3, och 
då var det andra artiklar som blev betydelsefulla. Denna analys görs för att se över vilka 
artiklar som det är viktigt att det finns lageryta till. 
 

Klass Benämning 
% av antalet 

artiklar 
Ack % av 

antalet artiklar 

A Sopsäck Östgöta Städ 62% 62% 

B 70l Säck Svart 150/krt 13% 75% 

B Servett 33x33cm Vit 5000st 3% 79% 

Tabell 3. ABC-klassificering baserad på antalet artiklar 

 
Två olika ABC-klassificeringar är gjorda och företaget kan jämföra dessa med varandra. De 
kommer att upptäcka att ”70 l säck” och ”Servett 33*33” är A-klassade är när det gäller 
volymvärde och B-klassade då det gäller antalet artiklar som är skickade till FL. När dessa två 
olika ABC-klassificeringar jämförs med varandra blir det en dubbel ABC-klassificering. Vid en 
analys av tabell 2 och tabell 3 där volymvärde är prioriterad före antalet utplockade artiklar, 
syns det att ”Servett 33*33” och ”70 l Säck” är AB-klassade och därför viktiga både ur volym-
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värdesperspektiv samt antalet plockade artiklar. ”Sopsäck” är BA-klassad och viktig för 
Östgöta Städ då ”Sopsäck” har stor andel av utplockade artiklar. Tabell 2 och tabell 3 finns 
inlagda i tabell 4 för att visa hur den dubbla ABC-klassificeringen ser ut.  
 

 
Antal Artiklar 

Volymvärde A B C 

A    Servett 33x33cm 

 70l Säck Vit, 
Minitork Basic 12rullar, 
Pappershanddukar,  
M-tork Basic 6rullar 

B  Sopsäck Östgöta Städ   

Toa Standard 
Tork Xpress Comfort 
K-mopp 60 

C    70l Säck Svart   
Tabell 4. Dubbel ABC-klassificering 

 
I tabell 4 finns ingen artikel i AA-klassen. Det finns en artikel i AB och en i BA. Det ska tolkas 
som att klassificeringen av volymvärde inte ska jämföras med antalet artiklar som plockats ut 
ur lager. Denna analys verkar ge en bild av att det inte finns något material som är mycket 
viktig för verksamheten. 
 

5.2.2 Lageromsättningshastighet 

 
Östgöta Städ har valt att inte beställa material för att lägga på lager, utan de beställer direkt 
mot order när möjlighet finns. Företaget anser själva att de har minskat materialförbruk-
ningen under året. Ännu finns det ingen avstämning gjord om det har blivit så. Det finns med 
i deras kvalitetscertifiering, som granskas av Almega, att de ska minska den totala material-
förbrukningen från 2008. Tidigare har de inte studerat nivån av enskilda artiklar därför finns 
det idag inga värden att jämföra med. Tabellen i bilaga 8 visar de artiklar som det inte är 
någon större omsättning på. Dessa artiklar borde företaget se över om det verkligen finns 
behov av dem eller om det är så att det ska styras ut i verksamheten så att de kommer till 
användning. Östgöta Städ är inte beroende av att få ut sitt material då det är lång sista för-
brukningsdag på artiklarna utan det är ett utrymmesbehov i lagren samt ett sätt att hålla 
nere sin kapitalbindning i lagren. Företaget har ett mål (enligt personalen hos Östgöta Städ) 
att artiklarna ska omsättas en gång per månad vid FL vilket inte uppnås för de artiklarna som 
finns redovisade i bilaga 8. Det finns inga rekommendationer i Östgöta Städs bransch för hur 
ofta de ska omsätta lagren under ett år.  

5.2.3 Lagrets liggtid  

 
Det finns artiklar som har en liggtid över tio dagar se bilaga 8. Här kan det vara av vikt att se 
över de som har hög liggtid och fundera på om det är artiklar som företaget har behov av 
eller om de är mindre populära bland personalen. Det kan vara så att de är på väg att fasas 
ut så att de har blivit kvar i lagret utan att någon lagt märke till dem. 
 
Då liggtiden är noll, som det är för de två artiklarna i tabell 5, så är det troligt att de 
egentligen aldrig går in på lagret utan de flyter bara igenom huvudlagret direkt ut till FL. 
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Då företaget försöker att arbeta med att ha så lite som möjligt på lager syns det i tabell 5 
exempel på artiklar som passerar genom lagret utan någon lagringstid. Det finns inga 
rekommendationer ännu i Östgöta Städs bransch för hur långa liggtider olika artiklar bör ha. 
 

Benämning LOH Antal 
LOH 

Värde Liggtid 

Tana Alkastar 1L Alkaliskt sanitetsrent 720,44 1,60 0,00 

Servett 33x33cm Vit 5000st 10 000,00 10 000,00 0,00 
Tabell 5. Liggtid med värdet noll 

 

5.2.4 Säkerhetslager 
 
Det finns inget dokumenterat säkerhetslager eller beslut om vilka artiklar som alltid ska 
finnas i HL. Det finns ändå material som företaget vill ha i HL då de anser att de aldrig får ta 
slut. Det finns inget dokumenterat om vilka artiklarna är utan de är sådana som erfaren-
heten säger att de här måste det alltid finnas ett antal av. 
 

5.2.5 Tvätt av golvmoppar vid frontlager  

 
Vid en jämförelse av materialanvändandet för kund 1 och kund 4 syns stora skillnader i deras 
städmiljö i form av antal använda artiklar. I tabell 6 visas materialåtgången samlat i artikel-
grupper. Här syns skillnaden av att städa i ren miljö mot i en riktig smutsig miljö. Gällande 
den smutsiga miljön för Kund 1 påverkar det att det går åt avsevärt mer rengöringsmaterial, 
det tar också längre tid att städa dessa ytor. Det krävs fler resor till FL för kund 1 för att 
distribuera beställt material. Vilket inte är inplanerat i Östgöta Städs ordinarie distributions-
schema.  
 
Artikelgrupper Kund 1 Kund 2 Kund 3 Kund 4 

10 [Partnerprodukter Städmaterial]  44 11 38   

12 [Vagntillbehör egenproducerade]  1       

15 [Städmaterial]  80 79 57 2 

20 [Vileda]  15 147 29   

40 [Nordex Kem]     1   

55 [3M]      3   

76 [Sterisol]      37   

80 [Tana]  121 17 11 20 

85 [JohnsonDiversey]  13 22 3 1 

90 [Nettopriser]  44 121 10   

91 [Papper]    279 88   

92 [Plast]  3 519 2 265 1 812   

Totalt 3837 2941 2089 23 
Tabell 6. Jämförelse förbrukning av artikelgrupper kund 1 - kund 4 

 
När Östgöta Städ räknar fram antalet golvmoppar som använd i olika miljöer så tittar de på 
hur många timmar det tar att städa dessa lokaler alternativ tittar de på mixen av golvbelägg-
ningar ihop med den kvm yta som finns i de utrymmen som ska städas. Hos kund 1, se tabell 
7, finns fler golvmoppar vid FL än vad som finns vid FL hos kund 4. Hos kund 4 syns det att 
det är en betydligt renare miljö som verksamheten finns i. Golvmopparna torkas oftast inte 
efter tvätt utan används fuktiga, detta gäller både för kund 1 och kund 4. Det gör att det 
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försvinner ett moment i förberedelserna och de sparar tid och material. Uppfattningen från 
personal på Östgöta Städ är att det blir mindre slitage på golvmopparna som tvättas ute vid 
FL och det gör att det blir längre livslängd på golvmopparna.  
 
Kund 60 cm 

activa 
120 cm 
activa 

50 cm 
sveppmopp 

35 cm 
Swep 

30 cm 
ativa 

Summa 

Kund 1 40         40 

Kund 2 30       20 50 

Kund 3 52     15   67 

Kund 4 20         20 

Summa 142 0 0 15 20 177 

Tabell 7. Antal golvmoppar hos kund 1 – kund 4 

 

5.2.6 Tvätt av golvmoppar vid huvudlagret 

 
Vid en jämförelse av materialanvändandet för de två kunderna, kund 2 och kund 3, är att de 
inte har någon skillnad i städmiljö utan skillnaden finns i arbetsmiljön. Skillnaden i arbets-
miljön är att kund 3 har sämre möjligheter att ta med sig sina städvagnar mellan våningarna, 
därför finns det fler städvagnar och FL hos denna kund. 
 
Dessa två kunders materialanvändande är indelat i artikelgrupper som finns i tabell 5. I 
tabellen syns att kund 3 har fler artiklar från gruppen 10 Partnerprodukter Städmaterial 
vilket är naturligt då det ingår Microdukar för båda kunderna och dessa används ofta i 
kontorsmiljö. Detta gäller inte för gruppen 15 Städmaterial som bland annat innehåller mini-
svabbar, skursvampar, damvippa m.m. Efter att grupperna 91 Papper och 92 Plast tagits bort 
blir resultat 397 artiklar för kund 2 och 189 artiklar för kund 3. Grupper 91 Papper och 92 
Plast tas bort för att de inte inverkar på städningen utan det är vidareförsäljning av toa-
papper, servetter m.m. De har ingen betydelse vid jämförelse av användandet av städmat-
erial. När analys görs av antalet artiklar för dessa två kunderna kommer insikten att det inte 
ska tas för givet att då det behövs fler städvagnar går det åt mer städmaterial. Det går inte 
att komma ifrån att fler städvagnar behöver flera större artiklar som soppskyfflar m.m. för 
att slippa bära otympligt och ibland tungt material mellan de olika städvagnarna. Det kan 
vara så att personalen hos kund 3 använder sitt material på ett effektivare sätt.  
 
Det behövs fler golvmoppar då de byts ut en gång per vecka. I tabell 7 syns det att kund 3 
som har fler städvagnar också har fler golvmoppar. Golvmopparna som torkas efter tvätt 
behöver då behandlas innan de används igen. Ca 70 % av golvmopparna behandlas innan 
användning och övriga 30 % används till torrmoppning. Det ger ett uppskattat större slitage 
på golvmopparna då tvätten av golvmopparna sköts vid HL. Östgöta Städ räknar med att en 
golvmopp håller mellan tre och fem år beroende på hur den sköts under städning och hur 
den tas om hand efter städningen.   
 

5.3 Metodförslag för framtiden 

 
I detta kapitel följer förslag på ett antal metoder som skulle kunna användas för att se det 
framtida behovet av material och på så sätt även kunna sänka antalet order. 
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För att göra prognoser föll valet på att visa två metoder glidande medelvärde och exponen-
tiell utjämning. Beskrivning av glidande medelvärde och exponentiell utjämning finns i 
kapitel 4.5.5 och formlerna finns i bilaga 2 och bilaga 3. Gällande glidande medelvärde beräk-
nas dessa på tre perioder bakåt i tiden. Gällande exponentiell utjämning så har vikterna 0,67 
valts för föregående period och 0,33 valts för perioden innan. Dessa vikter har valts för att 
visa att den senaste månaden är viktigare än månaden innan. Båda metoderna är ganska 
enkla att beräkna och därför tas båda med i prognosarbetet för att se vilken som är lämpli-
gast att arbeta vidare med. Då prognoserna ska göras på kort sikt en till tre månader går det 
att använda sig av glidande medelvärde och exponentiell utjämning. Dessa metoder får ett 
godkänt betyg i den utvärdering som gjordes av tidseriemetoderna i figur 8. Underlagen till 
prognoserna är hämtade ur orderhistoriken för 2008. Metoderna bygger på att efterfrågan 
är stabil över tiden. Data finns idag tillgänglig i capuT fördetta ändamål.  
 
Tre artiklar har valts ut hos respektive kund. Det är de artiklar som har hög uttagsfrekvens 
vid respektive FL. Dessa artiklar redovisas med verkligt uttag och prognosmetoderna gli-
dande medelvärde och exponentiell utjämning. De redovisas i separata bilagor för respektive 
kund. 
 

5.3.1 Prognoser för kund 1  

 
De tre produkterna som har flest inköpstillfällen för kund 1 finns i bilaga 9. De tre produkt-
erna är Vinylhandske, Papperskorgspåse och Soppsäck. I bilagan visas volymvärdet för de 
utplockad nämnda artiklarna per månad. I de graferna syns det att FL beställer endast vid ett 
fåtal tillfällen per år och då väljer att skaffa sig en buffert på plats vid FL. Det finns enligt 
graferna ett stabilt efterfrågemönster som gör att det glidande medelvärdet eller exponent-
iell utjämning kan användas för att skapa prognoser. I graferna syns att exponentiell utjäm-
ning följer det verkliga utfallet bättre än vad glidande medelvärde gör. Här väljs då att arbeta 
vidare med exponentiell utjämning. 
 
Figur 11 visar totala volymvärdet för kund 1 av beställt material. Här syns skillnader i beställ-
ningarnas volymvärde vid de olika månaderna. Om företaget kan sträva efter att få en jämn-
are distribution till FL skulle det troligen gå att förutse en jämnare inköpstakt av artiklar. I 
detta fall så binds det kapital ute vid FL. I figur 11 syns skillnad mellan de olika prognosmod-
ellerna. Exponentiella utjämningen följer det verkliga utfallet mer än det glidande medel-
värdet och valet blir att arbeta vidare med exponentiell utjämning. 
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Figur 11. Prognoser totalt volymvärde kund 1 

 

5.3.2 Prognoser för kund 2 
 
De tre produkterna som har flest inköpstillfällen för kund 2 finns i bilaga 10. De tre produkt-
erna är Pappershanddukar, Wettex Classic och Toa Standard. I bilagan visas volymvärdet för 
de utplockade nämnda artiklarna per månad. I de graferna syns det att FL har beställt 
material tio utav tolv månader. Vid de två månaderna som inte finns någon beställning har 
det troligen, enligt graferna, beställts material månaden innan för att täcka upp verksam-
heten. Enligt graferna i bilaga 10 är det skillnad mellan prognoserna och den verkliga order-
historiken. Då det är denna skillnad i beställningsfrekvens så bör Östgöta Städ analyser vad 
detta beror på innan de väljer en prognosmetod. Här är det svårt att avgöra vilken metod 
som skulle vara lämpligast. 
 
Figur 12 visar totala volymvärdet av beställt material för kund 2. Här syns skillnader i beställ-
ningarnas totala volymvärde vid de olika månaderna och det verkliga totala volymvärdet i 
figuren visar skillnad mot de två prognosmodellerna. Det är inte stor skillnad mellan prog-
nosmodellerna utan det visar att Östgöta Städ kan välja någon av modellerna. Här bekräftas 
det som syns i bilaga 10 att det är skillnad i beställningsfrekvens. Enligt figur 12 så ger gli-
dande medelvärde en stabil beställningsnivå avseende volymvärde men hela FL behöver 
analyseras och granskas så att det är korrekt insamlad data.  
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Figur 12. Prognoser totalt volymvärde kund 2 

5.3.3 Prognoser för kund 3  

 
De tre produkterna som har flest inköpstillfällen för kund 3 finns i bilaga 11. De tre 
produkterna är Activa Microduk, Pappershanddukar och Basic Minisvabb. I bilagan visas 
volymvärdet för de utplockad nämnda artiklarna per månad. I de graferna syns det att 
beställningar av material från FL sker med olika intervall och även att mängden material 
skiljer sig åt vid varje beställningstidpunkt. Här är det svårt att avgöra vad det kan bero på. 
Här behövs mer information om det har skett något speciellt hos denna kund som ombygg-
nation eller något annat som kan ha påverkat kundens miljö. Det kan vara så att de oregel-
bundna materialbeställningarna beror på att det finns fler städvagnar och därför har städ-
personalen inte samma kontroll över mängden material som finns vid FL och i städvagnarna. 
Det är skillnad mellan de båda prognosmodellerna vilket gör att det är lämpligt att se över 
efterfrågemönstret för att se om det har valts fel mönster. Efter det ska det göras en or-
dentlig prognosuppföjlning på dessa artiklar. 
 
Figur 13 visar totala volymvärdet av beställt material för kund 3. Här behöver Östgöta Städ 
analysera månad fyra för att se vad som har gjort att det har blivit en så stor beställning. Det 
kan bero på att det fanns kvar material sedan tidigare månader och att personalen vid FL valt 
att inte beställa nytt material utan använt det material som fanns vid FL. Då månad åtta är 
semestermånad så är det en trolig förklaring för det låga beställningsvärdet. Beställnings-
flödet från FL ser ut att vara jämnare när helheten synas än när vissa utvalda artiklar analys-
eras. Båda prognosmodellerna följer varandra ganska bra. Det visar att det har mindre 
betydelse vilken av modellerna som Östgöta Städ väljer. 
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Figur 13. Prognoser totalt volymvärde kund 3 

 

5.3.4 Prognoser för kund 4  
 
Figur 14 visar totala volymvärdet av beställt material för kund 4. Här syns att det inte 
används så mycket material under året. För denna typ av FL finns det ingen nytta av att 
analysera värdet av olika beställningstidpunkter eller mängder. Det har inte gjorts någon 
prognos på några artiklar.  
 

 
Figur 14. Prognoser totalt volymvärde kund 4 

 

5.4  Prognosuppföljning 
 
Då företaget har funnit det material som de anser sig vilja arbeta vidare med så ska de följa 
upp sina prognosfel för att se om företaget har fel i indata eller om de använder sig av en 
felaktig prognosmetod. Kontrollmetoden ska vara så att små fel inte alltid syns medan de 
stora felen inte ska kunna missas. (Olhager, 2000) 
 
Förslag på metoder för prognosuppföljning finns redovisade i kapitel 4.5.6 
 
För att kunna avgöra prognosmetodernas precision så behöver företaget följa upp olika me-
toder. Här är metoden MAD vald då den enligt Olhager (2000) är den vanligaste metoden. 
Enligt teorin är det viktigt att använda sig av ME i kombination med MAD, i det här fallet då 
ME tar hänsyn till om prognosfelet genomsnittligt ligger över eller under faktisk efterfrågan.  
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Vid uträkning av MAD efter prognosmodellen glidande medelvärde och totala volymvärdet 
av artiklarna för kund 1 till kund 4 redovisas resultaten i tabell 8. Det visar precisionen av de 
prognostiserade värdena över de tolv månaderna som har redovisats under kapitel 5.3. MAD 
visar stora prognosfel för kund 1 och kund 2. Vid en analys av ME i tabell 8 syns att det att 
kund 2 behöver granskas vidare. Det kan vara fel i underlaget eller så är glidande medel-
värde som prognosmodell fel för denna kund. Det går bra för kunderna 1,3 och 4 att använ-
da glidande medelvärde. 
 

Kund MAD ME 

1 2 304,2 191,7 

2 2 345,8 772,5 

3 254,4 122,1 

4 167,6 18,4 
Tabell 8. MAD och ME gällande glidande medelvärdet av totala volymvärdet, kr 

 
I tabell 9 används exponentiell utjämning som prognosmodell och totala volymvärdet av 
artiklarna för kund 1 till kund 4. Enligt tabell 9 så är MAD högt för kund 1 till kund 3. Vid 
analys av ME blir det noll för både kund 1 och kund 4. Detta visar att exponentiell utjämning 
är bra prognosmodell för kund 1 och kund 4. Kund 3 har ett högre MAD och även ett högre 
ME värde än vid användande av glidande medelvärde. Det visar att kund 3 ska använda 
glidande medelvärde som prognosmodell. När det gäller kund 2 så visar även tabell 9 höga 
värden både gällande MAD och ME och visar att en mer ingående analys behövs av denna 
kunds beställningar och materialförbrukning. 
 

Kund MAD ME 

1 3 070,9 0,0 

2 3 397,9 955,8 

3 1 972,9 172,1 

4 117,3 0,0 
Tabell 9. MAD och ME gällande exponentiell utjämning av totala volymvärdet, kr 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
 
I detta kapitel redovisas slutsatser och rekommendationer som framkommit av kartläggning 
och analys. 
 

6.1 Slutsatser för de fyra kunderna 

 

6.1.1 Kund 1 
 
Denna kund som ligger utanför ordinarie distributionsschemat har i början på året valt att få 
material en gång per kvartal enligt figur 11 i kapitel 5.3.1. Här vore en lösning att beräkna 
den Ekonomiska orderkvantiteten (EOQ) och se om det är så att det är mest ekonomiskt att 
beställa en gång per kvartal och då lagra material i sitt FL eller om det skull vara ekonomiskt 
försvarbart att istället beställa en gång per månad. I figur 11 syns också att det har blivit 
extra beställningar i månad åtta och nio och det beror troligen på att det har varit sommar-
personal och då har det varit större åtgång på material än när ordinarie personal är på plats. 
Det är naturligt att det blir så enligt Östgöta Städ själva. I grafen i bilaga 9 syns det att 
material beställs en gång per kvartal. Här borde Östgöta Städ kunna få fram vilket material 
och i vilken kvantitet som behovet är ute vid FL. Här skulle de kunna distribuera ut detta till 
FL utan att det behövs en manuell hantering av order. 
  
Denna kund finns i smutsig miljö men samtidigt så är den alltid smutsig och därför borde de 
inte behöva ta hänsyn till årstider och väder och därför bör de ha ett stabilt behov av 
material. 
 

6.1.2 Kund 2 
 
Denna kund som finns i det ordinarie distributionsschemat gör beställningar tio utav tolv 
månader. Troligen är de semester månad sex och månad nio som har gjort att personalen 
vid FL, månaderna innan, beställer hem extra material för att semesterpersonalen inte ska 
behöva göra dessa materialbeställningar i FL. Ett förslag att se igenom orderhistoriken för 
hela 2008 samt början av detta år för att få bekräftat att efterfrågemönstret är likartat för 
första halvåret 2009. Då borde företaget finna nivåer för att automatisera leveranser av 
material till FL och på så sätt minska antalet manuella order.  
 

6.1.3 Kund 3 
 
Denna kund som finns i det ordinarie distributionsschemat gör oregelbundna beställningar 
både i mängd av material och vid olika tidpunkter. Denna kund har en miljö som kräver fler 
städvagnar än vad som är fallet för kund 2. Det behöver här analyseras vidare om det är 
därför det blir så orgelbundna mängder och tidpunkter. Det borde underlätta för den 
personal som gör beställningarna från detta FL om det gick mer automatiserat. I ett sådant 
fall som detta skulle företaget även analysera antalet ordertillfällen som är gjorda. Det kan 
finnas fler tillfällen per månad, vilket i sådana fall tyder på att personalen vid FL inte har 
kontroll över vilket material som finns i FL. Om det är fler beställningar behövs det bättre 
styrning av FL och den styrningen skulle kunna göras med en prognos som ser till att det 
alltid finns tillräckligt med material vid FL. 



30 

 

6.1.4 Kund 4 
 
Denna kund finns inte med i det ordinarie distributionsschemat och de gör ett fåtal beställ-
ningar under året. Denna kund har inte något större behov av material då deras verksamhet 
bedrivs i en mycket ren miljö. Detta är en kund som inte behöver analyseras och prognos-
tiseras i det skede som denna process befinner sig i.  
 

6.2 Lagernivåer 
 
När det gäller de artiklar som är analyserade bör företaget se över sina nivåer på materialet. 
Delar av materialet har liggtider som visar att det inte finns någon efterfrågan på dessa ut till 
FL. De ligger då och binder kapital samt tar upp yta som skulle kunna användas till annat 
material som bedöms värdefullare. Då delar av materialet inte har någon större uttags-
frekvens bör Östgöta Städ titta över utbudet av sitt material. Det kan tyda på att företaget 
har för mycket likvärdigt material på lagerhyllorna. 
  
Företaget bör göra en dubbel ABC–klassificering för att urskilja vilket material som är viktigt 
både ur ett volymvärdesperspektiv samt ett uttagsfrekvensperspektiv då det på sikt kan bli 
problem med lagerytor.  
 
Det kan finnas material som Östgöta Städ inte alls uppfattar att de har en hög uttagsfrekvens 
och ett lågt volymvärde. Här skulle det vara bra att göra en analys för att avgöra om det är så 
att det är värt att göra stora inköp och få bättre pris och ha på lager under längre period än 
att köpa in vid beställningar från FL.  
 
Östgöta Städ bör göra en klassificering av materialet baserad på sin verksamhetskritiska syn 
för att bestämma vilket material som är viktig för att deras leveranskvalité till kunderna ska 
hållas på den av företaget beslutad nivå. Då Östgöta Städ anser att golvmoppar är verksam-
hetskritisk så är detta absolut ett A-klassat material. När denna klassificering är gjord bör en 
dubbel ABC-klassificering göras tillsammans med volymvärdet för att se vilket material som 
är viktigt för deras verksamhet både ur ett ekonomiskt perspektiv samt ur ett verksamhets-
baserat perspektiv.  
 
Att använda sig av att distribuera rena golvmoppar en viss veckodag, vecka ett till vecka fyra, 
till FL är en lösning som fungerar bra idag. Här borde en uppföljning göras för att analysera 
om det är rätt antal golvmoppar som finns vid FL.   
 
Inventeringar av lagret vid bestämda tidpunkter skulle ge en validering av kvalitén på 
värdena i planeringssystemet. Idag är det svårt att avgöra om orderhistoriken består av 
några uttag för att någon har upptäckt att det som finns i lagret inte stämmer med det som 
ska finnas i capuT.  
 

6.3 Prognosmetoder 
 
Företaget bör se över sina största FL gällande material för att få en så kostnadseffektiv 
hantering av dessa som möjligt. Kan Östgöta Städ finna efterfrågemönster som de olika FL 
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har så kan de finna de mest lämpliga prognosmetoder för respektive FL. Här finns olika 
prognosmetoder som har visats i tidigare kapitel där de skulle kunna få ett jämnare flöde för 
distribution till FL. Då glidande medelvärde och exponentiell utjämning förhållandevis är 
lätta att beräkna så finns det goda möjligheter att finna den bäst lämpade metoden för varje 
viktig artikel. Prognosuppföljningen gör också att Östgöta Städ kan bearbeta prognosme-
toderna och dess indata. Finns det fel i efterfrågedata så upptäcks den vid prognosuppfölj-
ningen. Detta skulle också påverka distributionen av material och golvmoppar där distri-
butionsschemat är fullbokat idag. Troligen skulle det bli färre körningar på grund av att det 
saknas material vid något FL. 
 
Då de har ett eget utvecklat planeringssystem och IT-kompetens på företaget så finns möj-
ligheter att själva designa prognosmetoder antigen i capuT direkt eller med hjälp av Excel 
hämta de uppgifterna som behövs.  
 

6.4  Internorder 
 
Det har inte gått att finna en metod som skulle minska antalet kundorder utan det kommer 
troligen att bli förändringar då Östgöta Städ kan använda sig av prognostisering för att bättre 
planera sin distribution till de olika FL. För att minska belastningen på den personal som 
finns på kontoret skulle de i sitt planeringssystem kunna automatgenerera order efter prog-
noser. Dessa skulle kunna gå direkt till plocklistor. Det är inte möjligt att ersätta alla beställ-
ningar från FL på detta sätt men de FL som har flest beställningar per år borde kunna 
ersättas med automatgenerering från capuT. Det skull avsevärt minska antalet order. Nästa 
steg för det manuella arbetet med orderhanteringen är att finna en teknisk lösning där de 
ansvariga vid FL själva fyller i sina beställningar direkt i capuT.  
 

6.5 Förslag för vidare analyser 

 
Efter det att Östgöta Städ bestämt sig för hur hårt de vill lagerstyra sin verksamhet bör det 
göras fler analyser för att se vilka konsekvenser olika åtgärder kommer att ge och framförallt 
se över vad som är mest kostnadseffektivt.  
 
Då Östgöta Städ har klassificerat sitt material bör det ske någon form av partiformning av det 
verksamhetskritiska materialet. Här finns det ett antal modeller av Ekonomisk orderkvanti-
teter (EOQ) som är att rekommendera att börja med. Östgöta Städ bör även ta fram beställ-
ningspunkter i sitt HL för det verksamhetskritiska material som företaget har. 
 
Det finns olika koncept för samverkan i försörjningskedjor. Det bygger på informationsutbyte 
mellan bland annat detaljister och grossister i försörjningskedjan. Ett koncept att studera 
vidare skulle vara Efficient Consumer Response (ECR). Det är framtaget och framförallt 
utvecklade av dagligvaruindustrin i USA i början på 1990-talet. För att få en övergripande 
kunskap om ECR kan rekommenderas denna artikel av Svensson (2002).  
 
När det gäller antalet golvmoppar som behövs kan företaget göra en uppföljning på hur 
vädret och årstiderna påverkar golven, då skulle företaget eventuellt kunna minska antalet 
golvmoppar i verksamheten. Det skulle eventuellt finnas något efterfrågemönster som 
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exempelvis baseras på årstider eller semester. Det skulle då finnas möjlighet till att 
prognostisera antalet i flödet och eventuellt skulle det bli en minskning av antalet golv-
moppar i hela företagets flöde.  
 
Här följer ett förslag på den arbetsgång som Östgöta Städ bör starta med. När detta är gjort 
så bör prognostiseringen göras en gång per månad eller varannan månad. Uppföljningen av 
prognoserna bör göras en gång per kvartal medan ABC-klassificeringen kan göras en gång 
per år tillsammans med en översikt av LOH. 
 

1. Kvalitetsgranska och verifiera att den data beräkningarna ska göras från är korrekt. 
Dokumentera denna verifiering av data. 

2. Gör en dubbel ABC-klassificering av material. 
3. Finn vilka kunder som är viktigast och börja analysera deras data. 
4. Se över LOH och liggtider för verksamhetskritiska artiklarna både i HL och FL. 
5. Se över om det finns något speciellt efterfrågemönster hos kunderna. 
6. Finn prognosmodeller för de viktigaste kunderna. Välj mellan glidande medelvärde 

eller exponentiell utjämning. 
7. Se över prognosfelen. Finns det inga eller små prognosfel så är det troligt att 

metoden och indata är de rätta. Större prognosfel undersök vad som är felet med 
hjälp av Prognosfelet, MAD, MSE och ME 

8. Gör en prognosuppföljning för att identifiera fel i indata eller prognosmetoden med 
hjälp av de prognosuppföljningsmetoder som finns angivet i figur 6 under symbolen 
Prognosuppföljning. 

9. Då detta är en levande process så är det att starta om från början. 
 

6.6 Övrigt 

 
Då företaget har funnit en jämn distribution till FL med både material och golvmoppar skulle 
företaget behöva gå vidare med att se över hanteringen av sitt distributionsschema. Med 
hjälp av någon form av ruttplaneringssystem i form av en programvara eller någon annan 
form av modell där företaget kan lägga in de körningarna som ska göras för varje vecka och 
sedan kunna optimera körsträckor och lastutrymme i bilen. Det behövs också finnas 
möjlighet att boka in extra körningar och kunna planera in de tidsfönster som finns vid vissa 
FL.  
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Bilaga 1. Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) 
 
Formeln för ekvationen är 
 

𝑪 = 𝑲
𝑫

𝑸
+  𝑯

𝑸

𝟐
 

 
där: C = totala kostnaden per tidsenhet 
 D = produktefterfrågan per tidsenhet  
 K = ordersärkostnad  
 H = lagerhållningskostnad per enhet och tidsenhet  
 
För att få den optimala orderkvantiteten så deriveras kostnadsfunktionen (C) med avseende 

på orderkvantiteten (Q). Då blir formeln Q* =  
𝟐𝑲𝑫

𝑯
 

För att erhålla den lägsta kostnaden så sätts Q* in i kostnadsfunktionen (C) och efter 

förenklingar så lyder formeln C(Q*) =  𝟐𝑲𝑫𝑯 
 

EOQ med kvantitetsrabatter 
 
Formeln för ekvationen är 
 

𝑪𝒋,𝒕𝒐𝒕 = 𝑲
𝑫

𝑸
+  𝑯

𝑸

𝟐
 

 
där: C = totala kostnaden per tidsenhet 
 D = produktefterfrågan per tidsenhet  
 K = ordersärkostnad  
 H = lagerhållningskostnad per enhet och tidsenhet 
 
Vid rabatt för hel orderkvantitet får kostnaden följande uttryck 
𝑲 + 𝒄𝒋𝑸, då Nj-1 ≤ Q ≤ Nj, j = 1,…,J 

 
cj = värde per enhet i orderkvantitetsintervall [Nj-1, Nj ] 
Q = orderkvantitet 
Nj = kvantitet motsvarande den j:e rabattgränsen 
N0 = minimi-kvantitet för order 
Nj = max-kvantitet för order 
 
Formeln lyder då  

𝑪𝒋,𝒕𝒐𝒕 = 𝑲
𝑫

𝑸
+  𝒓𝒄𝒋

𝑸

𝟐
+  𝒄𝒋𝑫, 𝒋 = 𝟏, … , 𝑱 

r = lagerhållningsränta 
 
Den totala kostnaden blir Ctot = Cj,tot, då Nj-1 ≤ Q ≤ Nj, j = 1,…,J 
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Bilaga 2 . Glidande medelvärde 
 
Formeln för ekvationen är 
 

𝑭𝒕+𝟏 =  𝑴𝒕 =  
𝑫𝒕+𝑫𝒕−𝟏+⋯+𝑫𝒕−𝑵+𝟏

𝑵
=  

𝟏

𝑵
  𝑫𝒊𝒕

𝒊=𝒕−𝑵+𝟏   

 
där: F t+1 = prognos för period t+1, gjord i period t 

Mt = glidande medelvärde i period t 
Dt = efterfrågan, observerad, i period t 
N = antal observationer i medelvärdsbildningen 
i = tidsperiod (periodindex) 

 
Av ekvationen framgår att efterfrågan de senaste N perioderna erhåller samma vikt. Tidigare 
efterfrågan erhåller ingen vikt alls. För varje ny månad som läggs till tas den äldsta månadens 
värde bort. Prognosmetoden kan därför även skrivas på detta sätt. (Olhager, 2000) 
 

𝑭𝒕+𝟏 = 𝑭𝒕 +
𝟏

𝑵
 𝑫𝒕 −  𝑫𝒕−𝑵  
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Bilaga 3. Enkel exponentiell utjämning  
 
Formeln för ekvationen är som nedan visar och den beräknas som en sammanvägning av 
den senaste observationen Dt och den förra prognosen Ft. 
 
𝑭𝒕+𝟏 = 𝑼𝒕 = ∝ 𝑫𝒕 +   𝟏−∝ 𝑼𝒕−𝟏 =∝ 𝑫𝒕 +   𝟏−∝ 𝑭𝒕 
 
där: F t+1 = prognos för period t+1, gjord i period t 

Ut = exponentiellt utjämnad medelefterfrågan i period t 
Dt = efterfrågan i period t 
α = utjämningskonstant (värde mellan 0 och 1) 
i = tidsperiod (periodindex) 

 
En alternativ formulering av ekvationen är den som redovisas nedan. Prognosen utgår från 
den föregående prognosen, justerad med hänsyn till det senaste prognosfelet med faktorn 
α. 
 
𝑭𝒕+𝟏 =  𝑭𝒕+ ∝ (𝑫𝒕 −  𝑭𝒕 ) 
 
Genom att utveckla den första formuleringen så visar vi att de historiska värdena viktas och 
avtar exponentiellt. 
 
 𝑭𝒕+𝟏 = ∝ 𝑫𝒕+ ∝  𝟏−∝ 𝑭𝒕 = ∝ 𝑫𝒕+∝  𝟏−∝  ∝ 𝑫𝒕−𝟏 +  𝟏−∝ 𝑭𝒕−𝟏 = ∝ 𝑫𝒕+∝
 𝟏−∝ 𝑫𝒕−𝟏 + (𝟏−∝)𝟐 𝑭𝒕−𝟏 = ⋯ =   ∝∞

𝒊=𝟎 (𝟏−∝)𝒊𝑫𝒕−𝟏    
 
Summan av vikterna blir alltid ett. Valet av utjämningskonstant avgör hur snabbt vikterna 
avtar. Vill man basera prognosen på många tidigare efterfrågevärden så väljer man ett litet 
α. (Olhager, 2000) 
 

  



38 

Bilaga 4. Exponentiell utjämning med trend  
 
Formeln för ekvationen är som nedan. Om en tydlig trend finns bör hänsyn tas till den 
annars kommer prognosen hela tiden att släppa efter. 
 
𝑼𝒕 = ∝  𝑫𝒕 +   𝟏− ∝ (𝑼𝒕−𝟏 +  𝑻𝒕−𝟏) 
 
𝑻𝒕 =  𝜷(𝑼𝒕 −  𝑼𝒕−𝟏) +  (𝟏 − 𝜷)𝑻𝒕−𝟏 

 
där: Ut = exponentiellt utjämnad medelefterfrågan i period t 

α = utjämningskonstant (värde mellan 0 och 1) 
Dt = efterfrågan i period t 
Tt = exponentiellt utjämnad trend för period t 
β = utjämningskonstant för trenden (värde mellan 0 och 1) 
t = tidsperiod (periodindex) 

 
Formeln för den exponentiellt utjämnade efterfrågan ser annorlunda ut i prognosmetoden 
eftersom det tas hänsyn till trend. Därför tas det även en exponentiell utjämning av trenden 
i sig. Den utjämningen av trenden genom exponentiell utjämning kan även ses som en 
korrigering av tidigare trend då med hänsyn till den trendavvikelse som är i den senaste 
perioden. 
 
𝑻𝒕 =  𝑻𝒕−𝟏 +  𝜷[ 𝑼𝒕 −  𝑼𝒕−𝟏 −  𝑻𝒕−𝟏] 
 
Efterfrågeprognosen för nästkommande period blir 
 
𝑭𝒕+𝟏 =  𝑼𝒕 + 𝑻𝒕 
 
där:  Ft+1 = prognos för period t + 1, gjord i period t 
 
Prognoser för längre fram i tiden läggs en trendterm till för varje ny period. 
 
𝑭𝒕,𝒕+𝟏 =  𝑼𝒕 +  𝝉𝑻𝒕 , alla τ ≥ 1 
 
där:  Ft, t+1 = prognos för period t + τ, gjord i period t 

 
Utjämningskonstanten för trend måste väljas mellan noll och ett. Den kan ges samma värde 
som utjämningskonstanten för efterfrågan. Oftast brukar trendtermen mer stabilitet och då 
blir det β ≤ α. (Olhager, 2000) 
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Bilaga 5. Prognosuppföljning med MAD 
 
Formeln för att mäta prognosmetodernas precision följer här nedan. Prognosfelet i period t 

definieras som 

 

𝒆𝒕 =  𝑫𝒕 −  𝑭𝒕  

där: et = prognosfelet i period t (e, error) 

 Dt = efterfrågan i period t 

 Ft = prognos för period t 

 

Det vanligaste måttet är medelabsolutfelet, MAD (Mean Absolute Deviation). Det beräknas 

som medelvärdet av prognosfelens absolutvärde. 

 

𝑴𝑨𝑫 =  
𝟏

𝑵
  𝒆𝒕 

𝑵

𝒕=𝟏

=   
𝟏

𝑵
  𝑫𝒕  −  𝑭𝒕 

𝑵

𝒕=𝟏

 

 

Det är lämpligt att uppdatera MAD-värdet när det görs en prognosuppdatering. Det kan ske 

med exponentiell utjämning.  

 

𝑴𝑨𝑫𝒕 = ∝  𝒆𝒕 +   𝟏−∝ 𝑴𝑨𝑫𝒕−𝟏 

 

MAD ser inte till tecknet på prognosfelet vilket innebär att det inte går att säga om 

prognosen ligger genomsnittligt över eller under faktisk efterfrågan.  

 

Vid beräkning och uppdatering av MAD kan standardavvikelsen skattas. Om ett antagande 

av normalfördelat fel blir förhållandet 

 

𝝈𝒕 =  
𝝅

𝟐
  𝑴𝑨𝑫𝒕  ≈ 𝟏, 𝟐𝟓 ∙ 𝑴𝑨𝑫𝒕 

 

Standardavvikelsen avser prognosfelet under prognosperioden t. 1,25 används eftersom vid 

andra sannolikhetsfördelningar ligger proportionalitetskonstanten motsvarande mellan 1,2 

och 1,3 oavsett fördelning. (Olhager, 2000) 
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Bilaga 6. Prognosuppföljning med MSE 

Ett annat vanligt mått är medelkvadratfel, MSE (Mean Squared Error). Det utgår från 
kvadratiska prognosfelet vilket ger ett högt värde åt stora avvikelser. 
 

𝑴𝑺𝑬 =  
𝟏

𝑵
  𝒆𝒕

𝟐

𝑵

𝒕=𝟏

  

 

där: et = prognosfelet i period t (e, error) (Olhager, 2000) 
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Bilaga 7. Prognosuppföljning med ME 
 
Formeln för att mäta prognosmetodernas precision med hänsyn till tecknet. 

 

𝑴𝑬 =  
𝟏

𝑵
  𝒆𝒕

𝑵

𝒕=𝟏

 

 
där: et = prognosfelet i period t (e, error) 

 

Medelfelet kan även uppdateras med hjälp av exponentiell utjämning 
 
𝑴𝑬𝒕 = ∝ 𝒆𝒕 +   𝟏−∝ 𝑴𝑬𝒕−𝟏 
 
Här används samma utjämningskonstant α som vid uppdateringen av efterfrågan vid enkel 
exponentiell utjämning. 
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Bilaga 8. Lageromsättningshastighet för artiklar med en liggtid över 
10 dagar 
 
Benämning LOH Liggtid 

Tana GreenCare No5 Handdisk 1L 0,01 77,25 

Vikan Ergo Ställbart Enhandsgrepp 0,02 54,50 

Gummiblad 35cm Ettore 0,04 25,85 

K-mopp Activa 60cm microfiber 0,06 16,00 

Tvättpåse Basic blå 0,08 13,00 

Tvättpåse Liten Blå 0,09 11,17 
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Bilaga 9. Prognos för kund 1, volymvärde per månad 
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Bilaga 10. Prognos för kund 2, volymvärde per månad 
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Bilaga 11 . Prognos för kund 3, volymvärde per månad 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


