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Sammanfattning 
Swisslog Group säljer kundanpassade automatiserade intralogistiklösningar och erbjuder sedan service 

och reservdelar till sina kunder. Det har dock uppmärksammats att kunderna i dagsläget efterfrågar 

kortare ledtider för dessa reservdelar. Ett sätt att uppnå kortare ledtider är genom ökad lagertillgänglighet 

för artiklarna på lagret, vilket kan uppnås genom en effektivare lagerstyrning. Detta har lett fram till 

studiens syfte som är att ta fram en lagerstyrningsmodell som Swisslog Group kan använda för att 

lagerstyra sitt reservdelssortiment.  

För att ta fram denna lagerstyrningsmodell skapas först en situationsbeskrivning där en djupare 

undersökning av hur reservdelshanteringen fungerar på Swisslog Group i nuläget utförs. Därefter 

konstrueras ett teoretiskt ramverk inom området lagerstyrning samt den särskilda karaktäristik som 

återfinns hos reservdelar. Situationsbeskrivningen tillsammans med det teoretiska ramverket ligger till 

grund för den lösningsgång som leder fram till hur studiens syfte ska besvaras. För att kunna följa 

lösningsgången görs val gällande vilka datainsamlings- och analysmetoder som ska användas. För att 

säkerställa studiens trovärdighet beskrivs och motiveras de val som görs noggrant. Dessutom läggs fokus 

på användandet av olika källor och att dessa ställs mot varandra för att hålla ett kritiskt förhållningssätt 

genom hela arbetets gång. 

Det första steget i lösningsgången är att ta fram en teoretisk lagerstyrningsmodell för reservdelar. Detta 

grundar sig i att det finns forskning inom området som är värdefull att ta vara på och därför utförs en 

fördjupad litteraturstudie inom lagerstyrning av reservdelar. Informationen som framkommer bearbetas 

och analyseras och ligger till grund för den teoretiska lagerstyrningsmodellen. Den fördjupade 

litteraturstudien, samt analys av denna, leder fram till att en klassificering av sortimentet måste ske 

eftersom artiklar ser olika ut och att det är för resurskrävande att styra alla artiklar olika. Klassificeringen 

leder fram till ett antal klasser som sedan kan lagerstyras på olika sätt.  

Nästa steg är att se hur väl den teoretiska lagerstyrningsmodellen går att applicera på Swisslog Groups 

reservdelssortiment. Därför tillämpas modellen på företagets data för att möjliggöra en utvärdering av 

resultatet. Vid utvärderingen jämförs hur väl modellen presterar med hur företaget presterar under 

samma tidsperiod. Utvärderingskriterierna är många, men de viktigaste är lagertillgängligheten och de 

lagerföringskostnader som uppstår. För de delar av modellen där det finns förbättringspotential tas 

förslag på anpassningar fram och modellen justeras sedan utefter dessa enligt en iterativ process. Detta 

leder fram till en anpassad lagerstyrningsmodell för Swisslog Group.  

Den huvudsakliga slutsatsen är att den anpassade lagerstyrningsmodellen medför ökad lagertillgänglighet 

samt minskade lagerföringskostnader för Swisslog Group. En ökad lagertillgänglighet möjliggör att artikeln 

finns tillgänglig direkt då kunden efterfrågar den vilket innebär kortare ledtider för kund. Då detta är vad 

kunderna efterfrågar borde en implementering av modellen därför i förlängningen leda till nöjdare 

kunder. Ytterligare en fördel är att Swisslog Group, med hjälp av denna modell, kan arbeta mer 

strukturerat med lagerstyrning. Ett strukturerat arbetssätt ökar företagets kunskaper inom området och 

kan medföra att mindre resurser behöver läggas på manuell styrning av artiklarna.  

  



 
 

Abstract 
Swisslog Group offers customized automated intralogistics solutions to its customers all around the world. 

After implementation Swisslog Group also offers their customers service and the spare parts required for 

maintaining the plant operational. However, it has been noted that customers are requesting shorter lead 

times for these spare parts. One way to acquire shorter lead times is to increase the stock availability for 

spare parts in the central warehouse, which can be achieved by more efficient inventory management. 

Thus, the purpose of this study is to create an inventory management model adjusted to Swisslog Group’s 

spare parts assortment.  

In order to create the inventory management model, a further investigation of the current spare parts 

management at Swisslog Group is carried out at first. Subsequently, a theoretical framework based on 

inventory control and specific characteristics of spare parts is developed. These two areas are then 

combined to specify what specific tasks are needed to create the model and fulfill the assigned purpose. 

After these tasks are specified the analytic methods and methods for gathering information are explained 

in detail. To secure the reliability of the study, thorough descriptions and justifications of choices are 

made. Moreover, a critical approach and usage of a variety of different sources for comparison and 

analysis has been a key part in the research.  

When the process of constructing the model begins, it is evident that the theoretical framework is not 

deep enough to lay a foundation for the model. Therefore, an in depth literature research of spare parts 

is carried out. The extensive literature research suggests that because of the spare parts characteristics, 

a classification of the spare parts is required to manage them according to their characteristics. In order 

to consider all these aspects a theoretical inventory management model is created first. The model 

includes both a classification scheme and the management principles associated with each type of spare 

part.   

In order to fulfill the purpose of the study the model is then adjusted to fit Swisslog Group. To achieve an 

adjusted model, the theoretical model is applied onto Swisslog Group’s spare parts assortment to enable 

an assessment of its performance. The result is further analyzed and compared to the current situation 

mainly regarding stock availability and inventory carrying costs. The adjustments considered for Swisslog 

Group is then carried out in an iterative process resulting in the final adjusted inventory management 

model for Swisslog Group.  

The main conclusion of the study is that using the adjusted inventory management model Swisslog Group 

could achieve increased stock availability at the same time as the inventory carrying costs are decreased. 

An increased stock availability implies shorter lead times for the customer as the probability of the spare 

part being available upon request is higher. As this is what the customers are desiring, an implementation 

of the model should lead to higher customer satisfaction. Another advantage of the model is that Swisslog 

Group can work more efficient with inventory control. This could imply that less energy has to be put on 

developing an individual strategy for each spare part, but instead control them more strategically and gain 

confidence from both customers and other departments at Swisslog Group.    
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund där en beskrivning visar vad studien utgår ifrån och 

vilket problem som ska lösas. Bakgrunden mynnar sedan ut i ett syfte som ligger till grund för studiens 

arbete. Därefter följer en beskrivning av de direktiv som erhållits från fallföretaget Swisslog AB samt vilken 

målgrupp studien riktar sig till. Även krav på en akademisk rapport samt en disposition av arbetet 

presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Swisslog Group säljer kundanpassade automatiserade intralogistiklösningar till kunder i hela världen och 

erbjuder sedan service och reservdelar för dessa under hela anläggningarnas livstid. Hanteringen av 

reservdelsförsörjningen har förut skett lokalt på varje enskild marknad men är i dagsläget centraliserat 

och hanteras nu globalt av avdelningen Spare Parts Center inom Swisslog AB.  

Säljkontoren runtom i världen befinner sig på de regionala marknaderna mellan kund och Spare Parts 

Center. De väljer fortfarande att emellanåt anskaffa artiklar själva utan att beställa dem via Spare Parts 

Center, eftersom de prioriterar ett lägre pris och kortare ledtid. Dessa inköp innebär dock mycket 

dubbelarbete för Swisslog Group som koncern eftersom mycket tid går till inköp som hade kunnat skötas 

av ett färre antal personer och bidragit till mer koncentrerade inköp från leverantören. Ett sätt för Spare 

Parts Center att få förtroende från säljkontoren att sköta inköpen av reservdelarna är att kunna lova en 

viss lagertillgänglighet på centrallagret och därmed påvisa god kännedom om verksamheten. Detta kan i 

sin tur leda till en bättre marginal för Swisslog Group globalt genom att koncentrera sina resurser.  

I nuläget händer det även att Swisslog Groups slutkunder väljer att gå till en leverantör på den lokala 

marknaden istället för att beställa reservdelar av Swisslog Group. Detta för att få ett bättre pris och kortare 

ledtid för sina reservdelar. Genom att kunna erbjuda service i form av anskaffning av artiklar som anländer 

i rätt tid och kvantitet till kund har Swisslog Group en möjlighet att utöka sin relation med kunden och 

sälja mer till nöjda kunder. Genom att låta Swisslog Group stå för hanteringen av reservdelarna sparar 

också kunden tid och minskar risken för att göra misstag. Även Swisslog Groups goodwill ökar genom att 

sprida en bild av att ge mycket god service till sina kunder.  

Ett sätt att förbättra servicen till kund samt säljkontor är att förbättra lagertillgängligheten på Spare Parts 

Centers centrallager. Ökad tillgänglighet innebär ofta minskad ledtid till kund då artiklarna i större 

utsträckning är redo att skickas från lagret direkt då de efterfrågas. På grund av att en del artiklar är 

mycket kundspecifika kan dock inte alla typer av artiklar lagerhållas utan dessa måste styras på annat sätt. 

En tydlig differentierad styrning av artiklar med olika karaktäristika skulle kunna anpassa lagerstyrningen 

efter de specifika krav som ställs för olika typer av artiklar.  

I dagsläget arbetar inte Spare Parts Center med en strukturerad lagerstyrning utan hanterar de order som 

kommer in mer reaktivt. Spare Parts Center tror att det operativa arbetet skulle kunna förbättras och 

underlättas genom att skapa en mer strategisk grund till lagerstyrningen. Därför efterfrågar de en modell 

som kan ge förslag till hur olika artiklar bör styras utifrån deras specifika karaktäristika. Detta kan gälla 

exempelvis om artikeln ska lagerhållas eller ej, hur mycket som ska beställas åt gången och hur en 

beställning ska initieras.  

(Junno, 2016) 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att ta fram en lagerstyrningsmodell som Swisslog kan använda för att lagerstyra sitt 

reservdelssortiment.  

1.3 Direktiv 
Direktiven är de avgränsningar som Swisslog AB har beslutat varvid dessa aspekter därmed inte kommer 

att ingå i denna studie.  

 Enbart studera centrallagret hos Spare Parts Center. Ingen hänsyn ska tas till eventuella lager som 

hålls senare i försörjningskedjan.  

 Ingen implementering av modellen i SAP ska göras. 

 Endast studera OTC-order, det vill säga Over The Counter order, vilket innebär löpande order som 

inte är planerade.  

 Prognostisering ingår inte i studien. 

 Ingen hänsyn tas till begränsningar i form av utrymme på lagret.  

1.4 Målgrupp 
Den här studien riktar sig till anställda vid Spare Parts Center på Swisslog AB i Partille. Den riktar sig också 

till yrkesverksamma och studenter med baskunskaper inom logistik.  

1.5 Krav på akademiska studier  
Eftersom det här arbetet ingår i kategorin akademiska studier finns det en del krav som behöver uppfyllas 

och som kommer påverka arbetets utformning. Dessa krav presenteras i nedanstående text. 

Ett av kraven är att arbetet ska relatera till existerande akademiska kunskaper. Detta innebär exempelvis 

att författarna visar läsaren att de har kännedom om existerande teorier och modeller inom området och 

att studien utgår från dessa. Dessutom bör författarna diskutera hur väl studiens resultat överensstämmer 

med redan existerande teorier och modeller. (Björklund & Paulsson, 2003) Med grund i detta kommer 

studien att ta hänsyn till existerande akademiska kunskaper genom att dels använda tidigare förvärvad 

kunskap inom området samt söka nya teorier och modeller. 

Ett annat krav säger att studien ska vara av både allmänt och teoretiskt intresse. Med detta menas att 

även om studien har en specifik inriktning måste det finnas en koppling till en generell fråga. (Björklund 

& Paulsson, 2003) En avvägning måste göras kring hur specifik eller generell en studie är. En studie som 

har en väldigt specifik inriktning kan vara svår att generalisera men en studie som är väldigt generell kan 

istället bli ytlig och lösryckt. (Jacobsen, 2002) I en studie behöver ofta avgränsningar och preciseringar 

göras och ett syfte måste formuleras (Björklund & Paulsson, 2003). Eftersom lagerstyrning för reservdelar 

inte är ett lika utforskat område som lagerstyrning generellt blir detta teoretiskt intressant och 

allmännyttigt.  

Ytterligare ett krav är att studien ska ha en internt logiskt fungerande enhet vilket innebär att det ska 

finnas en röd tråd och studiens olika delar måste hänga ihop. Detta leder till att författarna under studiens 

gång kan behöva gör omarbetningar av text eller justera titel och syfte om detta skulle behövas. (Björklund 

& Paulsson, 2003) Lekvall & Wahlbin (2001) påpekar att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk och 

menar på att den skriftliga delen av en studie måste vara väl bearbetad. De säger även att ett tecken på 

en välskriven rapport är att läsaren kan se kopplingar mellan studiens olika delar. Energi kommer därför 

läggas på att skapa en röd tråd som går genom hela arbetet.  
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Det finns även krav på att använda allmänt accepterade vetenskapliga metoder där ord som 

kontrollerbart, upprepningsbart och individoberoende står i centrum. För att detta ska gå att genomföra 

är det av stor betydelse att använda metoder som finns beskrivna i aktuella metodböcker. (Björklund & 

Paulsson, 2003) Jacobsen (2002) tillägger att sättet som vetenskapliga metoder skiljer sig från insamling 

av vardaglig information är att forskningen eller undersökningen sker systematiskt. Detta innebär att 

insamlingen, behandlingen och presentationen av data måste ske systematiskt. Metodkunskap är även 

viktigt för att kritiskt kunna bedöma i hur stor grad resultatet av en studie orsakas av metoden eller om 

resultatet är en korrekt bild av verkligheten. (Jacobsen, 2002) Metodteori kommer därför användas för 

att skapa denna studiens metod och insamling av information kommer ske på ett systematiskt och 

strukturerat sätt.  

Krav ställs även på att läsaren skall ges en möjlighet att själv kunna ta ställning till studien samt att 

trovärdigheten ska kunna bevisas. För att läsaren själv ska kunna ta ställning, det vill säga att studien 

måste uppvisa objektivitet, kommer de val som görs av studiens författare att tydligt motiveras. (Björklund 

& Paulsson, 2003) Två viktiga begrepp när det kommer till trovärdighet är validitet och reliabilitet. Validitet 

handlar om giltighet och relevans och att det som mäts är det som önskas mätas. (Jacobsen, 2002; Lekvall 

& Wahlbin, 2001) Quinlan (2011) anser att validitet kan påvisas med hjälp av djup och komplexitet i 

studien, exempelvis genom att vara noggrann och detaljerad i metodbeskrivningen. Reliabilitet kan 

beskrivas som förmågan att se till att resultaten inte är beroende av situationen utan är allmänt gällande. 

Exempelvis innebär stora variationer på svar från en person låg reliabilitet. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Kontrollfrågor och triangulering kan också öka reliabiliteten (Björklund & Paulsson, 2003). Med grund i 

detta kommer studiens trovärdighet påvisas genom att författarna genomför en noggrann och fullständig 

redogörelse för studiens olika delar och utförande. Det kommer kontinuerligt i studien att redovisas hur 

och varför olika beslut har tagits. Vidare kommer olika områden att belysas ur olika perspektiv exempelvis 

med hjälp av en triangulering för att kunna hålla hög reliabilitet. Det är också viktigt att tydligt redovisa 

vad som är författarnas egna respektive andras synpunkter och slutsatser, vilket även täcker teorier, 

modeller och empirisk data. Därför kommer en gedigen referering att ske genom studien att ske och allt 

övrigt material är skapat av författarna själva. 

Gammelgaard (2004) konstaterar att det finns tre synsätt som logistik- och Supply Chain Managmement-

forskning kan ses utifrån, nämligen system-, aktörs- och analytiskt synsätt. Av dessa tre synsätt är det 

analytiskt och systemsynsätt som dominerar. Med analytiskt synsätt menas att generella, tidlösa och 

värdefria förklaringar står i fokus. Med systemsynsätt menas att system konkret visualiseras med hjälp av 

kartläggningar och modeller. Ett system består av olika komponenter som påverkar och interagerar med 

varandra. I den här studien finns just olika komponenter som påverkar varandra och intressant att 

undersöka är hur de påverkar varandra. Detta ligger till grund för att det är just ett systemsynsätt som 

kommer att användas i den här studien. Nilsson och Gammelgaard (2012) berättar att i nordisk 

logistikforskning är det vanligast att använda ett systemsynsätt, vilket förstärker att detta synsätt är 

passande för studien. Vidare innebär detta att studiens fallföretag kommer att beskrivas som ett system 

vilket kommer att visualiseras och förtydligas längre fram i arbetet. 

1.6 Disposition 
Nedan i Figur 1 presenteras studies olika delar. Studien tar vid i en inledning där bakomliggande problem 

som ligger till grund för studien beskrivs. Här presenteras också de ramar som sätts för studien i form av 

direktiv och en beskrivning av de akademiska krav som ligger till grund för utformningen av rapporten. 
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Efter detta följer en situationsbeskrivning som kartlägger det nuläge som nu råder på företaget både i 

form av en allmän beskrivning av företaget men även en mer detaljerad beskrivning av Spare Parts Centers 

verksamhet som är fokuserad på service till kund samt reservdelar. Nästkommande kapitel kallas 

referensram och här återfinns den teoretiska bakgrund som ligger till grund för arbetet. Efter 

referensramen följer en uppgiftsprecisering där studien preciseras ytterligare. Här utvecklas syftet mer 

och det studerade systemet som kommer att användas kommer att illustreras för att läsaren ska få en 

bild av den del av processen som kommer att ingå i studien. För att uppfylla syftet använder sig studiens 

författare av en indelning i två faser samt diverse frågeställningar för att klargöra vad som måste tas reda 

på för att studien ska kunna genomföras. Kapitlet som följer detta är metodkapitlet. I metodkapitlet 

beskrivs studiens tillvägagångssätt på ett strukturerat sätt för att skapa trovärdighet till studiens 

utförande. Hur de frågor som formulerats i uppgiftspreciseringen skall besvaras återfinns också i detta 

kapitel med tillhörande beskrivningar och valda metoder för respektive frågeställning. Efter metoden 

presenteras tillvägagångssättet för framtagandet av den teoretiska lagerstyrningsmodellen i 

modelleringsfasen. Nästa steg är utvärdering av den teoretiska modellen och anpassning av denna till 

Swisslog AB utefter Swisslog ABs specifika artiklar i utvärderingsfasen. Slutligen presenteras kapitlen som 

kallas slutsats och diskussion där slutsatsen och dess inverkan diskuteras. En ord- och begreppslista 

återfinns i Bilaga 1 där studiens terminologi presenteras. 

 

Figur 1. Studiens disposition 
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2. Situationsbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning av hur situationen ser ut för fallföretaget Swisslog AB. Beskrivningen inleds 

med en allmän företagsbeskrivning som grundas på information hämtad från Swisslog Groups hemsida 

och fortsätter sedan med en fördjupad beskrivning av företagets verksamhet för reservdelar.  

2.1 Företagsbeskrivning 
Swisslog Group grundades i Buchs/Aarau, Schweiz år 1900 där huvudkontoret ligger än idag. Det är en 

global verksamhet som år 2014 omsatte 670 MCHF (Årsredovisning, 2014) vilket motsvarar ca 5 750 MSEK 

enligt valutaomvandlingskurs februari 2016. Företaget har anställda i mer än 20 länder och kunder i över 

50 länder. År 2015 köptes Swisslog Group upp av det tyska bolaget KUKA Group där Swisslog Group är en 

egen division.  

Swisslog Group består av två verksamheter; Healthcare Solutions och Warehouse and Distribution 

Solutions. Divisionen Healthcare sysslar bland annat med automatiserade lösningar för sjukvård kring 

materialtransporter och hantering av medicin. Verksamheterna är skilda men har vissa gemensamma 

funktioner, exempelvis inköp.  

Warehouse and Distribution Solutions tillhandahåller kundanpassade, högautomatiserade lagerlösningar 

som säljs av säljteam placerade runt om i världen. Swisslog Group är ansvariga för lagerlösningarna i sin 

helhet, från planering och utformning till implementation och kundsupport. Kunden kan därför erbjudas 

kompletta intralogistikslösningar innehållande exempelvis automatiserade lagringssystem, rullband, 

kranar och mjukvara. Företaget har delvis egen produktion, medan resterande produkter köps in från 

underleverantörer för att tillsammans skapa en kundanpassad lösning. Hittills har fler än 2000 projekt 

genomförts världen över.  

I Sverige återfinns två verksamheter som båda bedrivs under Warehouse and Distribution Solutions. Den 

ena är Swisslog-Accalon AB som ligger i Boxholm och är en produktionsenhet för bland annat kranar. Den 

andra är Swisslog AB som ligger i Partille som består New Business och Customer Service. New Business 

är ansvarigt för att ta fram nya säljprojekt på den nordiska marknaden. Den globala reservdels-

försörjningen för Swisslog Group heter Spare Parts Center, hädanefter kallat SPC, är en del av Customer 

Service. Det är främst enheten SPC som kommer att beaktas i denna studie.  

2.2 Försörjningskedjan för reservdelar mellan kund och leverantör 
Nedan i Figur 2 följer en beskrivning på hur försörjningskedjan för reservdelar mellan kund och leverantör 

ser ut. I de fall en kund finns avtalad lägger kunden en order på en reservdelsartikel till säljkontoret som i 

sin tur kontaktar SPC. SPC i sin tur beställer denna artikel från tillverkande enhet eller underleverantörer. 

Därefter levereras reservdelen till kunden via samma steg i kedjan. Detta flöde kan dock frångås vid behov, 

vilket innebär att produkter kan skickas direkt till slutkund från samtliga andra aktörer i kedjan, detta för 

att minska ledtiden. Det transportsätt som används varierar beroende på situation och kan vara allt från 

standardtransportsätt till taxi och helikopter i akuta situationer. (Junno, 2016) 
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Figur 2. Försörjningskedjan för reservdelar  

2.2.1 Kundens roll i försörjningskedjan 
Swisslog Groups kunder är utspridda i hela världen. När en kund köper en logistiklösning av Swisslog 

Group, erbjuder sig företaget att leverera reservdelar till anläggningen under minst tio år (Nilsson, 2016). 

Väljer kunden att uppgradera anläggningen gäller samma erbjudande på tio år, även om Swisslog Group i 

praktiken erbjuder reservdelar under hela anläggningens livstid (Lindström, 2016a). I samband med köpet 

rekommenderas också kunden ett antal reservdelsartiklar i form av ett reservdelspaket för att själva ha 

på lager på grund av dess kritiskhet för verksamheten. Eftersom det i många fall är vitalt för kunden att 

verksamheten alltid är operativ kan vissa artiklar vara mycket kritiska. Detta paket är dock valfritt och sker 

på kundens bekostnad, därmed håller inte alla kunder detta reservdelslager. (Nilsson, 2016; Lindström, 

2016a) Swisslog Group erbjuder garanti på samtliga produkter i anläggningen under de första två åren 

utan extra kostnad för kunden (Kourmadias, 2016; Nilsson, 2016). För beställningar av reservdelar som 

sker därefter ges kunden en garanti på sex månader. Utanför dessa tidsspann är det kunden som står för 

kostnaden av reservdelarna. (Nilsson, 2016) För att beställa en reservdelsartikel kontaktar kunden sitt 

regionala säljkontor för att lägga en order (Lindström, 2016a). Det finns även fall då Swisslog Group håller 

konsignationslager åt kund vilket innebär att Swisslog Group äger lagret som finns hos kund (Junno, 2016). 

2.2.2 Säljkontorens roll i försörjningskedjan 
Säljkontoren som återfinns globalt med regionala ansvarsområden fungerar som systerbolag till Swisslog 

AB. Det finns i nuläget 11 stycken systerbolag placerade i Europa, Nordamerika och Asien/Pacific. Dessa 

säljkontor kan ha sitt egna regionala lager för vitala artiklar. Säljkontoren har reservdelsansvariga på plats 

som beställer artiklar av SPC när en kundorder kommer in. Det händer dock att dessa säljkontor väljer att 

gå till sin lokala marknad för att köpa de artiklar som kunden har beställt för att korta ledtiden och 

eventuellt även få ett bättre pris. SPC blir därför inte inblandade i dessa inköp. Artiklar som är 

specialdesignade på Swisslog-Accalon i Boxholm skall säljkontoren dock beställa via SPC eftersom de är 

de enda som är behöriga att beställa från Swisslog-Accalon. (Lindström, 2016a; Junno 2016)  

2.2.3 Spare Parts Centers roll i försörjningskedjan 
SPC tar emot order från säljkontoren via affärssystemet SAP efter den nattkörning som uppdaterar 

systemet. Det blir därför en dags fördröjning innan ordern når SPC. Vid akuta order går det dock att 

uppdatera i systemet även dagtid för att skynda på processen. Om artiklarna som beställts finns på lager 

hos SPC plockas dessa och förbereds för utleverans till säljkontoret när ordern är komplett. Om en produkt 

inte finns på lager är det inköpsfunktionens uppgift att köpa in denna. Om artikeln redan finns registrerad 

i reservdelssystemet och en leverantör finns avtalad läggs en beställning mot denna leverantör. I annat 

fall kan produkten först behöva identifieras genom att studera ritningar. Efter en identifikation kan en 

sourcing av leverantörer göras innan produkten kan levereras till säljkontoret som i sin tur levererar till 
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kunden. Då säljkontoret som är ansvariga för Norden befinner sig i samma byggnad som SPC, skickas 

reservdelsartiklar för denna region direkt från SPC till slutkund utan att gå via ett annat lager däremellan. 

(Lindström, 2016a) Se Figur 3 för en illustration av de huvudsakliga aktiviteter som utförs inom SPC som 

har beskrivits ovan. De streckade pilarna beskriver informationsflöden och de heldragna pilarna beskriver 

materialflöden.  

 

 

Figur 3. Huvudaktiviteter inom SPC 

2.2.4 Leverantörens roll i försörjningskedjan 
Då en leverantör får en order från SPC har de två dagar på sig att bekräfta denna till SPC. Eftersom 

reservdelssortimentet är stort är också leverantörsbasen mycket stor och varierande beroende på vilka 

produkter som beställs. De flesta av de återkommande leverantörerna finns i Sverige och Europa. 

Leverantören får ett önskemål att leverera inom fyra dagar. Den verkliga ledtiden varierar kraftigt 

beroende på produkt och leverantör. I vissa fall kan även leverantören leverera tidigare än den önskade 

ledtiden beroende på artikel och tillfälle. (Lundmark, 2016; Molin, 2016) 

2.3 Detaljerad verksamhet hos Spare Parts Center 
SPC är som tidigare nämnts globalt ansvariga för reservdelar till Swisslog Groups kunders anläggningar. 

Hos SPC finns bland annat en inköpsfunktion och ett lager för reservdelarna. SPC arbetar inte systematiskt 

med lagerstyrning och senast denna sågs över var år 2012 (Lindström, 2016a). Ingen prognostisering av 

reservdelsefterfrågan sker heller (Junno, 2016). I följande underkapitel presenteras olika aspekter som 

berör SPCs verksamhet.  

2.3.1 Artiklarna 
Totalt sett finns det cirka 170 000 registrerade artiklar på Swisslog. En del av dessa används däremot 

endast för produktion och är alltså inte något som kunder beställer. På SPC finns det cirka 20 000 

reservdelsartiklar registrerade som ingår i det aktuella reservdelssortimentet. Det nuvarande 

affärssystemet SAP implementerades under 2012 tillsammans med data om de artiklar som behandlats 

tre år tillbaka. Detta innebär att övriga artiklar som endast köptes in tidigare ses som nya i det nya 

affärssystemet, vilket sker varje vecka. För vissa artiklar finns dock data från tidigare år registrerade i äldre 

affärssystem.  (Arvidsson, 2016)  

Många av reservdelsartiklarna är lågfrekventa, det vill säga, de beställs bara i låga volymer och har låg 

lageromsättningshastighet. Detta medför i vissa fall att SPCs order på reservdelar inte prioriteras hos 
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leverantören, vilket kan leda till lång leveranstid, upp till flera månader. Det sker varje dag att kunder 

beställer artiklar som inte finns på lager, och att dessa därför måste beställas från leverantör. (Larsryd, 

2016) 

Artiklarna kan generellt delas upp i två typer; mekaniska och elektriska. De mekaniska artiklarna har ofta 

längre ledtid eftersom de kan behöva produceras efter ritningar av leverantören innan de kan levereras 

till SPC. De elektriska artiklarna däremot kan oftare levereras mera omgående då leverantören oftare har 

dem färdigtillverkade. Problematiken kring de elektriska artiklarna är snarare att de oftare byts ut och 

ersätts av uppdaterade versioner vilket innebär att en ersättande lösning måste hittas för att erbjuda 

kunden istället. (Lundmark, 2016) 

Enligt Larsryd (2016) är det mycket stor variation på artiklarna på lagret både i storlek, vikt och värde. 

Vissa artiklar har legat länge på lagret utan att röra sig, exempelvis finns det artiklar som lagrats sedan 

1993. Att artiklarna har legat länge på lagret innebär inte nödvändigtvis att de minskar i värde, eftersom 

en artikel med tiden kan bli svårare att få tag på och därmed öka i värde i framtiden om den är viktig för 

någon kund. Det kan dock finnas artiklar som inte går att använda i någon kunds anläggning vilket innebär 

att dessa inte går att sälja. Det finns även artiklar som inte kan säljas som de är idag, utan behöver först 

omarbetas. Vissa av artiklarna i sortimentet har aldrig tidigare beställts från kund och är således inte 

möjliga att hålla på lager. (Larsryd, 2016)  

Vid varje ny försäljning av en anläggning till kund rekommenderas, som tidigare nämnts, ett 

reservdelspaket. Vilka artiklar som skall ingå i detta paket bedöms delvis genom att använda en 

klassificering som görs av dess kritiskhet. Därför delas artiklar in i klasserna A, B, C och D. (Nilsson, 2016) 

A- Artiklar som är kritiska för kundens verksamhet 

B- Artiklar som är slitningsdelar och behöver bytas ut regelbundet 

C- Artiklar som är kundanpassade och/eller lång leveranstid  

D- Standardartiklar som även kan köpas av andra leverantörer och/eller kort ledtid 

Även om en artikel är av klass A är det inte säkert att varken kund eller SPC lagerhåller denna. Ett exempel 

på detta är kundanpassade motorer, som förutom att vara väldigt dyra dessutom är helt kundspecifika. 

(Nilsson, 2016). SPC har ett avtal med de leverantörer som tillverkar motorerna på väldigt kort ledtid vilket 

medför att kunden inte behöver vänta länge (Kourmadias, 2016). För de produkter som är av klass D och 

är standardartiklar kan kunden ha egna leverantörer som kan leverera denna artikel till ett bättre pris 

genom egna avtal. Det finns också de kunder som värdesätter att kunna låta Swisslog AB sköta både 

service och anskaffning och därmed inte själva behöva lägga tid på anskaffning. Detta medför att Swisslog 

ABs kunder fungerar väldigt olika och därför behöver olika typer av support från företaget. (Nilsson, 2016) 

2.3.2 Inventering och skrotning 
Inventering sker en gång per år där de noga går igenom alla artiklar och vanligtvis uppvisas inga märkbara 

differenser. Under varje verksamhetsår ackumuleras ett belopp av den månadsvisa vinsten som i slutet 

av året använts för att skrota inkurant material. (Junno, 2016) En vanlig situation är att SPC vill skrota för 

ett större belopp än detta. En anledning till att de behöver skrota bygger på att det tidigare år köpts in för 

mycket. Det kan även hända att SPC eller SPCs leverantörer ha skickat en felaktig artikel till systerbolaget 

eller slutkund och då returneras den och hamnar på lagret hos SPC där den inte kan säljas igen. (Lindström, 

2016a) 
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2.3.3 Ordertyper 
Det finns två olika ordertyper på SPC. Den ena typen kallas paketorder och är det reservdelspaket som 

Swisslog Group rekommenderar sina kunder att själva lagerhålla när de köper ett projekt. Paketen går 

samtliga via SPCs reservdelslager. Dessa artiklar är ofta kritiska för kundens verksamhet om de skulle gå 

sönder och är därför viktiga att ha snabbt på plats när det behövs. Paketen levereras oftast hela, det vill 

säga när samtliga artiklar som ingår i paketet finns tillgängliga på lager. Eftersom de flesta artiklar har olika 

ledtid, inväntas därför utleverans tills alla artiklar finns samlade. De placeras dock på avsedd 

paketorderplats i den takt de kommer in och dessa artiklar finns då inte tillgängliga för andra kunder om 

de är reserverade för paketorder. Generellt har paketorder 8-12 veckors ledtid. (Larsryd, 2016)  

Den andra typen av order kallas löpande order, även kallade OTC. Det är dessa som beställs av kunder i 

takt med att reservdelar behövs på anläggningarna. Dessa lagerhålls också i viss mån. (Larsryd, 2016) 

Viktigt att notera kan vara att det i affärssystemet måste kontrolleras manuellt för att avgöra om det är 

en paket- eller löpande order, detta går alltså inte att urskilja direkt (Lindström, 2016a). Eftersom de inte 

ingår i samma materialflöde in till lagret är dessa viktiga att separera när försäljningshistorik granskas för 

att kunna avgöra rätt beställningspunkter för löpande order (Larsryd, 2016). 

2.3.4 Leveranser 
Swisslog Group har som policy att skicka hela leveranser av beställningar eftersom delleveranser innebär 

fler frakter vilket blir dyrare. Dock finns det en möjlighet för systerbolagen att välja delleveranser när de 

gör sin beställning. (Lindström, 2016a) Larsryd (2016) tror att vissa kunder föredrar delleveranser för att 

få vissa artiklar snabbare. Det sker även direktleveranser då ett akut behov uppstår hos slutkunden; 

antingen direkt från leverantör till slutkund eller från SPC till slutkund (Lindström, 2016a). 

2.3.5 Beställning 
På SPC arbetar två operativa inköpare med att lägga order till leverantör fördelat på mekaniska och 

elektroniska produkter. Varje dag får de förslag från SAP-systemet på vad som ska köpas in. Det finns två 

olika sätt som kan trigga en beställning. För artiklar som inte lagerhålls köper de generellt den kvantitet 

som har beställts eftersom många artiklar är kundanpassade och enbart kan säljas till en specifik kund. 

För de artiklar som lagerhålls finns det en typ av beställningspunkter inlagda i SAP-systemet som genererar 

inköp ifall dessa kvantiteter understigs. Hur mycket de då beställer föreslås av SAP-systemet. (Molin, 

2016) Dessa kvantiteter kan dock justeras av inköparen baserat på erfarenhet och försäljningshistorik.  

Vilket av dessa två sätt som har genererat inköpsordern går dock inte att se i ett första steg i 

affärssystemet utan måste manuellt undersökas. (Lindström, 2016a) 

För de flesta beställningar finns det förvalda leverantörer föreslagna i affärssystemet. Om det inte finns 

en förvald leverantör krävs det en utredning för att finna en ny leverantör, det vill säga sourcing. Då tar 

de operativa inköparna hjälp av teknisk support, ritningsarkiv och PDM där information om gamla artiklar 

kan återfinnas eller det tidigare använda affärssystemet IFS. Anledningen till att IFS fortfarande används 

är på grund av att all information inte har överförts till SAP, detta gäller exempelvis försäljningshistorik 

och de tidigare använda artikelnumren. Varje dag inkommer order för den här typen av artiklar. 

(Lundmark, 2016; Molin, 2016) 

Det är tidigare sagt att beställningarna ska ske två dagar i veckan, men beställningar läggs oftare ifall det 

finns möjlighet till att få artikeln snabbare. Leverantören kan ha krav på köp för ett minsta antal eller ett 

minsta värde. Eftersom det ofta beställs låga volymer kan detta ibland vara ett problem. Detta kan vara 
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en anledning till att om en beställningspunkt triggar en order, läggs den inte förrän en kundorder kommer 

in på gällande artikel, för att kunna beställa en högre kvantitet. (Lundmark, 2016) Det finns även stafflade 

priser vilket innebär rabatterat pris för större kvantiteter och för de mekaniska produkterna är det vanligt 

att de har både ett fast och rörligt pris. Olika leverantörer har olika avtalade leveranstider men SPC har 

som standard att önska leverans inom fyra dagar om de vet att detta är möjligt, detta kan dock komma 

att justeras av leverantören. Efter att beställningen har lagts har leverantören 48 timmar på sig att 

bekräfta den. (Lundmark, 2016; Molin, 2016) Det händer dock att leverantören inte helt följer de 

överenskomna ledtiderna (Larsryd, 2016).  

När inköparna lägger en beställning vet de inte hur kritisk artikeln är för slutkunden utefter den 

information de får från affärssystemet. Ifall det är en artikel som behövs akut blir de dock kontaktade av 

kundordermottagare som har kontakt med kunden. De kontaktar då leverantören direkt för att undersöka 

om artikeln är möjlig att få tidigare än den överenskomna ledtiden. De undersöker också ifall leverantören 

kan leverera direkt till kund och vilken kostnad kunden är beredd att betala för snabbare leverans. Detta 

är inget de kan veta på förhand och därför består mycket av deras arbete kring att svara på frågor 

angående de artiklar som de ansvarar för. (Lundmark, 2016; Molin, 2016) 

2.3.6 Kundservice 
Kourmadias (2016) berättar att nuförtiden är det väldigt viktigt för kunden att verksamheten alltid är i 

drift och det annars blir mycket kostsamt. Därför efterfrågar kunderna att snabbt kunna få leverans av 

rätt sorts reservdelar. Det är även viktigt för kunden att kunna få information snabbt gällande sin 

beställning.  

Vissa kunder, framför allt de som har teknisk kunskap om anläggningen, väljer att själva hitta reservdelar 

av de artiklar som är standardiserade. Kourmadias (2016) menar att det är viktigt för Swisslog Group att 

se till att kunden inte börjar leta på egen hand och detta kan förhindras genom att erbjuda bra service. 

Ett exempel på detta är att Swisslog Group hjälper kunden att lägga upp och sortera sina reservdelar på 

plats. Att Swisslog Group erbjuder kunden en god service innebär att kunden är villig att betala ett högre 

pris. (Kourmadias, 2016)  

2.4 Sammanfattning av verksamheten 
Processen som sker på Swisslog Group ur ett lagerstyrningsperspektiv för reservdelar från dess att en 

kund lägger en order till dess att orden är mottagen hos kund kan beskrivas som det standardflöde som 

ses nedan i Figur 4. Värt att notera är att detta standardflöde kan frångås vid behov i verksamheten.  

Processen startar i och med att slutkunden lägger en reservdelsorder till sitt lokala säljkontor som i sin tur 

skickar vidare denna order till SPC som då behandlar ordern. Affärssystemet tar med hjälp av lagersaldot 

reda på om den beställda artikeln finns på lager eller inte. Detta avgör huruvida artikeln behöver beställas 

eller om den redan finns tillgänglig för plockning på lagret. Om artikeln finns tillgänglig plockas den och 

skickas vidare till säljkontor och slutkund. Finns den inte tillgänglig måste denna beställas och en order 

skickas därmed till leverantör. Leverantören skickar sedan denna artikel till SPCs lager när denna är 

färdigproducerad. I och med att artiklar lämnar eller tillkommer lagret uppdateras lagersaldot i 

affärssystemet SAP. När artikeln finns tillgänglig på lagret kan den plockas för att sedan kunna skickas till 

säljkontor och slutkund i kedjan.  
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Figur 4. Sammanställning av processen vid reservdelshantering  
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3. Referensram 
I referensramen presenteras den litteratur som undersökts och sammanställts inom de tre områdena 

logistik med fokus på service och kostnader, differentierad styrning samt lagerstyrning. Inom alla områden 

finns först en mer generell beskrivning av området som sedan följs av en mer specifik beskrivning ur ett 

reservdelsperspektiv.  

3.1 Logistik: service och kostnader 
I detta delkapitel återfinns grundläggande teori gällande området logistik. Fokus ligger på hur lager 

påverkar service och kostnader hos företag. Detta följs av en kortare beskrivning kring hur logistik ser 

annorlunda ut för reservdelar. 

3.1.1 Logistikens mål 
Det finns varierande definitioner av vad logistik innebär och vad som är syftet med ett företags 

logistikfunktion. Det slutgiltiga målet är att påverka företagets lönsamhet positivt (Segerstedt, 2008; 

Bjørnland, Persson & Virum, 2003; Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013; Jonsson & Mattsson, 2011). Det 

handlar också om att kunna uppnå hög leveransservice (Oskarsson et al., 2013), men Jonsson och 

Mattsson (2011) påpekar att även om ett företag är bra på något ger det ingenting för företaget om inte 

kunden värdesätter det. Sammanfattningsvis går det att säga att logistikens mål är att sträva efter en låg 

total kostnad med en leveransservice som gör kunden nöjd (Oskarsson et al., 2013).  

3.1.2 Lagrets dilemma 
En vanlig problemställning inom logistik handlar om att väga kostnader mot kundservice. Ett exempel på 

detta är att bestämma ett lagers storlek. Ett stort lager innebär att snabba leveranser kan ske till kund 

(Segerstedt, 2008) och att en högre lagertillgänglighet innebär en bättre kundservice (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Däremot innebär ett stort lager ökade kostnader i form av lagringskostnader. Å andra 

sidan kan ett för litet lager leda till att försäljning går förlorad då en produkt inte finns tillgänglig. 

(Segerstedt, 2008) Detta kallas därför för en trade-off funktion där för- och nackdelarna med att hålla 

lager måste balanseras mot varandra (Mattsson, 2012a).  

Leveransservice 

Som nämndes ovan innebär ett stort lager en ökad lagertillgänglighet och att kunder kan få leverans 

snabbare eftersom sannolikheten är större att det kunder efterfrågar finns tillgängligt på lager. Med 

lagertillgänglighet menas just förmågan att kunna leverera direkt från lager vid kundorder. Ökad 

lagertillgänglighet och även kortare ledtider medför en ökad leveransservice vilket är eftersträvansvärt 

för att öka service mot kund. God kundservice leder till logistikens intäktspåverkan, det vill säga det är 

logistikens sätt att bidra till företagets försäljning. (Storhagen, 2011; Jonsson & Mattsson, 2011) En nöjd 

kund kommunicerar även med andra om sina positiva erfarenheter och att servicen spelar en betydande 

roll för att detta ska ske (Schroeder, 2003). 

Det finns olika sätt att mäta lagertillgänglighet på. Det strängaste sättet att mäta på är att använda 

definitionen andel komplett levererade kundorder direkt från lager. Den här definitionen passar att 

användas när det är viktigt för kunden att kunna få kompletta leveranser. Ett annat sätt att mäta 

lagertillgänglighet på är andelen orderrader som direkt kan levereras från lagret. Med en orderrad menas 

ett artikelnummer. Denna definition passar när kunden accepterar delleveranser men vill att 

orderraderna ska vara fulla, det vill säga att det inte ska levereras några delkvantiteter av ett 
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artikelnummer. (Oskarsson et al., 2013; Jonsson & Mattsson, 2011) En tredje definition, som också är den 

snällaste, är att mäta andelen ordervärde som direkt kan levereras vilket innebär att kunden accepterar 

delleveranser även inom enskilda orderrader (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Bristkostnader uppkommer när en leverans inte kan ske enligt önskemålen från en kund. Denna kostnad 

kopplar direkt till kundservice samt möjligheterna att skapa värde och generera intäkter. I det värsta fallet 

innebär en leveransstörning att företaget förlorar försäljningen och kunden. Det kan också hända att den 

aktuella försäljningen går förlorad men att kunden kvarstår. För artiklar som är mer specifika måste 

däremot inte en leveransstörning nödvändigtvis leda till utebliven försäljning. Dock kan extra kostnader 

som att leverans inte sker med ordinarie distributionslösning eller extra kostnader för snabbtransport 

eller skadeståndskostnader uppstå. Även kostnader för goodwillförluster kan uppstå i dessa fall. Dessa 

ovan nämnda kostnader är normalt sett svåra att uppskatta och därför svåra att använda som 

effektivitetsmått. (Mattsson & Jonsson, 2003; Jonsson & Mattsson, 2011) 

Lagringskostnader 

Som nämndes ovan bidrar ett stort lager till högre lagringskostnader. Lagringskostnader kan delas upp i 

lagerhållningskostnader och lagerföringskostnader. Med lagerhållningskostnader menas de operativa 

kostnader som förknippas med den fysiska lagringen, exempelvis kostnader för lagerpersonal, byggnader, 

hanteringsutrustning, lagerplatser och administrativa lagersystem. (Storhagen, 2011; Oskarsson et al., 

2013) Dessa kostnader påverkas bara i intervaller vid stora volymförändringar. Begreppet 

lagerföringskostnader innefattar kapitalkostnader och riskkostnader och kan beräknas med hjälp av en 

lagerränta. (Oskarsson et al., 2013) Kapitalkostnader bygger på en kalkylmässig ränta och beror på det 

kapital som är bundet i lager. Detta uttrycks ofta som ett internräntekrav där räntan kan sättas lika med 

den ränta som hade erhållits på bank om investering skett där. (Mattsson & Jonsson, 2003). Kalkylräntan 

är något som företaget själv bestämmer (Holmström & Lindholm, 2011). I lagerföringskostnader ingår 

även riskkostnader som innefattar kostnader för svinn, kassationer, värdeminskning, inkurans, 

skadegörelse, stöld och olyckor. Dessa kostnader ökar linjärt då lagernivåerna ökar vilket innebär att 

risken ökar ju större laget är. (Mattsson & Jonsson, 2003; Oskarsson et al., 2013) Lagerföringskostnaden 

kan beräknas genom att multiplicera medellagervärdet med lagerräntan (Oskarsson et al., 2013). 

Leveransservice vs lagringskostnader 

Kostnaderna för att hålla en hög kundservice måste jämföras mot de intäkter som servicen förväntas 

uppbringa. I detta fall måste lagringskostnaderna ställas mot de intäkter en ökad lagertillgänglighet 

innebär. (Storhagen, 2011; Jonsson & Mattsson, 2011) Storhagen (2011) menar att företag har goda 

möjligheter att uppskatta och mäta kostnaderna genom en teoretisk beräkning av ökad lagertillgänglighet 

som också ger svar på hur mycket kapitalbindningen kommer att öka. Dessa kostnader bör ställas mot 

skillnaden i försäljningsintäkter mellan olika leveransservicenivåer. Det är betydligt svårare att uppskatta 

intäkterna från en ökad servicenivå. Både Storhagen (2011) och Mattsson (2012a) anser att kostnaderna 

och intäkterna ter sig på det sätt som demonstreras i Figur 5 nedan. Det är eftersträvansvärt att ligga på 

den servicenivå där skillnaden mellan kostnader och intäkter är som störst eftersom det innebär störst 

resultat.  
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Figur 5. Relation mellan kostnader och intäkter. Inspirerad av Storhagen (2011) och Mattsson (2012a) 

3.1.3 Logistik för reservdelar 
År 1984 skrev Torgersen och Sakkestad (1984) att reservdelar har blivit en viktig konkurrensfördel för 

många företag och att dessa kan inbringa mer vinst än den från början sålda produkten. Denna aspekt har 

lett till att servicenivån på dessa artiklar har ökat i betydelse. Wagner, Jönke och Eisingerich (2012) 

tillägger att en bra strategi för reservdelar kan bidra till att bygga långvariga kundrelationer och ökad 

lönsamhet. De senaste åren har konkurrensen på reservdelsmarknaden ökat då vissa företags 

leverantörer säljer reservdelar direkt till företagets kunder samt att pirattillverkade reservdelar 

förekommer. (Wagner et al., 2012) Det är också viktigt att ta hänsyn till styrningen av reservdelar då en 

stor del av organisationen kommer komma i kontakt med denna verksamhet (Torgersen & Sakkestad, 

1984). Trots att reservdelar ofta är mycket viktiga för verksamheten är forskningen som gjorts på 

reservdelsstrategier hittills varit mycket begränsad enligt Wagner et al. (2012). 

Det finns många olika definitioner av reservdelar samt klassificeringar av dessa men i stora drag ska 

reservdelar antingen säkra driften för en kund eller för den egna verksamheten (Torgersen & Sakkestad, 

1984). Wagner et al. (2012) påstår att den generellt sett största anledningen för en kunds val av leverantör 

av reservdelar är priset. Däremot kommer Wagner et al. (2012) även fram till att på en nischad marknad 

är balansen mellan kostnader och service för artikelsortimentet viktigt och nyckelparametrar blir istället 

att kunna erbjuda kunden hög tillgänglighet och flexibilitet. Detta går i enlighet med Storhagen (2011) och 

Mattsson och Jonsson (2003) som diskuterar denna frågeställning och säger att kraven på leveransservice 

ofta är höga för reservdelar.  

Det finns även karaktäristik kring efterfrågan som definierar reservdelar och som skiljer sig från ordinarie 

artiklar (Syntetos, Babai & Altay, 2012). Ghiani, Laporte och Musmanno (2004) menar att reservdelar ofta 

är trögrörliga artiklar med låg efterfrågan. Torgersen och Sakkestad (1984) å andra sidan hävdar att det 

ofta finns stor spridning i efterfrågevolymen av reservdelar. Wagner et al. (2012) berättar att efterfrågan 

av reservdelar ofta är oregelbunden. Efterfrågan av reservdelar är också oberoende, vilket betyder att den 

inte är kopplad till efterfrågan av en annan artikel (Mattsson & Jonsson, 2003). Det är också svårt att veta 

när behovet för en reservdel kommer att uppstå eftersom det sker efter en viss tids användande av 

huvudprodukten som inte alltid går att förutse (Storhagen, 2011). Reservdelar har också ofta långa och 
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varierande ledtider (Torgersen & Sakkestad, 1984). För högfrekventa artiklar är ofta en normalfördelad 

representation av efterfrågan tillräcklig. Men om efterfrågan däremot är mer oregelbunden, som den ofta 

är för reservdelar, är normalfördelningen inte representativ. (Syntetos et al., 2012; Conceição, Silva, Lu, 

Nunes & Pedrosa, 2015) Torgersen och Sakkestad (1984) skiljer på låg- och högfrekventa artiklar genom 

att sätta upp villkoret att högfrekventa artiklar har fler än tio artiklar i efterfrågan under ledtid vilket vidare 

ger en normalfördelning. Lågfrekventa artiklar med en efterfrågan på mindre än tio under ledtid kan 

fördelas enligt poissonfördelning. Torgersen och Sakkestad (1984) anser att en poissonfördelning är 

förhållandevis lätt att använda och förstå. Även Axsäter (1991), Silver, Pyke och Peterson (1998) och 

Mattsson och Jonsson (2003) instämmer att poissonfördelning är passande för låg och oregelbunden 

efterfrågan. Silver et al. (1998) tillägger att fördelningen passar för dyra artiklar och Axsäter (1991) säger 

att den passar när bara en enhet efterfrågas.  

3.2 Differentierad styrning 
I detta delkapitel återfinns först vad syftet och fördelarna är med att använda differentierad styrning. 

Detta följs av beskrivningar för hur differentierad styrning kan göras om ett kriterium används, om flera 

kriterier används och hur differentierad styrning ser ut för reservdelar.  

3.2.1 Syftet med differentierad styrning 
Genom att identifiera olika artiklars likheter utifrån olika aspekter kan dessa grupperas för att kunna 

hantera styrningen av dessa på ett effektivare sätt. Den enklaste formen av styrning är att ha samma 

policy för alla artiklar, men eftersom artiklar har olika egenskaper handlar differentiering om att dela in 

artiklarna i olika segment för att styra varje grupp på bästa sätt. (Oskarsson et al., 2013) Sarmah och 

Moharana (2015) tillägger att det är både praktiskt och ekonomiskt ohållbart att styra samtliga artiklar 

individuellt på ett företag. Innan en indelning görs är det viktigt att klargöra klassificeringens syfte som 

kan vara exempelvis prognostisering, lagerstyrning eller sortimentsanalys (Olhager, 2000). Mattsson och 

Jonsson (2003) tillägger att en segmentering av artiklar även kan användas för att sätta upp 

differentierade servicenivåer och säkerhetslager för olika typer av artiklar. Det går även att differentiera 

styrning av kunder och leverantörer där de viktigaste aktörerna ges mer uppmärksamhet och omsorg. Ett 

exempel på vad differentierad lagerstyrning kan uppnå är minskad total kapitalbindning med bibehållen 

servicenivå utan att det erfordras en större arbetsinsats. Detta eftersom de viktiga artiklarna styrs 

noggrant och de mindre viktiga artiklarna, vilket utgör största delen av sortimentet, enbart tar upp små 

resurser. (Oskarsson et al., 2013)  

Bjørnland et al., (2003) berättar att en klassificering endast blir användbar då ett företags 

produktsortiment är stort och därför kan användas för att ta reda på vilka produkter som behöver mest 

detaljerad styrning. Det är alltså inte själva klassificeringen i sig som blir betydelsefull om den inte sedan 

används för att styra sortimentet differentierat efter denna gruppering. Oskarsson et al., (2013) berättar 

att styrningen kan ske utifrån ett eller flera kriterium, vilket presenteras nedan. 

3.2.2 Differentierad styrning utifrån ett kriterium  
Av de metoder som utgår från klassificering och styrning utifrån ett kriterium är klassisk ABC-klassificering 

vanligast (Oskarsson et al., 2013). Denna metod beskrivs därför i detalj nedan vilket sedan följs av kritik 

mot metoden. Efter detta beskrivs den liknande, men mindre vanliga, metoden rörlighetsklassificering 

översiktligt. 
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Klassisk ABC-klassificering 

Ett vanligt sätt att dela in artiklar för att kunna styra dem på olika sätt, och därmed kunna ägna mer tid åt 

de artiklar som har större betydelse för verksamheten, är volymvärdeklassificering. Ett volymvärde 

innebär att en artikels årsförbrukning multipliceras med dess styckpris eller styckkostnad. Samtliga 

artiklars volymvärden summeras och varje artikels procentuella andel av det totala volymvärdet beräknas 

och rangordnas i fallande ordning. (Mattsson & Jonsson, 2003) Artiklarna grupperas in i olika klasser som 

kallas A, B och C, vilket gör att metoden ofta kallas för ABC-klassificering eller ABC-analys (Storhagen, 

2011; Olhager, 2000). Oskarsson et al. (2013) påpekar att det även går bra att göra fler eller färre 

grupperingar av sortimentet, ifall det passar företagets behov bättre. Innan klassificeringen sker bör 

klassificeringskriterium, det vill säga vilket volymvärde som ska användas, väljas. Volymvärdet kan 

exempelvis baseras på inköpsvärdet, kapitalbindning i lager eller täckningsbidrag, vilka passar i olika 

situationer. (Oskarsson et al., 2013) 

Ofta står en liten del av artiklarna för en mycket stor del av omsättningen och en stor del av artiklarna för 

en mycket liten del av omsättningen. Detta brukar kallas 80/20-regeln och innebär att ungefär 80 % av 

artiklarna brukar stå för cirka 20 % av volymvärdet och tvärtom. Efter detta brukar en ABC-klassificering 

göras i ett antal klasser, men baserat på att artiklarna ofta fördelar sig på liknande detta sätt. A-artiklarna 

är de som står för en stor del av företagets årliga omsättning och därför är dessa ur ett 

leveransserviceperspektiv extra viktiga. De bör därför hållas på lager och ha både hög lagertillgänglighet 

och kort leveranstid. (Olhager, 2000; Mattsson & Jonsson, 2003; Storhagen, 2011) Oskarsson et al. (2013) 

påstår att om syftet med styrningen är att minska kapitalbindningen ska A-artiklarna beställas hem ofta 

eftersom de är dyrast att hålla i lager samt ha lågt säkerhetslager. Däremot kan mycket tid läggas på att 

säkerställa att materialförsörjningen fungerar väl. Oskarsson et al. (2013) säger även att C-artiklarna kan 

beställas mer sällan, förslagsvis med ett beställningspunktssystem som är lätt att administrera och ett 

större säkerhetslager eftersom de inte är dyra att hålla på lager även i stora volymer. C-artiklarna anser 

Storhagen (2011) kan ha lägre lagertillgänglighet och längre leveranstid, medan Olhager (2000) 

förespråkar att dessa styrs av kundorder. Är syftet istället att öka företagets intäkter ska täckningsbidraget 

användas som kriterium och A-artiklarna ha hög servicenivå och således högt säkerhetslager och C-

artiklarna lägre servicenivå och såldes lägre säkerhetslager (Oskarsson et al., 2013). B-artiklarna bör ligga 

mellan A och C sett ur en leveransservicesynvinkel (Storhagen, 2011).  

Kritik mot klassisk ABC-klassificering 

ABC-klassificering är dock inte alltid det bästa verktyget att använda för att klassificera artiklar, även om 

det är mycket använt i praktiken, särskilt om den endast baseras på volymvärde. Volymvärdes-

klassificering innebär att artiklar med högt värde och låg volym ofta hamnar i samma grupp som artiklar 

med lågt värde och hög volym eftersom deras totala procentuella andel av volymvärdet blir liknande. 

Deras inbördes olika egenskaper kan dock förespråka att de ändå borde styras olika, men att detta inte 

framgår vid en enkel ABC-klassificering. (Bjørnland et al., 2003)  

Bjørnland et al. (2003) riktar ytterligare kritik mot användningen av volymvärde som klassificeringsmetod 

eftersom denna inte har någon hänsyn till vilka artiklar som ger hög lönsamhet och alltså har högt 

täckningsbidrag. Däremot, som nämndes ovan, går det att använda täckningsbidraget som ett 

klassificeringskriterium vilket gör att det går att ta hänsyn till de artiklar som bidrar till företagets 

lönsamhet även om de har lågt volymvärde (Oskarsson et al., 2013; Storhagen, 2011). Ännu en risk med 

att bara låta klassificeringen utgå från volymvärde är att det inte säger hur kritisk en artikel är för en kund. 

Till exempel kan en C-artikel vara viktig för kunden men får låg prioritering ur servicesynpunkt. Ett tydligt 
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exempel på detta är för reservdelar där en liten och billig reservdel kan orsaka produktionsstopp hos en 

kund, vilket är mycket kostsamt. För att undvika det här problemet kan en avvägning mellan lönsamhet 

och kritiskt värde användas som ger underlag för prioriteringsordning för service åt kund. (Storhagen, 

2011) 

Vidare finns risken för att artiklar som är kompletterande blir placerade i olika klasser även om de hade 

behövt liknade styrning eftersom de är beroende av varandra. ABC-analysen påstås även vara 

konserverande eftersom den inte tar hänsyn till en artikels livscykel. Kanske är en artikel C-klassad men 

har potential att bli A-klassad, men trots detta styrs den som en C-artikel vilket hämmar dess utveckling. 

(Storhagen, 2011) 

Trots ovanstående kritik kan ABC-klassificering vara lämpligt som komplement till en annan 

klassificeringsmetod exempelvis för bestämning av placering i lager eller differentiering av 

leveransservice. En korrekt användning av ABC-klassificering kan också vara användbart som grund för 

klassificering av artiklar. (Bjørnland et al., 2003) Ytterligare lämpliga användningsområden är att använda 

ABC-analys som ett beslutsunderlag och att sedan väga in andra aspekter. I slutändan är det kundens 

reaktion på olika styrningsprinciper som är det viktiga, vilket innebär att är det viktigt att lyssna på kunden.  

(Storhagen, 2011) 

Rörlighetsklassificering 

Mattsson och Jonsson (2003) nämner ytterligare ett sätt som kan användas för att klassificera artiklar för 

att prognostisera och styra lager differentierat, nämligen rörlighetsklassificering. Istället för att klassas 

efter volym och värde studeras istället antal lagerrörelser per tidsenhet. Artiklar med högre rörlighet är 

generellt sett lättare att prognostisera och lagerstyra än artiklar med lägre rörlighet. Därför kan det vara 

lämpligt att dela upp artikelsortimentet efter dessa attribut för att kunna styra snabbrörliga och 

trögrörliga artiklar på olika sätt.  

3.2.3 Differentierad styrning utifrån flera kriterier 
Största kritiken som riktats mot ABC-klassificering är då den enbart bygger på ett kriterium, det vill säga 

volymvärde. Men en segmentering av artiklarna som baseras på flera utvärderingskriterier ger ofta en 

bättre styrning. Hänsyn då analysen görs kan då tas till kritiska faktorer och hur de bör påverka 

klassificeringen. Exempel på detta kan vara en artikels hållbarhet, det vill säga risk för inkurans, hur 

strategiskt viktig produkten är eller hur intressant en kund är eller har potential att bli. (Oskarsson et al., 

2013) Hänsyn kan också tas till hur lönsam en produkt är eller hur kritisk den är för en kunds produktion 

(Storhagen, 2011).  

Vid differentierad styrning utifrån flera kriterier tas hänsyn till flera aspekter för att kunna bestämma en 

lämplig styrning. Det finns dock problem som kan uppstå vid denna metod. Exempelvis kan väldigt många 

kombinationer uppstå som bygger på flera olika variabler. Därför måste dessa grupperas till ett antal som 

är mer hanterligt. Det är inte alltid självklart att bestämma hur dessa grupper ska styras. Om de olika 

kriterierna förespråkar samma typ av styrning är det tydligt hur de ska styras, i de fall då de förespråkar 

olika typer av styrning uppkommer något som kallas styrkonflikt. Ett exempel på en styrkonflikt är då en 

artikel har både högt lagervolymvärde och högt täckningsbidrag. För denna artikel är det fördelaktigt att 

sänka kapitalbindningen genom att minska säkerhetslagret på grund av det höga lagervolymvärdet. Men, 

eftersom det är en artikel som företaget tjänar mycket pengar på bör risken för brister minimeras och 

således bör ett högt säkerhetslager hållas. Därför måste lösningar finnas som ser till hela artikelns 
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karaktäristik användas. Till exempel skulle en hög lagertillgänglighet kunna uppnås genom intensiv 

leveransbevakning istället för med ett högt säkerhetslager. (Oskarsson et al., 2013) 

Sammanfattningsvis bör första steget vid en differentierad styrning vara att klargöra vad som ska uppnås 

med styrningen. Därefter bör de kriterier som styrningen ska ske efter bestämmas och en klassificering 

ske. Till sist bör det beslutas mer konkret hur de framtagna klasserna ska styras. (Oskarsson et al., 2013) 

3.2.4 Differentierad styrning av reservdelar 
Syntetos et al. (2012) påpekar att det är både svårt och utmanande att styra reservdelar. En klassificering 

som endast bygger på värde och volym är dock sällan lämpade för reservdelsstyrning eftersom det för 

reservdelar finns andra lika viktiga aspekter att ha hänsyn till (Sarmah & Moharana, 2015). Wagner et al. 

(2012) pratar om karaktäristik för reservdelar ur ett differentieringsperspektiv och säger att den skiljer sig 

från ordinarie artiklar på fronterna kritiskhet, specificitet, efterfrågefördelning och värde för artikeln. 

Driessen, Arts, van Hourtum, Rustenberg och Huisman (2014) säger att en klassificering för reservdelar 

bör grundas på om artikeln anses vara kritisk eller icke-kritisk. En definition på vad kritiskhet innebär är 

att om en kritisk artikel inte finns tillgänglig då den behövs utgör det ett hot för företagets verksamhet. 

En icke-kritisk artikel däremot påverkar inte företaget i någon större utsträckning ifall den inte finns 

tillgänglig. (van Weele, 2012) Tillgängligheten är viktigt för att kunna reducera tiden som en anläggning 

eller maskin behöver stå stilla på grund av brist på reservdelar (Driessen et al., 2014). Sarmah och 

Moharana (2015) säger att hos många företag ligger tusentals artiklar på lager och de är sällan 

kategoriserade ur lagerstyrningssynpunkt. Om reservdelarna är felaktigt klassificerade kan det leda till 

kritiska produktionsstopp för verksamheten.  

3.3 Lagerstyrning 
I detta delkapitel redogörs först för vilka delar som ingår i lagerstyrning. Sedan beskrivs vanligt 
förekommande lagerstyrningsmetoder som återfinns i teorin. Därefter beskrivs hur det är möjligt att 
gardera sig mot osäkerheter på olika sätt. Avslutningsvis beskrivs hur lagerstyrning för reservdelar kan se 
ut. 
 

3.3.1 Lagerstyrningens beståndsdelar 
Det finns tre huvudfrågor som lagerstyrning ska besvara. Dessa är när en beställnings ska läggas, hur 
mycket som ska beställas samt hur gardering mot osäkerheter sker. (Oskarsson et al., 2013) De första två 
frågorna som behandlar beställningsintervall och orderkvantitet kan beskrivas av olika 
lagerstyrningsmetoder. De vanligaste lagerstyrningsmetoderna är anpassade efter beslutet att en artikel 
ska lagerhållas. (Silver et al., 1998) Den sista frågan gällande gardering av osäkerheter är passande att 
studera separat (Bjørnland et al., 2003). 
 
Besluten för när en artikel ska beställas samt hur mycket som ska beställas ska tas för att den totala 
kostnaden ska minimeras samtidigt som en given servicenivå uppnås. (Ghiani et al., 2004) Vidare bör varje 
aktivitet på ett företag ske för att möta kundens behov (Schroeder, 2003). Till grund för lagerstyrning 
ligger prognoser för att kunna förutse den förväntade efterfrågan (Axsäter, 1991; Bjørnland et al., 2003). 
Det finns ett stort antal mer eller mindre komplexa lagerstyrningsmodeller (Bjørnland et al., 2003) och 
Axsäter (1991) påpekar att det inte finns optimala lösningar till alla lagerstyrningsproblem, även om detta 
är en vanlig uppfattning. En viktig dimension vid lagerstyrning är de kostnadselement som bör beaktas. 
Lagerstyrningsmodeller förutsätter att en avvägning mellan dessa kostnader sker och att de ligger till 
grund för beslutstagande. Dessa kostnader är lagringskostnader, orderläggningskostnader och 
bristkostnader. (Olhager, 2000; Bjørnland et al., 2003, Axsäter, 1991, Ghiani et al., 2004)  
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3.3.2 Lagerstyrningsmetoder 
Oskarsson et al., (2013) föreslår att ett första steget för att bestämma en lagerstyrningsmetod är att ha 

förutsättningarna klara för sig, till exempel att först ha bestämt en servicenivå, mål gällande 

kapitalbindning eller krav på lageromsättningshastighet. Även begränsningar och faktorer som påverkar 

lagerstyrning bör undersökas. (Oskarsson et al., 2013) Axsäter (1991) pratar också om att det är viktigt att 

ha förutsättningarna klargjorda och ger exempel som tillgång till data, rutiner för uppdatering av 

lagersaldot, att inventering sker regelbundet, att det finns system för uppföljning. Fler exempel är att 

företaget arbetar med orderbevakning samt uppföljning av ledtider. De vanligaste lagerstyrnings-

metoderna med variationer förklaras nedan. (Axsäter, 1991) 

Beställningspunktssystem  

En av de mest förekommande lagerstyrningsmetoderna är beställningspunktssystem och den vanligaste 

varianten benämns (s, Q)-system. Systemet bygger på att den kvantiteten som finns på lager av en viss 

artikel jämförs med en referenskvantitet som kallas för beställningspunkten s. Om denna punkt har 

underskridits beställs orderkvantiteten Q för att lagret inte ska få brist. (Bjørnland et al., 2003) 

Orderkvantiteten Q är alltid fast men beställningsintervallet är varierande (Oskarsson et al., 2013). 

Olhager (2000) anser att orderkvantiteten bör uppdateras varje år eller halvår. 

En stor fördel med beställningspunktssystem är att de är enkla att använda (Olhager, 2000). Systemet är 

lätt att administrera, efter att beställningspunkten är bestämd krävs endast kontroll av lagernivåerna 

(Oskarsson et al., 2013). Däremot lämpar de sig enbart för artiklar med oberoende efterfrågan och 

frekvent och kontinuerliga behov (Olhager, 2000). En annan nackdel med systemet är då förbrukningen 

sjunker vilket leder till att lagret fortsätter att fyllas på och risken för inkurans blir hög (Oskarsson et al., 

2013). Mattsson och Jonsson (2003) berättar att beställningspunktssystem passar för styrning av artiklar 

vars förbrukning ofta inte går att planera.  

Det finns två huvudtyper av beställningspunktssystem. De skiljer sig på punkten om när en jämförelse 

med det aktuella lagersaldot och beställningspunkten skall kontrolleras för att kunna avgöra om en 

beställning skall göras eller inte. Dessa system benämns (s, Q)-system och (s, nQ) system, vilka beskrivs 

nedan. (Mattsson & Jonsson, 2003) 

(s, Q)-system med kontinuerlig inspektion 

Den första typen innebär att lagernivån kontrolleras kontinuerligt av systemet och att beställningar därför 

göras efter hand. I praktiken innebär detta oftast att kontroll sker efter varje lagertransaktion, vilket är då 

förändringar sker, vilket innebär löpande beställningar. (Silver et al., 1998) En fördel med kontinuerlig 

inspektion är att säkerhetslagernivåerna ofta kan hållas nere (Axsäter, 1991). 

Beställningspunkten s kan uttryckas med hjälp av följande formel som beskriver den efterfrågan som 

förväntas under ledtid adderat med ett säkerhetslager: 

𝐵𝑒𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑠 = 𝐷𝐿𝑇 + 𝑆𝐿 

där 𝐷𝐿𝑇 är efterfrågan under ledtid, SL = säkerhetslager (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Det finns två olika sätt för att bestämma orderkvantiteten Q i (s, Q)-systemet. Det ena är att manuellt 
uppskatta orderkvantiteten vilket kallas för bedömd orderkvantitet. Detta är en erfarenhetsbaserad 
metod som bygger på en manuell bedömning om vilken kvantitet som är lämplig att beställa åt gången. 
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Det kan grunda sig på pris, förbrukning, inkuransrisk eller hur resurskrävande själva orderprocessen är. 
(Jonsson & Mattsson, 2011) 
 
Det andra sättet, vilket är det mest kända, är att bestämma den ekonomiska orderkvantiteten EOQ med 

hjälp av Wilsonformeln (Jonsson & Mattsson, 2011). Axsäter (1991) berättar att EOQ är enkelt att använda 

och har fått stor praktiskt användning både vid manuell och vid datorbaserad lagerstyrning. Med denna 

metod görs en avvägning mellan ordersärkostnader och lagerkostnad som är de två typer av kostnader 

som tillsammans utgör de totala kostnaderna för ordern (Bjørnland et al., 2003). Särkostnader är de 

kostnader som försvinner om ett visst arbetsmoment upphör att utföras (Holmström & Lindholm, 2011). 

Ordersärkostnaderna är alla särkostnader som kopplas till att genomföra en orderprocess vilken är 

oberoende av kvantiteten på ordern. Ju fler artiklar som beställs per order desto mindre ordersärkostnad 

per styck. Den andra typen av kostnader uppkommer dock då lagernivåerna ökar. Stora beställningar ökar 

lagernivåerna som i sin tur ökar lagerkostnader. Syftet med vägandet mellan dessa två kostnader blir 

därför att minimera de totala kostnaderna som uppkommer med en order för att bestämma den 

ekonomiskt mest fördelaktiga orderkvantiteten. (Jonsson & Mattsson, 2011) Den ekonomiska 

orderkvantiteten EOQ benämns även i vissa fall Wilsonformeln (Oskarsson et al., 2013) och presenteras 

nedan: 

𝑄 = 𝐸𝑂𝑄 = √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝐾

𝑟 ∗ 𝑝
 

där D = årlig efterfrågan, K = ordersärkostnad, r = lagerräntan, p = produktvärdet i det mottagande lagret. 

Wilsonformeln tar inte hänsyn till eventuella bristkostnader eller att det är fördelaktigt för att företag att 

köpa varan i en viss kvantitet. Därför bör EOQ användas som ett hjälpmedel till att fastställa lämpliga 

inköpskvantiteter, men inte som enda metod (Holmström & Lindholm, 2011). Då formeln bygger på ett 

antal förenklade antaganden kan den dock inte anses ge det verkliga optimala värdet. Däremot är den 

kurva som beskriver hur dessa kostnader förhåller sig till varandra ganska flack. Detta innebär att 

avrundningar kring den optimala kvantiteten inte påverkar kostnaden nämnvärt vilket också gör metoden 

mycket användbar i praktiken, då praktiska aspekter som förpackningskvantiteter måste tas hänsyn till 

samt att feluppskattningar av kostnadsparametrar inte ger nämnvärt stort utslag. (Olhager, 2000; Jonsson 

& Mattsson, 2011) Bjørnland et al. (2003) berättar att metoden oftast används som ett hjälpmedel till att 

hitta en lämplig orderkvantitet just på grund av dessa antaganden som kretsar kring stabilitet och 

kontinuitet vilka ofta inte uppfylls. Antagandena är bland annat att efterfrågan ska vara jämn och känd, 

att priset inte förändras i takt med orderkvantiteten, inga brister är tillåtna, hela leveranser inkommer till 

lagret momentant samt att planeringshorisonten är väldigt lång (Silver et al., 1998).  

(s, nQ)-system med periodisk inspektion 

Den andra huvudtypen bygger istället på att tiderna som kontroll ska göras är förutbestämda och med ett 

jämt tidsintervall, exempelvis en gång varje vecka. Vid denna tidpunkt kontrolleras därför samtliga artiklar 

samtidigt och de artiklar som underskridit sin beställningspunkt beställs. Detta ger mindre administrativt 

arbete för materialplanerarna och kan även innebära minskade kostnader med hänsyn till att fler 

samleveranser för artiklar kan göras. (Jonsson & Mattsson, 2011) Enligt Mattsson (2012b) kan detta sätt 

inte förväntas ge acceptabla värden och samtidigt uppnå den eftersträvade servicenivån. Därför bör den 

inte betraktas som ett lämpligt verktyg vid lagerstyrning om beställningspunkten inte tar hänsyn till att 

punkten ofta överskrids när beställningen initieras. Eftersom lagernivåerna vid periodisk inspektion kan 



REFERENSRAM 
 

- 21 - 
 

understiga beställningspunkten s vid beställning talas istället om ett (s, nQ)-system, där s och Q kan 

bestämmas på samma sätt som beskrivs ovan för (s, Q)-system. Med detta menas att det alltid beställs 

det antal orderkvantiteter som behövs för att lagernivån ska nå ovanför beställningspunkten s. (Axsäter, 

1991) Segerstedt (2008) påpekar samma sak och säger därför att till formeln för att bestämma 

beställningspunkten måste förväntad förbrukning under tiden mellan inspektionsintervallen adderas. 

Även Oskarsson et al. (2013) diskuterar denna aspekt och anser att detta måste tas hänsyn till då flera 

beställningar kan ligga ute samtidigt ifall förbrukningen under ledtiden är större än orderkvantiteten Q.  

Periodbeställningssystem med återfyllnadsnivå 

Ett periodbeställningssystem innebär att ett periodiskt beställningsintervall R bestäms först och därefter 

varieras orderkvantiteten från gång till gång (Oskarsson et al., 2013). Till skillnad från ett 

beställningspunktsystem där flera order kan triggas till en leverantör ofta för olika artiklar innebär ett 

periodbeställningssystem att det är möjligt att istället bestämma ett visst intervall då nivåerna inspekteras 

och sedan fylls upp till en bestämd nivå. Detta kallas en återfyllnadsnivå S (Segerstedt, 2008). Ett vanligt 

periodbeställningssystem med återfyllnadsnivå kallas (R, S)-system. Hur återfyllnadsnivån S samt 

periodiciteten R bestäms beskrivs nedan.  

(R, S)-system med periodisk inspektion 

Återfyllnadsnivån S bestäms genom att sätta den som summan av säkerhetslager, efterfrågan under ledtid 

samt efterfrågan under ett inspektionsintervall (Olhager, 2000). Oskarsson et al. (2013) instämmer och 

illustrerar formeln enligt: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑠𝑛𝑖𝑣å = 𝑆𝐿 + 𝐷𝑇𝐵𝑂(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙) 

𝐷𝑇𝐵𝑂(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙) = 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 = 𝐷𝑋 + 𝐷𝐿𝑇 

där 𝐷𝑋 är medelvärdet av efterfrågan från återfyllnadsnivån framtill beställning läggs och 𝐷𝐿𝑇 är 

medelvärdet av efterfrågan under ledtid över en längre tid.  

Oskarsson et al. (2013) säger också att DTBO kan beräknas genom att titta på hur stor förbrukningen varit 

under täcktiden, det vill säga sedan den senaste beställningen och sedan beställa samma mängd.  

För att bestämma med vilken fast beställningsintervall beställningarna ska ske, det vill säga periodiciteten 

R, kan täcktidsplanering användas. Det första steget är att beräkna täcktiden. (Oskarsson et al., 2013) 

Täcktiden kan beskrivas som den tid som det fysiska lagret plus planerade inleveranser räcker till (Jonsson 

& Mattsson, 2011). Detta kan göras genom att översätta den ekonomiska orderkvantiteten till tid mellan 

order (Olhager, 2000). Normalt sett beräknas först en ekonomisk orderkvantitet med hjälp av 

Wilsonformeln för att se hur många perioder den räcker till. Därefter beräknas hur många perioder vid 

avrundning som ger den lägsta totalkostnaden. (Oskarsson et al., 2013) Även för denna 

materialstyrningsmetod behövs därför en prognos för hur stor efterfrågan väntas vara per tidsenhet 

(Jonsson & Mattsson, 2011). 

Det finns även variationer på periodbeställningssystem med återfyllnadsnivå. Två av dessa varianter 

benämns (s, S)-system och (S-1, S)-system och beskrivs nedan.  

(s, S) med kontinuerlig eller periodisk inspektion 

(s, S)-system innebär att en beställning upp till återfyllnadsnivån S sker då beställningspunkten s har nåtts 

eller understigits. Beställningspunkten s bestäms enligt beskrivning ovan för beställningspunktssystem. 
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Om en periodisk inspektion tillämpas innebär det att orderkvantiteten inte är fast eftersom 

beställningspunkten s kan understigas och det därför kan variera hur mycket som beställs. (Axsäter, 1991) 

Silver et al. (1998) benämner detta som ett (R, s, S)-system. Även vid kontinuerlig inspektion kan 

orderkvantiteten variera ifall beställningspunkten momentant har understigits innan beställningen hinner 

ske. Avser efterfrågan alltid en enhet däremot kommer orderkvantiteten att vara fast enligt Q = S – s. En 

nackdel med (s, S)-system är att orderkvantiteten trots allt ofta är varierande vilket gör att leverantörer 

kan göra frekventa misstag då de ofta får beställningar av olika kvantiteter och att leverantörerna troligen 

föredrar en fix orderkvantitet. (Silver et al., 1998) 

(S-1, S) med kontinuerlig inspektion 

Ett (S-1, S)-system innebär att efterfrågan alltid kommer att avse en enhet om inspektionen sker 

kontinuerligt. Detta eftersom beställningspunkten s är satt till S-1 vilket innebär att en beställning av en 

enhet sker direkt då en enhet har konsumerats. (Axsäter, 1991)  

Dynamiska metoder 

När efterfrågan varierar mycket under tid går det inte att använda en lagerstyrningsmetod som bygger på 
att beställningsintervallet eller orderkvantiteten är fast (Silver at al., 1998). Därför tar de dynamiska 
metoderna hänsyn till att både orderkvantiteten och beställningsintervallen är varierande. 
 

Kundorder 

Detta innebär att företaget har som princip att endast beställa exakt de kvantiteter som kommer in som 
beställningar från kund, vilket även kallas för Lot-for-Lot. Detta kan exempelvis användas vid lågfrekvent 
och oregelbunden efterfrågan. (Oskarsson et al., 2013) 
 

Silver & Meal 

Silver & Meal-metoden är en heuristisk metod och tar fram en approximativ lösning (Axsäter, 1991). Den 

fångar komplexiteten hos varierande efterfrågan men är samtidigt relativt enkel för användaren att förstå 

och kräver inte överdrivet långa uträkningar (Silver et al., 1998). Metoden jämför kostnaderna för att 

beställa för olika tidsintervall framåt i tiden och finner en genomsnittlig kostnad per period. Kostnaderna 

som inkluderas är beordrings- och lagerförningskostnader (Oskarsson et al., 2013). Varje gång en ny 

beställning ska läggas görs successiva beräkningar period för period om ännu en period kvantitet ska 

täckas av beställningen (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Wagner & Whitin 

Wagner & Whitin-metoden är mer avancerad och kräver mer beräkningar än Silver & Meal-metoden men 

ger istället en optimal lösning (Oskarsson et al., 2013). Den matematiska metodik som används benämns 

som dynamisk programmering (Axsäter, 1991) och den går ut på att minimera kostnaderna (Silver et al., 

1998). Kostnaderna är även i detta fall beordrings- och lagerföringskostnader (Oskarsson et al., 2013).  

Jämförelse mellan lagerstyrningsmetoderna 

Det går inte att säga vilken lagerstyrningsmetod som är mest lämplig att använda. Axsäter (1991) berättar 
att under generella förutsättningar går det att visa att det bästa (s, S)-systemet är minst lika bra som det 
bästa (s, Q)-systemet. Ur en strikt teoretisk synvinkel är det ofta bättre att använda ett (s, S)-system men 
att i praktiken där parametrarna s, och S respektive s och Q ändå inte är optimerade, gör det inte stor 
skillnad. Det kan även i många sammanhang vara praktiskt att alltid beställa samma orderkvantitet Q. 
(Axsäter, 1991) Oskarsson et al. (2013) tillägger att de dynamiska metoderna som nämndes ovan, Silver & 
Meal samt Wagner & Whitin, är mer följsamma vid varierande efterfrågan men kräver mer arbete. Detta 
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eftersom förväntad förbrukning i respektive period kontinuerligt måste uppdateras. Om antingen 
orderkvantiteten eller beställningsintervallet hålls fast vid (s, Q)- eller (R, S)-system blir styrningen enklare 
att administrera och besluten rörande beställningar blir lättare. Blir prognosfelet däremot stort kommer 
kostnaderna att bli långt ifrån optimala. (Oskarsson et al., 2013) Ibland accepteras stora fel för att 
styrningen ska vara enkel att arbeta med (Axsäter, 1991). Det går att säga att om efterfrågan är svår att 
förutse och om det är mycket pengar inblandade är det motiverat att använda sig av en mer komplicerad 
och noggrann metod. Det är också viktigt att ta hänsyn till andra kostnader som kan påverkas vid ett 
lagerstyrningsbeslut. (Oskarsson et al., 2013) 
 

3.3.3 Gardering mot osäkerheter 
Bjørnland et al. (2003) berättar att frågan gällande att gardera sig mot osäkerheter ofta är en utmaning. 

Osäkerheter kan finnas i efterfrågan och uppstår då som en konsekvens av att prognoserna inte stämmer 

överens med det verkliga värdet. Det kan även finnas osäkerhet i försörjningen samt olika typer av 

osäkerheter som beror på variationer i ledtid samt i kvantitet (Olhager, 2000). En annan typ av osäkerhet 

är att datorsystem kan innehålla felaktigheter, det vill säga att det registrerade lagersaldot inte stämmer 

överens med det fysiska lagersaldot (Bjørnland et al., 2003). För att kunna gardera sig mot osäkerhet finns 

det ett flertalet olika principiella säkerhetsmekanismer. Hur mycket osäkerheter ska tas hänsyn till hänger 

ihop med vilken servicenivå som skall ges till kund. (Olhager, 2000) Det är viktigt att hitta den rätta 

avvägningen mellan kostnader och servicenivå (Bjørnland et al., 2003).  

Ett sätt att gardera sig mot osäkerheter är att använda säkerhetslager. Syftet med säkerhetslagret är att 

skydda mot variationer i efterfrågan under ledtid och därmed minska risken för brist i lagret (Segerstedt, 

2008). Säkerhetslager hålls med fördel då osäkerhet i kvantitet finns, exempelvis för artiklar med 

oberoende behov (Olhager, 2000). Axsäter (1991) berättar att då säkerhetslagrets storlek ska bestämmas 

är det möjligt att antingen utgå från bristkostnader eller en bestämd servicenivå. Det är oftast enklare att 

fastställa och utgå från en viss servicenivå. Enligt Axsäter (1991) och Segerstedt (2008) kan servicenivån 

fastställas enligt någon av följande definitioner: 

SERV1: Sannolikheten att inte få brist under en ordercykel. 

SERV2: Andel av efterfrågan som kan levereras direkt från lager vid beställning. 

I ett första steg behöver efterfrågans fördelning undersökas vilket beskriver hur efterfrågan varierar under 

ledtid. Normalfördelningen är den fördelning som är vanligast att använda (Mattsson & Jonsson, 2003) 

och den passar då efterfrågan är jämn (Mattson, 2012b). Normalfördelning betecknas N(x, 𝜎) där x står 

för medelvärdet och 𝜎 för standardavvikelsen. Det är en symmetrisk funktion där sannolikheten för att 

efterfrågan ska hamna högre eller lägre än medelvärdet är lika stor. Detta går att testa genom att se om 

medelvärdet, medianen och typvärdet är lika stora (Saunders et al., 2012). Genom att göra detta test för 

normalfördelning går det att avgöra om den är tillräckligt exakt. Enligt detta test är artiklar vanligtvis 

normalfördelade om medelefterfrågan under ledtiden är större än tio enheter (Mattsson & Jonsson, 

2003). För trögrörliga artiklar däremot, som har en medelefterfrågan under ledtid färre än tio artiklar, 

passar poissonfördelning (Torgersen & Sakkestad, 1984). Även Axsäter (1991) anser att poissonfördelning 

passar för låg efterfrågan som avser en enhet i taget. Till skillnad från normalfördelning är 

poissonfördelningen inte symmetrisk kring medelvärdet utan har fler värden som är större än 

medelvärdet, vilket innebär att den är snedfördelad åt höger. (Mattsson & Jonsson, 2003) Dessutom är 

sannolikheten för negativa värden noll (Axsäter, 1991). En annan skillnad är att poissonfördelningen är 

diskret medan normalfördelningen kan anta kontinuerliga värden (Silver et al., 1998). För att testa om 
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efterfrågan under ledtiden är poissonfördelad går det att jämföra standardavvikelsen med roten ur 

medelefterfrågan och skillnaden måste ligga inom +/- 20 % för att en poissonfördelning ska vara passande 

att använda. (Axsäter, 1991; Mattsson & Jonsson, 2003) Axsäter (1991) påpekar att då en låg efterfrågan 

inte på ett tillfredställande sätt kan beskrivas med poissonfördelning, används i allmänhet 

normalfördelning eller olika former av sammansatta poissonfördelningar.  

För att dimensionera säkerhetslagret där efterfrågan och ledtiden antas vara normalfördelad går det att 

använda beräkningar för SERV1 och SERV2 enligt Oskarsson et al. (2013). SERV1 innebär alltså 

sannolikheten för att brist överhuvudtaget uppstår och tar ingen hänsyn till hur stor en eventuell brist kan 

bli. Följande formel för att dimensionera säkerhetslagret med hjälp av SERV1: 

𝑆𝐿 = 𝑘√(𝜎𝐷)2 ∗ 𝐿𝑇 + (𝜎𝐿𝑇)2 ∗ 𝐷𝐿𝑇
2 

Där SL = säkerhetslager, k = säkerhetsfaktorn som bestäms av vilken servicenivå som är satt, 𝜎𝐷 = 

efterfrågans standardavvikelse under ledtid, LT = förväntad ledtid, 𝜎𝐿𝑇 = ledtidens standardavvikelse, 𝐷𝐿𝑇 

= förväntad efterfrågan under ledtid. (Oskarsson et al., 2013) 

För att finna säkerhetsfaktorn k studeras en normalfördelningstabell utifrån den satta servicenivån 

(Mattsson & Jonsson, 2003). Då en dimensionering sker enligt SERV2 fås istället ett mått på 

lagertillgängligheten av definitionen andel av efterfrågan som kan levereras direkt från lager för en enskild 

artikel. Tillvägagångssättet liknar det för dimensionering enligt SERV1 men en servicefunktion används 

och beskrivs nedan: 

𝑓(𝑘) =
(1 − 𝑆𝐸𝑅𝑉2) ∗ 𝑄

√(𝜎𝐷)2 ∗ 𝐿𝑇 + (𝜎𝐿𝑇)2 ∗ 𝐷𝐿𝑇
2

 

Där f(k) = servicefunktion där varje värde motsvarar ett värde på k vilket återfinns i tabell, SERV2 = uppsatt 

servicenivå i decimaltal, Q = fast eller genomsnittlig orderkvantitet, 𝜎𝐷 = efterfrågans standardavvikelse 

under ledtid, LT = förväntad ledtid, 𝜎𝐿𝑇 = ledtidens standardavvikelse, 𝐷𝐿𝑇 = förväntad efterfrågan under 

ledtid. (Oskarsson et al., 2013) 

Efter att ett värde på säkerhetsfaktorn k har bestämts räknas säkerhetslagret ut på samma sätt som 

tidigare enligt: 

𝑆𝐿 = 𝑘√(𝜎𝐷)2 ∗ 𝐿𝑇 + (𝜎𝐿𝑇)2 ∗ 𝐷𝐿𝑇
2 

Där SL = säkerhetslager, k = säkerhetsfaktorn som bestäms av vilken servicenivå som är satt, 𝜎𝐷 = 

efterfrågans standardavvikelse under ledtid, LT = förväntad ledtid, 𝜎𝐿𝑇 = ledtidens standardavvikelse, 𝐷𝐿𝑇 

= förväntad efterfrågan under ledtid. (Oskarsson et al., 2013) 

Vid en jämförelse av de två olika sätten riskeras säkerhetslagret överdimensioneras då SERV1 används, 

jämfört med SERV2, sett till lagertillgänglighet (Oskarsson et al., 2013). Axsäter (1991) samt Mattsson och 

Jonsson (2003) påpekar att SERV2 är något besvärligare att använda men oftast ger ett tillfredställande 

mått på den verkliga servicenivån.  
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Då efterfrågan är poissonfördelad beräknas säkerhetslagret på ett annat sätt. För att ta reda på storleken 

på säkerhetslagret används en poissonformel som finns i programmet Microsoft Excel och skrivs in som 

POISSON(x, medelvärde, kumulativ). Genom att för x ange föreslagen beställningspunkt, för medelvärde 

ange medelefterfrågan under ledtid och kumulativ ange SANT erhålls den servicenivå som uppnås för vald 

beställningspunkt. Genom att justera beställningspunkten kan lämplig uppsatt servicenivå erhållas och 

detta är därför den beställningspunkt som ska användas för den valda servicenivån.  

Oskarsson et al. (2013) påpekar att det är viktigt att göra uppföljningar av servicenivån regelbundet för 

att kunna korrigera säkerhetslagret då det behövs. I de fallen då standardavvikelsen av efterfrågan och 

ledtiden används blir värdet säkrare ju fler mätningar som finns att tillgå. Eftersom parametrarna troligen 

förändras med tiden behöver dock uppsyn has över eventuella förändringar som inte är slumpmässiga. 

(Oskarsson et al., 2013) 

3.3.4 Lagerstyrning av reservdelar 
Reservdelar står inför samma dilemma som beskrevs ovan i Kapitel 3.1.2 Lagrets dilemma, nämligen 

frågan kring hur stort lagret ska vara. En skillnad när det kommer till reservdelar är att delarna kan vara 

väldigt dyra vilket ger upphov till höga lagringskostnader (Conceição et al., 2015). Torgersen och Sakkestad 

(1984) påpekar dock att det kan vara stor spridning i värde per del men att tillsammans uppgår de till ett 

högt totalt värde. Även Storhagen (2011) och Mattsson och Jonsson (2003) pratar om denna frågeställning 

och säger att kraven på leveransservice ofta är höga för reservdelar. Detta eftersom om något går sönder 

för kunden, även om det är en liten detalj i en maskin, kan orsaka mycket höga kostnader om den inte 

snabbt kan levereras. Därför anser Mattsson och Jonsson (2003) att det är befogat att ha stora 

säkerhetslager för reservdelar till följd av deras kritiskhet för kunden. Även Torgersen och Sakkestad 

(1984) anser att det är viktigt att inte ha ett för litet lager då kostnaden för brist kan bli mycket större än 

kostnaden för att ha en reservdel på lager. När det gäller lagerstyrning för reservdelar säger Sarmah och 

Moharana (2015) att den viktigaste aspekten är att reservdelen finns på plats i rätt tid på rätt plats till en 

minimal kostnad.  

Storhagen (2011) berättar att reservdelar har begränsade styrmöjligheter. Enligt Storhagen (2011) är ett 

exempel att reservdelsortimentet ofta är väldigt stort. Vidare kan inte sortimentet minskas eftersom 

hänsyn måste tas till de huvudprodukter som sålts. Mindre kostsamma reservdelar som är vitala för kund 

hålls med fördel i lager men för dyra och vitala reservdelar är beslutet inte lika enkelt. (Storhagen, 2011) 

För reservdelar med högfrekvent efterfrågan går det att tillämpa traditionella lagerstyrningsmodeller men 

för lågfrekventa reservdelar med oregelbunden efterfrågan går de vanliga lagersyrningsmetoderna inte 

att använda (Torgersen & Sakkestad, 1984; Conceição et al., 2015). Ytterligare en utmaning med 

reservdelar är dess inflexibilitet. För högfrekventa artiklar går det ofta snabbt att jämna ut lagernivåerna 

om för stora mängder av en artikel har köpts in. Dock är detta inte fallet för lågfrekventa artiklar, speciellt 

inte om artikeln är kundunik. Vidare gäller att ifall en anläggning slutar att användas blir anläggningens 

unika reservdelar föråldrade och förlorar sitt värde (Mitchell, 1962). En annan anledning till att 

reservdelarna blir föråldrade är eftersom produkter kontinuerligt uppdateras (Torgersen & Sakkestad, 

1984).  
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4. Uppgiftsprecisering 
I uppgiftspreciseringen preciseras syftet noggrannare och studiens studerade system definieras. Efter 

detta preciseras hur uppgiften skall lösas genom framtagande av frågeställningar för att tydliggöra vad 

som behöver göras i de olika faserna av arbetet. Uppgiftspreciseringen avslutas med en sammanställning 

av studiens avgränsningar.  

4.1 Syftesnedbrytning 
I detta avsnitt kommer syftet att diskuteras och analyseras mer noggrant för att ytterligare förtydliga det 

som syftet ämnar att lösa. Detta inleds med att presentera syftet på nytt:  

Syftet med studien är att ta fram en lagerstyrningsmodell som Swisslog kan använda för att lagerstyra 

sitt reservdelssortiment. 

Syftet är alltså att ta fram en lagerstyrningsmodell som Swisslog kan använda för att kunna lagerstyra sitt 

reservdelssortiment. Benämningen Swisslog syftar främst till avdelningen SPC då det är den enhet som 

kommer att beröras av studien. Eftersom SPC är en del av koncernen Swisslog Group används 

benämningen Swisslog för att tydliggöra detta för läsaren samt för att Swisslog är det företag som SPC 

representerar.  

För att kunna skapa en sådan modell är det lämpligt att först studera hur forskare och författare har gjort 

inom samma område och därmed dra nytta av deras kunskaper. Eftersom det finns forskning inom 

området vore det onödigt att inte utnyttja denna kunskap. Detta leder fram till en teoretisk 

lagerstyrningsmodell som bygger på vad teorin säger borde vara mest lämpligt gällande lagerstyrning av 

reservdelar. Efter att en teoretisk lagerstyrningsmodell tagits fram kan denna sedan anpassas till Swisslogs 

situation. Detta blir därmed en anpassad lagerstyrningsmodell för det reservdelssortiment som 

fallföretaget Swisslog har. Hänsyn kommer därför i detta steg tas till företagets data, förutsättningar, 

begränsningar samt andra inverkande faktorer.  

När det kommer till själva lagerstyrningsmodellen finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Lagerstyrning 

består av när beställningar skall göras, i vilka orderkvantiteter samt hur osäkerheter kan förebyggas 

(Oskarsson et al., 2013). När det kommer till lagerstyrning av reservdelar finns det än fler aspekter att ta 

hänsyn till. Eftersom reservdelar ofta är kritiska för kunden kräver de en hög servicenivå (Jonsson & 

Mattson, 2003). Utöver detta är ofta reservdelars efterfrågan låg och oregelbunden (Ghaini et al., 2004) 

vilket gör att vanliga lagerstyrningsmetoder inte alltid är passande. Eftersom reservdelssortimentet ofta 

hålls för hela produktsortiment, även för produkter som utgått från ordinarie försäljning, blir sortimentet 

ofta mycket stort och brett. Reservdelarna behöver alltså inte ha liknande attribut utan kan skilja sig 

mycket åt i exempelvis värde (Torgersen, Sakkestad, 1984). Det är därför troligt att olika 

lagerstyrningsmetoder lämpar sig för olika typer av reservdelar. Därför borde reservdelssortimentet även 

delas upp i olika klasser som har liknande attribut för att kunna styra dessa på skilda sätt. Detta kommer 

att resultera i en differentierad lagerstyrning med hjälp av en klassificering.  

Sammanfattningsvis kommer en teoretisk lagerstyrningsmodell tas fram i ett första steg. Detta kommer 

ske med hjälp av en teoretisk studie. Modellen kommer att innehålla en klassificering av artiklarna varav 

de olika klasserna sedan föreslås passande lagerstyrningsmetoder. Denna modell kommer sedan att 

användas på Swisslogs data och anpassas för att kunna användas på Swisslogs reservdelsartiklar. Nedan i 

Figur 6 illustreras denna struktur. 
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Figur 6. Struktur på lösningsgången 

4.2 Studerat system  
Som konstaterats tidigare är det ett systemperspektiv som används i den här studien. Det går att dra olika 

gränser för det system som ska studeras och det kan skiljas mellan internt-, externt- och 

nätverksperspektiv. Med internt perspektiv menas att logistiksystemets gränser stämmer överens med 

det studerade företagets gränser. Leverantörer och kunder till företaget ingår i det omgivande systemet 

och kan påverka det studerade systemet, men inte styra det. (Jonsson & Mattsson, 2011) Det är ett internt 

systemperspektiv som används i den här studien eftersom det är ett fallföretag som studeras.  

4.2.1 Studiens studerade system 
För att studera lagerstyrning behöver inte samtliga aktiviteter på Swisslog involveras. För att illustrera vad 

som påverkar lagerstyrningen på Swisslog och som kommer att tas hänsyn till i denna studie används 

illustrationen från Kapitel 2.4 Sammanfattning av verksamheten i Situationsbeskrivningen. I Figur 7 nedan 

illustreras det studerade systemet med omgivande system för denna studie.  

 

Figur 7. Studerat system 

De streckade linjerna står för informationsflöden och de heldragna linjerna anger materialflöden. Ingen 

hänsyn tas till monetära flöden eftersom det inte är i fokus vid lagerstyrning, vilket är en avgränsning. 
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Ingen hänsyn tas heller till returflöden, vilket är en annan avgränsning. Detta eftersom studien enbart 

undersöker de flöden som direkt påverkas och kan styras med hjälp av lagerstyrning av reservdelar. 

Enligt Figur 7 inleds det studerade systemet med att en efterfrågan inkommer till SPC. SPC tar då reda på 

om artikeln finns på lager eller om den måste beställas från leverantör. Då en beställning sker kommer 

även andra beslut in som vilken leverantör som ska användas samt hur många artiklar som skall beställas. 

Information om artiklarnas karaktäristik lagras i affärssystemet SAP, som även detta ingår i systemet 

tillsammans med lagret i form av lagersaldon. När artikeln finns tillgänglig på lager, antingen direkt eller 

efter en beställning från leverantör, kan denna plockas och sändas till kunden. I och med att förändringar 

i lagersaldot sker kommer affärssystemet att uppdateras med denna information. Själva plockningen på 

lagret och de fysiska förflyttningarna ingår inte i det studerade systemet, utan endast förändringen i 

lagersaldot kommer att användas.  

4.2.2 Det omgivande systemet 
Det omgivande systemet är de funktioner och aktörer som finns omkring det studerade systemet och som 

kan komma att påverkas av förändringar som sker i det studerade systemet. Dessa aktörer är i den här 

studien leverantörer och kunder. Med kunder menas i detta fall både säljkontor och slutkunder.  

Om lagret kan styras på ett mer effektivt sätt där vissa artiklar av extra stor betydelse prioriteras kan detta 

påverka kunden. Främst kan kunden påverkas genom att rätt artiklar ligger på lagret i högre utsträckning 

och att lagertillgängligheten ökar. Detta leder till att de kan beställa de artiklar de behöver direkt från 

lagret vilket också medför en kortare ledtid. Sammantaget innebär det en högre servicenivå mot kund. En 

högre lagertillgänglighet och kortare ledtid gentemot säljkontor innebär också en förbättrad service mot 

slutkund.  

Leverantörerna kan också påverkas av resultatet av denna studie genom att beställningar av artiklar kan 

komma att ske mer strukturerat och återkommande på liknande sätt. Däremot är det inte troligt att de 

totala inköpsvolymerna blir påverkade i någon större utsträckning eftersom efterfrågan i sig inte 

förändras.  

4.3 Uppgiftsdiskussion 
För att tydligare kunna definiera vad som kommer att ingå i denna studie för att i sin tur kunna lösa 

uppgiften, behöver uppgiften brytas ned i mindre och tydligare delar. Därför syftar detta kapitel till att 

koppla ihop situationsbeskrivningen och referensramen för att sedan kunna bryta ner detta i frågor, och 

i samband med detta göra relevanta val och avgränsningar. Detta mynnar ut i frågeställningar som ligger 

till grund för det fortsatta arbetet. Kapitel 4.1 Syftesnedbrytning mynnar ut i att arbetet kommer göras i 

två olika delar, nämligen framtagandet av en teoretisk lagerstyrningsmodell samt en anpassad 

lagerstyrningsmodell. Med grund i detta kommer även att frågeställningarna att delas upp på samma sätt 

och benämns modelleringsfas, där den teoretiska lagerstyrningsmodellen tas fram och utvärderingsfas 

där modellen anpassas till fallföretaget Swisslog.  

4.3.1 Modelleringsfas 
Modelleringsfasen består, som tidigare nämnts, av att konstruera en teoretisk lagerstyrningsmodell som 

baseras på tidigare studier och forskning. Hänsyn kommer att tas till den forskning som gjorts inom 

området gällande klassificering och lagerstyrning av reservdelar. Därefter behöver informationen 

bearbetas och analyseras för att mynna ut i den teoretiska modellen. Ur detta resonemang framkommer 

därför följande huvudfråga för modelleringsfasen: 
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Huvudfråga A: Vilken teoretisk lagerstyrningsmodell passar reservdelar?  

För att kunna besvara ovanstående huvudfråga behöver flera underliggande moment genomgås innan en 

teoretisk lagerstyrningsmodell är skapad. Som nämnts tidigare skiljer sig ofta reservdelar från ordinarie 

sortiment i flera aspekter. En sådan aspekt är att efterfrågan ofta är låg (Torgersen & Sakkerstad, 1984). 

Förutom detta nämner både Storhagen (2011) och Mattsson och Jonsson (2003) att kraven på 

leveransservice ofta är höga för reservdelar, samtidigt som reservdelar kan vara dyra vilket ger upphov till 

höga lagringskostnader (Conceição et al., 2015). Kombinationen av höga krav på service, höga 

lagringskostnader och låg efterfrågan motiverar att göra en djupare litteraturstudie som är fokuserad på 

styrning av reservdelar för att kunna bygga en lagerstyrningsmodell som passar för denna typ av artiklar.  

Oskarsson et al. (2013) menar att genom att klassificera artiklar med olika egenskaper i syfte att lagerstyra 

kan varje segment styras på bästa sätt och hög effektivitet uppnås. För att uppnå detta kommer enbart 

litteratur som behandlar klassificering i syfte att lagerstyra ett reservdelssortiment att vara i fokus, vilket 

kommer vara en avgränsning i denna studie. Ett första steg vid en differentierad lagerstyrning är att 

klargöra vad som ska uppnås med styrningen. Därefter bör de kriterier som styrningen ska ske efter 

bestämmas och en klassificering ske. Till sist bör det bestämmas mer konkret hur de framtagna klasserna 

ska styras. (Oskarsson et al., 2013) Den vanligaste klassificeringsmetoden kallas ABC-klassificering och 

bygger på årlig volym och värde som multipliceras för att erhålla ett volymvärde (Mattson & Jonsson, 

2003). En klassificering som endast bygger på värde och volym är dock sällan lämpas för reservdelsstyrning 

eftersom det för reservdelar finns andra lika viktiga aspekter att ha hänsyn till (Sarmah & Moharana, 

2015). Det blir därför intressant att djupare studera just de karaktäristika som är lämpliga att använda vid 

klassificering för reservdelar i syfte att lagerstyra genom en fördjupad litteratursökning. 

Som nämndes ovan ställer det faktum att reservdelars efterfrågan ofta är låg, och därför skiljer sig från 

vanliga artiklar som ofta är högfrekventa, till problem vid lagerstyrning. Det innebär även att vanliga 

lagerstyrningsmetoder som används för högfrekventa artiklar inte alltid går att använda för reservdelar. 

(Conceição et al., 2015) Reservdelar kan även ha krav på att hålla höga säkerhetslager då bristkostnaden 

kan vara hög (Torgersen & Sakkestad, 1984). Detta påverkar lagerstyrningsarbetet då 

säkerhetsmekanismer är en del av lagerstyrningen och reservdelars speciella förutsättningar måsta tas 

hänsyn till. Därför är det rimligt att på en djupare nivå studera hur forskning och andra studier har 

tillämpat lagerstyrning för reservdelar och vilka lagerstyrningsmetoder som är vanligt förekommande för 

reservdelar.  

Båda ovanstående resonemang kring klassificering och lagerstyrning för reservdelar tyder på att en 

fördjupad litteraturstudie behöver göras för att kunna ta reda på hur en lagerstyrningsmodell för 

reservdelar kan se ut och vad den grundas på. Detta kan åstadkommas genom att studera tidigare 

litteratur och forskning för att kunna skapa denna teoretiska grund. Av detta kommer följande 

frågeställning:  

1.  Vad anser befintlig litteratur om klassificering och lagerstyrning av reservdelar? 

Då en insamling av litteratur på dessa specifika områden har gjorts blir det möjligt att studera och 

bearbeta den för att med hjälp av detta undersöka vad som borde ligga till grund för denna studies 

teoretiska lagerstyrningsmodell. Endast insamling av information kring hur tidigare forskning gått tillväga 

i ämnet är dock inte tillräckligt för att generera en fullständig lagerstyrningsmodell. Den insamlade 

informationen måste först bearbetas, analyseras och jämföras för att kunna kombinera olika studiers 
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tillvägagångssätt och metoder för att kunna konstruera en lagerstyrningsmodell som anses lämplig för 

denna studie.  

Klassificering 

Eftersom lagerstyrningsmodeller som förekommer i litteraturen i många fall grundas på en föreliggande 

klassificering av artikelsortimentet kommer denna aspekt att studeras först. Reservdelssortiment är i sig 

ofta mycket stora (Storhagen, 2011). Detta kan bero på att de ska täcka upp både för nuvarande produkter 

och tidigare produkter som redan utgått ur sortimentet men som fortfarande är i bruk på marknaden. 

Eftersom reservdelarna kan variera mycket i parametrar som pris, storlek, omsättning och typ av 

leverantör är det sällan lämpligt att styra samtliga artiklar på samma sätt. För att hitta en passande 

styrning måste alltså en typ av klassificering göras utefter artiklarnas specifika karaktäristika (Oskarsson 

et al., 2013). Genom att klassificera artiklar friläggs mer tid till de artiklar som bör styras noggrannare, 

medan artiklar som är mindre viktiga kan läggas mindre resurser på (Mattsson & Jonsson, 2003). Hur detta 

kan göras bygger på de resultat som har hittats i den fördjupade litteratursökningen. Informationen från 

den fördjupade litteraturstudien behöver därför sammanställas och bearbetas. Nästa fråga som 

uppkommer under modelleringsfasen är därmed: 

2. Hur ska reservdelar klassificeras? 

Efter att ha sammanställt vad tidigare studier har kommit fram till vad gäller klassificering av reservdelar 

med syfte att lagerstyra reservdelssortimentet bör de delar som inleder klassificeringen påbörjas. Att 

använda sig av differentierad styrning innebär att ett eller flera kriterier studeras för att dela upp 

sortimentet i grupper (Oskarsson et al., 2013). Reservdelar beror ofta av andra kriterier utöver enbart 

volymvärde (Wagner et al., 2012). Detta innebär att det är lämpligt att använda sig av fler än ett kriterium 

till klassificeringen. Då differentiering utefter olika kriterier därmed kan ge mycket olika resultat är det 

alltså en viktig del att välja ut lämpliga kriterier att bedöma reservdelarna på. Detta resonemang leder 

fram till följande fråga:  

2.1 Vilka kriterier är lämpliga att använda till klassificering av reservdelar? 

Efter att kriterierna har fastställts måste beslut tas kring hur artiklarna skall bedömas enligt dessa kriterier 

samt hur de skall jämföras sinsemellan. Genom att göra detta bestäms kriteriernas inbördes prioritet och 

betydelse för artiklarna. Metoderna för hur kriterierna ska användas tillsammans för att skapa en 

klassificering definierar även det sätt som klassificeringen kommer att ske. Därmed blir nästa steg att ta 

reda på frågan: 

2.2 Vilka klassificeringsmetoder ska användas för klassificering av de valda kriterierna? 

De klassificeringsmetoder som sedan används visar hur artiklarna förhåller sig till varandra utifrån det som 

anses vara viktigt i enlighet med kriterierna. Olika kombinationer av kriterier uppstår beroende på hur 

klassificeringsmetoderna använts vilket leder fram till klasser. Detta leder fram till att olika artiklar med 

skild karaktäristik kommer att passa i olika klasser. Därför ställs frågan:   

2.3 Vilka klasser framkommer enligt klassificeringsmetoderna?  

Vid en klassificering är det viktigt att klasserna har valts för att dessa ska kunna lagerstyras på olika sätt 

och att indelningen faller ut naturligt i olika lagerstyrningsmetoder. Därför är det viktigt att se kopplingar 

mellan klasserna och dess karaktäristik med lagerstyrningens förutsättningar. I detta skede behöver 

samband mellan klasserna och hur de ska lagerstyras finnas. För att göra detta måste kriterierna som 
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klasserna grundas på vara relevanta för lagerstyrning. Detta kan gälla kopplingar kring om en klass ska 

lagerhållas eller ej, vilket lagerstyrningsmetod som ska användas eller hur stort säkerhetslagret ska vara. 

Här kan det även uppdagas om vissa klasser bör slås samman för att de kan styras på samma sätt. Därför 

ställs frågan: 

2.4 Är klassificeringsmodellens klasser lämpade för lagerstyrning? 

Lagerstyrning 

Efter att en klassificering har gjorts är det möjligt att påbörja skapandet av själva lagerstyrningsmodellen. 

Eftersom en differentierad styrning kommer att användas innebär detta att olika lagerstyrningsmetoder 

används för de olika klasserna. Därav uppkommer följande frågeställning: 

3. Hur ska de olika klasserna för reservdelar lagerstyras? 

Det finns tre huvudfrågor som en lagerstyrningsmodell ska besvara. Dessa inkluderar; när en beställning 
ska läggas, hur mycket som ska beställas samt hur gardering mot osäkerheter ska ske. (Oskarsson et al., 
2013) De första två frågorna som behandlar beställningsintervall och orderkvantitet kan beskrivas av olika 
lagerstyrningsmetoder. Den sista frågan gällande gardering av osäkerheter är passande att studera 
separat (Bjørnland et al., 2003). Därför är det först lämpligt att studera vilken lagerstyrningsmetod som 
passar för varje klass. De vanligaste lagerstyrningsmetoderna för artiklar som ska ligga på lager är 
beställningspunktssystem (s, Q) och periodbeställningssystem (R, S) med varianter (Axsäter, 1991; Silver 
et al., 1998). För artiklar som inte lagerhålls används kundorder (Oskarsson et al., 2013). En intressant 
aspekt är att ta reda på ifall någon eller några av dessa traditionella lagerstyrningsmetoder lämpade för 
de klasser som framkommit ur klassificeringen för reservdelar. För att kunna ta beslutet om vilken 
lagerstyrningsmetod som ska användas för respektive klass ställs frågan: 
 

3.1 Vilken lagerstyrningsmetod ska användas för respektive klass? 

Den sista frågan vid lagerstyrning handlar om hur osäkerheter kan tas i beaktande. Osäkerheter kan finnas 

både i efterfrågan, det vill säga till följd av prognosfel (Bjørnland et al., 2003), samt i försörjningen, det vill 

säga tillgången. Det finns även olika typer av osäkerheter, nämligen i ledtid samt kvantitet. Hur mycket 

osäkerheter ska tas hänsyn till hänger ihop med hur en viss klass ska styras och vilken servicenivå som 

skall ges till kund för den klassen. (Olhager, 2000) Detta leder fram till frågeställningen: 

3.2 Hur garderar sig respektive klass mot osäkerheter? 

Efter att samtliga dessa frågor har besvarats är det möjligt att fullständigt besvara Huvudfråga A: Vilken 

teoretisk lagerstyrningsmodell passar reservdelar? innehållande både en klassificering av artiklarna som 

leder fram till klasser samt hur dessa klasser skall lagerstyras.  

4.3.2 Utvärderingsfas 
Från modelleringsfasen erhålls en teoretisk lagerstyrningsmodell för reservdelar, byggd på teori inom 

området lagerstyrning för reservdelar. Modellen är därför inte anpassad till Swisslogs specifika 

reservdelssortiment utan har en mer allmän karaktär. Det är däremot inte självklart att den teoretiska 

modellen automatiskt är användbar för Swisslog. Därför är det intressant att studera utfallet från en 

applicering av modellen på Swisslogs reservdelssortiment för att utvärdera hur resultatet blir. Dessutom 

är det intressant att se hur modellen kan justeras och vad som skulle krävas i sådana fall. Det som kommer 

att ingå i utvärderingsfasen är därmed tillämpning, utvärdering samt anpassning av modellen för att kunna 

tillämpa den på fallföretaget Swisslog. Därför ställs följande frågeställning: 
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Huvudfråga B: Vilken anpassad lagerstyrningsmodell passar Swisslog? 

Tillämpning 

För att kunna svara på Huvudfråga B krävs flera delmoment. För att kunna skapa en anpassad modell för 

Swisslog med hjälp av den teoretiskt framtagna modellen måste först modellen testas. Ett första 

delmoment skulle därför bli att tillämpa den teoretiska modellen på Swisslogs data. Detta skulle sedan 

möjliggöra att studera hur resultatet i verkligheten blir för att i förlängningen kunna avgöra dess 

prestation. Ur detta kommer därför följande frågeställning: 

4. Vad blir resultatet vid tillämpning av modellen på Swisslogs data? 

Att utföra en tillämpning på samtliga av Swisslogs artiklar kommer dock inte vara möjligt då 

reservdelssortimentet är mycket stort och uppgår till ca 20 000 registrerade artiklar. Av denna anledning 

är det mer lämpligt att göra ett urval av artiklar för att sedan endast utföra tillämpningen på dessa artiklar. 

Därför tillkommer följande frågeställning: 

4.1 Vilket urval av artiklar ska användas vid tillämpning?  

För att kunna studera det utfall som kommer av en tillämpning av modellen behöver resultatet studeras 

ur olika aspekter. Detta eftersom lagerstyrningsmodellen består av två större delmoment, klassificering 

och lagerstyrning. Lagerstyrningen bygger på att klassificeringen är gjord, därför måste klassificeringen av 

respektive vald artikel tillämpas först och därefter lagerstyrningen. Lagerstyrningen innebär bland annat 

att en klass tilldelas en lagerstyrningsmetod samt hur artikeln skall garderas mot osäkerheter. Följande 

två frågeställningar kommer därför att studeras i följande ordning: 

4.2 Vad blir resultatet vid tillämpning av modellen gällande klassificering?  

4.3 Vad blir resultatet vid tillämpning av modellen gällande lagerstyrning? 

Utvärdering 

Efter att en tillämpning av modellen har gjorts och ett resultat erhållits från den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen finns det möjlighet att studera resultatet. När resultatet studeras finns även 

möjlighet till utvärdering av modellen för att avgöra om resultatet är fördelaktigt eller om det uppstått 

komplikationer som skulle innebär att anpassningar behöver göras. Utvärderingens resultat är därmed 

det som möjliggör en anpassning av modellen för Swisslogs räkning. Därför uppstår frågeställningen:  

5. Vad blir resultatet vid utvärdering av modellen? 

För att kunna utvärdera resultatet på ett systematiskt sätt kommer alla delar av modellen att granskas. 

Utvärderingen kommer därför att ske för både klassificering och lagerstyrning för att kunna identifiera var 

i modellen som det finns förbättringspotential. Cavalieri et al. (2008) anser att det bör göras någon form 

av simulering eller test för att kunna analyser hur väl en teoretisk lagerstyrningsmodell fungerar. Därför 

kommer modellen även att tillämpas för lagerstyrning i form av en simulering. Ghiani et al. (2004) anser 

det vara viktigt att studera kostnader för lagerstyrningen och servicenivåer. Genom att identifiera olika 

områden där förändringar behöver ske, underlättar det vid eventuella justeringar då det blir tydligare var 

de har sitt ursprung. Därav kommer följande två frågeställningar, där även en simulering för kostnader 

och service ingår: 

5.1 Vad blir resultatet vid utvärdering av modellen gällande klassificering? 
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5.2 Vad blir resultatet vid utvärdering av modellen gällande lagerstyrning? 

Anpassning 

När en utvärdering av resultatet från tillämpningen har genomförts finns det möjlighet att bestämma vad 

som ska anpassas. Anpassningen finns till för att modellen ska passa Swisslogs situation och 

reservdelssortiment. Modellen kommer däremot fortfarande att vara byggd på den teoretiska bas som 

skapats, men exempelvis klasser från klassificeringen eller lagerstyrningsmetoder kan justeras om det 

visar sig att en annan metod lämpar sig bättre just i Swisslogs fall. Då det mest intressanta för Swisslog är 

hur modellen ser ut efter att en anpassning gjorts är ställs följande frågeställning:  

6. Vad blir resultatet vid anpassning av modellen till Swisslog?  

För att inte anpassningen ska ske ostrukturerat och utan ordning kommer den precis som vid 

tillämpningen och utvärderingen ske separat för de olika delarna klassificering och lagerstyrning. Även hur 

modellen presterar i form av kostnader och servicenivåer kommer att behandlas. Detta för att behålla 

struktur och tydlighet kring vad som påverkas då olika förändringar görs. Därför kommer även det resultat 

som framkommer av anpassningen att studeras utefter dessa områden och följande frågor ställs: 

6.1 Vad blir resultatet vid anpassning av modellen gällande klassificering? 

6.2 Vad blir resultatet vid anpassning av modellen gällande lagerstyrning? 

Resultatet av den anpassade modellen blir därmed den modell som Swisslog kan använda för att 

strukturerat kunna lagerstyra sitt reservdelssortiment och svaret på Huvudfråga B: Vilken anpassad 

lagerstyrningsmodell passar Swisslog? 

4.3.3 Sammanställning av uppgiftspreciseringen 
För att illustrera hur uppgiftspreciseringen är uppbyggd visas Figur 8 nedan. Här presenteras de två 

huvudfrågorna tillsammans med respektive underfrågor som kommer att bygga upp arbetet. Samtliga 

frågeställningar presenteras samlat i Bilaga 2. 

Figur 8. Sammanställning av frågorna i uppgiftspreciseringen 
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4.4 Avgränsningar 
Detta avsnitt finns till för att ge läsaren en samlad bild av de avgränsningar som har gjorts i studien hittills. 

Avgränsningarna att det monetära flödet eller returflödet inte kommer studeras härleds från att de inte 

ingår i det studerade systemet. Att enbart klassificeringsmodeller med syfte att lagerstyra reservdelar 

studeras blir aktuellt då den fördjupade litteratursökningen utförs. Att detta fokus har valts beror på att 

det är viktigt att artiklarna klassificeras med hänsyn till lagerstyrningens förutsättningar, detta för att 

klasserna ska kunna lagerstyras på ett lämpligt sätt. Avgränsningarna presenteras kortfattat i listan nedan.  

 Ingen hänsyn tas till det monetära flödet 

 Ingen hänsyn tas till returflöden 

 Endast klassificeringsmodeller med syfte att lagerstyra ett reservdelssortiment studeras i 

den fördjupade litteratursökningen 
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5. Metod 
Metodkapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt, både generellt och på en mer detaljerad nivå. Då 

tillvägagångsättet beskrivs kommer även använda datainsamlingsmetoder och analysmetoder att 

beskrivas för att motivera de metodval som görs. I samband med att metodval görs kommer även dessa 

utvärderas med ett kritiskt förhållningssätt. Första steget är dock att behandla metodansatsen vilket 

presenteras nedan.  

5.1 Metodansats 

Lekvall och Wahlbin (2001) beskriver att en dimension av att bestämma en studies undersökningsansats 

är att avgöra om ett fåtal fall ska analyseras på djupet eller om ett större antal fall ska undersökas på en 

bred nivå. Det sistnämnda där ett flertal fall undersöks mer ytligt kallas för tvärsnittsansats. Ifall ett enskilt 

undersökningsobjekt studeras på djupet benämns det fallstudie. Det är en fallstudie som utförs i det här 

arbetet med motiveringen att det enbart är ett företag som studeras grundligt.  

Denna studie utgår från ett normativt synsätt då grundläggande kunskap inom logistik redan finns 

tillgängligt och att syftet är att ge vägledning kring lagerstyrning för företaget. Studien grundar sig på ett 

systemsynsätt, vilket konstaterades i inledningen av rapporten. Synergieffekter mellan olika delar anses 

vara viktiga och att dessa delar är lika viktiga som helheten. Vikt läggs även vid att förstå bakomliggande 

faktorer som i sin tur förklarar olika sorters beteende.  

Rapporten befinner sig på olika abstraktionsnivåer då den börjar allmänt, men fördjupas i flera olika 

områden. Detta kan beskrivas exempelvis för teoridelen som utgår från generell teori kring logistik men 

som sedan går djupare och blir mer specifik då en djupare litteratursökning genomförs senare i arbetet. 

Liknande resonemang förs även för metod och situationsbeskrivning.  

Både kvantitativa och kvalitativa studier används för att kunna svara på studiens syfte. Kvalitativa studier 

möjliggör djupare förståelse för ämnet, men försvårar samtidigt generaliserbarheten. Kvantitativa studier 

anses dock vara nödvändiga för att både kunna skapa och utvärdera den lagerstyrningsmodell som studien 

ämnar generera.  

5.2 Tillvägagångssätt 
För att skapa studiens tillvägagångssätt jämfördes tre olika författares modeller över hur en studies 

arbetsgång kan se ut. Ingen av modellerna användes rakt av, utan användes som inspiration för att skapa 

ett tillvägagångssätt som passar för just denna studie. Modeller syntetiserades och jämfördes med de 

förutsättningar som studien har för att till sist mynna ut i ett anpassat tillvägagångssätt. De modeller som 

studerades är skapade av Lekvall och Wahlbin (2001), Quinlan (2011) och Björklund och Paulsson (2003). 

De olika steg som de tre studerade modellerna innehåller presenteras i Tabell 1 nedan tillsammans med 

de steg som valdes ut för studien.  
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Tabell 1. Modeller över tillvägagångssätt samt studiens tillvägagångssätt  

Steg/Författare 
Lekvall och 

Wahlbin (2001) 
Quinlan (2011) 

Björklund och 

Paulsson (2003) 

Studiens 

tillvägagångssätt 

Förfinad idé  x   

Problembakgrund x  x x 

Syfte och målbild x x x x 

Situationsbeskrivning x   x 

Avgränsningar   x  

Referensram x x x x 

Uppgiftsprecisering x   x 

Metod x x x x 

Datainsamling/empiri x x x x 

Analys x x x x 

Resultat x  x x 

Slutsatser x x x x 

Beslutsrekommendationer x    

Formalia utöver arbetet x x x  

Iterativ process och kopplingar 

mellan stegen 
x  x x 

 

Något som alla modellerna hade gemensamt var att de först formulerade ett problemområde, även om 

de hade olika benämningar och viss varierande innebörd. Detta ledde sedan fram till ett syfte och målbild 

av projektet. Alla modeller beskrev även att studien bör innehålla en referensram där en litteraturstudie 

genomförs och teori beskrivs. Detta följs av en metodbeskrivning innan alla modeller förespråkar en 

datainsamlingsfas där den data som erfordras till studien samlas in. Därpå följer en analysfas där den 

insamlade datan analyseras och bearbetas och i slutskedet av arbetsgången ska slutsatser dras som 

baseras på de analyser som gjorts och de resultat som erhållits.  

De steg som alla modeller gemensamt behandlar kommer att ingå i studiens tillvägagångssätt eftersom 

dessa steg tagits upp av samtliga författare och lär i och med detta vara essentiella steg vid akademiska 

arbeten. Enda undantaget är för inledande och avslutande formalia som ses som en förutsättning till 

rapportskrivande och redovisas därför inte i tillvägagångssättet. Detta gäller även för avgränsningar, vilka 

ingår i studien men inte redovisas separat i studiens arbetsgång. 

I de olika modellerna ingick steg som enbart några av författare beskrivit, där vissa av dessa steg ansågs 

passande för studien och därför valdes de ut. Detta gäller bland annat problembakgrunden där Björklund 

och Paulsson (2003) beskriver vad som ligger till grund för studien samt gör en problematisering av detta. 

De säger att med ordet problem menas någonting som bör åtgärdas. Eftersom detta stämmer väl in på 

studien inkluderades detta steg i tillvägagångsättet. Lekvall och Wahlbin (2001) benämner 

problembakgrunden som ”beslutsproblem” eftersom modellen är skapad för en marknadsundersökning. 

De poängterar dock att modellen går att anpassa till exempelvis examensarbeten som inte är knutna till 

en konkret beslutssituation. Quinlans (2011) steg förfinad idé uteslöts däremot, eftersom studien inte 
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bygger på en idé som författarna själva kommit på utan snarare ett av fallföretaget tilldelat problem. 

Vidare beskrev Lekvall och Wahlbin (2001) att det är viktigt att undersöka hur situationen ser ut, vilket 

kallas för situationsbeskrivning av rapportens författare. Eftersom den här studien är av relativt stor 

omfattning anses det vara viktigt att vid studiens början få en klar bil av hur situationen ser ut för att 

undvika onödigt arbete längre fram i studien.  

Lekvall och Wahlbin (2001) pratar om att en precisering av undersökningens uppgift bör ske vilket 

benämns av rapportens författare som uppgiftsprecisering. Det handlar om att precisera syftet till en mer 

konkret uppgift vilket kan göras genom att koppla samman företagets situation med teori inom området. 

Detta steg ingick i studiens tillvägagångssätt som ett verktyg för att kunna förstå uppgiften bättre och 

komma framåt i arbetet. Quinlan (2011) går i sin modell direkt från analys till slutsatser utan att ta upp 

resultat som ett steg. I den här studien däremot, inkluderades resultat eftersom studien innehåller ett 

delresultat som för arbetet framåt innan slutresultatet nås. 

Lekvall och Wahlbin (2001) beskrev i sin modell att ett sista steg kan vara eventuella 

beslutsrekommendationer. Detta grundar sig i att deras modell beskriver en typisk arbetsgång för en 

marknadsundersökning som bygger på en beslutsrekommendation, och därför förefaller det sig naturligt 

att arbetet mynnar ut i en beslutsrekommendation. Däremot poängterar författarna att vid ett 

forskningsuppdrag kan detta steg istället innebära förslag till vidare forskning samt reflektioner hur 

arbetet har bidragit till värdefullt nytt vetande. Denna typ av reflektioner ingår i studien, men inte på en 

forskningsnivå utan snarare anpassad till ett examensarbete, och går att finna i diskussionskapitlet. 

Ett av stegen kallas för iterativ process och koppling mellan stegen som både Lekvall och Wahlbin (2001) 

och Björklund och Paulsson (2003) tar upp. Exempelvis i steget slutsatser bör en förankring av resultaten 

ske där studiens resultat relateras och jämförs med det bakgrund och syfte som studien utgick ifrån samt 

de teorier och tidigare studier som tagits upp i referensramen (Björklund och Paulsson, 2003). I den modell 

som Lekvall och Wahlbin (2001) tagit fram som antar formen som ett ”U” finns det många kopplingar 

mellan de olika stegen. Även de beskriver att slutsatserna ska svara på studiens syfte. De pratar också om 

att den analyserade datan, det vill säga resultatet, ska svara på frågorna i uppgiftspreciseringen samt att 

den avrundande diskussionen ska kopplas till studiens bakgrund. När steget datainsamling har genomförts 

är det viktigt att värdera tillförlitligheten i den data som samlats in vilket innebär att också de metoder 

och tekniker som används värderas. Lekvall och Wahlbin (2001) poängterar också att de olika stegen i ”U”-

et snarare ska ses som en logisk ordning än en tidsföljd. Detta innebär att alla delar inte behöver ske i 

kronologisk ordning utan hopp kan ske emellan dem och vissa delar kan upprepas, vilket kan ses som en 

iterativ process. 

I Figur 9 nedan finns en illustration över de steg som valdes ut, vilka genererade studiens tillvägagångssätt. 

Tillvägagångssättet för modelleringsfasen och utvärderingsfasen är även sammankopplade med de frågor 

som ställdes i uppgiftspreciseringen. Huvudfråga A: Vilken teoretisk lagerstyrningsmodell passar 

reservdelar? är resultatet i modelleringsfasen och löses genom först en fördjupad litteraturstudie inom 

klassificering och lagerstyrning samt analys av detta. I Utvärderingsfasen är resultatet en anpassad modell 

vilket är Huvudfråga B: Vilken anpassad lagerstyrningsmodell passar Swisslog? där stegen tillämpning, 

utvärdering och anpassning utförs. Nedan följer en detaljerad beskrivning av de olika faserna i 

tillvägagångssättet; planeringsfas, modelleringsfas, utvärderingsfas och slutfas som bygger på studiens 

tillvägagångssätt i Figur 9. 
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5.2.1. Planeringsfas  
Planeringsfasen är den första fasen som utförs i studien. Som ses i Figur 9 ovan innehåller planeringsfasen 

delarna bakgrund, syfte, situationsbeskrivning, referensram, uppgiftsprecisering och slutligen metod. 

Nedan beskrivs de olika delarna som ingår i planeringsfasen närmare.  

Bakgrund och syfte  

Planeringsfasen inleddes med en bakgrund och problemformulering som mynnade ut i studiens syfte. 

Detta utarbetades främst tillsammans med handledare på fallföretaget för att en fullständig bild av 

bakgrunden till problemet skulle kunna skapas. Bakgrunden och problemområdet beskrevs vid ett första 

möte med handledaren vilket kan liknas vid en ostrukturerad intervju eftersom inga områden som skulle 

diskuteras hade förberetts i förhand. Informationen som genererades vid det första mötet låg till grund 

för ett första utkast till bakgrunden och syftet. Därefter hölls kontinuerliga möten med handledaren för 

att på en djupare nivå kunna förstå bakgrunden och utarbeta ett mer precist syfte. Dessa möten kan liknas 

vid semistrukturerade intervjuer eftersom områden som skulle diskuterats hade förberetts i förväg. För 

 
Figur 9. Studiens tillvägagångssätt 
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att stärka studiens trovärdighet kontrollerades och godkändes bakgrunden och syftet av handledaren på 

Swisslog för att säkerställa att ingen information hade missuppfattas. 

Situationsbeskrivning 

I situationsbeskrivningen skapades en beskrivning av fallföretaget och hur företagets situation ser ut 

gällande de områden som berör lagerstyrning. För att samla in information till situationsbeskrivningen 

användes olika datainsamlingsmetoder. Quinlan (2011) påpekar att när en studie på akademisk nivå 

granskas läggs vikt vid om studiens författare har valt passande datainsamlingsmetoder. Information som 

samlas in kan delas in i primärdata och sekundärdata. Primärdata innebär det som författaren själv samlat 

in via till exempel intervjuer, enkäter eller observationer och med sekundärdata menas information från 

externa källor, som böcker och tidskrifter (Björklund & Paulsson, 2003; Lekvall & Wahlbin, 2001). Eftersom 

situationsbeskrivningen har direkt koppling till företaget och dess verksamhet där olika personer har en 

nyckelfunktion ansågs det relevant att få tillgång till kvalitativ information i första hand. Att utföra 

intervjuer är ett sätt att få tillgång till information som har direkt relevans för studiens syfte (Björklund & 

Paulsson, 2003) och intervjuer används för insamling av kvalitativ primärdata (Jacobsen, 2002). Detta 

leder fram till att intervjuer ansågs vara ett lämpligt val av datainsamlingsmetod. Intervjuer ger dessutom 

möjlighet att anpassa frågorna beroende på intervjuobjektets beteende och tidigare svar vilket ökar 

förmågan att finna värdefull information (Björklund & Paulsson, 2003). Det finns även möjlighet att få ut 

information från en person som kanske inte hade gått att få på annat sätt (Quinlan, 2011). Nackdelen med 

intervjuer om de sker med en person i taget är att de är tidskrävande (Jacobsen, 2002; Quinlan 2011). 

Jacobsen (2002) poängterar också att både förberedelserna av en individuell intervju samt efterarbetet 

då informationen ska bearbetas tar tid, vilket leder till att denna form av intervju lämpar sig bäst då relativt 

få personer ska intervjuas. Eftersom det totalt intervjuades åtta stycken personer var och en för sig ansågs 

den tiden som krävdes vara värd att lägga och inte skulle behöva ta orimligt med tid, utan vara 

genomförbart inom projektets tidsramar. Vilka personer som intervjuades samt deras befattningar går att 

se i källförteckningen under Muntliga källor. 

En intervju kan vara ostrukturerad, semistrukturerad eller strukturerad. En ostrukturerad intervju liknar 

ett helt vanligt samtal där frågorna uppkommer efterhand. (Björklund & Paulsson, 2003).  Jacobsen (2002) 

menar att den här metoden ofta leder till att den insamlade datan blir mycket komplex och därför blir 

svår att analysera. Eftersom fler än bara en intervju hölls valdes ostrukturerade intervjuer bort eftersom 

det fanns risk att datan skulle bli för komplex och svår att analysera. I den andra extremen finns 

strukturerade intervjuer då alla frågor är förutbestämde och ställs i en speciell ordning (Jacobsen, 2002). 

Quinlan (2011) säger att den här formen av intervjuer passar bäst vid kvantitativ forskning eftersom 

svaren ofta blir korta och koncisa och därför lätta att analysera. Eftersom kvantitativ information inte 

eftersträvades i till situationsbeskrivningen ansåg strukturerade intervjuer inte vara lämpliga. Emellan 

dessa två extremer finns semistrukturerade intervjuer där ämnesområdena är bestämda på förhand men 

frågorna formuleras mer specifikt efterhand med hänsyn till intervjuobjektets svar och beteende 

(Björklund & Paulsson, 2003). Främst användes semistrukturerade intervjuer med båda studiens 

författade som genomförde individuella intervjuer. Semistrukturerade intervjuer användes för att utnyttja 

möjligheten att kunna anpassa intervjun efter intervjuobjekten under samtalets gång. Dessutom ger det 

tillgång till mer informativ och komplex data (Quinlan, 2011) vilket ansågs nödvändigt i den här studien 

för att verkligen kunna förstå företagets situation.  

En risk med individuella intervjuer är att den som intervjuar omedvetet kan påverka intervjuobjektet till 

att svaren blir vinklade (Quinlan, 2011). Det är därför viktigt att den som intervjuar är medveten om detta 
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och därför försöker undvika att ställa ledande frågor för att öka trovärdigheten (Björklund & Paulsson, 

2003). När intervjuerna genomfördes fanns detta i bakhuvudet hos studiens författare och ledande frågor 

försöktes undvikas. Frågorna ställdes på ett sådant sätt att intervjuobjektet gas mer en bara ett sätt att 

svara på och istället för att ställa ja och nej-frågor ställdes mer öppna frågor.  

Båda studiens författare närvarade vid varje intervjutillfälle, istället för endast en. Att det alltid var två 

personer som höll i intervjuerna styrker studiens validitet genom att riskerna för feltolkning av 

intervjuobjektets svar minskade. Dessutom gjordes intervjuer med olika personer med olika 

arbetsuppgifter för att få en spridning av svar och för att kunna ta del av olika synsätt och som kan styrka 

varandra för att öka studiens validitet (Björklund & Paulsson, 2003). Samma frågor ställdes till olika 

personer, av samma person på samma sätt, detta för att kunna öka reliabiliteten i rapporten (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Då anteckningar fördes blev det också möjligt att gå tillbaka till den insamlade 

informationen i efterhand. Ett annat sätt att öka rapportens trovärdighet är att verifiera anteckningar från 

intervjun med intervjuobjektet för att säkerställa att informationen stämmer. Detta kan även skapa en 

möjlighet att få användbar feedback samt mer utvecklade svar. (Quinlan, 2011) Alla intervjuer som 

genomfördes verifierades med intervjuobjektet i efterhand och felaktiga uppgifter korrigerades 

omgående. 

Även en mindre observation ägde rum vid rundvandring i reservdelslagret, samtidigt som en individuell 

intervju utfördes. Vid en observation samlas primärdata in (Jacobsen, 2002) vilket var eftersträvansvärt 

då studiens författare med hjälp av denna kunde bilda sig en egen uppfattning av hur lagret såg ut utan 

att färgas av någon annan. En av observationernas styrkor är att det är möjligt att samla in objektiv 

information (Björklund & Paulsson, 2003) vilket också var anledningen till att den utfördes. 

Referensram 

Efter att en fullständig situationsbeskrivning genomförts påbörjades en litteratursökning för att bygga upp 

referensramen för studien. Jacobsen (2002) beskriver att det finns olika omständigheter som gör det mer 

lämpligt att använda sekundärdata. En anledning kan vara då det inte är möjligt att samla in primärdata 

eller då det kan vara intressant att se hur någon annan har tolkat en situation. Båda dessa anledningar 

gäller för den här studien då författarna själva inte har förmåga att samla in egen primärdata till grund för 

en litteraturstudie utan istället vill ta del av vad andra författare kommit fram till.  Lekvall och Wahlbin 

(2001) berättar att information som någon annan delgett kan hålla högre kvalitet än den författarna 

samlar in på egen hand. Björklund och Paulsson (2003) samt Jacobsen (2002) å andra sidan menar på att 

sekundärdata oftast tagits fram i ett annat syfte än vad som ligger till grund till den aktuella studien. De 

menar därför att författarna vid en litteraturstudie måste vara medvetna om att informationen kan vara 

vinklad eller otillräcklig. Därför reflekterade studiens författare över i vilket syfte sekundärinformationen 

tagits fram och vad som är andra författares bakgrund och agenda när information samlades in och 

användes.  

Litteraturstudiens syfte är att bygga upp en teoretisk grund som den aktuella studien kan bygga på genom 

att bland annat ta reda på vad annan forskning redan har kommit fram till. Beroende på vilken ansats och 

arbetssätt som studien har är det lämpligt att använda olika arbetssätt. Om litteraturen skall användas för 

att identifiera teorier och idéer som kommer att undersökas med hjälp av data kallas det att ha en 

deduktiv ansats då ett ramverk skapas för att kunna testa denna data. En annan typ av studie är då data 

först används för att skapa teorier som sedan relateras till redan skriven litteraturen och detta kallas då 

en induktiv ansats. (Saunders et al., 2012) Den här studien har en deduktiv ansats eftersom den utgår från 
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befintliga teorier för att kunna skapa ett ramverk. Detta eftersom studien berör ett fallföretag och inte är 

helt forskningsinriktad och teorifokuserad.  

Litteratursökningen underlättade arbetet för studiens författare eftersom de inte behövde uppfinna 

hjulet på nytt utan kunde använda sig av existerande forskning. Även om all litteratur kan visa på kunskap 

är det viktigt att endast inkludera litteratur som är relevant för det aktuella området (Saunders et al., 

2012). Därför påbörjades litteratursökningen något bredare initialt, men sedan trattades den ner och 

smalare sökningar gjordes för att kunna finna relevant litteratur.  

Vid en litteratursökning nämner Saunders et al. (2012) fyra olika sätt som möjliggör insamling. Dessa är 

att använda databaser, gå till bibliotek, göra internetsökningar samt använda sig av redan känd litteratur, 

från exempelvis tidigare kurser. Denna litteratur kan även i sig hänvisa vidare till ytterligare användbar 

litteratur inom ämnet. Andra examensarbeten som redan har skrivits kan också ses som inspiration för att 

hitta ny litteratur inom ämnet. I litteratursökningen till referensramen användes Linköpings 

Universitetsbiblioteks databas för att söka artiklar, redan känd kurslitteratur samt sökning på fyra olika 

bibliotek nämligen; Linköpings Universitetsbibliotek, Linköpings Stadsbibliotek, Göteborgs Universitet 

Ekonomiska Universitetet samt Chalmers bibliotek.  

När en litteratursökning utförs är det viktigt att kunna avgöra vilken information som är mer lämplig än 

annan. För att göra detta rekommenderar Lekvall och Wahlbin (2001) en arbetsgång för hur det är möjligt 

att gå till väga vid en lågstrukturerad frågeställning, det vill säga det som eftersökts inte är känt. Det första 

steget som nämns är att definiera intresseområdet för att finna nyckelord som är passande. Dessa 

används sedan för att skaffa en överblick av den tillgängliga informationen. Sedan bör en överblickskarta 

skapas genom att läsa igenom den uppsökta informationen, tillsammans i gruppen eller enskilt och skissa 

en karta över de olika områdena som berörs. För de mest intressanta delområdena formuleras fler 

nyckelord och sökord och även synonymer bör tas i beaktande. Därefter identifieras sedan de mest 

lämpliga källorna för att söka litteratur. Fördjupa sedan sökningen i specifika källor samt utnyttja länkar 

och referenser angivna i källorna. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Saunders et al. (2012) formulerar på liknande 

sätt en sjustegsmodell som kan användas vid litteratursökningar. Denna sjustegsmodell liknar till stor del 

den beskriven av Lekvall och Wahlbin (2001) då den påvisar betydelsen av att börja brett i böcker och 

uppslagsverk och sedan smalna av efter hand. Saunders et al. (2012) påpekar också vikten av att använda 

tidigare överenskomna sökord och databaser om sökningen utförs i grupp. Det är även viktigt att se till att 

sökorden är rättstavade och att hänsyn tas till synonymer och skillnader i stavning mellan olika länder, 

exempelvis i engelskan. Dessutom säger Saunders et al. (2012) att det kan vara en god idé att kortfattat 

sammanfatta huvudpunkter som nämns av varje verk/författare/källa för att på detta sätt skapa en 

översikt över vad det insamlade materialet behandlar. De mest relevanta källorna kan sedan beskrivas 

mer detaljerat. Att diskutera sitt arbete med andra under arbetets gång är användbart för att få ny inblick 

och nya idéer, även brainstorming för att få fram relevanta sökord är givande. Saunders et al. (2012) 

poängterar att det är viktigt att dokumentationen angående den litteratur som har använts görs tillgänglig 

för läsaren, både använda sökord, litteratur samt databaser. En sådan dokumentation har därför 

sammanställts i Bilaga 3.  

Utgående från Lekvall och Wahlbin (2001) och Saunders et al. (2012) rekommenderade arbetsgångar har 

en litteratursökningsmodell tagits fram för den här studien och presenteras i Figur 10 nedan. 
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Figur 10. Litteratursökningsmodell 

Litteratursökningsmodellen som presenterades i Figur 10 ovan låg till grund för litteratursökningen till 

referensramen. Mer detaljer kring detta går att hitta i Bilaga 3. Modellen användes för att 

informationssökandet skulle ske på ett strukturerat och trovärdigt sätt och för att minska risken att förbise 

relevant litteratur. 

Björklund och Paulsson (2003) påpekar även en studies validitet kan ökas genom att använda olika 

perspektiv och källor som styrker varandra. De säger också att triangulering kan öka reliabiliteten. Därför 

togs detta i beaktande då referensramen skrevs och olika författares åsikter ställdes mot varandra, 

jämfördes och byggde på varandra. Det användes alltid minst tre källor för varje större område, oftast 

användes många fler källor. Litteratur från olika delar av världen användes också för att få ta del av olika 

perspektiv.  

Totalt sätt studerades 30 stycken böcker och tidskrifter och 24 stycken av dessa valdes ut som intressanta. 

Sex av de tidskrifter som framkom av nyckelordsökningen ansågs vara mycket djupgående inom 

områdena klassificering och lagerstyrning för reservdelar, vilket innebar att de även användes till den 

fördjupade litteratursökningen. Detta innebär att 22 stycken böcker och tidskrifter valdes ut för att ingå i 

referensramen. Se Bilaga 3 för vilka dessa böcker och tidskrifter är. 

1. Fysisk sökning

•Studera tidigare känd kurslitteratur. Det som anses relevanta väljs ut och 
sammanfattas kortfattat. 

•Studera litteratur på bibliotek på relevanta hyllor ex. logistik, Supply Chain, ekonomi, 
produktionsekonomi. Relevant litteratur väljs ut och sammanfattas kortfattat. 

2. Hänvisad 
sökning

•Utgå från hittils vald litteratur för att välja ut relevant hänvisad litteratur från dessa. 

•Denna littertur letas upp och sammanfattas. 

3. Nyckelords-
sökning

•Urval av nyckelord.

•Urval av databaser att söka i.

•Sökning i databaser med hjälp av valda nyckelord. Sökresultat dokumenteras.

•Vald litteratur ur dessa sökresultat dokumenteras och sammanfattas kortfattat. 

4. Kategorisering  
samt djupsökning

•All litteratur kategoriseras för att strukturera arbetet, samt för att möjliggöra nya 
djupare litteratursökningar. 

•Textskrivandet påbörjas med stöd av kategoriseringen.

•Ny djupare nyckelordssökning görs. Funnen litteratur sammanfattas samt används för 
inspiration till ny litteratur.



METOD 
 

- 43 - 
 

Precisering av uppgift 

Situationsbeskrivningen och referensramen ledde tillsammans ner till uppgiftspreciseringen där 

situationen för det aktuella fallet kombinerades med den funna litteraturen. Denna kombination 

användes för att med hjälp av frågeställningar definiera vad som behövde undersökas för att kunna svara 

på studiens syfte. Dessa frågeställningar delades upp i huvudfrågor samt underfrågor för att skapa en 

struktur för hur syftet besvaras.  

Metod 

I det slutgiltiga steget i planeringsfasen, kallat metod, beskrevs det tillvägagångssätt som ligger till grund 

för studien. För att komma fram till tillvägagångsättet studerades sex olika böcker som behandlar 

metodteori vilka går att hitta i källförteckningen. Dessa böcker valdes ut genom rekommendationer från 

studiens handledare från Linköpings Universitet, genom rekommendationer från bibliotekarie på 

Ekonomiska Biblioteket vid Göteborgs Universitet samt från manuell sökning på det omnämnda 

biblioteket. Böckerna samlades in från Ekonomiska Biblioteket vid Göteborgs Universitet, Linköpings 

Universitetsbibliotek och Göteborgs Stadsbibliotek. Från dessa sex metodböcker valdes tre böcker ut för 

att utgöra stommen för studiens tillvägagångssätt, men alla sex böcker användes i olika delar av 

metodkapitlet. Detta skedde genom att studera alla de tillvägagångssätt vid akademiska studier som 

böckerna beskriver och sedan välja de som har fullständiga beskrivningar. De som inte hade fullständiga 

beskrivningar ansågs inte vara användbara eftersom de enbart beskrev delar av ett akademiskt arbete och 

därför inte kunde ge en komplett bild av vad ett sådant arbete bör innehålla. Efter att de tre böckerna 

valts ut studerades de olika delarna i respektive författares tillvägagångssätt och en bedömning och 

jämförelse av dessa gjordes. Detta ledde sedan fram till ett till studien anpassat tillvägagångssätt. 

Metoden är även nära kopplad till uppgiftspreciseringen eftersom frågorna i uppgiftspreciseringen 

beskriver vad som behöver göras för att lösa studiens uppgift. I metodkapitlet behandlades hur detta ska 

ske och därmed hur frågorna ska besvaras.  

Tillvägagångsättet innehåller delar där val av olika datainsamlingsmetoder och hur data kan analyseras 

gjordes. Även dessa metoder grundar sig på metodteori som har inhämtats från de ovan nämnda sex 

metodböckerna. Då teorin inhämtades och sedan applicerades gjordes en syntetisering av vad de olika 

författarna har att säga inom respektive område. Även en bedömning av de olika metodteorirenas 

giltighet och lämplighet gjordes. En viktig funktion i metodkapitlet är att kunna visa på en hög trovärdighet 

i studien. Därför har teori kring detta inhämtats från metodböckerna och ett trovärdigt arbetssätt 

eftersträvats genom hela tillvägagångssättet med tydliga beskrivningar och motiveringar samt ett kritiskt 

förhållningssätt.  

5.2.2 Modelleringsfas  
Modelleringsfasen består av skapandet av den teoretiska lagerstyrningsmodellen. För att möjliggöra detta 

utfördes datainsamling i form av en fördjupad litteratursökning inom området klassificering och 

lagerstyrning av reservdelar. Därefter bearbetades och analyserades informationen vilket ledde fram till 

den teoretiska modellen. Tillvägagångssättet baseras på uppgiftspreciseringen och här beskrivs på vilket 

sätt som frågorna besvarades. Under modelleringsfasen byggs den teoretiska lagerstyrningsmodellen upp 

vilket innebär att den första huvudfrågan besvaras:  

Huvudfråga A: Vilken teoretisk lagerstyrningsmodell passar reservdelar? 
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Huvudfrågan besvarades med hjälp av ett antal underfrågor som tydligare definierar de steg som behövde 

genomgås för att kunna svara på huvudfrågan. Eftersom en teoretisk lagerstyrning enligt namnet bör 

bygga på teori var den första frågan som uppkom: 

1. Vad anser befintlig litteratur om klassificering och lagerstyrning av reservdelar? 

Denna fråga besvarades genom att utföra en fördjupad litteratursökning. Även den fördjupade 

litteratursökningen hade en deduktiv karaktär eftersom den utgick från befintliga teorier för att kunna 

skapa ett ramverk och studien endast berör ett fallföretag (Saunders et al., 2012). Insamlingen av data 

skedde med samma modell som presenteras i Figur 10 som ses i Kapitel 5.2.1 Planeringsfas. Modellen 

användes för att bibehålla struktur över sökt och insamlad litteratur. Genom att använda denna modell 

var det även möjligt att börja brett och smalna av efterhand, vilket benämns som viktigt av Lekvall och 

Wahlbin (2001). Sökningen gjordes med hjälp av ett antal nyckelord. De resultat som ansågs relevanta 

sammanfattas kort i Bilaga 4, där även den fullständiga litteratursökningen för den fördjupade 

litteratursökningen återfinns.  

Den fördjupade litteraturstudien presenteras i sin helhet i Bilaga 5. Den inleds med tre författare som alla 

utfört sammanställningar av litteraturen inom området klassificering och lagerstyrning av reservdelar. 

Därefter följer en beskrivning av respektive författares forskning en och en för att tydligt hålla isär olika 

författares idéer och modeller och på detta sätt även behålla en tydlig struktur. En sammanställning av 

den fördjupade litteratursökningen utfördes och denna presenteras i inledningen av Kapitel 6. 

Modelleringsfas. Totalt sett studerades 44 antal tidskrifter där 21 av tidskrifterna valdes ut för att ingå i 

den fördjupade litteratursökningen. Även sex stycken tidskrifter som tidigare hittats i nyckelordssökning 

för referensramen användes till den fördjupade litteratursökningen. Detta innebär att den fördjupade 

litteratursökningen bygger på totalt 27 stycken tidskrifter. Se Bilaga 4 för att se vilka tidskrifter som 

studerades och valdes ut. För att se vilka områden de olika tidskrifterna behandlade återfinns detta i Bilaga 

6. I denna bilaga presenteras de författare som använts i den fördjupade litteratursökningen, samt vilka 

områden deras tidskrifter behandlar gällande kriterier, klassificeringsmodeller, klasser, 

lagerstyrningsmetoder, osäkerheter, var lagerhållas samt efterfrågefördelningar. Dessa områden har 

tagits fram efter den kategorisering som gjorts enligt litteratursökningsmodellen i Figur 10, vilket går att 

se i Bilaga 4. 

Vid sökning av sekundärdata i form av litteraturstudier togs det hänsyn till att litteratur kan vara skriven 

för andra ändamål och därför inte kan tas rakt av till denna studie utan måste genomgå vissa justeringar. 

Vid litteratursökningen lades mycket fokus på tidskrifter eftersom de går djupare in på frågeställningar 

som berör reservdelar. Tidskrifter från ett brett tidsspann användes för att kunna se hur olika modeller 

har utvecklats och om de fortfarande används. Även den senaste forskningen studerades för att inte 

någon viktigt upptäckt skulle gås miste om. Tidskrifter från olika länder, olika industrier och från författare 

med olika bakgrund användes för att ge ett brett spektra av information. Om den bakomliggande 

situationen till en tidskrift stämde överens med den som finns på Swisslog, var dessa extra intressanta 

eftersom de bör vara direkt applicerbara på företagets verksamhet. Swisslogs situation innebär att de 

säljer reservdelar till kunder från ett eget centrallager och därför var tidskrifter som behandlade detta 

extra intressanta.  

Blomkvist och Hallin (2014) påpekar att ett sätt att undersöka en källas äkthet är att studera källans 

författare. Exempel på detta är om det går att kontrollera att författaren verkligen är den person den 

utger sig för att vara med angivna erfarenheter och kunskaper, om författaren i sin tur uppger källor i sin 
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text och om författaren redovisar sitt tillvägagångssätt på ett sådant sätt att det är upprepningsbart. Då 

litteratur valdes ut lades en tanke på trovärdigheten av källans författare. Fokus fanns på ifall författaren 

använde egna källor och referenser, och alla de tidskrifter som sedan valdes ut var tvungna att använda 

referenser för att kunna bli utvalda. I de fall då författarna tydligt redovisade sitt tillvägagångssätt fick de 

större relevans vid val av källor. 

Användandet av litteratursökningar innebar att vissa aspekter var tvungna att tas hänsyn till. En av dessa 

aspekter var att de sökrutiner som användes vid en litteratursökning kunde bidra till att 

informationsunderlaget blev ofullständigt, exempelvis beroende på de databaser och sökord som 

användes (Björklund och Paulsson, 2003). I den här studien användes enbart databasen Linköpings 

Universitetsbibliotek eftersom det var den enda databasen som studiens författare hade tillgång till, 

eftersom examensarbetet utfördes vid Linköpings Universitet. Det finns en risk att relevant litteratur kan 

ha gått förlorad till följd av detta. Det var inte heller alltid möjligt komma åt de källor som kunde vara 

lämpliga på grund av låg tillgänglighet. Denna tillgänglighet kan bero på sekretess men även andra faktorer 

som språk och pris. Detta påverkade såklart möjligheten till insamling av information. (Lekvall & Wahlbin, 

2001) Detta kan vara fallet i den här studien då viss information som hade varit intressant inte fanns att 

tillgå på grund av att den var sekretessbelagd eller exempelvis bara var skrivet på ett språk som studiens 

författare inte behärskar. Detta är dock faktorer som är utom studiens författares räckvidd. 

Litteratursökningen genomfördes huvudsakligen på svenska och engelska, men även en tidskrift på norska 

uppkom i sökningen. Detta ansågs tillräckligt för insamlingen då många artiklar var skrivna på engelska 

men att det även fanns relevanta artiklar inom området skrivna på svenska. Spanska hade kunnat väljas 

som ytterligare språk, men valdes bort. Detta då det ansågs vara väldigt tidskrävande eftersom många 

termer inom forskning och logistik på spanska är okända för studiens författare. Björklund och Paulsson 

(2003) påpekar att validiteten kan ökas genom att använda olika perspektiv och källor som styrker 

varandra. De tillägger också att triangulering kan öka reliabiliteten. Därför kom den information som 

hittades att styrkas med hjälp av andra källor i den mån det var möjligt och tidskrifter från olika länder, 

olika industrier och från författare med olika bakgrund användes. 

Efter att den fördjupade litteratursökningen genomförts skedde en bearbetning av datan för att kunna 

presentera en sammanställning av den information som framkommit av litteratursökningen. Den data 

som samlades in kunde inte presenteras som rådata i studien utan först behövde den bearbetas. Detta 

beror på att rådata ofta inte säger någonting för läsaren utan den måste proceseras för att bli värdefull 

(Saunders et al., 2012). Det är viktigt att bearbetningen sker med ett kritiskt förhållningssätt och att 

undersökaren reflekterar och förhåller sig till materialet (Blomkvist & Hallin, 2014). Därför lades stor vikt 

vid reflektion över den informationen som samlades in för att ta fram kriterier som lämpar sig för denna 

studie.  

Ett vanligt sätt att analysera data är att göra en tematisk analys vilket innebär att den insamlade 

informationen delas upp i kategorier. Inspiration till kategorierna kan komma från det som hittats i det 

insamlade materialet, ofta i form av ord och begrepp. Kategorierna kan också uppkomma från teman som 

växer fram och som undersökaren själv kommer på. (Blomkvist & Hallin, 2014). Genom att kategorisera 

datan går det att göra en förenkling av komplicerad information. Vidare är en kategorisering ett måste för 

att kunna jämföra olika insamlade material. Ett första steg efter det att de olika kategorierna bestämts är 

att sortera in materialet i de olika grupperna. Därefter är det lämpligt att titta på varje kategori var för sig 

genom att gå igenom allt material och sätta sig in i och reflektera över det. Jacobsen (2002) beskriver 

också att det här är möjligt att börja tolka data; att leta efter samband, meningar, orsaker, göra 
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generaliseringar och bringa ordning. Detta leder till att materialet i de olika kategorierna kan reduceras 

och det som är relevant väljas ut.  

Eftersom det finns många fördelar med att göra en kategorisering genomfördes en sådan i det här stadiet 

för att lättare kunna hantera informationen och för att få ett underlag att börja analysera, gå djupare inpå 

och reflektera över. Ett exempel följer över hur kategoriseringen av klassificeringskriterier gick till. Övriga 

områden som kategoriserades följde samma principiella arbetsgång. Kategorierna för 

klassificeringskriterierna byggde på olika grupper av kriterier där varje grupp innehöll kriterier som liknade 

varandra. En färgkodning av de olika kriteriegrupperna användes för att skapa en bättre översikt och för 

att lättare se vilka kriteriegrupper som dominerade. För att kunna tilldela ett kriterium en kategori 

behövde kriteriet först upptäckas i materialet i den fördjupade litteraturstudien. För att ta reda på vilka 

författare som behandlat kriterier användes sammanställningen i Bilaga 6. Successivt med att ett kriterium 

var funnet tilldelades den en kategorisering i den kriteriegrupp den tillhörde. Detta utfördes i Microsoft 

Excel eftersom det är ett smidigt verktyg att använda för att kunna sortera data. Utöver detta fick kriteriet 

en stämpel för om den ansågs vara mycket viktig, viktigt eller ganska viktig. Detta baserades på var 

författarna själva sagt om kriteriet eller hur stor vikt författaren har lagt vid kriterier och klassificering. 

Klassificering 

Efter att en fördjupad litteratursökning och sammanställning byggt på kategorisering hade utförts 

påbörjades modellskapandet. Denna del bestod av analyser av den insamlade informationen för att, med 

hjälp av den insamlade informationen, kunna skapa den teoretiska lagerstyrningsmodellen. 

Modellskapandets första del, klassificering, inleddes med frågan:  

2. Hur ska reservdelar klassificeras? 

Denna fråga besvarades genom att redovisa vilka klasser som framkommer av klassificeringen. Enligt 

uppgiftspreciseringen byggde klassificeringen på ett antal utvalda kriterier som bedömdes med olika 

klassificeringsmetoder. När dessa metoder hade använts var det möjligt att slutligen sortera in artiklarna 

i klasser. Detta innebär att frågeställningarna var tvungna att studeras i denna ordning innan ovanstående 

fråga kunde besvaras. 

2.1 Vilka kriterier är lämpliga att använda till klassificering av reservdelar? 

För att ta reda på vilka kriterier som var lämpliga att använda till klassificeringen av reservdelar behövde 

litteraturen som samlats in på området studeras och analyseras. Jacobsen (2002) anser att det är först 

efter att datan är kategoriserad som det är möjligt att börja tolka den och leta eftersom samband. 

Analysen och de tolkningar som gjordes i det här stadiet bygger just på den sammanställning där 

informationen från den fördjupade litteratursökningen har kategoriserats, vilket redovisas under fråga 1 

ovan. För att kunna välja ut lämpliga kriterier fanns det olika aspekter att ta hänsyn till. Kriterier som 

återkom i flera författares verk var mer intressanta eftersom det är en indikation på att just dessa kriterier 

välanvända och av betydelse. Även kriterier som nämndes i olika tidskrifter inom loppet av en lång 

tidsperiod var intressanta eftersom det tyder på att dessa kriterier är tidlösa. De kriterier som av 

författarna angett som viktigare i förhållande till andra kriterier har även detta använts för att välja ut 

kriterierna till denna studie. För att bedöma antalet kriterier som valdes ut, studerades det antal som olika 

författare valt i första hand.  

2.2 Vilka klassificeringsmetoder ska användas för klassificering av de valda kriterierna? 
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För att ta reda på vilka klassificeringsmetoder som var lämpliga att använda till klassificeringen av 

reservdelar studerades och analyserades materialet i den fördjupade litteratursökningen. Detta skedde 

på ett liknande sätt som tidigare eftersom den utgick från den kategorisering och sammanställnings som 

gjorts. Detta för att kunna utföra analysen på ett strukturerat sätt.  

För att kunna välja vilka klassificeringsmetoder som skulle användas, studerades hur vanligt 

förekommande de olika metoderna var. Även för- och nackdelar med olika klassificeringsmetoder 

studerades för att en slags bedömning om metodens värde skulle kunna ske. Andra aspekter som togs 

hänsyn till då klassificeringsmetoder analyserades och valdes var om de var lätt- eller svårförståeliga, samt 

om de var kompletta, generaliserbara och möjliga att använda, allt för att djupare kunna förstå metoderna 

samt lista ut hur användbara de är i studien.  

2.3 Vilka klasser framkommer enligt klassificeringsmetoderna? 

Gällande vilka klasser som framkom enligt klassificeringsmetoderna studerades även här den 

sammanställnings och kategorisering som gjorts av den fördjupade litteraturstudien för att se hur andra 

författare hade behandlat frågan. Den insamlade informationen analyserades på liknande sätt som 

beskrivits ovan i fråga 2.1 och 2.2. De olika klassificeringsmetoderna kunde kombineras på olika sätt och 

för att förstå vad som lämpar sig i den här studien studerades hur andra författare gjort. Även antalet 

slutklasser som olika författare kommit fram till studerades och låg till grund för vad som kunde vara ett 

rimligt antal slutklasser.  

2.4 Är klassificeringsmodellens klasser lämpade för lagerstyrning? 

För att avgöra om klasserna som tagits fram med hjälp av kriterier och klassificeringsmodeller var lämpade 

att lagerstyras studerades återigen materialet i den fördjupade litteratursökningen. I de fall författare 

nämnde kopplingar mellan klassernas karaktäristik och lagerstyrningens förutsättningar togs detta hänsyn 

till. Samband mellan klasserna och lagerstyrning studerades genom att utgå från vad som står i litteraturen 

och här lades mycket fokus på teorin för lagerstyrning. För denna fråga var det mycket viktigt att ha en 

välgrundad förståelse för de olika lagerstyrningsmetoderna som finns samt deras användningsområden 

och förutsättningar. Klasser som litteraturen indikerade på att de är tillräckligt lika för att styras på samma 

sätt valdes att slås samman till en större klass. I andra fall satte olika författare upp tydliga skiljelinjer 

mellan olika klasser vilket tyder på att de definitivt bör styras olika. I klassificeringen ansågs vissa kriterier 

vara mer betydelsefulla än andra vilket innebar att i vissa klasser därmed kunde styras likadant eftersom 

prioriteten från detta kriterium översteg andra analyser. Denna analys gjordes för samtliga klasser som 

uppkommit i föregående fråga 2.3  för att modellen skulle bli komplett och framför allt att varje klass var 

lämpad för att kunna lagerstyras på ett välartat sätt.  

Lagerstyrning 

Efter klassificeringen behövde det beslutas kring hur lagerstyrningen skulle ske för de olika klasserna. Även 

denna del byggde på den fördjupade litteraturinsamling som gjordes, bearbetades och analyserades. 

Följande fråga uppkom därför: 

3. Hur ska de olika klasserna för reservdelar lagerstyras? 

Denna fråga besvarades genom att passande lagerstyrningsmetod och gardering mot osäkerheter 

presenterades för respektive klass. För att kunna besvara detta utreddes följande två frågor: 
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3.1 Vilken lagerstyrningsmetod ska användas för respektive klass? 

För den här frågan var det mycket viktigt att ha en välgrundad förståelse för de olika 

lagerstyrningsmetoderna som finns samt dess användningsområden och förutsättningar. Litteraturen 

som samlades in under litteraturstudien låg därför, liksom tidigare, till grund för att få denna förståelse, 

både med mer generell litteratur inom området men även mer specifik litteratur som fokuserade på 

reservdelar. Dokumentation av analysprocessen samt reflektion och diskussion kring slutsatser för att 

ytterligare förbättra kvaliteten på arbetet gjordes också vilket Saunders et al. (2012) förespråkar. Den 

tematiska analys som Jacobson (2002) föreslog genom att förenkla den kategoriserade informationen 

utfördes också i detta steg. Hänsyn togs också till vad andra forskare och författare har valt för 

lagerstyrningsmetod utgående från artiklars karaktäristik.  

För att se vilka tidskrifter som behandlar lagerstyrningsmetoder och frågan gällande om och var en artikel 

ska lagerhållas användes den sammanställning som gjorts. Därefter gjordes en noggrannare analys för att 

se vad författarna sagt gällande om och var reservdelen ska lagerhållas beroende på dess karaktäristik. 

Genom att koppla samman de parametrar som avgör om artiklar skall lagerhållas eller inte med vilka 

klasser som detta rekommenderas för är det möjligt att svara på denna fråga för respektive klass. För att 

komma fram till vilken lagerstyrningsmetod som ska användas för respektive klass jämfördes de mest 

förekommande och viktigaste lagerstyrningsmetoderna med varandra och deras för- och nackdelar 

diskuterades. 

3.2 Hur garderar sig respektive klass mot osäkerheter? 

Det finns olika sätt att gardera sig mot osäkerheter och troligen passar olika sätt för de olika klasserna. 

Därför undersöktes vad litteraturen sa gällande detta vilket leder till att analysen av denna fråga grundade 

sig på den fördjupade litteraturstudien och den sammanställning som tagits fram. Säkerhetslager kopplar 

mot servicenivå vilket innebär att olika klasser har olika prioritet och därför ställs olika krav och 

förväntningar på hur osäkerheter ska behandlas. Därför stod prioriteringsordningen för de olika klasserna 

i fokus då gardering mot osäkerheter bestämdes. Hänsyn togs också till hur andra författare har valt att 

gardera olika typer av artiklar mot osäkerheter utgående från artiklars karaktäristik. Däremot var det inte 

möjligt att direkt kopiera hur andra författare valt att sätta upp säkerhetslager eller bestämma 

servicenivåer. Detta beror på att artiklar i en viss klass från ett reservdelssortiment kan skilja sig från 

samma klass för ett annat reservdelssortiment eftersom varje företag trots allt har en unik situation. Även 

skilda policys på olika företag försvårar möjligheten att teoretiskt sätta upp servicenivåer för olika klasser 

(Kennedy, Patterson & Frendendall, 2001). För att ändå kunna ge indikationer på servicenivåer och i 

förlängningen passande säkerhetslager för de olika klasserna fokuserades därför på att indikera 

förhållandet mellan de uppsatta servicenivåerna för de olika klasserna. Detta innebär att varje klass fick 

en inbördes prioritet sinsemellan där högst prioritet innebär högst uppsatt servicenivå.  

5.2.3 Utvärderingsfas  
Utvärderingsfasen bestod av tillämpning, utvärdering och anpassning av den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen. Modellen tillämpades på Swisslogs data av artiklar för att undersöka vilka 

områden som presterade tillfredställande och vilka områden som behövde anpassas. Tillvägagångssättet 

baserades på de frågor som tagits fram i Uppgiftspreciseringen i Kapitel 4.3.2 Utvärderingsfas för att här 

beskriva hur frågorna besvarades. Först presenteras huvudfrågan för denna fas som är det som samtliga 

underfrågor avser att i slutändan kunna besvara.  
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Huvudfråga B: Vilken anpassad lagerstyrningsmodell passar Swisslog?  

Den anpassade lagerstyrningsmodellen som framkommer efter denna huvudfråga är anpassad efter 

Swisslogs förutsättningar och sortiment. Den bygger på den teoretiska lagerstyrningsmodellen som har 

anpassats till företaget. Anpassningen skedde utefter områdena tillämpning, utvärdering och anpassning 

och dessa områden med underfrågor presenteras nedan.   

Tillämpning 

Tillämpningen handlar om att tillämpa och testa modellen på ett urval av Swisslogs artiklar för att få ett 

resultat utefter hur modellen anser att vald artikel skall styras. Följande fråga har som syfte att ta reda på 

detta.  

4. Vad blir resultatet vid tillämpning av modellen på Swisslogs data? 

För att uppnå bästa möjliga resultat hade det varit fördelaktigt att tillämpa den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen på samtliga artiklar i Swisslogs reservdelssortiment. Däremot var studiens 

möjlighet att göra detta begränsad eftersom sortimentet uppgår till cirka 20 000 registrerade artiklar. 

Därför gjordes istället ett urval av artiklar för att ett mer hanterbart antal artiklar kunde studeras. Nedan, 

med hjälp av fråga 4.1, beskrivs hur urvalet gjordes.  

4.1 Vilket urval av artiklar ska användas vid tillämpning?  

Vilket tidigare konstaterats har Swisslog 20 000 registrerade artiklar i sitt reservdelssortiment. Att tillämpa 

modellen på samtliga artiklar ansågs inte vara möjligt i denna studie, vilket ledde fram till att ett urval 

behövde göras. Fördelaktigt vore att studera artiklar som har olika karaktäristik för att kunna fånga upp 

ett brett spann av artiklar som tillhör olika klasser. Gelders och van Looy (1978) förespråkar en 

urvalsprocess som innebär att respektive lagerstyrningsklass tilldelas artiklar och att alla klasser därmed 

har möjlighet att testas. Även Yin (2014) pratar om urval och menar att det är lämpligt att börja testa ett 

fåtal artiklar inom en klass och när likvärda artiklar inte ger någon ny information är urvalet tillräcklig. 

Sammantaget innebär detta att artiklar från samtliga klasser bör ingå i urvalet. Även urvalet av antalet 

artiklar i respektive klass följer Yins (2014) metod genom att först ett mindre urval görs som sedan utökas 

tills dess att ingen ny informations ges. Detta innebär att ett tillförlitligt resultat har uppnåtts. 

Informationen om artiklarna, som ligger till grund för urvalet, erhölls från affärssystemet SAP och 

analyserades i Microsoft Excel vilket Blomkvist och Hallin (2014) samt Saunders et al. (2012) anser vara 

lämpligt. 

4.2 Vad blir resultatet vid tillämpning av modellen gällande klassificering?  

Det första steget i tillämpningen var att genomgå klassificeringen enligt den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen och då följdes det arbetssätt som modellen förespråkar.  Tillämpningen skedde 

även för det urval av artiklar som gjorts. För att kunna utföra tillämpningen behövdes kvantitativ data 

gällande de valda artiklarna. Denna data hämtades från affärssystemet SAP för att kunna få korrekt 

information gällande artiklarna. Studiens författare erhöll informationen från SPC Master Data and Sales 

Support-anställde på företaget i Microsoft Excelformat. Den data som valts ut baseras på ett års historik 

om artiklarna. Året 2015-04-28 till 2016-04-28 valdes eftersom det innehåller aktuell information från det 

senaste året. Dock går det att rikta kritik till att enbart ett års data har använts. Risken ligger i ifall denna 

tidsperiod inte kan ses som ett normalår. Om året inte var ett normalår innebär det att antalet artiklar 

som tilldelats olika klasser kan vara missvisande ifall de olika klassificeringsgränserna inte är riktigt 
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uppsatta. Istället hade det kunna blivit mer rättvisande om flera års data hade använts för att studera 

genomsnittliga värden. Att studera fler år är dock inte heller någon garanti för att få rättvisande värden 

eftersom artiklar av olika anledningar kan ha utgått ur sortimentet. I stället hade prognostisering av 

efterfrågan behövts göras, men detta ligger utanför studiens omfång. Därför antas den valda tidsperioden 

representera ett normalår, detta i samråd med företaget. 

All klassificering och bearbetning av materialet skedde i Microsoft Excel. Detta eftersom Microsoft Excel 

är ett populärt hjälpmedel att använda för att analysera kvantitativ data (Blomkvist & Hallin, 2014; 

Saunders et al., 2012). Microsoft Excel är även ett verktyg som studiens författare har vana av att arbeta 

i vilket talar för att Microsoft Excel är ett passande databehandlingsverktyg att använda i den här studien. 

För att kunna hitta lämpliga gränser för klassificeringen föreslår Saunders et al. (2012) den insamlade 

datan går analysera utefter vilka proportioner och fördelning den har. Därför studerades datan för 

klassificeringen i histogram för att se hur datan fördelade sig och vilka proportioner de hade för att kunna 

hitta naturliga avstamp i datan och på detta sätt dra lämpliga gränser. Resultatet av klassificeringen är att 

varje artikel i urvalet har tilldelats en klass, samt att en summering gjordes över antalet artiklar som varje 

klass innehåller. 

4.3 Vad blir resultatet vid tillämpning av modellen gällande lagerstyrning? 

Tillämpningen av lagerstyrningen utgick från varje klass för sig och har utförts för alla artiklar i urvalet som 

gjorts. Hur artikeln ska lagerstyras beror på vilken klass den ingår i och således vad som framgår för den 

teoretiska lagerstyrningsmodellen. Beräkningarna därmed skedde systematiskt klass för klass med vald 

lagerstyrningsmetod.  

Samtliga teoretiska formler som krävs för dessa beräkningar återfinns i Kapitel 3. Referensram. Samtliga 

beräkningar som bygger på dessa formler utfördes i programmet Microsoft Excel vilket anses vara ett 

program som är lämpligt för att hantera kvantitativ data (Blomkvist & Hallin, 2014; Saunders et al., 2012). 

För att kunna utföra beräkningarna krävdes värden för vissa ingående parametrar i formlerna. Dessa var 

parametrar som är centrala för lagerstyrnings och om de inte fanns att tillgå i affärssystemet SAP togs 

dessa fram i samråd med företaget. Exempelvis berättar Holmström och Lindholm (2011) att kalkylräntan 

som krävs för att beräkna lagerräntan måste tas fram av företaget självt. Om företaget inte redan hade 

värden på en parameter behövde detta värde uppskattas. Uppskattningar skedde i samråd med företaget 

och där företaget såg sig ansvariga för de uppskattningar som gjorts. Det fanns även fall då vissa ingående 

parametrar hade kunnat hämtas från affärssystemet SAP, men där det framkom att informationen i 

systemet inte är uppdaterad för alla artiklar. I dessa fall valdes att utföra beräkningar baserat på verklig 

information från systemet för att få ut mer rättvisande värden.  

Utvärdering 

Nästa del av arbetet för att komma fram till en anpassad lagerstyrningsmodell är att utvärdera den 

tillämpning som har gjorts. Följande fråga syftar till att ta reda på hur utvärderingen av resultatet blir.  

5. Vad blir resultatet vid utvärdering av modellen? 

Resultatet av utvärderingen presenterar de områden som vid utvärdering framkommit har 

förbättringspotential och behöver anpassas. Både klassificeringen och lagerstyrningen utvärderades och 

först presenteras utvärderingen av klassificeringen. 

5.1 Vad blir resultatet vid utvärdering av modellen gällande klassificering? 
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Vad gäller klassificering baserades utvärderingen på om relevanta gränser har satts upp för de olika 

klasserna genom att studera antalet artiklar som tilldelats en klass. Detta gjordes genom att studera 

fördelningen av antalet artiklar i varje klass. Gällande antalet artiklar innebar en snedfördelning att dessa 

klasser behövde studeras närmare. För de områden som ansågs vara välfungerade föreslogs inga 

förändringar men för de områden där problem uppstått togs förbättringsförslag fram. Ett förslag var 

exempelvis att vissa klasser ska slås ihop eller delas. Ett annat område som studerades var ifall artiklarna 

i varje klass var lika i sin karaktäristik eller skiljde sig åt. Eftersträvansvärt är att alla artiklar i en klass ska 

var lika för att kunna styras likadant. Därför togs även förbättringsförslag fram som innebar att dela upp 

en klass i fler delar ifall de hade artiklar som betydligt skiljde sig åt.  

5.2 Vad blir resultatet vid utvärdering av modellen gällande lagerstyrning? 

Utvärderingen av hur den teoretiska modellen presterar i form av lagerstyrning skedde i två delar. Den 

första delen handlar om utvärdering av lagerstyrningsmetoderna och dess parametrar. Den andra delen 

av utvärderingen bygger på att utvärdera hur väl modellen presterar i form av kostnader och service mot 

kund. Både dessa aspekter ligger som grund för utvärderingen och utförs klass för klass.   

Den första delen handlar om att utvärdera lagerstyrningsmetoderna och dess parametrar. De 

utvärderades främst efter aspekten om de antagit rimliga värden. I de fall orimliga värden uppkommit 

studerades orsakerna till varför. Hänsyn togs även till hur de olika parametrarna påverkade varandra. 

Även om dessa utvärderingskriterier gav en tydlig indikation på hur väl lagerstyrningen fungerar är det 

inte tillräckligt att enbart utvärdera utefter detta. Därför är det både viktigt och intressant att studera hur 

väl modellen presterar i forma av kostnader och service vilket är nästa del av utvärderingen.  

För att kunna ta fram kostnader och service för respektive artikel i varje klass behövde simuleringar 

utföras. Därför går den andra delen i utvärdering av lagerstyrning ut på att göra en simulering för att se 

hur väl modellen presterar i form av kostnader och service. Fördelaktigt vore att utföra simuleringar för 

alla artiklar som ingår i urvalet. Detta var dock inte möjligt och beror på att simuleringen som utfördes för 

lagerstyrningen genomfördes delvis manuellt. Arbetet är resurskrävande och därför är det inte möjligt att 

utföra detta på ett stort antal artiklar. Anledningen till att arbetet behövde utföras delvis manuellt är för 

att verktyget Microsoft Excel användes i brist på andra program. Hade ett simuleringsprogram använts 

hade det kunnat möjliggöra att samtliga artiklar i urvalet hade kunnat utvärderas vilket hade kunnat ge 

ett mer säkerställt resultat. Men eftersom studiens författare inte kunde tillgå ett sådant 

simuleringsprogram behövde istället ett antal artiklar väljas ut för att kunna genomgå simulering. Artiklar 

från varje klass valdes ut, på samma sätt som Gelders och van Looy (1978) gått tillväga vid sin simulering. 

Då artiklarna valdes ut önskades en spridning av olika parametrar för att ge ett sådant rättvisande värde 

som möjligt. Därför valdes artiklar ut med varierande pris, efterfrågevolym, efterfrågefrekvens, ledtid och 

standardavvikelse i efterfrågan och ledtid. Både max-, min- och medianvärden valdes ut eftersom 

Saunders et al. (2012) anser att detta är ett användbart sätt att hantera data på i Microsoft Excel. Dock 

lades störst fokus på att välja ut artiklar vilka ansågs representativa för varje klass vilket innebär att 

majoriteten av artiklarna var de som låg omkring medianvärdena för de olika parametrarna. Dessutom 

valdes artiklar med en spridning i artikelnummer för att inte för många artiklar som tillhör samma 

produktfamilj skulle väljas ut. 

För att kunna utföra simuleringen behövde först en tydligare definition av kostnader och service tas fram. 

Dessa baserades på den teori som framkommit från den fördjupade litteratursökningen samt 

Referensramen i Kapitel 3.1.2 Lagrets dilemma. Vilket framgår från den fördjupade litteratursökningen är 
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det vanligt att utvärdera en lagerstyrningsmodell i form av kostnader för lagerstyrningen samt 

servicenivåer, där servicenivåer ofta betyder lagertillgänglighet (Sani & Kingsman, 1997; Porras & Dekker, 

2008; Syntetos, Keyes & Babai, 2009; Jouni, Huiskonen & Pirttilä, 2011; Conceição et al., 2015; do Rego & 

de Mesquita, 2015). Kostnaderna för lagerstyrning kan definieras på olika sätt. Vilket framgår från Kapitel 

3.3.1 Lagerstyrningens beståndsdelar i Referensramen anser Olhager (2000), Bjørnland et al. (2003), 

Axsäter (1991) och Ghiani et al. (2004) att kostnader som borde inkluderas gällande lagerstyrning är 

lagerföring-, lagerhållning-, orderläggning- och bristkostnader. Detta innebär att det finns flertalet sätt att 

studera kostnader vid en tillämpning av en lagerstyrningsmodell. Vilka kostnader som ska tas hänsyn 

borde också bero på företagets förutsättningar och ske i samråd med fallföretaget. De kostnader som 

anses vara fasta och opåverkade av en annorlunda lagerstyrning förespråkar företaget att de inte ska ingå. 

Däremot anser företaget att de kostnader som anses vara rörliga och som tydligt påverkas av en 

annorlunda lagerstyrning borde ingå. Hos Swisslog kan orderläggnings- och lagerhållningskostnader anses 

vara fasta, däremot anses lagerföringskostnaderna vara påverkningsbara (Lindström, 2016b). 

Bristkostnader vore relevanta att ta med, men är mycket svåra att uppskatta (Jonsson & Mattsson, 2011), 

vilket leder till att de kommer att exkluderas. Detta innebär att de kostnader som kommer att tas hänsyn 

till vid utvärderingen är lagerföringskostnader. Beräkningarna för lagerföringskostnaderna byggde på 

lagerräntan och medellagervärde, vilket beskrivs i Kapitel 3.1.2 Lagrets dilemma i Referensramen. Även 

medellagervärdet redovisades eftersom detta är något som företaget studerar. Servicenivån definieras 

som lagertillgänglighet eftersom det är ett lämpligt mått för lagrets leveransservice (Storhagen, 2011; 

Mattsson & Jonsson, 2003). Det finns olika definitioner av lagertillgänglighet och den definition som har 

använts är lagertillgänglighet per orderrad. Detta togs fram med hjälp av företaget eftersom Swisslog 

anser att för deras kunder är det viktigt att kunna leverera en komplett orderrad. Ett exempel är att om 

däck till en bil beställs, där fyra däck ingår på en orderrad, uppfylls inte servicenivån om inte alla fyra däck 

kan levereras samtidigt (Lindström, 2016b). Därför beräknades lagertillgängligheten genom att se ifall alla 

artiklar på en orderrad fanns direkt tillgängliga på lager då de efterfrågades.  

För att kunna få ut mer av utvärderingen jämfördes den teoretiska lagerstyrningsmodellens bidrag till 

lagerföringskostnader och lagertillgänglighet med Swisslogs prestationer. Detta för att kunna ha något att 

jämföra med och på detta sätt kunna dra slutsatser kring de resultat som erhölls enligt den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen. Detta går även i enlighet med Porras och Dekkers (2008) förslag om att jämföra 

sin simulering med en testperiod för den nuvarande lagerstyrningsmodellen.  

Simuleringarna utfördes i Microsoft Excel för respektive artikel och för varje klass för sig. Delar av 

simuleringarna byggde på formler som programmerats in i Microsoft Excel vilket innebar att de skedde 

automatiskt. Dock var datan tvungen att läggas in manuellt i Microsoft Excel och även vissa beräkningar 

skedde med en manuell karaktär. Därför utfördes simuleringar för den teoretiska lagerstyrningsmodellen 

och Swisslogs prestationer av lagerföringskostnad, medellagervärde och lagertillgänglighet för samma 

urval av artiklar. Datan som användes var efterfrågan och inleveranser samt ingående lagervärde. Utefter 

detta synkroniserades datan och det som framkom var lagerföringskostnaderna och lagertillgängligheten. 

Simuleringarna utfördes för samma tidsperiod, både för den teoretiska lagerstyrningsmodellen samt för 

Swisslogs prestationer. Detta år är samma år som data har hämtats från, nämligen 2015-04-28 till 2016-

04-28.  

Efter detta påbörjades själva jämförelsen mellan den teoretiska lagerstyrningsmodellen och Swisslogs 

prestationer. Här var det intressant att jämföra prestationerna klass för klass. Då lagerföringskostnaderna 

eller lagertillgängligheten avvek markant var detta extra intressant att studera. Därför lades fokus på de 
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lagerföringskostnader och lagertillgängligheter som stack ut. Framför allt ifall den teoretiska modellen 

presterat sämre än Swisslog i form av högre lagerföringskostnader och eller lägre lagertillgänglighet. Detta 

var en stark indikation på att modellen inte fungerat väl och att den behövde anpassas. I de fall den 

teoretiska modellen inte presterat väl studerades lagerstyrningsmetoden och dess parametrar. I vissa fall 

upptäcktes mycket höga eller låga värden av dessa parametrar vilket gav upphov till orimliga kostnader 

och lagertillgängligheter. Utvärderingen lade grunden för vad som behövde justeras i anpassningsfasen.  

Anpassning 

Den sista delen som krävdes för att åstadkomma en anpassad lagerstyrningsmodell var att utföra de 

anpassningar som framkommit från utvärderingen av den teoretiska lagerstyrningsmodellen. Därför ställs 

följande fråga: 

6. Vad blir resultatet vid anpassning av modellen till Swisslog?  

Svaret på denna fråga presenteras som den färdiga versionen av den anpassade modellen där klasserna 

som framkommer från klassificeringen tilldelas lagerstyrningsmetoder som beskriver hur varje klass ska 

lagerstyras. För att beskriva hur denna fråga har besvarats användes därför följande två frågeställningar. 

6.1 Vad blir resultatet vid anpassning av modellen gällande klassificering? 

Anpassningen av klassificeringen byggdes på de förslag på förändringar som tagits fram från 

utvärderingen av modellen. Anpassningen utgick från samma Microsoft Excelfil som skapades för 

tillämpningen av modellen. Här gjordes de modifieringar som föreslagits där nya indelningar av klasserna 

tagits fram vid utvärderingen. Sedan studerades resultatet av anpassningen och även efter att 

lagerstyrningen genomgåtts sågs klasserna över. Här studerades återigen ifall kriterierna, 

klassificeringsmetoderna, gränserna och antalet artiklar i varje klass var rimligt. För att avgöra om 

resultatet var rimligt togs stor hänsyn till att lagerstyrningsmetoderna fungerade väl för respektive klass 

samt att god lagertillgänglighet och en minskade lagerföringskostnader kunnat uppnås. Viktigt var även 

att karaktäristiken för de artiklar som ingick i samma klass gick att likställas med varandra. Detta 

resulterade i en slutlig anpassad klassificering. 

6.2 Vad blir resultatet vid anpassning av modellen gällande lagerstyrning? 

Anpassningen av lagerstyrningen är ett viktigt steg för att modellen ska bli användbar för Swisslog och 

passa till företagets förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Därför gjordes anpassningen på ett 

noggrant och strukturerat sätt. Anpassningen byggde på det som uppkommit i utvärderingen av modellen 

och de åtgärder som föreslogs där. Anpassningen gjordes också systematiskt klass för klass. Varje förslag 

som uppkommit i utvärderingen av modellen tillämpades och testades i nya simuleringar. Därefter 

studerades resultaten. Ifall en förbättring skett analyserades vad denna beror på och ytterligare förslag 

på förbättringar togs fram. En förbättring innebar antingen lägre lagerföringskostnader och eller högre 

lagertillgänglighet. Ytterligare förbättring var ifall styrningen av en klass förenklats och blivit lättare att 

förstå och använda eller om rimligare värden på parametrarna i lagerstyrningsmetoderna i förhållande till 

den årliga efterfrågan uppnåtts. Om anpassningen uppgav ett försämrat resultat analyserades vad detta 

berodde på genom att studera indatan och resultatet av simuleringarna. Sedan togs förslag på förbättring 

fram som låg till grund för nya simuleringar. Detta arbetssätt liknar en iterativ process där arbetsgången 

upprepas för att komma fram till ett välfungerande anpassat resultat. En iterativ process är något som 

Lekvall och Wahlbin (2001) rekommenderar som arbetssätt under metodfasen vid ett examensarbete. Ett 
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iterativt arbetssätt anses av studiens författare ha varit nödvändigt vid anpassningen för att uppnå goda 

resultat. Vidare anser Saunders et al. (2012) att det är värdefullt att under tiden dokumentera en process 

genom att reflektera över, samt dokumentera vid behov, vad som hittills kommit fram till, hur tillförlitliga 

slutsatserna är, vad som behövs för att förbättra kvaliteten på datan och vad mer som behöver göras. 

Därför dokumenterades de viktigaste delarna av den iterativa processen och dess delresultat för att få ut 

det mest av den och kunna ta hänsyn till eventuella tidigare anpassningar som gjorts för att inte gå miste 

om värdefull information. 

Simuleringarna gick till på samma sätt i Microsoft Excel som under utvärderingen och samma form av 

indata krävdes. Förändringen här byggde på att lagerstyrningsmetoder anpassats och att nya indelningar 

av klasserna har gjorts, vilket bygger på klassificeringen. För att gå mer specifikt in på simuleringarna 

uppkom det vissa situationer som krävdes mer av en manuell bedömning. I vissa fall sågs att det fanns 

extremvärden i datan som påverkade resultaten negativt och som stack ut. Detta gällde framför allt för 

vissa artiklars ledtider vilka kunde antingen vara orimligt långa eller variera mycket. I dessa fall 

modifierades dessa värden till mer rimliga värden. Detta gjordes eftersom Swisslog själva strävar efter att 

förkorta och sätta standardledtider vilket gör att modifieringen snarare speglar hur Swisslog vill arbeta. 

Dock gjordes modifieringen enbart för ett fåtal artiklar för att inte ingripa onödigt mycket i hur 

verkligheten ser ut.  

5.2.4 Slutfas 
I slutfasen ingår steget slutsats som i denna studie har delas upp i slutsats och diskussion. Slutsatsen är 

den som slutligen svarar på studiens syfte. Här sammanfattades och diskuterades studiens resultat. Det 

är därmed ingen ny information som tillkommit i detta steg, utan samtligt använt material fanns 

tillgängligt i det tidigare arbetet. I diskussionen skedde reflektioner kring arbetet och det omgivande 

systemet och kopplar samman med studiens bakgrund. Lekvall och Wahlbin (2001) nämner att det bör 

diskuteras hur generella och tillförlitliga slutsatserna är. Detta ingick därför också i detta kapitel. Björklund 

och Paulsson (2003) poängterar vikten av att diskutera generaliserbarheten och därmed gå upp i 

abstraktionsnivå för att öka den akademiska vikten. Därför har generaliserbarheten på den teoretiska och 

anpassade modellen diskuterats i detta avsnitt. I diskussionen diskuteras även etiska aspekter, bidrag till 

företaget och andra examensarbetare samt förslag på fortsatta studier. 
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6. Modelleringsfas 
Modelleringsfasen svarar på Huvudfråga A: Vilken teoretisk lagerstyrningsmodell passar reservdelar? I 

Modelleringsfasen kommer därför den teoretiska lagerstyrningsmodellen tas fram enligt den arbetsgång 

som tidigare presenterats i uppgiftsprecisering och metod. Kapitlet inleds därmed med en djupare 

litteratursökning inom klassificering och lagerstyrning innan detta kan analyseras för att slutligen skapa 

den teoretiska lagerstyrningsmodellen.  

6.1 Vad befintlig litteratur anser om klassificering och lagerstyrning av reservdelar 
I detta kapitel presenteras en sammanfattad version av den litteratur som har funnits på området 

klassificering och lagerstyrning av reservdelar. Den presenteras utefter de huvudområden som funnits i 

litteratursökningen som är anknutna till klassificering och lagerstyrning av reservdelar. Samma 

huvudområden preciseras i kapitel 4 Uppgiftsprecisering, varvid områdena presenteras i samma ordning 

som i detta kapitel. De olika områdena är kriterier, klassificeringsmetoder, klasser, lagerstyrningsmetoder 

och osäkerheter. En fullständig version av den information som funnits och använts hittas i Bilaga 5. I detta 

kapitel presenteras istället den sammanställning och kategorisering som utförts baserat på informationen 

i Bilaga 5. 

6.1.1 Kriterier 
Det är 17 tidskrifter som behandlar kriterier och totalt har kriterierna delats in i elva grupper. I Tabell 2 

presenteras den sammanställning som gjorts av de kriterier som förekommer i den fördjupade 

litteratursökningen tillsammans med hur många gånger kriterierna används. Kriterierna är indelade i 

grupper i de fall då kriterierna liknar varandra. Detta för att det ska gå att lättare jämföra kriterierna med 

varandra och få en bättre överblick. Hänsyn tas även till hur viktiga författarna till varje tidskrift anser att 

kriteriet är. I Bilaga 7 finns en mer detaljerad sammanställning över de kriterier som förekommer i varje 

tidskrift med originalbenämning. 

Tabell 2. Sammanställning av kriterier som förekommer i litteraturen 

KRITERIER                                                                                                                                ANTAL TIDSKRIFTER 
Kritiskhet……………………………………………………………………………………………………………………………………….....13 
Värde (värde per artikel, volymvärde, kostnad)………………………………………………………………………………….……12 
Specificitet (specificitet, tillgänglighet  av leverantörer)………………………………………………..…………………………12 
Efterfrågan (volym, variation, mönster, förutsägbarhet)…………………………………………………………………….……10 
Ledtid (ledtid och variation)……………………………………………………………………………………………………………………9 
Felfrekvens (felfrekvens och sannolikhet att artikeln går sönder)…………………………………..……………..……………8 
Inkurans (risk för inkurans)…………..........................................................…………………………………………….…….4 
Brist (risk för brist och bristkostnad).………………………………………………………………..……………………….….…………3 
Produktion (t.ex. installationstid, tekniska specifikationer, typ av underhåll)……………………………………………….2 
Kommonalitet……………………………………………………………………………………………………………………………………..2 
Övriga (pålitlighet, omsättningsgrad, hållbarhet)………………………………………………………………………………..……3 

 
Det kriterium som är vanligast förekommande är kritiskhet vilket 13 av 17 tidskrifter nämner. Nästan 

uteslutande alla tidskrifter har benämnt kritiskheten som det viktigaste kriteriet eller som ett viktigt 

kriterium. Både Bacchetti och Saccani (2012) och Roda et al. (2014) har i sin tur studerat 25 respektive 18 

tidskrifter där kritiskhet var det mest omtalade kriteriet och kan ses som ett fokusområde vid klassificering 

av reservdelar. Gelders & van Looy (1978) anser att det är extra viktigt att ta hänsyn till kritiskheten då 
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artiklarna är trögrörliga och Chang, Chou och Huang (2005) tar upp aspekten att en reservdel kan vara 

olika kritisk vid olika tillfällen beroende på vilken anläggning den gått sönder i. Huiskonen (2001) skiljer på 

processkritiskhet och kontrollkritiskhet. Processkritiskhet relateras till konsekvenserna då en reservdel går 

sönder och delen inte direkt finns tillgänglig att byta ut. Teoretiskt sett kan processkritiskheten utvärderas 

av kostnaden för stillastående produktion, men denna kostnad är svår att uppskatta i praktiken. Därför är 

det istället praktiskt att bestämma olika nivåer på kritiskhet där avgörande blir hur lång tid det skulle ta 

att åtgärda den trasiga reservdelen. Den andra aspekten av kritiskhet handlar om möjligheten att kunna 

kontrollera situationen och kallas för kontrollkritiskhet. Här inkluderas förutseende av felfrekvens, 

tillgänglighet av reservdelsleverantörer, ledtider etcetera.  

Kritiskhet går inte att mäta numeriskt utan bygger istället på kvalitativa bedömningar (Sarmah & 

Moharana, 2015; Baykasoğlu et al., 2016). Stoll, Kopf, Schneider och Lanza (2015) berättar att på grund 

av detta måste underkriterier användas för att kunna bedöma en artikels kritiskhet och sätta upp gränser 

för olika klasser. I deras studie ändvändes en grupp personer från olika avdelningar för att bestämma 

underkriterier till kritiskhet och de kom fram till dessa underkriterier: ledtid, felfrekvens och 

produktionskriterier. Även andra författare har använt underkriterier till kritiskhet. Som nämndes ovan 

nämner Huiskonen (2001) ledtid, tillgänglighet av leverantör och felfrekvens som underkriterier till 

kontrollkritiskhet. Bošnjaković (2010) använder bland annat underkriterierna ledtid, tillgänglighet, hur 

lämpad en artikel är att lagra där en artikel blir mer kritisk ju svårare den är att lagra. Molenaers et al. 

(2012) tar upp underkriterierna ledtid, antal potentiella leverantörer, sannolikhet för att artikel går 

sönder, utrustningens kritiskhet, tillgänglighet på tekniska specifikationer, typ av underhåll. Även Kareem 

och Lawal (2015) berättar att en artikels felfrekvens påverkar dess kritiskhet.  Sammanfattningsvis går det 

att se att populära underkriterier till kritiskhet är ledtid, tillgänglighet av leverantörer och felfrekvens. 

Ett annat mycket vanligt förekommande, samt viktigt kriterium är värde. Värde förekommer i 12 av 17 

tidskrifter och anses vara viktigt av de flesta författare. Med värde menas vad en artikel är värd, det vill 

säga vad den kostar, då den ligger på lager. I de tidskrifter som behandlats förekommer olika benämningar 

på detta samt olika variationer vilket har kategoriserats och benämns till samlingsnamnet värde. Exempel 

på andra benämningar och variationer är volymvärde, artikelns pris och kostnad. Värde går att mäta 

kvantitativt (Sarmah & Moharana, 2015) och kan delas in i höga och låga värden (Jouni et al., 2011). En 

artikel med ett högt värde gör att den inte är lämpad att lagra (Huiskonen, 2001). Då värdet studeras anser 

Bošnjaković (2010), Sarmah och Moharana (2015), och Stoll et al. (2015) att volymvärdet, det vill säga 

artikelns värde multiplicerat med artikelns efterfrågan, är det viktigaste att ta hänsyn till.  

Specificitet är ett kriterium som, liksom värde, förekommer i 12 av 17 tidskrifter. Även här är specificitet 

ett samlingsnamn för ett antal olika variationer. Med specificitet menas att en artikel är specifik om det 

bara finns en tillgänglig leverantör och generell om det finns flera tillgängliga leverantörer, vilket är taget 

från Kareem och Lawals (2015) definition. En utveckling av detta går att säga att en specifik artikel är 

kundanpassad och en generell artikel är en standardartikel (Huiskonen, 2001). Exempel på alternativa 

benämningar som förekommer i olika tidskrifter är tillgänglighet av leverantörer och antal möjliga 

leverantörer. Gällande specificitet finns en större spridning på hur viktigt kriteriet anses vara. Enligt 

Huiskonen (2001) är specificitet ett av de viktigaste kriterierna medan Roda et al. (2014) berättar att det 

inte är ett vanligt kriterium. Specificitet, liksom kritiskhet, bygger på en kvalitativ bedömning (Baykasoğlu 

et al., 2016).  
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Gällande kriteriet efterfrågan är det 10 av 17 tidskrifter som nämner detta. Efterfrågan förekommer färre 

antal gånger än specificitet, men skillnaden är att fler författar understryker att efterfrågan är ett av de 

viktigaste kriterierna medan specificitet har en större spridning gällande hur viktigt kriteriet är. Efterfrågan 

är ett samlingsnamn och det finns många olika variationer kring vad olika författare studerar. Exempel på 

detta är efterfrågevolym, efterfrågevariation, efterfrågemönster, efterfrågefrekvens och förutsägbarhet 

av efterfrågan. Efterfrågemönster inkluderar både volym och förutsägbarhet och typiskt för reservdelar 

är att många av dem har låg och oregelbunden efterfrågan. Förutsägbarheten av efterfrågan hör ihop med 

förmågan att förutse felfrekvensen. Detta kan delas in i två kategorier: artiklar med slumpmässig 

felfrekvens och artiklar med förutsägbar slitagefrekvens. (Huiskonen, 2001) Det är populärt att studera 

efterfrågevolymen (Porras & Dekker, 2008; Bacchetti & Saccani, 2012). Jouni et al. (2011) pratar om 

efterfrågevolymen och anser att den kan delas in i tre grupper; hög, låg och ingen efterfrågan där hög 

efterfrågan i sin tur har delas in i stabil, instabil och sporadisk. Efterfrågan är ett extra viktigt kriterium om 

artiklarna är trögrörliga (Gelders & van Looy, 1978). Bošnjaković (2010) bland andra har valt att studera 

efterfrågefrekvensen, det vill säga hur många gånger en artikel efterfrågas under en viss tidsperiod. 

9 av 17 tidskrifter behandlar ledtid som ett kriterium. Både Kennedy et al. (2001) och Bacchetti och Saccani 

(2012) som gjort egna sammanställningar av forskning inom området, berättar att ledtid är ett av de 

vanligaste kriterierna vid reservdelsklassificering. Ledtid mäts kvantitativt (Baykasoğlu et al., 2016) och 

definieras som den tid det tar från att order är lagd till att artikeln är levererad till kund (Sarmah & 

Moharana, 2015). Jouni et al. (2011) berättar att det finns en koppling mellan en artikels ledtid och dess 

specificitet. Om en artikel är specifik har den ofta lång ledtid och om den är generell har den ofta kortare 

ledtid eftersom standardartiklar är mer tillgängliga på marknaden.  

Felfrekvens förekommer i 8 av 17 tidskrifter men benämns ofta som ett mindre viktigt kriterium samt som 

ett kriterium som inte är vanligt att använda (Bacchetti & Saccani, 2012; Roda et al., 2014). Felfrekvens är 

ett samlingsnamn där sannolikhet att en artikel går sönder samt livcykelfas ingår. Huiskonen (2001), 

Molenaers et al. (2012) samt Kareem och Lawal (2015) har alla använt felfrekvens som ett underkriterium 

till kritiskhet.  

Inkurans förekommer i 4 av 17 tidskrifter och anses av vissa ha betydelse för lagerstyrningen men är inte 

ett viktigt kriterium för klassificering. Vissa reservdelar behöver lagerhållas även om de inte har något 

användningsområde vilket medför en risk för att de blir inkuranta. Denna risk måste vägas mot 

konsekvenserna som kan uppstå om den inte finns tillgänglig. Många lagerstyrningsmetoder tar dock inte 

hänsyn till inkurant lager (Kennedy et al., 2001).  

Bristkostnad är ett kriterium som enbart förekom i 3 av 17 tidskrifter men som anses vara ett viktigt eller 

ganska viktigt kriterium. Däremot är det svårt att uppskatta en bristkostnad (Kennedy et al., 2001). 

Kriterierna produktion och kommonalitet nämns enbart ett fåtal gånger var och anses inte heller vara 

viktiga kriterier. De kriterier som placerats under övrigt (pålitlighet, omsättningsgrad, hållbarhet) är 

sådana begrepp som är svårtolkade och inte förklaras tillräckligt väl för att kunna passa in i någon annan 

kategori.  

6.1.2 Klassificeringsmetoder 
Av de studerade tidskrifterna tar 18 stycken upp metoder för att göra en klassificering byggt på de kriterier 

som valts. Kennedy et al. (2001) anser baserat på sin litteraturstudie att de vanligast förekommande 

klassificeringsmetoderna för reservdelar som förekommer är ABC, AHP, VED och FSN.  
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Enligt Cavalieri, Garetti, Macchi och Pinto (2008) är det möjligt att skilja på kvalitativa och kvantitativa 

klassificeringsmetoder, där kvalitativa metod ger en indikation på en nivå och en kvantitativ metod ger 

ett specifikt värde. Bacchetti och Saccani (2012) har i sin studie, där 25 forskningsartiklar har granskats, 

kommit fram till att kvantitativa metoder är vanligast. Vidare fann Bacchetti och Saccani (2012) att företag 

helst väljer enkla klassificeringsmetoder som inte baseras på fler än två kriterier. Det är dock mycket få 

tidskrifter som rekommenderar användandet av en enkriteriemodell som klassisk ABC-klassificering, trots 

att det används mycket i praktiken. Roda et al. (2014) fann att traditionellt sett är metoder som klassisk 

ABC-klassificering som baseras på volymvärde och kvalitativa metoder som VED-klassificering de mest 

använda. Multikriterieanalys har på senare tid vuxit fram genom klassificering enligt parametrar som är 

svårare att bedöma numeriskt, exempelvis VED-klassificering.  

För att välja klassificeringsmetoder för de kriterier som valts ovan sammanställs hur ofta olika metoder 

förkommer i litteraturen. Här har det framkommit nio olika typer av metoder som används för att kunna 

dela in reservdelssortimentet i slutgiltiga klasser. Metodernas syfte är att jämföra kriterierna sinsemellan 

för att skapa prioritering och inbördes ordning. Kategoriseringen av klassificeringsmetoderna 

sammanställs i fallande ordning enligt hur ofta de har förekommit i den fördjupade litteraturstudien i 

Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Sammanställning av klassificeringsmodeller förekommande i litteraturen  

KLASSIFICERINGSMETODER                                                                                                ANTAL TIDSKRIFTER    
ABC-klassificering (volymvärde)……………..………………………..…………………………………………………..……...........9 
VED (Vital, Essentiell, Önskvärd)……………………………………………………………………….…………………………..………..8 
AHP (Analytic Hierarchy Process)……………………………………………………………………….………………………………..….7 
Multikriterieanalys…………………………..…………………..………………………………………….…………………..…….…...…7 
FSN (Fast-moving, Slow-moving, Non-moving)……………………………………………………….…………………………………4 
Fuzzymetoder ………………………………………………………………………………………………….…………………..…………....2 
Enkriterieklassificering……………………………………………………………………………………….………………………….......2 
XYZ (förutsägbarhet i efterfrågan)………………………………………………………………………….……………….….………..…1 
Aggregerad poängsättning …………………………………….…………………………………………….……………………….….…1 

 

Den metod som förekommer oftast i litteraturen är ABC-klassificering som förekommer i 9 av 18 

tidskrifter. Trots att det inte alltid anses vara den mest effektiva metoden är den ändå enkel att förstå och 

använda. En fördel som framkommer med ABC-klassificering är att den är flexibel samt lätt att använda. 

Exempelvis poängterar Cavalieri et al. (2008) att den kan baseras på ett eller flera kriterium. Sar mah och 

Moharana (2015) som använder sin AGABC-modell tar hänsyn till ett antal kriterier till grund för sin ABC-

klassificering. Eftersom detta innebär att färre artiklar delades in i klass A kunde mer fokus läggas på dessa 

artiklar som var mer kritiska än de andra och hade större påverkan på servicenivå och kostnader än övriga 

artiklar. Även andra författare väljer att göra en ABC-klassificering utan att basera den på endast 

volymvärde vilket är det klassiska sättet (Syntetos et al., 2009; Kareem & Lawal, 2015) ABC-klassificeringen 

går även att kombinera med andra typer av metoder som exempelvis FSN-klassificering och VED-

klassificering för att klassificera artiklar (Gelders & van Looy, 1978; Bošnjaković, 2010; Stoll et al., 2015) 

Baykasoğlu et al. (2016) har gjort en ABC-klassificering baserat på kvalitativa aspekter genom att låta en 

styrelse göra bedömningar som sedan vägts ihop till i en ABC-klassificering grundat på fler aspekter. 

Samtliga dessa metoder innebär att ABC blir lättare att använda samt flexibelt för varje företag att 

implementera på det sätt som passar dem. Sett till klassisk ABC-klassificering anser Roda et al. (2014) att 
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en fördel är att den inte behöver särskilt mycket data eller specifik information, vilket gör den lättare att 

implementera, men att klassificeringen däremot därför inte blir lika användbar. Huiskonen (2011) säger 

även att ABC-klassificering inte är lämplig för exempelvis kritiskhet, som ju tidigare sagts är en mycket 

viktig aspekt för reservdelar. Basten och van Houtum (2014) menar att ABC-klassificering inte är tillräcklig 

då konsekvenserna av att en reservdel saknas kan vara lika allvarliga oavsett om en del har högt eller lågt 

värde. Det blir därför inte rättvisande med en differentiering endast baserat på detta. Sammanfattningsvis 

kan alltså ABC-klassificering hävdas vara bra då den är enkel att tillämpa, men att det inte är tillräckligt att 

grunda en klassificering på endast denna metod utan att den med fördel kan kombineras med andra 

metoder på olika sätt.  

Den näst vanliga metoden är VED-klassificering som förekommer i 8 av 18 tidskrifter och behandlar en 

artikels kritiskhet. Detta är en kvalitativ och välkänd metod (Cavalieri et al., 2008; Bacchetti & Saccani, 

2012; Roda et al., 2014) Bacchetti och Saccani (2012) hävdar dock att det inte finns tillräckligt med studier 

för att implementera denna metod i praktiken. Ett företag som behandlas i olika tidskrifter har dock 

implementerat denna klassificeringsmetod på olika sätt som visar att den är möjligt att använda. Det finns 

olika sätt att klassificera artiklar efter kategorierna VED och olika sätt att sätta upp dessa gränser. Roda et 

al. (2014) klassar in artiklarna i kategorin V, E eller D med hjälp av en expertpanel. Svårigheten med 

metoden är dock att det kan vara svårt att bedöma till vilken klass en artikel hör. Detta leder till att 

klassificeringen blir subjektiv. Däremot är den enkel att förstå som princip trots att den i praktiken kan 

vara svår att använda. Cavalieri et al. (2008) samt Stoll et al. (2015) skapar liknande definierar på de olika 

grupperna som V: om artikeln stoppar en process då den inte finns tillgänglig, E: det finns möjlighet att 

använda ett standby-alternativ om artikeln går sönder eller att det inte blir akuta problem och D: om 

artikeln inte direkt påverkar anläggningen eller processens funktionalitet eller säkerhet. Trots att detta 

grundas på subjektiva bedömningar hävdar Cavalieri et al. (2008) att denna metod kan kombineras med 

en AHP-modell, se nedan, och på detta sätt kan subjektivitetens påverkan minskas. Bošnjaković (2010) 

illustrerar VED-klassificering i ett noddiagram för att öka visualiseringen och förståelsen. Även ledtid kan 

användas för att dela upp klasserna enligt kritiskhet. Molenaers et al. (2012) poängterar betydelsen av att 

klassificera baserat på kritiskhet vilket är syftet med VED-klassificering. Molenaers et al. (2012) valde också 

att använda sig av en expertgrupp för att bestämma gränser för kritiskhet, men satte gränser snarare 

bestämt av påfyllnadstiden för artikeln. Beroende på hur lång ledtid en artikel har klassas de i V, E eller D, 

där V: ledtid över en månad, E: ledtid mellan två dagar och en månad och D: ledtid under två dagar. Detta 

illustrerades även detta i ett noddiagram och vägdes samman med hjälp av en AHP-modell. Huiskonen 

(2001) använder också ledtid som bedömning men i tid det tar att reparera artikeln. DIC-klassificeringen 

som Sarmah och Moharana (2015) gör har en liknande indelning som VED men med andra benämningar 

vilket ytterligare framhäver betydelsen av kritiskheten. Chang et al. (2005) tillägger att kritiskhet även kan 

bero av kund eller anläggning och att kritiskheten kan baseras på detta. En variation som kan göras med 

VED-klassificering tas fram av Cavalieri et al. (2008) där artiklar delas in enligt kritiskhet med hjälp av 

poängsättning. Fyra kriterier vägs samman till en slutlig poängsättning som med hjälp av detta ges en VED-

klass. Sammanfattningsvis anses VED-klassificering som klassificerar baserat på kritiskhet vara en mycket 

viktig aspekt men som kan vara svår att bedöma och grundas på subjektiva åsikter. Detta kan dock delvis 

åtgärdas om den kombineras med modeller som AHP, vilket beskrivs i nästa stycke.  

AHP-modellen är också vanligt förekommande och är med i 7 av 18 tidskrifter. En AHP-modell fungerar 

på så sätt att kriterier som valts ut bedöms med hjälp av parvisa jämförelser i syfte att kunna väga olika 

kriterier mot varandra med hjälp av normaliserade vikter. Vikterna kan likställas med ett kriteriers 
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betydelse jämfört med ett annat. Molenaers et al. (2012) En av dess fördelar är att den kan ta hänsyn till 

både kvalitativa och kvantitativa aspekter (Gao & Hao, 2012; Molenaers et al., 2012; Roda et al., 2014; 

Stoll et al., 2015). Detta bidrar till dess flexibilitet och bidrar ofta till en mer realistisk bild då beslut i en 

mer komplex situation kan tas eftersom det går att sätta siffror på kvalitativa aspekter (Molenaers et al., 

2012). Vikter på kriterier gentemot varandra med parvisa jämförelser ger också modellen flexibilitet, men 

innebär att den grundas på viss subjektivitet (Molenaers et al., 2012; Roda et al., 2014; Baykasoğlu et al., 

2016) Subjektiviteten kan dock delvis minskas genom att även tillföra systematiska och hierarkiska 

relationer mellan kriterierna (Gao & Hao, 2012). För att minska subjektiviteten kan den även kombineras 

med andra metoder som VED, fuzzy metoder och multikriterieanalyser. (Roda et al., 2014) Även Stoll et 

al. (2015) använder AHP i kombination med VED för att minska subjektiviteten i dessa bedömningar. 

Genom att dessutom kombinera det med ett noddiagram för visualisering blir det även lättare att 

överblicka och följa. Sammanfattningsvis är en AHP-modell passande att använda då den är flexibel och 

kan ta hänsyn till både kvalitativa och kvantitativa aspekter vid en bedömning, som minskar dess 

subjektivitet vilket är dess nackdel. Den kan också vara komplex att använda och enligt Bacchetti och 

Saccani (2012) behövs mer forskning för att göra den användbar.  

Multikriterieanlays innebär att fler än ett kriterium tas hänsyn till och förekommer i 7 av 18 tidskrifter. 

Multikriteriemodeller rekommenderas därför vanligen av litteraturen, men är dock svårt för företag att 

använda sig av i praktiken eftersom de ofta blir mer komplexa och därmed blir mer kostsamma att införa. 

(Bacchetti & Saccani, 2012; Molenaers et al., 2012; Roda et al., 2014) Även Stoll et al. (2015) intygar att 

det är bättre att ta hänsyn till fler än ett kriterium vid klassificering av reservdelar för lagerstyrning. 

Generellt sett säger därmed teorin att en klassificeringsmodell bör grundas på fler än ett kriterium för att 

skapa en mer korrekt klassificering. Tidigare nämnda klassificeringsmetoder kan därmed också klassas 

som multikriterieanalyser då de tar hänsyn till olika kriterier. De kan även vara hierarkiska och illustreras 

i flera dimensioner men behöver därmed mycket indata som gör dem komplicerade att implementera 

(Roda et al., 2014).  Flera enklare exempel har dock hittats i litteraturen. Exempel på detta är Huiskonens 

(2001) modell som värderar artiklar enligt kritiskhet och värde och i vissa fall även efterfrågan. Även Gao 

och Hao (2012) använder flera kriterier som vägs samman med en AHP i sin modell. Jouni et al. (2011) 

klassificerar efter värde och efterfrågan. Cavalieri et al. (2008) använder multikritierieanalys för att 

bestämma VED-klasser då dessa grundas på ledtid, artikeltyp samt tillgänglighet i produktion. AHP 

används för att väga samman dessa underkriterier. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att 

multikriteriemodeller är lämpliga för att öka tillförlitligheten av klassificeringen men kan snabbt bli mycket 

komplexa då mycket indata och arbete behövs för att klassificera artiklarna efter ett antal kriterier. Det 

kan även kombineras med andra modeller som exempelvis AHP för att hantera de olika kriterierna på ett 

objektivt sätt.  

FSN-klassificering förekommer endast i 4 av 18 tidskrifter, men klassas som en vanligt förekommande 

metod. Klassificeringen bygger på hur snabbt artiklarna rör sig på lagret (Cavalieri et al., 2008). Bošnjaković 

(2010) anser att en FSN-klassificering bygger på efterfrågefrekvens, det vill säga hur ofta en artikel 

efterfrågas. Efterfrågefrekvensen kan baseras på efterfrågan under en viss period eller genomsnittlig 

efterfrågan under ledtid. FSN-klassificering kan likställas med rörlighetsklassificering vilket har nämnts i 

referensramen i Kapitel 3.2.2 Differentierad styrning utifrån ett kriterium av Mattson och Jonsson (2003) 

och innebär att antalet lagerrörelser per tidsenhet studeras. I litteratursökningen har det framkommit två 

olika konkreta definitioner på gränser baserat på denna metod. Gelders och van Looy (1978) delar in i 

klasser efter årlig efterfrågan och studerar efterfrågevolym istället för efterfrågefrekvens. Detta 
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resulterade i F: fler än 24 artiklar per år, S: mellan 2 och 24 artiklar per år samt N: färre än två artiklar per 

år. Cavalieri et al. (2008) sätter upp liknande gränser där F: fler än 10 per period, S: färre än 10 per period 

samt N: ingen efterfrågan. Vad ingen efterfrågan som orörlig (N) står för kan dock variera och måste 

definieras vad ingen efterfrågan innebär från fall till fall. Vareecke och Verstraeten (1994) anser att avgöra 

var gränserna ska gå är godtyckligt. Sammanfattningsvis, ifall efterfrågefrekvensen används som 

kriterium, går det att säga att grupp F innehåller artiklar med hög efterfrågefrekvens, grupp S innebär 

artiklar med lägre frekvens och grupp N innebär artiklar med väldigt låg frekvens. Hur klassificeringen sker 

kan bygga på antingen efterfrågefrekvensen under en viss period eller en genomsnittlig 

efterfrågefrekvens under ledtiden (Bošnjaković, 2010). 

Utöver dessa vanliga metoder framkommer ytterligare ett par metoder som nämns i den fördjupade 

litteratursökningen. En av dessa är fuzzymetoder som förekommer i 2 av 18 tidskrifter. Detta innebär att 

en artikel som klassas efter icke-numeriska värden kan tilldelas sådana exempelvis inom VED-klassificering 

(Roda et al. 2014). Sarmah och Moharana (2015) använder också en fuzzymetod i sin programmerade 

modell. Enkriteriemodeller förekommer också endast i 2 av 18 tidskrifter, där Porras och Dekker (2008) 

gör en klassificering enligt tre olika kriterier i skilda uppdelningar utan att kombinera. Detta kan därför 

kallas enkriteriemodeller, i dessa fall baserade på efterfrågan, pris och kritiskhet. Även Conceição et al. 

(2015) gör en enkriterieklassificering av efterfrågan. Stoll et al. (2015) tar upp ytterligare en metod som 

grundas på förutsägbarhet i efterfrågan, vilket de kallar XYZ-klassificering och förekommer i endast en 

tidskrift. Där studeras variationskoefficienten för efterfrågan. Detta kan ses som en viktig aspekt, vilket 

även Bošnjaković (2010) säger då efterfrågan spelar stor roll för val av modell. Aggregerad poängsättning 

som tas fram av Sarmah och Moharana (2015) har även denna en fördel, likt AHP och fuzzymetoder att 

den kan sätta numeriska värden på icke-numeriska kriterier. Detta underlättar vid jämförandet med andra 

kriterier som studeras samtidigt.  

6.1.3 Klasser 
När det kommer till att studera vilka klasser som använts för klassificeringen av olika författare uppstår 

vissa svårigheter. För att bestämma klasser finns det ingen vedertagen metod eller strukturerad 

arbetsgång. Detta leder till att i de 14 tidskrifter som studerats gällande klasser har alla författare gjort på 

olika sätt som passar deras studie. De har även valt att visualisera sina klasser på olika sätt eller att inte 

visualisera dem alls. Detta leder till att det är svårt att kategorisera och jämföra klasserna sinsemellan. En 

anledning är att klasserna bygger på de kriterier och klassificeringsmetoder som författarna valt att 

använda, vilket leder till att klasserna ser olika ut då olika kriterier och metoder valts. Istället sammanställs 

hur klasserna ser ut i det avseende hur många klasser som använts samt hur dessa kopplas ihop med 

kriterier och klassificeringsmetoder och hur gränserna har dragits. I Tabell 4 presenteras antalet klasser 

som förekommer i de 14 tidskrifter som tagit fram slutgiltiga klasser efter klassificeringen.  

Tabell 4. Sammanställning av slutliga klasser förekommande i litteraturen 

ANTAL TIDSKRIFTER                                                                                                                     ANTAL KLASSER    
Antal tidskrifter som använder 3 slutliga klasser……………………………………..…….………………………….……..…7 
Antal tidskrifter som använder 4 slutliga klasser ………………………………………………………..……………………...2 
Antal tidskrifter som använder 9 slutliga klasser………………………………………………………………....………….….2 
Antal tidskrifter som använder 27 slutliga klasser ……..……………….……………………………………..……..…..……2 
Antal tidskrifter som använder 5 slutliga klasser …………………………………………………………..…....……………..1 
Antal tidskrifter som använder 7 slutliga klasser ………..………………………………………………..…………..………..1 
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Som går att utläsa från Tabell 4 ovan är det vanligast att använda tre stycken slutklasser. Vanligt är också 

att dessa tre klasser kallas för ABC även om författarna inte har gjort en ABC-klassificering. Något som 

sticker ut är att Bošnjaković (2010) och Stoll et al. (2015) har kommit fram till 27 stycken klasser. Detta 

beror på att de har kombinerat tre klassificeringsmetoder med tre kategorier vardera vilket har lett fram 

till 3x3x3 klasser, det vill säga 27 stycken. Dock poängterar de att när beslut ska tas gällande hur dessa 

klasser ska lagerstyras är det rimligt att slå ihop vissa klasser eller gruppera dem för att i slutändan få färre 

klasser som ska styras. Genom att gruppera olika kombinationerna blir det en mer hanterbar mängd att 

styra och att klassificeringen blir mer anpassad till en användare (Oskarsson et al., 2013). Medianen av 

antalet klasser som använts är fyra stycken. 

Klasser kan skapas med eller utan inbördes prioriteringsordning. Utan prioriteringsordning innebär att 

ingen prioritering ges mellan klasserna avseende vilka klasser som är viktigare än andra. Med 

prioriteringsordning innebär att någon klass är viktigare än någon annan och ska styras mer noggrant och 

läggas mer resurser på. Ett exempel på detta kommer från Syntetos et al. (2009) där klasserna kallas för 

A, B och C och där A-artiklarna är de viktigaste, vilket leder till att dessa ska inspekteras oftare än övriga 

artiklar. Andra exempel är Kareem och Lawal (2015) och Molenaers (2012) som enbart har prioriterat 

enligt hur kritisk en artikel är, där en artikel med hög kritiskhet har fått hög prioritet i styrningen av klassen. 

Med hög kritiskhet menas här att de ger störst konsekvenser ifall reservdelen går sönder. Sammantaget 

går det att säga att det finns olika sätt att ta hänsyn till en prioritering. 

6.1.4 Lagerstyrningsmetoder 
En första aspekt som kommer fram då en lagerstyrningsmetod ska väljas är om artikeln ska ligga på lager 

eller inte. Detta är inte en självklarhet utan grundas på ett antal olika aspekter. Bošnjaković (2010) inleder 

med att berätta att fråga om reservdelen ska lagras eller inte föregår de tre lagerstyrningsfrågorna när, 

hur mycket och hur det ska garderas mot osäkerheter. Driessen et al. (2014) anser att beslut om en artikel 

ska ligga på lager eller ej, inte ska grundas på bidrag till en viss servicenivå utan snarare på andra kriterier 

som tillgänglighet, påverkan då en artikel går sönder eller artikelns pris. Särskilt specifika eller strategiska 

artiklar bör noga begrundas om de ska lagerhållas eller inte (Cavalieri et al., 2008). Lagerstyrningen blir 

ännu mer komplex för artiklar som sitter i olika anläggningar som är olika kritiska och därför blir olika 

viktiga vid olika tillfällen (Chang et al., 2005).  

Det finns ett antal aspekter som leder till slutsatsen att en artikel inte ska lagerhållas. Artiklar som är 

beställda från kund långt i förväg och som därmed har ett känt framtida behov ska inte hållas på lager 

utan bör istället beställas nära inpå behovet i de kvantiteter som kunden önskar (Mitchell, 1962; Kennedy 

et al., 2001). Detta gäller även för de fall då ledtiden till dess att kunden kan få reservdelen är kortare än 

tiden till dess att delen behövs (Mitchell, 1962). Är leverantörerna pålitliga finns det även där en anledning 

till att inte ha artikeln på lager (Bošnjaković, 2010).  Bošnjaković (2010) tillägger att det även är möjligt att 

grunda bedömningen på kostnader; är lagringskostnaden högre än bristkostnaden under ledtiden är det 

inte lämpligt att lagerhålla artikeln. Sani och Kingsman (1997) gör en liknande bedömning och hävdar att 

om efterfrågan är mindre än en styck per år och lagringskostnaden är högre än akutorderkostnaden under 

ett år ska artikeln inte lagerhållas. Är efterfrågan mycket stokastisk, det vill säga oregelbunden kan det 

också vara passande att beställa när kunden lägger en order (Cavalieri et al., 2008). Om en artikel inte ska 

hållas på lager är det därför vanligast att rekommendera att den ska beställas i de fall som en kund lägger 

en order på artikeln, det vill säga enligt lagerstyrningsmetoden kundorder.  
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Det finns dock även ett antal anledningar till att en artikel borde hållas på lager. Den största anledningen 

är att om en artikel är väldigt kritisk är det viktigt att den finns tillgänglig för kund och den därför måste 

lagerhållas (Huiskonen, 2001; Kareem och Lawal, 2015). Om en artikel lagerhålls och således finns 

tillgänglig på lagret kan snabba leveranser ske till kund (Segerstedt, 2008), vilket kan vara extra aktuellt 

för artiklar med lång ledtid från leverantör (Kennedy et al., 2001).  

I litteraturen har det förekommit ett antal olika lagerstyrningsmetoder som är lämpliga att använda för 

lagerstyrning av reservdelar som lagerhålls. Hur ofta de olika metoderna förekommer kan ses i Tabell 5 

nedan. Olika författare använder olika benämningar, och för metoder ska gå att kategoriseras och 

jämföras har studiens författare valt att översätta benämningarna till de som förekommer i 

referensramen. Detta går att se i Bilaga 8. Vanligt är att ingen tydlig motivering ges till varför de olika 

lagerstyrningsmetoderna har valts i de tidskrifter där de förekommer.  

Tabell 5. Sammanställning av lagerstyrningsmetoder förekommande i litteraturen 

LAGERSTYRNINGSMETODER                                                                                               ANTAL TIDSKRIFTER   
(s, S)……………………………….……………………………………………………………………………..……..................................6 
(S-1, S)……………………….…………………………………………………………………………………………..…..……………………….5 
(s, Q)…………….….…………………………………………………………………………………………………….……………………………5 
(s, nQ)…………………………..…………………..……………………………………………………………..……..….………………………4 
(R, S)………….………………………………….………………………………………………………………………………..…………………..3 
METRIC…………………………………………..………………………………………..…………………………….……….....................2 
(R, s, S)…………………………….………………………………………………………………………………..………………………………..1 
(s, c, S)………………………………………………….……………………………………………………………...…..…..……………………1 
(R, s, Q)…..……………………………………………………………………………………………………….….………………………………1 
(s, s, Q)…………………………………………………………………………………………………………………………….....................1 

 

Som kan ses i Tabell 5 ovan är det flera olika metoder som är vanligt förekommande i litteraturen för 

reservdelar. Den vanligast förekommande lagerstyrningsmetoden är (s, S) metoden. Detta är en variant 

på periodbeställningssystem med återfyllnadsnivå där det även finns en beställningspunkt s. Kennedy et 

al. (2001) som också gör en sammanställning över förekommande lagerstyrningsmetoder för reservdelar 

kom också fram till att denna metod var en av de vanligaste för reservdelar. För övrigt fann Kennedy et al. 

(2001) även att både kontinuerliga och periodiska inspektioner förekom ungefär lika ofta. Bacchetti och 

Saccani (2012) menar att denna lagerstyrningsmetod är mest lämpad för artiklar med låg och medelhög 

efterfrågan. Liknande säger även Cavalieri et al. (2008) som anser att (s, S) med periodisk inspektion 

lämpar sig bäst för artiklar med låg och oregelbunden efterfrågan eftersom det innebär färre 

beställningsdagar och effektivare ruttplanering kan uppnås. Det finns dock inga enkla sätt att beräkna 

nivåerna s och S i praktiken enligt Sani och Kingsman (1997). Syntetos et al. (2009) valde att använda en 

(s, S) metod i sin studie och fick bra resultat då de satte nivåer manuellt. Kennedy et al. (2001) anser att 

(s, S) system passar för reservdelar oavsett kritiskhet och är det mest kostnadseffektiva sättet at styra 

dem. En nackdel med (s, S)-system är att orderkvantiteten ofta är varierande vilket gör att leverantörer 

kan göra frekventa misstag och att leverantörerna troligen föredrar en fix orderkvantitet (Silver et al., 

1998). 

En annan av de mest förekommande modellerna är (S-1, S) metoden som förekommer i 5 tidskrifter och 

är en variant på (s, S)-system där beställningspunkten s är satt till en enhet under återfyllnadsnivån S, det 
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vill säga s= S-1. Den är mest lämpad för artiklar med poissonfördelad efterfrågan, det vill säga lågfrekventa 

artiklar (Segerstedt, 1994; Cavalieri et al., 2008; Conceição et al., 2015). Metoden innebär att en ny artikel 

beställs när en artikel av samma sort tas från lagret (Cavalieri et al., 2008). Conceição et al. (2015) lägger 

även till att den kan vara extra passande om ledtiden är lång eller bristkostnaden hög. Segerstedt (1994) 

anser att det är den vanligaste metoden att använda för trögrörliga artiklar.  

Även (s, Q) metoden förekommer i 5 tidskrifter. Detta är den mest använda metoden enligt Bacchetti och 

Saccani (2012). En stor fördel med beställningspunktssystem är att de är enkla att använda (Olhager, 

2000). Systemet är lätt att administrera och när beställningspunkten väl är bestämd gäller det bara att ha 

koll på lagernivån (Oskarsson et al., 2013). Däremot lämpar de sig enbart för artiklar med oberoende 

efterfrågan och frekvent och kontinuerliga behov (Olhager, 2000). Mattsson och Jonsson (2003) berättar 

att beställningspunktssystem passar för styrning av artiklar vars förbrukning ofta inte går att planera. I ett 

beställningspunktsystem kan dock flera order triggas till en leverantör ofta. Detta kan innebära att 

leverantören kan få flera order under en kort tid, vilket inte alltid är önskvärt. (Segerstedt, 2008). 

(s, nQ) system är den fjärde mest förekommande metoden. Detta är en variant på föregående omnämnda 

metod, (s, Q) metoden. Den används på samma sätt men innehåller möjligheten att beställa multipler av 

Q i de fall det skulle vara nödvändigt. Molenaers et al. (2012) anser att metoden passar för artiklar med 

hög kritiskhet oavsett värde. För artiklar med poissonfördelad efterfrågan kan kvantiteten sättas till Q=1 

och därmed kan den även vara lämplig för artiklar med mycket låg efterfrågan, precis som en (S-1, S) 

metod (Molenaers et al., 2012). Undantag finns om artikeln alltid säljs i en viss kvantitet, exempelvis fyra, 

då är det denna kvantitet som är enhetskvantiteten (Stoll et al., 2015). 

I både (s, Q) och (s, nQ) kan EOQ-formeln användas för att bestämma orderkvantiteten Q. Bošnjaković 

(2010) anser att EOQ kan användas om efterfrågan är konstant, är den inte konstant är det lämpligare att 

istället använda dynamiska metoder. Både do Rego och de Mesquita (2015) samt Conceição et al. (2015) 

använde EOQ tillsammans med en (s, nQ) metod. Chang et al. (2005) såg dock i sin studie att EOQ inte gav 

optimala resultat eftersom lagringskostnaderna var större än bristkostnaderna, och att det då inte ska 

finnas en positiv beställningspunkt. En fördel med EOQ är dock att den är enkel att använda (Axsäter, 

1991). Avrundningar kring den optimala orderkvantiteten påverkar inte heller kostnaden nämnvärt då 

kurvan är plan kring optimum vilket också gör metoden mycket användbar i praktiken, då praktiska 

aspekter som förpackningskvantiteter måste tas hänsyn till samt att feluppskattningar av 

kostnadsparametrar inte ger stort utslag. (Olhager, 2000; Jonsson & Mattsson, 2011) Därför används 

metoden ofta som ett hjälpmedel till att hitta en lämplig orderkvantitet just på grund av dessa antaganden 

som kretsar kring stabilitet och kontinuitet vilka ofta inte uppfylls (Bjørnland et al., 2003).  

(R, S) metoden omnämns endast som vald metod i tre av tidskrifterna, trots att den inom traditionell 

lagerstyrning är en av de vanligaste metoderna. Sani och Kingsman (1997) som testar metoden kommer 

fram till att den gav högre kostnader och lägre servicenivåer för det reservdelssortiment de testade den 

på. Boylan, Syntetos och Karakostas (2008) hävdar dock att det i slutändan inte är stor skillnad mellan de 

resultat som fås av användandet av (s, Q), (R, S) och (s, S) metoderna.  

En annan metod som nämns i två tidskrifter är METRIC. Denna metod är anpassad för att styra ett 

decentraliserat system (Kennedy et al., 2001; Cavalieri et al., 2008) Det även finns några 

lagerstyrningsmetoder som är varianter på vanligare metoder. En av dessa är (s, c, S) där en artikel från 

samma familj beställs samtidigt som en annan om de båda ligger på ett lagersaldo som tillåter att en 

beställning görs. Denna metod förutsätter dock att inga stora hopp sker mellan order. (Nagarur, Hu & 
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Baid, 1994) Det finns även en variant på denna metod som kallas (r, r, Q) som innebär att den kritiska 

nivån är samma som beställningspunkten. Detta gör det lättare att implementera i exempelvis SAP då den 

inte kräver ytterligare ett ifyllt fält. Vid tester gav den dock liknande resultat som (s, s, S) metoden. (Chang 

et al., 2005) 

6.1.5 Gardering mot osäkerheter 
De tidskrifter som har studerats i den fördjupade litteratursökningen har generellt sett inte gått in djup 

på aspekten angående hur artiklarna skall garderas mot osäkerheter. Som regel har säkerhetslager 

används i de flesta studier, även om det har förekommit några andra exempel att hantera osäkerheter på. 

Ett av dessa exempel är Nagarur et al. (1994) som i sin studie konstruerar en beställningspunkt som tar 

hänsyn till kvalitativa aspekter och därmed kan ta hänsyn till osäkerheter förknippade med varje specifik 

artikel. Det som läggs till i beställningspunkten är effekten av brist på artikel, artikelns värde, avvikelser 

från efterfrågan och ledtid samt variation av denna. Detta innebär dock att en subjektiv bedömning av 

dessa osäkerheter görs i samband med beställningspunkten. Ett annat exempel är Segerstedt (1994) som 

istället inspekterar risken för att en brist uppkommer. En beställning på en artikel läggs om risken för brist 

är högre än den uppsatta servicenivån som bestämts. Ingen av dessa två metoder är dock brett använda 

inom den studerade forskningen för lagerstyrning för reservdelar.  

Som nämndes tidigare har inte gardering av osäkerheter behandlats djupare i den litteratur som funnits i 

den fördjupade litteratursökningen. Däremot har aspekter kring gardering mot osäkerheter diskuterats 

på olika sätt. Servicenivåer är något som återkommer inom flera tidskrifter där det främst används för 

diskussion kring utvärdering och jämförelse av lagerstyrningsmetoder. Sani och Kingsman (1997) anser att 

det för reservdelar inte är möjligt att hålla en högre servicenivå än 95 % för reservdelar som har låg och 

oregelbunden efterfrågan, eftersom det skulle leda till orimligt stora lager med för höga kostnader. 

Bacchetti och Saccani (2012) som sammanställt hur företag i praktiken gjorde fram till år 2012 berättar 

att när det kommer till reservdelar använde sig 7 av de 10 företag de studerats sig av säkerhetslager. Detta 

gjordes antingen för alla artiklar, de som var mest kritiska eller de som var A-artiklar, det vill säga de med 

högt volymvärde. do Rego och de Mesquita (2015) utvärderade en (s, Q) metod för fyra önskade 

lagertillgänglighetsnivåer som var 80 %, 90 %, 95 % och 99 %. De anser alltså att det kan vara möjligt med 

högre lagertillgänglighet än 95 %. Sarmah och Moharana diskuterar ledtidens betydelse och anser att den 

påverkar vilka produkter som ska lagerhållas och vilken servicenivå som är lämplig. Huiskonen (2001) 

anser att en reducering av ledtiden kan minska behovet av säkerhetslager. Även kritiskheten för den 

artikel som ska lagerstyras påverkar hur den ska garderas mot säkerheter eftersom artiklar som är mer 

kritiska bör ha högre lagertillgänglighet (Jouni et al., 2011). Även Stoll et al. (2015) instämmer att kritiska 

artiklar bör ha en hög servicenivå.  

6.2 Hur reservdelar ska klassificeras 
I den fördjupade litteraturstudien framkommer det att en klassificering av reservdelar kan ske på flera 

olika sätt och med olika metoder. Vissa metoder och kriterier förekommer dock oftare än andra och 

förespråkas olika starkt av olika författare. Hur reservdelar bör klassificeras kommer därför att klargöras 

genom att bearbeta och analysera den information som sammanställts från den fördjupade 

litteratursökningen ovan i Kapitel 6.1 Vad befintlig litteratur anser om klassificering och lagerstyrning av 

reservdelar. Till hjälp för att åstadkomma detta finns fyra underfrågor som berör klassificering, vilka är de 

underfrågor som presenterades i Kapitel 4. Uppgiftsprecisering.  



MODELLERINGSFAS 
 

- 66 - 
 

6.2.1 Kriterier som är lämpliga att använda för klassificering av reservdelar 
För att kunna avgöra vilka kriterier som är lämpliga att ligga till grund för den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen har forskning inom området studerats. De kriterier som förkommer i den 

fördjupade litteratursökningen är de som valts ut att studeras närmare och analyseras.  

Generellt sett beskriver inte de olika författarna utförligt om anledningarna till varför de väljer de kriterier 

de gör. Snarare väljer de bara ut de kriterier de anser vara viktiga ser detta som motivet till användandet 

av de valda kriterierna. Därför kommer stor vikt vid valet av kriterierna till den teoretiska modellen att 

bygga på andra faktorer. Dessa faktorer är exempelvis hur vanligt förekommer kriterierna är i 

tidskrifterna, hur viktiga de anses vara samt om det är kriterier som förekommit under en lång tidsperiod. 

För att kunna avgöra hur många kriterier som är lämpligt att använda till modellen går det att studera hur 

många kriterier modellerna i den fördjupade litteratursökningen har använt sig av. Av de 18 tidskrifter 

som studerats har författarna i genomsnitt valt att använda sig av 4,2 kriterier med en median på fyra 

stycken. Antalet varierar mellan en till sex kriterier. Två tidskrifter, Chang et al. (2005) och Driessen et al. 

(2014), har enbart använt sig av ett kriterium och detta var kritiskhet. Av de författare som valt flera 

kriterier har vissa av dessa haft kritiskheten som huvudkriterium och sedan underkriterier till detta. 

Vanliga underkriterier är ledtid, specificitet och felfrekvens vilket inbegriper sannolikhet att artikeln går 

sönder. Detta leder fram till att ett lämpligt antal kriterier i den här studien är att använda sig av omkring 

fyra kriterier. Det finns även utrymme att modifiera detta antal genom att arbeta med underkriterier till 

kritiskheten. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid val av kriterier är att enbart välja kriterier som 

anses möjliga att implementera (Roda et al., 2014). 

Som konstaterats ovan är de vanligaste kriterierna kritiskhet, värde, specificitet, efterfrågan, ledtid och 

felfrekvens. Av dessa anses kritiskhet, värde och efterfrågan vara de viktigaste där kritiskheten är det 

viktigaste kriteriet av dem alla. Ett vanligt sätt att beskriva kritiskheten är genom stilleståndskostnaden. 

Det är även dessa kriterier som nämnts redan år 1978 av Gelders och van Looy fram till nutid. Vanligt är 

även att specificitet, ledtid och felfrekvens är underkriterier till kritiskheten. Detta leder fram till att de 

huvudkriterier som väljs ut för den teoretiska lagerstyrningsmodellen är de tre som är vanligast och 

viktigast enligt litteraturen nämligen efterfrågan, värde och kritiskhet. Utöver dessa väljs även fyra 

underkriterier till kritiskhet nämligen specificitet, ledtid, felfrekvens och stilleståndskostnad.  De utvalda 

kriterierna kommer att djupare diskuteras i texten nedan. 

Det första huvudkriteriet, efterfrågan, kan grundas på aspekter som efterfrågevolym, efterfrågemönster 

eller efterfrågefrekvens. I denna studie anses det vara intressant att studera efterfrågefrekvensen, det vill 

säga antal tillfällen en artikel efterfrågas, eftersom det är vanligt att reservdelar är trögrörliga och 

frekvensen därför är ett sätt att beskriva detta. Efterfrågefrekvensen kan mätas per år eller som ett 

medelvärde under ledtid (Bošnjaković, 2010). Eftersom det är reservdelar som ofta har låg efterfrågan 

som står i fokus är det lämpligt att använda efterfrågefrekvensen per år. Det är även ett kriterium som är 

enkelt att studera från efterfrågedata, vilket gör det mer implementeringsvänligt. Detta val medför att 

vissa aspekter gällande efterfrågan inte kommer att tas hänsyn till i modellen. Exempelvis kommer inte 

efterfrågans mönster att studeras som visar på variation och tid mellan beställningar. Anledningen till att 

detta inte tas hänsyn till är för att det är mer komplicerat att studera. Detta kan leda till att modellen inte 

presterar lika väl som om dessa aspekter hade inkluderats. 

Nästa huvudkriterium som har valts ut är värde. Detta anser också litteraturen är ett viktigt kriterium vid 

klassificering för lagerstyrning. Ofta studeras värde i form av definitionen volymvärde. För att beräkna 
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volymvärdet kommer inköpspriset att användas tillsammans med den årliga efterfrågan. Dessa 

parametrar är enkla att ta reda på och göra beräkningar med, vilket underlättar sett ur ett 

implementeringsperspektiv. Eftersom volymvärde även tar hänsyn till artikelns efterfrågevolym kommer 

även denna aspekt med i klassificeringen vilket anses lämpligt eftersom det kan vara intressant att skilja 

på just efterfrågefrekvens och efterfrågevolym.  

Det sista huvudkriteriet är kritiskhet. Detta anses speciellt viktigt för reservdelar enligt litteraturen och 

anses därför nödvändigt att ha med för en klassificering av reservdelar för lagerstyrning. Då kritiskhet är 

ett kvalitativt kriterium är det vanligt med underkriterier för att beskriva en artikels kritiskhet. De 

vanligaste underkriterierna är specificitet, ledtid och felfrekvens. Med specificitet menas att en artikel är 

specifik om den är kundanpassad och därför inte finns direkt tillgänglig på marknaden. En artikel som inte 

är specifik är om den är en standardartikel och därför finns direkt tillgänglig på marknaden. Definitionen 

på ledtid är den tid från att order är lagd till att artikeln är levererad till kund. Felfrekvens innebär 

sannolikheten för att en artikel går sönder och det är därför på detta sätt som kriteriet kommer att 

benämnas. Felfrekvensen i sig används inte eftersom den återspeglar efterfrågan, vilket är ett separat 

kriterium och dubbelanvändning vill undvikas. Dessa tre underkriterier väljs därför även till denna 

lagerstyrningsmodell för att beskriva kritiskhet. Förutom dessa är stillaståndskostnader förknippade med 

kritiskheten och är en viktig aspekt som bör tas med som underkriterium för detta huvudkriterium. Dessa 

kostnader kan förknippas med kostnader som uppstår om en anläggning eller produktionsprocess står 

stilla. Detta eftersom det i många fall är mycket kostsamt om en anläggning står still och därför blir dessa 

artiklar mycket kritiska (Storhagen, 2011). I Figur 11 nedan illustreras de kriterier som valts ut och ligger 

till grund för klassificeringen i den teoretiska lagerstyrningsmodellen. 

 
Figur 11. Kriterier som används för lagerstyrningsmodellen 

6.2.2 Klassificeringsmetoder som ska användas för klassificering av valda kriterier 
Beroende på vilken typ av kriterier som har valts passar olika typer av klassificeringsmetoder. Vissa 

kriterier är kvalitativa och förespråkar därför användandet av en viss typ av klassificeringsmetoder medan 

andra kvantitativa kriterier bättre används tillsammans med andra typer av klassificeringsmetoder. De 

kriterier som valdes för den teoretiska lagerstyrningsmodellen är efterfrågefrekvens, volymvärde och 
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kritiskhet, där kritiskhet följs av fyra underkriterier nämligen specificitet, ledtid, sannolikhet för att artikeln 

går sönder och stilleståndskostnad. För att kunna utvärdera de tre huvudkriterierna behövs en 

klassificeringsmetod för varje kriterium då det framkommer i litteraturen att olika metoder används för 

att studera olika kriterier. 

För att studera huvudkriteriet efterfrågefrekvens är det lämpligt att använda sig av en kvantitativ 

klassificeringsmetod eftersom den kan beräknas genom antalet efterfrågetillfällen per tidsperiod, vilket 

kan som kan uttryckas i numeriska värden. Metoden FSN-klassificering tar hänsyn till hur snabbt artiklarna 

rör sig på lagret, det vill säga frekvensen av årlig efterfrågan, vilket innebär att detta är en lämplig metod 

att använda för detta kriterium. F står för snabbrörliga artiklar, S står för trögrörliga artiklar och N står för 

orörliga artiklar. För att kunna bedöma om en artikel hör till klass F, S eller N måste det därmed sättas upp 

gränser för hur många tillfällen per år som en artikel efterfrågas för att artikeln skall höra till varje klass. 

N som står för orörlig kan innebära att efterfrågan är mycket låg men som ändå ingår i sortimentet. De 

exakta gränserna måste dock sättas unikt för varje företag som väljer att implementera modellen för att 

dessa gränser ska passar deras sortiment för att få en lämplig indelning mellan grupperna F, S och N. 

Efterfrågevolym hade kunnat appliceras i denna modell istället för efterfrågefrekvens men eftersom 

efterfrågevolym ingår i kriteriet volymvärde ansågs det inte nödvändigt. Dessutom är många 

reservdelsartiklar trögrörliga vilket återspeglas av dess efterfrågefrekvens.   

Nästa huvudkriterium är volymvärde. För att studera volymvärdet är den klassiska ABC-klassificeringen 

den mest använda, då den är effektiv och enkel att förstå och använda. Som ensam metod hävdar 

litteraturen att den inte är tillräcklig, men att den ändå är användbar att utvärdera tillsammans med andra 

metoder. Det är även en välkänd metod vilket gör den lättare att använda. Volymvärde fås ut genom att 

multiplicera värde med årlig efterfrågan. Inköpspris används som definition på värde eftersom det är 

något som ofta finns tillgängligt utan att ytterligare beräkningar behövs. Detta beräknas för varje artikel 

och som sedan rankas i en lista från högst till lägst. Genom att studera denna lista och tilldela varje artikel 

en procentsats av det totala volymvärdet för sortimentet kan lämpliga grupper för dessa bestämmas. 

Detta kan illustreras i ett histogram för att tydligare se de intervall som finns i artikeldatan, vilket 

exempelvis även används av Porras och Dekker (2008). De artiklar som klassas som A-artiklar ska vara få 

men stå för en hög procentandel av värdet. C-artiklar är många men har låg procentuell andel av det totala 

värdet var för sig. B-artiklar blir dem som befinner sig emellan A- och C-artiklar. 

Huvudkriteriet kritiskhet har i litteraturen ofta utvärderats med hjälp av en VED-klassificering, enligt den 

fördjupade litteraturstudien. VED-klassificering har blivit en välkänd metod för detta ändamål (Cavalieri 

et al., 2008; Bacchetti & Saccani, 2012; Roda et al., 2014). Eftersom denna klassificeringsmetod utvärderar 

en artikel efter dess kritiskhet är VED enkel att förstå. VED-klassificering delar in artiklar i vitala (V), 

essentiella (E) och önskvärda (D) där vitala artiklar är de mest kritiska, essentiella mindre kritiska och 

önskvärda ytterligare mindre kritiska. Denna metod är dock kvalitativ vilket gör den mer krävande. För att 

få bukt med detta har därför ett antal underkriterier valts för att kunna definiera vilken klass en artikel 

skall sorteras in i. Detta blir därmed en typ av multikriterieanalys som används för att utvärdera kriteriet 

kritiskhet. Trots att dessa är komplexa och kan innebära mycket arbete hävdar litteraturen att detta är 

det bästa sättet för att klassificera reservdelar för lagerstyrning för att få lämpliga klasser. De studerade 

underkriterierna är specificitet, ledtid, sannolikhet för att artikeln går sönder och stilleståndskostnad. För 

att väga samman underkriterier har flertalet tidskrifter, exempelvis Molenaers et al. (2012), använt AHP 

som metod för att väga samman dessa på ett flexibelt sätt där kvantitativa samt kvalitativa aspekter kan 

kombineras. Denna metod är dock mycket komplex i sig att använda som Bacchetti och Saccani (2012) 
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också hävdar. För att minska denna komplexitet, då redan multikriterieanalys kommer att användas som 

i sig är komplex, och göra modellen mer användarvänlig används istället en annan multikriteriemodell 

som föreslås av Cavalieri et al. (2008). Denna består av att göra en VED-klassificering baserat på 

poängsättning av olika underkriterier och genom att bestämma gränser för dessa klasser kan en artikel 

definieras som en V, E eller D artikel. En artikel får därmed en totalpoäng som ligger i spannet från sju till 

tolv poäng, då den får en, två eller tre poäng för varje underkriterium. Det är totalpoängen som avgör 

vilken klass en artikel tilldelas. Hur detta görs presenteras i Tabell 6 nedan. Dessa gränser kan behöva 

revideras då den implementeras på ett företag. 

Tabell 6. Poängsättning av underkriterier till kriteriet kritiskhet på artikelnivå 

Underkriterium Poängsättning 

1 poäng 2 poäng 3 poäng 

Specificitet - Kundspecifik Standardartikel 

Ledtid - Lång Kort 

Sannolikhet för att artikeln går sönder - Hög Låg 

Stillaståndskostnad Hög - Låg 

 

V E D 

7-8 poäng 9-10 poäng 11-12 poäng 

 

Denna metod tar inte hänsyn till inbördes viktningar förutom i fallet med stilleståndskostnad. Här finns 

möjlighet att ge viktning eftersom detta anses vara det viktigaste underkriteriet för kritiskheten då 

kostnad alltid är viktigt för både kund och företag. En viktning med hjälp av poängsättning istället för att 

ge procentuella viktningar till varje underkriterium gör det lättare att implementera och använda på ett 

företag, samtidigt som de olika aspekterna kring kritiskhet involveras. Detta anses viktigare än att föreslå 

en komplex metod som eventuellt blir noggrannare, även Bacchetti och Saccani (2012) intygar att många 

teoretiska lagerstyrningsmodeller inte blir implementerade just på grund av dess komplexitet. Därför är 

det lämpligt att inte göra modellen mer komplicerad än nödvändigt.  

De klassificeringsmetoder som slutligen används för de valda kriterierna är därmed: FSN-klassificering som 

används för kriteriet efterfrågefrekvens, ABC-klassificering som används för kriteriet volymvärde och VED-

klassificering med poängsättning som används för kriteriet kritiskhet. Detta illustreras även i Figur 12 

nedan.  

 

Figur 12. Kriterier tillsammans med tillhörande klassificeringsmetoder 
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6.2.3 Klasser som framkommer enligt klassificeringsmetoderna 
Klasserna som väljs ut till den teoretiska lagerstyrningsmodellen ska bygga på de klassificeringsmetoder 

som använts med hänsyn till de utvalda kriterierna. De metoder som valts ut är FSN-klassificering som 

används för kriteriet efterfrågefrekvens, ABC-klassificering som används för kriteriet volymvärde och VED-

klassificering med poängsättning som används för kriteriet kritiskhet med underkriterierna specificitet, 

ledtid, sannolikhet att artikeln går sönder och stilleståndskostnad. I VED-klassificeringen med 

poängsättning tas det hänsyn till underkriterierna vilket innebär att resultatet blir tre klasser vital (V), 

essentiell (E) och önskvärd (D). Gällande FSN-klassificering kommer även denna att resultera i tre klasser 

nämligen snabbrörliga (F), trögrörliga (S) och orörliga (N). Den tredje modellen som använts är ABC-

klassificering som mynnar ut i tre klasser A, B, och C baserat på volymvärdet. Totalt sett finns det 3x3x3 

klasser som kan kombineras ihop till 27 klasser, som Bošnjaković (2010) och Stoll et al. (2015) har gått till 

väga. En prioritering är fördelaktigt att använda eftersom vissa artiklar är viktigare än andra och det är 

dessa som mest energi och resurser borde läggas på (Storhagen, 2011; Olhager, 2000). VED-klassificering 

tar hänsyn till prioritering eftersom de vitala artiklarna är de mest kritiska och ska gå före de andra 

artiklarna. Även essentiella artiklar är viktigare än de önskvärda. Därför tar VED-klassificeringen 

automatiskt hänsyn till prioriteringsordning och eftersom kritiskhet är det viktigaste kriteriet är det logiskt 

att indelningen av klasserna utgår från VED. Därefter går det att se till både FSN-klassificering och ABC-

klassificering. Gelders och van Looy (1978) valde att göra en FSN-klassificering och därefter gör en 

ytterligare indelning för ABC-klassificeringen. Detta tillvägagångsätt kommer att tillämpas även i denna 

modell. Detta resulterar i en modell som består av tre olika klassificeringsmetoder som hierarkiskt bygger 

på varandra.  

Eftersom kritiskheten är det viktigaste kriteriet av dem alla och förespråkas vara det kriterium som främst 

avgöra styrningen av en artikel bör VED-klassificeringen utföras först. Därefter följer FSN-klassificeringen 

av efterfrågefrekvensen eftersom det är vanligt att reservdelsartiklar är trögrörliga, eller har varierande 

efterfrågefrekvens, och det därför är lämpligt att studera denna frekvens. Den sista 

klassificeringsmetoden som utförs är ABC-klassificeringen som studerar volymvärde. Detta liknar även det 

sätt som Gelders och van Looy (1978) gick tillväga i sin studie, vilket ytterligare tyder på att det är passande 

att först utföra en FSN-klassificering innan en ABC-klassificering. En artikel klassas därför först in enligt 

VED-klassificering, sedan enligt FSN-klassificering och tillslut enligt ABC-klassificering. Detta resulterar i 

Figur 13 nedan där det finns 27 olika klasser numrerade vilka symboliserar alla de möjliga kombinationer 

som uppkommer från de tre klassificeringsmetoderna.  

 

Figur 13. Resulterande klasser efter valda klassificeringsmetoder; VED, FSN och ABC 
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6.2.4 Klassificeringsmodellens klassers lämplighet för lagerstyrning 
Vid en klassificering är det viktigt att klasserna har valts på ett sätt som möjliggör att dessa går att 

lagerstyra på olika sätt och att indelningen faller ut naturligt i olika lagerstyrningsmetoder. Därför är det 

viktigt att se kopplingar mellan klasserna och dess karaktäristik med lagerstyrningens förutsättningar. 

Bacchetti och Saccani (2012) berättar att kopplingen mellan klassificering och lagerstyrning för reservdelar 

ofta saknas och att många teoretiska modeller som tagits fram antingen är för generella för att vara 

praktiskt användbara eller för specifika för att kunna appliceras på andra fallstudier. De berättar även att 

många studier inte föreslår några konkreta lagerstyrningsmetoder, utan fokuserar på den kvalitativa 

aspekten för att ge riktlinjer kring hur styrningen av reservdelar bör ske. (Bacchetti & Saccani, 2012) Detta 

stämmer även överens med vad som framkom ur den fördjupade litteratursökningen där det många 

gånger saknades motiveringar kring varför en lagerstyrningsmetod valts. Ett fåtal studier förklarar 

sambanden mellan klasserna och lagerstyrningen men i många fall väljer bara författarna en 

lagerstyrningsmetod utan hänsyn till klassificeringen. Vanligt är även att den lagerstyrningsmetod som 

valts används för samtliga klasser. Detta faktum gör det svårare att ta hjälp av litteraturen för att se 

kopplingar mellan klassernas karaktäristik och lagerstyrningens förutsättningar.  

En koppling som går att se är att många lagerstyrningsmetoder bygger på ledtid och efterfrågan samt 

antaganden om dessa och båda dessa faktorer ingår som kriterier, vilka ligger till grund för klasserna. 

Detta innebär att efterfrågan och ledtiden fångas upp i den teoretiska lagerstyrningsmodellen. En annan 

koppling som går att se är kopplingen mellan säkerhetslager och kritiskhet. Vid en VED-klassificering 

grupperas artiklarna efter hur kritiska de är, i prioriteringsordning, vilket innebär att de artiklar som är 

mer kritiska ska ha en högre servicenivå och således ett högre säkerhetslager. Andra kopplingar som går 

att göra hänger ihop med en artikels volymvärde och hur mycket det kostar att hålla på lager vilket 

motiverar olika sätt att lagerstyra (Oskarsson et al., 2013). Även storleken på en artikels efterfrågan 

påverkar om den bör lagerhållas eller ej (Sani & Kingsman, 1997) och hur stora kvantiteter som bör 

beställas (Bošnjaković, 2010). Dessa kopplingar går att göra eftersom den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen består av en ABC-klassificering som behandlar volymvärde och en FSN-

klassificering som behandlar efterfrågan, vilket klasserna också är uppbyggda av.  

Däremot går det att se att de 27 klasser som modellen innehåller kan grupperas eftersom flera klasser 

kan styras likadant. Stoll et al. (2015) berättar att av de 27 klasser som de kom fram till i sin studie kan 

klasserna antingen styras separat eller grupperas och styras linkande, beroende på vad företaget som ska 

implementera modellen föredrar. Dock rekommenderas att klasserna ska slås ihop om de ska användas 

till lagerstyrning. Även Bošnjaković (2010) som tagit fram 27 klasser delar upp dessa i tre olika 

lagerstyrningsmetoder utefter om de en, flera eller ingen artikel ska hållas på lager. Klasserna kommer 

därför att delas upp i färre klasser för att finna lagerstyrningsmetoder som passar för flertalet klasser. 

Sammanfattningsvis går det att säga att om fler klasser kan styras på samma sätt borde de tillhöra samma 

klass. Därför kommer fler klasser att slå samman för att bättre kunna matchas med passande 

lagerstyrningsmetoder. Färre klasser är även mer hanterligt (Oskarsson et al., 2013). Nedan följer ett en 

indelning av de 27 klasserna i färre klasser för att de lättare ska kunna tilldelas en passande 

lagerstyrningsmetod. Nedan presenteras de klasser som kommer att ligga till grund för lagerstyrningen. 

Klass 1. Vitala artiklar (V) 

De vitala artiklarna har som tidigare konstaterats högst prioritet eftersom de är de mest kritiska artiklarna. 

Ett sätt att ge kritiska artiklar högre prioritet är att ge dem hög tillgänglighet, vilket innebär att de kan ges 

en mycket hög servicenivå eller till och med lagerhållas hos kund (Huiskonen, 2001; Kareem & Lawal, 
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2015). Detta är starka indikationer på att vitala artiklar borde styras på samma sätt eftersom kritiskheten 

står över efterfrågefrekvens (FSN-klassificering) och volymvärde (ABC-klassificering), vilket leder fram till 

att vitala artiklar därför borde tillhöra samma klass.  

Klass 2. Essentiella (E) artiklar som är snabbrörliga (F) 

Artiklar som är essentiell och snabbrörliga är både viktiga för kund samt har hög efterfrågan. Torgersen 

och Sakkestad (1984) skiljer på snabb- och trögrörliga reservdelar genom att sätta upp villkor för 

efterfrågan. Jouni et al. (2011) anser att snabbrörliga reservdelar kan styras med vanliga 

lagerstyrningsmetoder. Även Mattsson och Jonsson, (2003) skiljer på snabbrörliga och trögrörliga artiklar 

och föreslår att de ska styras olika. Detta tyder på att det är lämpligt att dela upp de snabbrörliga och 

trögrörliga artiklarna i olika lagerstyrningsklasser. 

Det är vanligt att ett fåtal artiklar står för en stor del av omsättningen medan en stor del av artiklarna står 

för en liten del av omsättningen, vilket medför att de borde styras på olika sätt beroende på dess 

volymvärde (Olhager, 2000; Storhagen, 2011). Det är därför lämpligt att dela in klass 2 i delklasser för att 

styra dem på olika sätt och därmed få mest lämpliga styrningen för varje typ av artikel.  

Klass 2a. A-artiklar Klass 2b. B-artiklar Klass 2c. C-artiklar 
Artiklar med högt volymvärde Artiklar med medelhögt 

volymvärde 
Artiklar med lågt volymvärde 

 

Klass 3. Essentiella (E) artiklar som är trögrörliga (S)  

Även denna grupp bygger på essentiella artiklar som är kritiska för kunderna. Däremot är de i detta fall 

trögrörliga vilket innebär att de har en låg efterfrågefrekvens. Torgersen och Sakkestad (1984) samt 

Mattsson och Jonsson (2003) anser att trögrörliga artiklar ska skiljas från snabbrörliga. För trögrörliga 

artiklar uppkommer en annan typ av lagerstyrningsfrågor som snarare behandlar om en eller ingen artikel 

ska hållas på lager, varvid dessa borde separeras från högrörliga artiklar (Gelders & van Looy, 1978; Sani 

& Kingsman, 1997). Gelders och van Looy (1978) anser att majoriteten av de grupper från ABC-

klassificeringen som ligger under trögrörliga artiklar ska styras likadant. Detta leder till att klass 3 inte 

behöver delas upp i fler klasser.   

Klass 4. Önskvärda (D) artiklar som är snabbrörliga (F) 

Önskvärda artiklar är mindre kritiska för kunderna än essentiella, vilket tyder på att dessa bör lagerstyras 

separat från de essentiella. Denna klass innehåller dock snabbrörliga artiklar som har högre prioritet än 

trögrörliga artiklar eftersom de medför ett större bidrag till omsättningen (Storhagen, 2011). Enligt samma 

resonemang som för essentiella artiklar bör snabbrörliga artiklar styras separat enligt deras volymvärde. 

Detta innebär att även dessa delas in i tre underklasser som ses nedan.  

Klass 4a. A-artiklar Klass 4b. B-artiklar Klass 4c. C-artiklar 
Artiklar med högt volymvärde Artiklar med medelhögt 

volymvärde 
Artiklar med lågt volymvärde 

 

Klass 5. Önskvärda (D) artiklar som är trögrörliga (S) 

Önskvärda artiklar är mindre kritiska än essentiella artiklar vilket tyder på att dessa ska lagerstyras separat. 

I denna klass är artiklarna även trögrörliga vilket innebär att de har lägre prioritet än snabbrörliga artiklar 

som omsätter oftare. Gelders och van Looy (1978) nämner, liksom tidigare, att trögrörliga artiklar kan 
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styras liknande oavsett vilken volymvärdesklass som artikeln tillhör. För trögrörliga artiklar uppkommer 

en annan typ av lagerstyrningsfrågor som snarare behandlar om en eller ingen artikel ska hållas på lager, 

varvid dessa borde separeras från högrörliga artiklar (Gelders & van Looy, 1978; Sani & Kingsman, 1997).  

Klass 6. Essentiella (E) artiklar och önskvärda (D) artiklar som är orörliga (N)  

Denna klass innefattar de artiklar som är orörliga (N) och essentiella (E) eller önskvärda (D). Eftersom 

dessa artiklar inte har någon efterfrågan eller extremt låg efterfrågan borde de behandlas och styras på 

samma sätt.  Stöd till detta finns i Jounis et al. (2011) studie där de säger att om en artikel inte har någon 

efterfrågan spelar det ingen roll om den har ett högt eller lågt värde. Detta talar för att en orörlig 

efterfrågan går före andra kriterier ur lagerstyrningssynpunkt. I studien av Gelders och van Looy (1978) 

definierade de orörliga artiklar som artiklar med en efterfrågan lägre än två stycken per år. Cavalieri et al. 

(2008) å andra sidan definierade orörliga artiklar som artiklar med ingen efterfrågan alls, men som finns 

med i produktsortimentet. De nämner även att hur orörliga efterfrågan ska definieras beror på fall för fall 

och att kvantiteten kan variera. Oavsett hur orörliga artiklar definieras innebär det i slutändan att 

efterfrågan är extremt låg. För denna modell kommer orörliga artiklar att definieras som då efterfrågan 

är mindre än ett per år, för att skilja denna från trögrörliga artiklar.  

Sammanställning av klasser för lagerstyrning 

De 27 klasser som framkom enligt klassificeringen och dess kriterier har därmed grupperats och slutligen 

resulterat i sex stycken klasser anpassade för lagerstyrning. Nedan i Figur 14 presenteras de sex olika 

lagerstyrningsklasserna. Klassificeringsmodellen därmed fastställd, däremot finns möjlighet för artiklar 

som byter karaktäristik att byta den klass de tillhör. Därför är det lämpligt att regelbundet uppdatera 

informationen kring varje artikel för att säkerställa att den fortfarande passar för den klass den har klassats 

in i.  

 

 

Figur 14. Klasser för lagerstyrning 
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6.3 Hur de olika klasserna för reservdelar ska lagerstyras 
Eftersom reservdelar skiljer sig mycket i karaktäristik kommer de att vara lämpade att lagerstyras på olika 

sätt, vilket framkommer ur den fördjupade litteraturstudien samt vid klassificeringen av artiklarna. I 

tidigare steg har det besvarats hur reservdelar kan klassificeras för att på detta sätt kunna lagerstyra 

reservdelar med liknande karaktäristik på liknande sätt. För att ta reda på hur dessa klasser ska lagerstyras 

kommer följande två underfrågor att besvaras som tagits fram i Kapitel 4. Uppgiftsprecisering.  

6.3.1 Lagerstyrningsmetoder som ska användas för respektive klass 
Sammantaget går det att konstatera att både (s, S) metoden och (s, Q) metoden är vanligast att använda 

för lagerstyrning av reservdelar. Vid analys av den fördjupade litteratursökningen framkom det att något 

fler studier förespråkar (s, S) metod med variationen (S-1, S) än (s, Q) metod med variationen (s, nQ). 

Axsäter (1991) och Silver et al. (1998) säger att då lagerstyrningsmetoderna jämförs går det dock att 

konstatera att det bästa (s, S) systemet är lika bra som det bästa (s, Q) systemet. Ur en strikt teoretisk 

synvinkel är det ofta bättre att använda en (s, S) metod, men att i praktiken där parametrarna s, och S 

respektive s och Q är svåra att optimera, gör det ingen stor skillnad. En nackdel med (s, S) metoden är att 

den orderkvantitet som beställs från leverantör kan variera vilket i många fall inte uppskattas från 

leverantören samt kan leda till frekventa misstag. (Axsäter, 1991; Silver et al., 1998) Det finns även inga 

enkla sätt att beräkna nivåerna s och S i praktiken enligt Sani och Kingsman (1997). Istället anser Olhager 

(2000) samt Oskarsson et al. (2013) att ett (s, Q) system är lätt att använda och administrera. För 

trögrörliga artiklar som har poissonfördelad efterfrågan är (S-1, S) en passande metod (Segerstedt, 1994). 

För ett (s, Q) system kan kvantiteten sättas till Q=1, kallat enhetskvantitet, och därmed kan den även vara 

lämplig för artiklar med mycket låg efterfrågan som är poissonfördelad, precis som en (S-1, S) metod 

(Molenaers et al., 2012). Med utgångspunkt i att (s, Q) metodens prestanda kan likställas vid (s, S) 

metodens, att det är enkelt att använda, att en fast orderkvantitet är fastställd vilket förenklar arbetet 

med leverantör, och att (s, Q) metoden används för styrning av reservdelar i litteraturen, kommer denna 

lagerstyrningsmetod att väljas för de reservdelar som ska lagerhållas. Då efterfrågan är snabbrörlig (F), 

det vill säga med en hög efterfrågefrekvens, bestäms orderkvantiteten Q med hjälp av EOQ eftersom EOQ 

är bäst lämpad för detta. Eftersom avrundningar kring den optimala orderkvantiteten inte påverkar 

kostnaden nämnvärt (Olhager, 2000) kan EOQ användas även om antaganden kring stabil efterfrågan inte 

uppfylls (Bjørnland et al., 2003). En annan fördel med EOQ är att den är enkel att använda (Axsäter, 1991). 

Då efterfrågan är trögrörlig (S), rekommenderas att orderkvantiteten sätts till enhetskvantiteter, vilket 

motsvarar ett (S-1, S)-system som anses vara det mest passande för lågfrekventa artiklar. Den 

lagerstyrningsmetod som kommer väljas för de klasser som anses ska lagerhållas centralt kommer därför 

att styras med hjälp av en (s, Q) metod med antingen kvantiteten Q=1, det vill säga enhetskvantitet, eller 

en högre kvantitet om EOQ ifall artikeln ska lagerhållas. Gällande enhetskvantiteter ska artikeln beställas 

med en enhet i taget, men det finns undantag om artikeln alltid säljs i en viss kvantitet, exempelvis fyra 

och då är det denna kvantitet som ska beställas. 

Utifrån vad som framkommit tidigare finns det olika aspekter som påverkar om en artikel ska lagerhållas 

eller inte, var den ska lagerhållas samt vilken lagerstyrningsmetod som är passande. Därför måste 

lagerstyrningen baseras på dessa aspekter. Oskarsson et al. (2013) berättar att det inte alltid är självklart 

att bestämma hur olika klasser ska lagerstyras. Då de olika kriterierna inom samma klass förespråkar 

samma typ av styrning är det enkelt däremot kan en styrkonflikt uppstå ifall klasserna förespråkar olika 

typer av styrning. Därför kommer olika argument att vägas emot varandra ifall en styrkonflikt uppstår i 

någon av klasserna och den typ av styrning som anses mest passande för klassen kommer att väljas. Här 
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kommer hänsyn tas till prioriteringsordningen i klassificeringen där kritiskheten är det viktigaste kriteriet 

för reservdelar och därför prioriteras högst. Nedan i Tabell 7 ses en kort förklaring av de 

lagerstyrningsmetoder som kan användas för lagerstyrning av de olika klasserna.  

Tabell 7. Möjliga lagerstyrningsmetoder att välja mellan 

Alternativ När det ska användas 

Kundorder Då en artikel inte ska lagerhållas 

(s, Q) Då en artikel ska lagerhållas och Q = EOQ 

(s, nQ) Då en artikel ska lagerhållas enligt enhetskvantitet, (Q = 1) 

 

Klass 1. Vitala artiklar (V) 

Klass 1 innehåller de artiklar som är vitala, det vill säga de mest kritiska 

reservdelarna. Stoll et al. (2015) berättar att de vitala artiklarna är mycket kritiska 

för slutkunden och därför skall finnas tillgängliga för kunden direkt (Stoll et al., 2015). Även Storhagen 

(2011) samt Kareem och Lawal (2015) berättar att en artikel som är väldigt kritisk måste finnas tillgänglig 

åt kund. De berättar att detta är anledningen till varför kritiska artiklar bör lagerhållas. Huiskonen (2011) 

och Stoll et al. (2015) instämmer i att vitala artiklar bör lagerhållas, dock anser det att det är lämpligast 

ifall dessa lagerhålls nära kund eller hos kund och inte på ett centraliserat lager. Tidigare har nämnt att 

vitala artiklar är de artiklar som står högst på prioriteringsordningen eftersom konsekvenserna att 

artiklarna inte finns tillgängliga då de behövs kan vara förödande i form av höga stilleståndskostnader. 

Därför kommer alla vitala artiklar att tillhöra samma klass för att kunna prioriteras på samma sätt. Detta 

stämmer överens med vad Huiskonen (2001) och Storhagen (2011) säger att om en artikel är kritisk 

prioriteras det högre än vad artikeln är värd och att det är viktigare att artikeln finns tillgänglig. Bošnjaković 

(2010) anser att lager bör hållas för kritiska artiklar även för de artiklar som har låg eller orörlig efterfrågan. 

Detta leder fram till att oavsett värde eller efterfrågevolym är det kritiskheten som går före och gör att 

artikeln måste finnas tillgänglig för kund omedelbart.  

Sammanfattningsvis bör vitala artiklar, oavsett efterfrågefrekvens eller volymvärde, lagerhållas för att 

finns direkt tillgängliga för kund. Eftersom en central lagerhållning inte anses var lämplig för dessa artiklar, 

på grund av dess kritiskhet, rekommenderas att de istället lagerhållas hos kund. Detta innebär att då ett 

behov uppstår hos kund och en order inkommer bör artikeln beställas till den kvantitet som kunden 

önskar, det vill säga efter kundorder. Detta illustreras i Tabell 8 nedan.  

Tabell 8. Lagerstyrningsmetod för klass 1 

Klass Lagerstyrningsmetod När den ska beställas Hur mycket som ska beställas 

1 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder 

 

Klass 2. Essentiella (E) artiklar som är snabbrörliga (F)  

Huiskonen (2001), Storhagen (2011) samt Kareem och Lawal (2015) berättar att en 

artikel som är kritisk måste finnas tillgänglig för kund. De berättar att detta är 

anledningen till varför kritiska artiklar bör lagerhållas. De ska även inspekteras ofta för att säkerställa att 

tillfredställande lagernivåer finns (Driessen et al., 2014) Stoll et al. (2015) anser också att tillgängligheten 

är viktig för att artiklarna ska kunna levereras snabbt. Stoll et al. (2015) fortsätter med att essentiella 
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artiklar ska lagerhållas för att de är tillräckligt kritiska men inte tillräckligt kritiska för att behöva hållas hos 

kund. Detta är skillnaden mellan vitala och essentiella artiklar.  

Att de är snabbrörliga innebär att de bidrar till större omsättning vilket gör att de är mer intressanta ur 

lagerstyrningsperspektiv och även är viktigare ur ett leveransserviceperspektiv (Olhager, 2000; Mattsson 

& Jonsson, 2003). Gelders och van Looy (1978) anser att för snabbrörliga reservdelar kan EOQ användas, 

dock är det viktigt att parametrarna till EOQ uppdateras. Även Jouni et al. (2011) anser att snabbrörliga 

reservdelar kan styras med vanliga lagerstyrningsmetoder. 

Det är vanligt att ett fåtal artiklar står för en liten del av omsättningen medan en stor del av artiklarna står 

för en liten del av omsättningen vilket medför att de borde styras på olika sätt (Olhager, 2000; Storhagen, 

2011). Eftersom de är viktiga för kund är de lämpligt att därför dela in denna klass i delklasser för att styra 

dem på olika sätt och därmed få mest lämpliga styrningen för varje typ av artikel.  

Klass 2a. A-artiklar 

A-artiklar är artiklar med högt volymvärde som därmed står för en stor del av omsättningen. Storhagen 

(2011) anser att det inte är helt lätt att bedöma om denna typ av artiklar ska hållas på lager eller ej. Detta 

beror på att de är dyra att lagerhålla, samtidigt som det även är fördelaktigt att de finns tillgängliga då de 

står för en stor del av omsättningen. Stoll et al. (2015) anser att de hellre ska beställas på kundorder för 

att minska kapitalbindningen. Oskarsson et al. (2013) påstår också att om syftet med styrningen är att 

minska kapitalbindningen ska A-artiklarna beställas hem ofta eftersom de är dyrast att hålla i lager samt 

ha lågt säkerhetslager. Däremot kan mycket tid läggas på att säkerhetsställa att materialförsörjningen 

fungerar väl. Huiskonen (2001) och Storhagen (2011) säger dock att om en artikel är kritisk går det före 

vad artikeln är värd och att det är viktigare att artikeln finns tillgänglig. A-artiklarna är de som står för en 

stor del av företagets årliga omsättning och därför är dessa ur ett leveransserviceperspektiv extra viktiga. 

De bör därför hållas på lager och ha både hög lagertillgänglighet och kort leveranstid. (Olhager, 2000; 

Mattsson & Jonsson, 2003; Storhagen, 2011) 

Då artiklarna anses vara tillräckligt kritiska för kunderna, väger det över de kostnadsbesparingar som kan 

uppnås vid minskad lagertillgänglighet kommer dessa artiklar att lagerhållas med god lagertillgänglighet. 

Eftersom de är snabbrörliga passar mer traditionella lagerstyrningsmetoder och (s, Q) kan därför användas 

tillsammans med en beräknad orderkvantitet med hjälp av formeln för EOQ.  

Klass 2b. B-artiklar 

B-artiklarna bör ligga mellan A och C sett ur en leveransservicesynvinkel (Storhagen, 2011). Ingen mer 

information än detta har funnits i den fördjupade litteratursökning som skulle stödja ett annat 

förhållningssätt. Då det nedan framkommer att C-artiklarna ska styras med samma metod som A-

artiklarna eftersom de är lika kritiska kommer även B-artiklarna att styras med (s, Q) system och EOQ för 

att bestämma orderkvantiteten.  

Klass 2c. C-artiklar 

Storhagen (2011) anser att C-artiklarna kan ha lägre lagertillgänglighet och längre leveranstid, medan 

Olhager (2000) förespråkar att dessa styrs av kundorder. Artiklarna är dock lika kritiska som A- och B-

artiklar då dessa också är essentiella artiklar vilket tyder på att detta inte är ett lämpligt sätt att lagerstyra 

dem på. Huiskonen (2001) förespråkar att denna typ av artiklar som har hög kritiskhet och lågt värde ska 

ha stora orderkvantiteter. Detta arbetssätt minskar administrativa kostnader. Stora orderkvantiteter 

hänger samman med vad Oskarsson et al. (2013) förespråkar eftersom de säger att C-artiklar bör beställas 
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mer sällan med ett lättadministrerat beställningspunktssystem eftersom de inte är dyra att hålla på lager 

även i stora volymer. Av dessa anledningar kommer denna klass att styras med hjälp av ett (s, Q) system 

eftersom de ska lagerhållas och med hjälp av EOQ eftersom de med fördel beställas i stora kvantiteter. I 

Tabell 9 nedan presenteras lagersyrningsmetoden för klass 2.  

Tabell 9. Lagerstyrningsmetod för klass 2 

Klass Lagerstyrningsmetod När den ska beställas Hur mycket som ska beställas 

2a (s, Q) Vid beställningspunkt EOQ 

2b (s, Q) Vid beställningspunkt EOQ 

2c (s, Q) Vid beställningspunkt EOQ 

 

Klass 3. Essentiella (E) artiklar som är trögrörliga (S)  

Precis som i tidigare klass är dessa artiklar essentiella och bör enligt Stoll et al. 

(2015) kunna levereras snabbt till kund. Detta innebär att essentiella artiklar bör 

lagerhållas för att de är tillräckligt kritiska men inte tillräckligt kritiska för att behöva hållas hos kund. 

Förutom detta är artiklarna i denna klass även trögrörliga. Gelders och van Looy (1978) anser att 

trögrörliga artiklar ska lagerhållas i enhetskvantiteten eller inte alls. På grund av kritiskheten för denna 

klass anses alternativet att inte lagerhålla klass 3 artiklar inte vara lämpligt. Även Sani och Kingsman (1997) 

anser att om efterfrågan är större än ett per år ska reservdelen lagerhållas. Gelders och van Looy (1978) 

anser vidare att trögrörliga artiklar inte bör lagerhållas i stora antal eftersom detta leder till onödiga 

lagringskostnader. Bošnjaković (2010) anser att trögrörliga artiklar kan styras enligt principen en på lager. 

Däremot passar inte formler som EOQ eftersom de är just trögrörliga och värdet på EOQ kan hamna på 

exempelvis 0,01, vilket inte ger ett rättvisande underlag för lagerstyrning (Gelders & van Looy, 1978).  

Trots att volymvärde förespråkar en differentierad styrning (Bjørnland et al., (2003) har det inte lika stor 

betydelse för artiklar med väldigt låg efterfrågan eftersom påverkan på omsättningen är låg (Jouni et al., 

2011). Därför kommer de inte att delas upp enligt volymvärdesklasser som för klass 2.  

Sammantaget ska denna klass hållas på lager. EOQ anses dock inte lämpligt för att bestämma 

orderkvantiteten. Istället bör orderkvantiteten sättas till en enhet för dessa artiklar (Molenaers et al., 

2012). På grund av att kvantiteten endast är en styck är det möjligt att det vid större beställningar blir 

problem att nå upp till beställningspunkten s. Därför används varianten (s, nQ) metoden för att möjliggöra 

beställningar av multipler av Q om detta skulle behövas. Eftersom de är kritiska bör de inspekteras ofta 

(Driessen et al., 2014). Detta presenteras även nedan i Tabell 10.  

Tabell 10. Lagerstyrningsmetod för klass 3 

Klass Lagerstyrningsmetod När den ska beställas Hur mycket som ska beställas 

3 (s, nQ) Vid beställningspunkt Enhetskvantitet 

 

Klass 4. Önskvärda (D) artiklar som är snabbrörliga (F)  

Önskvärda artiklar är mindre kritiska än essentiella. Artiklar som är kritiska har 

höga krav på att finnas tillgängliga åt kund (Kareem & Lawal, 2015; Stoll et al., 

2015). Detta innebär att önskvärda artiklar inte har lika höga krav på tillgänglighet som essentiella. Ett av 

underkriterierna till kritiskheten är specificitet där en låg specificitet, det vill säga en standardartikel, 
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bidrar till lägre kritiskhet. Stoll et al. (2015) pratar om just standardartiklar också säger att dessa har lägre 

incitament till att hållas på lager. Stoll et al. (2015) fortsätter att berätta att önskvärda artiklar är onödiga 

att lagerhålla eftersom de inte är kritiska nog, och att en brist därför inte innebär några stora 

konsekvenser. Huiskonen (2001) däremot anser att önskvärda artiklar passar att lagerhållas centraliserat. 

Driessen et al. (2014) instämmer och berättar att även önskvärda artiklar behöver ha lagertillgänglighet 

för att skapa större flöden och bidra till en högre servicenivå. Däremot ska artiklarna inspekteras mer 

sällan än vad kritiska artiklar ska. Det går att inse att författarna har skilda meningar kring om önskvärda 

artiklar ska lagerhållas eller inte. Däremot har inte författarna ovan tagit hänsyn till de önskvärda 

artiklarnas efterfrågan eller volymvärde. Därför går det inte att ta ett lagerstyrningsbeslut byggt på 

ovanstående information, utan hänsyn måste tas till klassens efterfrågan samt volymvärde tillsammans 

med dess lägre kritiskhet.  

Efterfrågan för artiklarna i klass 4 är även snabbrörlig. Att artiklarna är snabbrörliga innebär att de bidrar 

till större omsättning vilket gör att de är mer intressanta ur lagerstyrningsperspektiv och även är viktigare 

ur ett leveransserviceperspektiv (Olhager, 2000; Mattsson & Jonsson, 2003). Gelders och van Looy (1978) 

anser att för snabbrörliga reservdelar kan EOQ användas, dock är det viktigt att parametrarna till EOQ 

uppdateras. Även Jouni et al. (2011) anser att snabbrörliga reservdelar kan styras med vanliga 

lagerstyrningsmetoder. Huiskonen (2001) tillägger att för just önskvärda artiklar är det lämpligt att 

använda de traditionella metoderna. Att artiklarna är snabbrörliga förespråkar därmed att de bör hållas 

på lager.  

Det är vanligt att ett fåtal artiklar står för en liten del av omsättningen medan en stor del av artiklarna står 

för en liten del av omsättningen vilket medför att de borde styras på olika sätt (Olhager, 2000; Storhagen, 

2011). Det är därför lämpligt att dela in klass 4 i delklasser för att styra dem på olika sätt och därmed få 

mest lämpliga styrningen för varje typ av artikel. Hur de olika delklasserna kommer att styras presenteras 

även nedan i Tabell 11.  

Klass 4a. A-artiklar 

A-artiklar är artiklar med högt volymvärde som därmed står för en stor del av omsättningen. Storhagen 

(2011) anser att det inte är enkelt att bedöma om denna typ av artiklar ska hållas på lager eller ej eftersom 

de inte är lika kritiska. Huiskonen (2001) anser att önskvärda artiklar med högt värde inte ska lagerhållas 

utan snarare finnas hos leverantör. Detta instämmer Stoll et al. (2015) med och säger att dessa bör 

beställas efter kundorder för att minska kapitalbindningen. Även Oskarsson et al. (2013) säger att A-

artiklarna har ett stort bidrag till kapitalbindningen eftersom de är dyrast att hålla på lager, men istället 

att beställa dem efter kundorder ska de beställas hem ofta i mindre kvantiteter. De säger även att mycket 

tid kan läggas på att säkerhetsställa att materialförsörjningen fungerar väl, vilket även Syntetos et al. 

(2009) förespråkar. Storhagen (2011), Olhager (2000) och Mattsson och Jonsson (2003) pratar mer 

generellt om A-artiklar, utan koppling till kritiskheten, och anser att eftersom dessa artiklar står för en stor 

del av företagets årliga omsättning är de därför viktiga och bör hållas på lager med god lagertillgänglighet.  

Att A-artiklarna är snabbrörliga talar det för att lagerhålla dem eftersom de har ett stort bidrag till 

omsättningen samt att de efterfrågas ofta. Att artiklarna är önskvärda innebär att konsekvenserna ifall 

artikeln inte finns tillgänglig på lager då kund efterfrågar den inte blir lika stora som för essentiella artiklar. 

Vissa författare anser dock att önskvärda artiklar ändå bör lagerhållas. Dock är A-artiklar dyra att 

lagerhålla vilket förespråkar att de inte bör lagerhållas i stora kvantiteter. Därför kommer A-artiklarna att 

lagerhållas enligt principen enhetskvantitet med ett (s, Q)-metod där beställningskvantiteten Q=1. På 
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grund av att kvantiteten endast är en styck är det möjligt att det vid större beställningar blir problem att 

nå upp till beställningspunkten s. Därför används varianten (s, nQ)-metoden för att möjliggöra 

beställningar av multipler av Q om detta skulle behövas 

Klass 4b. B-artiklar 

B-artiklarna bör ligga mellan A och C sett ur en leveransservicesynvinkel (Storhagen, 2011). Ingen mer 

information än detta har funnits i den fördjupade litteratursökning som skulle stödja ett annat 

förhållningssätt. Då det ovan framkommer att A-artiklarna ska styras med enhetskvantiteter eftersom de 

är mycket dyra passar det inte att ha samma förhållningssätt för B-artiklar som både är fler och mindre 

kostsamma att lagerhålla. Eftersom de ändå är snabbrörliga är det därför mer lämpligt att beställa dem i 

större kvantiteter som EOQ för att minska administrativa kostnader för dessa artiklar och de styrs snarare 

som C-artiklar, se nedan.  

Klass 4c. C-artiklar 

Huiskonen (2001) anser att önskvärda artiklar passar att lagerhållas centraliserat, dock ej dyra artiklar. 

Eftersom C-artiklar däremot inte är dyra är det dessa som passar att lagerhållas. Oskarsson et al. (2013) 

instämmer och förespråkar att C-artiklar bör beställas mer sällan med ett beställningspunktssystem som 

är enkelt att administrera eftersom de inte är billiga att hålla på lager även i stora volymer. Jouni et al. 

(2011) anser att snabbrörliga reservdelar kan styras med vanliga lagerstyrningsmetoder. Huiskonen (2001) 

tillägger att för just önskvärda artiklar är det lämpligt att använda de traditionella metoderna. Detta 

tillsammans med att artiklarna är snabbrörliga, vilket gör det viktigare att de finns tillgängliga (Olhager, 

2000; Mattsson & Jonsson, 2003), leder fram till att C-artiklar bör lagerhållas. För önskvärda, snabbrörliga 

artiklar som är billiga att lagerhålla passar vanliga lagerstyrningsmetoder som EOQ. Därför kommer de att 

beställas enligt (s, Q)-metod där orderkvantiteten bestäms enligt EOQ.  

Tabell 11. Lagerstyrningsmetod för klass 4 

Klass Lagerstyrningsmetod När den ska beställas Hur mycket som ska beställas 

4a (s, nQ) Vid beställningspunkt Enhetskvantitet 

4b (s, Q) Vid beställningspunkt EOQ 

4c (s, Q) Vid beställningspunkt EOQ 

 

Klass 5. Önskvärda (D) artiklar som är trögrörliga (S) 

Liksom klass 4 består även denna klass av önskvärda artiklar. De är mindre kritiska 

än essentiella och kräver därför ett annat förhållningssätt vad gäller lagerstyrning. 

De har inte samma incitament att finnas tillgängliga på lager då artiklar som är kritiska har höga krav på 

att finnas tillgängliga för kund (Kareem & Lawal, 2015; Stoll et al., 2015). Ju mindre kritiska artiklarna är 

desto mindre incitament till att hålla dem på lager eftersom en brist inte lika innebär stora konsekvenser 

för kund (Stoll et al., 2015). Driessen et al. (2014) hävdar dock att en anledning till att hålla dessa artiklar 

på lager för att öka lagertillgängligheten, de kan dock inspekteras mer sällan då de är mindre kritiska. Då 

artiklarna har låg kritiskhet fungerar även traditionella lagerstyrningsmetoder (Huiskonen, 2001). 

Dessa artiklar är dock även trögrörliga. Låg efterfrågan talar därför för att dessa ska lagerhållas i 

enhetskvantiteter eller inte alls (Gelders & van Looy, 1978). Även Bošnjaković (2010) hävdar att låg 

efterfrågefrekvens inte ska lagerhållas eller endast hållas med en enhetskvantitet, särskilt om volymvärdet 
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är högt. Inte heller traditionella lagerstyrningsmetoder som EOQ passar för trögrörliga artiklar och de har 

störst potential att reducera lagervärdet (Gelders & van Looy, 1978).  

Den låga efterfrågefrekvensen och möjligheten att reducera lagervärdet talar för att dessa artiklar inte 

bör lagerhållas. Då artiklarna inte har hög kritiskhet innebär det att en brist inte innebär stora 

konsekvenser för kund vilket också talar för att dessa artiklar inte behöver lagerhållas i samma 

utsträckning som övriga klasser. Därför är denna klass mest lämpad för att beställas på kundorder i de 

kvantiteter som kunden efterfrågar för att minska kostnaderna kring lagerstyrningen. Hur klass 5 ska 

styras presenteras även nedan i Tabell 12. 

Tabell 12. Lagerstyrningsmetod för klass 5 

Klass Lagerstyrningsmetod När den ska beställas Hur mycket som ska beställas 

5 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder 

 

Klass 6. Essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar som är orörliga (N) 

Klass 6 täcker de artiklar som är essentiella och önskvärda, men inte lika kritiska 

som vitala artiklar. Dessutom är efterfrågan orörlig. Från vad som framkom av den 

fördjupade litteratursökningen har olika författare olika åsikter kring hur orörliga artiklar ska styras. Med 

orörliga artiklar menas artiklar som har efterfrågan mindre än en per år. Både Gelders och van Looy (1978) 

och Jouni et al. (2011) anser att det kan vara aktuellt att inte lagerhålla artiklar med orörlig efterfrågan. 

Sani och Kingsman (1997) berättar att då efterfrågan är mindre än ett per år, ska artiklarna inte lagerhållas 

utan istället skickas per expressorder vid akuta behov. För artiklar som är orörliga samt essentiella finns 

det skilda meningar. Eftersom essentiella artiklar är trots allt är kritiska, dock ej vitala, förespråkar Kareem 

och Lawal (2015) samt Stoll et al. (2015) att dessa artiklar ska ligga på lager för att kunna levereras snabbt 

till kund. Dock tar dessa författare inte hänsyn till aspekten att artikeln är orörlig i detta fall. Bošnjaković 

(2010) säger att essentiella artiklar som är orörliga bör ligga på lager ifall de har lågt volymvärde och inte 

ligga på lager ifall de har högt volymvärde. Detta ger alltså två olika indikationer på hur klass 6 ska styras. 

Utöver detta säger Bošnjaković (2010) att orörliga artiklar med medelhögt volymvärde inte ska ligga på 

lager oavsett om de är essentiella eller önskvärda. Gällande önskvärda artiklar är författarna eniga och 

säger att önskvärda artiklar som är orörliga inte ska lagerhållas (Huiskonen, 2001; Bošnjaković, 2010). 

Sammantaget går det att se att orörliga artiklar inte bör lagerhållas. För önskvärda artiklar är beslutet lätt 

men för essentiella artiklar försvåras beslutet något eftersom dessa artiklar är mer kritiska. Bošnjaković 

(2010) föreslår att beslutet ska grundas på hur stort volymvärdet är. Däremot anser Sani och Kingsman 

(1997) att oavsett om artikeln är essentiell eller önskvärd ska den inte lagerhållas om den är orörlig med 

en efterfrågan lägre än en per år. Därför kommer klass 6 inte att lagerhållas och istället beställas efter 

kundorder. Möjligtvis kan undantag göras för essentiella, orörliga artiklar med lågt volymvärde, vilket i 

sådana fall avgörs manuellt och beror på fall till fall. I Tabell 13 nedan presenteras lagerstyrningsmetod 

för klass 6.  

Tabell 13. Lagerstyrningsmetod för klass 6 

Klass Lagerstyrningsmetod När den ska beställas Hur mycket som ska beställas 

6 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder 
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Sammanställning av lagerstyrningsmetoder för de olika klasserna 

Nedan i Tabell 14 presenteras en sammanställning av lagerstyrningsmetoderna för de olika klasserna som 

skapats efter klassificeringen för lagerstyrning.  

Tabell 14. Sammanställning lagerstyrningsmetoder för lagerstyrningsklasserna 

Klass Lagerstyrningsmetod När den ska beställas Hur mycket som ska beställas 

1 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder 

2a (s, Q) Vid beställningspunkt EOQ 

2b (s, Q) Vid beställningspunkt EOQ 

2c (s, Q) Vid beställningspunkt EOQ 

3 (s, nQ) Vid beställningspunkt Enhetskvantitet 

4a (s, nQ) Vid beställningspunkt Enhetskvantitet 

4b (s, Q) Vid beställningspunkt EOQ 

4c (s, Q) Vid beställningspunkt EOQ 

5 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder 

6 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder 

 

6.3.2 Gardering mot osäkerheter för respektive klass 
Säkerhetslager är den metod som mest frekvent har använts för att gardera sig mot osäkerheter i den 

fördjupade litteratursökningen och även är en metod som är använd i praktiken enligt studien av Bacchetti 

och Saccani (2012). Detta styrks av andra författare som också nämner säkerhetslager som metod för 

gardering mot osäkerheter (Olhager, 2000; Mattson & Jonsson, 2003).  Av denna anledning anses den som 

den mest lämpade metoden för att gardera sig mot osäkerheter i denna studie.  

Säkerhetslagernivån beror av den uppsatta servicenivån som kan definieras olika för olika klasser. Detta 

kan vara lämpligt eftersom exempelvis Stoll et al. (2015) anser att artiklar med olika kritiskhet bör styras 

mot olika servicenivåer. Som nämndes ovan säger även Jouni et al. (2011) att kritiska artiklar bör ha högre 

lagertillgänglighet än mindre kritiska artiklar. Det finns dock även andra aspekter som talar för att klasser 

eller artiklar bör styras mot olika servicenivåer. Kennedy et al. (2001) anser att olika artiklar som ser olika 

ut bör ha olika säkerhetslager. Eftersom klassificeringen som tidigare gjorts grundar sig på hur artiklar 

skiljer sig från varandra i form av kritiskhet och andra aspekter som värde och dess efterfrågan är det 

lämpligt att sätta upp servicenivåer som skiljer sig mellan de olika klasserna. Mattsson och Jonsson (2003) 

tillägger att en segmentering av artiklar även kan användas för att sätta upp differentierade servicenivåer 

och säkerhetslager för olika typer av artiklar. Kennedy et al. (2001) påpekar också att hur servicenivåer 

bestäms beror på vilken policy företaget har. Därför kommer olika klasser ha olika stort säkerhetslager 

och vissa klasser kommer inte att ha något säkerhetslager alls. 

Sammanfattningsvis kommer därför de klasser som ska lagerhållas att garderas med osäkerheter med 

hjälp av ett säkerhetslager. Säkerhetslagrets storlek kommer att variera beroende på vilken servicenivå 

en klass tilldelats. I enlighet med vad som tidigare nämnts i metoden kommer inte varje specifik 

servicenivå att specificeras för varje klass utan dess relationer mellan dem endast att specificeras genom 
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att ge dem en inbördes prioritering där högst prioritet innebär att den bör ha högst uppsatt servicenivå. 

Hur varje klass kommer att garderas mot osäkerheter diskuteras närmare nedan.  

Klass 1. Vitala artiklar (V) 

Som framkom ovan då lagerstyrningsmetoder diskuterades ska artiklar i klass 1 

styras mot kundorder, vilket innebär att de inte lagerhålls och att de därför inte ska 

ha något säkerhetslager. Eftersom artiklarna har högst kritiskhet förespråkar Kareem och Lawal (2015) att 

de ska ha lager eftersom de är tillräckligt viktiga. Detta går ihop med det Huiskonen (2001) säger som 

föreslår att artiklar med hög kritiskhet ska lagerhållas hos kund och ha säkerhetslager. Detta leder fram 

till slutsatsen att vitala artiklar inte bör lagerhållas centralt utan istället hos kund och då ha ett 

säkerhetslager.  

Tabell 15. Gardering mot osäkerheter av klass 1 

Klass Gardering mot osäkerheter Prioritet relativt andra klasser 

1 Ingen Ingen 

 

Klass 2. Essentiella (E) artiklar som är snabbrörliga (F) 

Essentiella artiklar som är snabbrörliga ska enligt ovanstående kapitel ligga på 

lager. Eftersom essentiella artiklar är kritiska för kund bör de ha hög 

lagertillgänglighet (Jouni et al., 2011). Även om de inte är lika kritiska som vitala, bör de alltså dock ha 

högre säkerhetslager än önskvärda artiklar. Eftersom klass 2 samtliga styrs med beställningspunkt ingår 

säkerhetslagret i bestämmandet av denna. Artiklarna i denna klass är även snabbrörliga. Detta innebär att 

dessa artiklar omsätter mer än trögrörliga vilket även i detta fall medför att de borde ha högre 

lagertillgänglighet än trögrörliga och essentiella artiklar. Klass 2 är även differentierad i form av 

volymvärde. Detta möjliggör för att skilja på uppsatta servicenivåer mellan klasser som har olika 

volymvärde och därför kostar olika mycket att hålla i lager.  

Klass 2a. A-artiklar 

Husikonen (2001) förespråkar att artiklar i denna klass ska ha säkerhetslager. A-artiklar står för en stor del 

av företagets årliga omsättning och är därför extra viktiga och bör därför ha både hög lagertillgänglighet 

och kort leveranstid. (Storhagen, 2011; Olhager, 2000; Mattsson & Jonsson, 2003) Oskarsson et al. (2013) 

påstår dock att om syftet med styrningen är att minska kapitalbindningen ska A-artiklarna beställas hem 

ofta eftersom de är dyrast att hålla i lager samt ha lågt säkerhetslager. Däremot kan mycket tid läggas på 

att säkerhetsställa att materialförsörjningen fungerar väl. Detta leder fram till slutsatsen att A-artiklarna 

kommer att ha ett säkerhetslager, men hållas nere jämfört med andra artiklar i klassen essentiella och 

snabbrörliga, eftersom A-artiklarna är dyra att hålla på lager. 

Klass 2b. B-artiklar 

B-artiklarna bör ligga mellan A-artiklar och C-artiklar sett ur en leveransservicesynvinkel (Storhagen, 

2011). De bör därför även dessa ha ett säkerhetslager precis som A-artiklar eftersom de är kritiska för 

kund. Däremot har de inte lika högt volymvärde som A-artiklar vilket möjliggör för dessa att hållas till en 

något högre servicenivå utan att detta påverkar kostnaderna för mycket. 
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Klass 2c. C-artiklar 

Gällande C-artiklar för snabbrörliga artiklar har dessa lägst volymvärde i klassen essentiella och 

snabbrörliga artiklar. Detta innebär att de är lika viktiga för kund som A-artiklar och B-artiklar men har 

lägst volymvärde. Dessa artiklar har alltså störst potential att öka servicenivån eftersom de har en hög 

efterfrågan men ett lågt procentuellt värde (Gelders & van Looy, 1978). Även Oskarsson et al., (2013) 

anser att dessa kan beställas mer sällan och hålla ett högre säkerhetslager eftersom de inte är dyra att 

lagerhålla i stora volymer. Dock anser Storhagen (2011) att C-artiklar kan ha lägre lagertillgänglighet och 

Olhager (2000) förespråkar att dessa styrs på kundorder och därför inte ska hålla säkerhetslager. Dessa 

författare tar dock inte hänsyn till dessa artiklars kritiskhet vilket i detta fall prioriteras över att de inte 

skulle behöva samma lagertillgänglighet som A- och B-artiklar. C-artiklar kan därför anses ha högst 

säkerhetslager av alla eftersom de är kritiska, snabbrörliga och inte lika dyra att lagerhålla.  

Tabell 16. Gardering mot osäkerheter av klass 2 

Klass Gardering mot osäkerheter Prioritet relativt andra klasser 

2a Säkerhetslager Prioritet 3 

2b Säkerhetslager Prioritet 2 

2c Säkerhetslager Prioritet 1 

 

Klass 3. Essentiella (E) artiklar som är trögrörliga (S) 

Att artiklarna är essentiella förespråkar att de bör ha god lagertillgänglighet 

(Kareem & Lawal, 2015) och därmed ett säkerhetslager. Det har konstaterats ovan 

att klass 3 artiklar ska beställas i enhetskvantiteter eftersom de är trögrörliga, vilket medför att 

säkerhetslagret inte borde vara oproportionerligt större än beställingskvantiteten. Eftersom artiklarna har 

låg efterfrågefrekvens kommer även detta innebära att säkerhetslagret är litet. Viktigt är dock att återigen 

poängtera att artiklarna är essentiella vilket gör att då beställningspunkten borde säkerhetslagret 

dimensioneras med en hög servicenivå, vilket går i linje med Jouni et al. (2011) som anser att kritiska 

artiklar bör ha hög lagertillgänglighet. Däremot är det rimligt att denna servicenivå inte är lika hög som 

för snabbrörliga essentiella artiklar eftersom trögrörliga inte bidrar lika mycket till omsättningen och 

därför inte är lika viktiga ur ett leveransserviceperspektiv (Olhager, 2000; Mattsson & Jonsson, 2003). 

Sammanfattningsvis bör essentiella artiklar som är trögrörliga ha ett säkerhetslager eftersom de är kritiska 

men med än lägre servicenivå än snabbrörliga essentiella artiklar eftersom de har en lägre 

efterfrågefrekvens, vilket ses nedan i Tabell 17.  

Tabell 17. Gardering mot osäkerheter av klass 3 

Klass Gardering mot osäkerheter Prioritet relativt andra klasser 

3 Säkerhetslager Prioritet 4 

 

Klass 4. Önskvärda artiklar (D) som är snabbrörliga (F) 

Klass 4 består endast av önskvärda artiklar som är snabbrörliga. Detta innebär att 

de inte är kritiska som tidigare klasser vilka består av vitala och essentiella artiklar 

och därmed inte behöver garderas lika mycket mot osäkerheter då riskerna vid brist är mindre. 

Servicenivåerna för denna klass kommer därför sättas lägre än för essentiella artiklar. Dock är artiklarna 

snabbrörliga och därför bra om de har en god lagertillgänglighet för kunderna. Driessen et al. (2014) 



MODELLERINGSFAS 
 

- 84 - 
 

påpekar att även icke kritiska artiklar behöver en lagertillgänglighet för att få bra flöde och servicenivå. 

Denna klass differentieras, precis som klass 2, efter volymvärde vilket möjliggör att styra artiklar med olika 

volymvärde motolika servicenivåer.  

Klass 4a. A-artiklar 

Denna klass beställs i enhetskvantiteter och är dyra då de har ett högt volymvärde. Eftersom de är 

snabbrörliga och har högt volymvärde och därmed står för en stor del av företagets årliga omsättning bör 

de ha både hög lagertillgänglighet och kort leveranstid. (Storhagen, 2011; Olhager, 2000; Mattsson & 

Jonsson, 2003) Oskarsson et al. (2013) påstår dock återigen att om syftet med styrningen är att minska 

kapitalbindningen ska A-artiklarna beställas hem ofta eftersom de är dyrast att hålla i lager samt ha lågt 

säkerhetslager. Detta leder fram till slutsatsen att A-artiklarna kommer att ha ett säkerhetslager, men 

hållas nere jämfört med andra artiklar eftersom de är dyra att hålla på lager och inte heller är kritiska.  

Klass 4b. B-artiklar 

Denna klass är inte heller kritisk, precis som A-artiklarna ovan, men de har däremot inte lika högt 

volymvärde och är därför inte lika kostsamma att lagerhålla. De bör därför ha ett säkerhetslager som är 

något högre än för A-artiklarna eftersom de inte är lika kostsamma att lagerhålla men inte lika högt som 

essentiella artiklar eftersom de inte är lika kritiska.  

Klass 4c. C-artiklar 

Denna klass är även denna av önskvärda artiklar som inte är lika kritiska för kund vilket kräver lägre 

servicenivåer än för essentiella artiklar. Dock har de inte lika högt volymvärde som A- och B-artiklar och 

är därför inte lika kostsamma att hålla på lager vilket förespråkar att de kan ha en högre servicenivå. Som 

Driessen et al. (2014) tidigare nämnt, möjliggör detta för att de kan hålla en högre tillgänglighet för att få 

bra flöde och servicenivå. Storhagen säger dock att C-artiklarna kan ha lägre servicenivå och längre 

leveranstid medan Oskarsson et al. (2013) anser att de kan ha ett större säkerhetslager eftersom de inte 

är dyra att hålla på lager även i stora volymer. Även Gelders och van Looy (1978) anser att C-artiklarna 

med hög efterfrågan och lågt procentuellt värde har störst potential att öka servicenivån. Därför anses 

det mest lämpligt att denna klass har högre servicenivå än A-artiklar och B-artiklar av samma huvudklass, 

men lägre än essentiella artiklar eftersom de inte är lika kritiska. Nedan i Tabell 18 ses en sammanställning 

av hur hela klass 4 ska garderas mot osäkerheter.  

Tabell 18. Gardering mot osäkerheter av klass 4 

Klass Gardering mot osäkerheter Prioritet relativt andra klasser 

4a Säkerhetslager Prioritet 7 

4b Säkerhetslager Prioritet 6 

4c Säkerhetslager Prioritet 5 

 

Klass 5. Önskvärda artiklar (D) som är trögrörliga (S) 

Artiklarna i klass 5 ska beställas efter kundorder vilket innebär att de inte lagerhålls. 

Detta innebär även att artiklarna inte kommer att ha något säkerhetslager, vilket 

ses nedan i Tabell 19.  
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Tabell 19. Gardering mot osäkerheter av klass 5 

Klass Gardering mot osäkerheter Prioritet relativt andra klasser 

5 Ingen Ingen 

  

Klass 6. Essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar som är orörliga (N) 

Artiklarna i klass 6 ska beställas efter kundorder vilket innebär att de inte lagerhålls. 

Detta innebär även att artiklarna inte kommer att ha något säkerhetslager, vilket 

illustreras nedan i Tabell 20.  

Tabell 20. Gardering mot osäkerheter av klass 6 

Klass Gardering mot osäkerheter Prioritet relativt andra klasser 

6 Ingen Ingen 

 

Sammanställning av hur de olika klasserna garderar sig mot osäkerheter 

En sammanställning av hur samtliga klasser ska garderas mot osäkerheter och med vilken prioritet ses 

nedan i Tabell 21.  

Tabell 21. Sammanställning av gardering mot osäkerheter av samtliga klasser 

Klass Gardering mot osäkerheter Prioritet relativt andra klasser 

1 Ingen Ingen 

2a Säkerhetslager Prioritet 3 

2b Säkerhetslager Prioritet 2 

2c Säkerhetslager Prioritet 1 

3 Säkerhetslager Prioritet 4 

4a Säkerhetslager Prioritet 7 

4b Säkerhetslager Prioritet 6 

4c Säkerhetslager Prioritet 5 

5 Ingen Ingen 

6 Ingen Ingen 
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6.4 Den teoretiska lagerstyrningsmodellen  
Den teoretiska lagerstyrningsmodellen består således av två delar. Den första delen består av en 

klassificering av artikelsortimentet som mynnar ut i sex stycken olika klasser. Den andra delen består av 

en beskrivning av hur dessa sex klasser ska lagerstyras i form av en lagerstyrningsmetod och hur varje 

klass ska garderas mot osäkerheter. I Figur 15 nedan presenteras modellen i sin korthet vilken sedan 

återföljs av en detaljerad förklaring av modellens olika delar. 

 

Klass Lagerstyrningsmetod När artikeln ska 

beställas 

Hur mycket som ska 

beställas 

Gardering mot 

osäkerheter 

1 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder Inget SL 

2a (s, Q) BP EOQ SL med prioritet 3 

2b (s, Q) BP EOQ SL med prioritet 2 

2c (s, Q) BP EOQ SL med prioritet 1 

3 (s, nQ) BP Enhetskvantitet SL med prioritet 4 

4a (s, nQ) BP Enhetskvantitet SL med prioritet 7 

4b (s, Q) BP EOQ SL med prioritet 6 

4c (s, Q) BP EOQ SL med prioritet 5 

5 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder Inget SL 

6 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder Inget SL 

 

 

 
  

Figur 15. Den teoretiska lagerstyrningsmodellen i sin korthet  
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Klassificering  
Först måste artiklarna klassificeras. Detta sker i tre steg och grundar sig på tre kriterier. Det första kriteriet 

är kritiskhet som bedöms med en VED-klassificering. Det andra kriteriet är efterfrågefrekvens som bedöms 

med en FSN-klassificering. Det tredje kriteriet är volymvärde som bedöms med hjälp av en ABC-

klassificering. En översikt över hur klassificeringen görs ses nedan i Figur 16 och en detaljerad beskrivning 

följer därefter för hur varje steg av klassificeringen går till.  

 

Figur 16. Teoretisk klassificeringsmodell          

        Kritiskhet med VED-klassificering 

 

Det första steget som görs för att göra en klassificering är att bedöma en artikels kritiskhet. Detta görs 

med hjälp av metoden VED-klassificering. VED står för vitala (V), essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar. 

Detta är en kvalitativ metod och grundas därför på manuella bedömningar. För att ta fram kritiskheten 

görs en poängsättning utefter varje underkriterium till kritiskheten. De underkriterier som utvärderas är 

specificitet, ledtid, sannolikhet att artikeln går sönder och stilleståndskostnad som även ses i Tabell 22 

nedan. Specificitet är ett mått på hur kundspecifik artikeln är, samt om den finns lättillgänglig på 

marknaden. Ledtiden är tiden det tar att få hem artikeln från dess att en beställning skickas till leverantör. 

Slutligen innebär stilleståndskostnaden vad det kostar för kunden om saknaden av en reservdel orsakar 

att en anläggning måste stå stilla, där en högre kostnad innebär en högre kritiskhet. Varje underkriterium 

bedöms och beroende på bedömningens utfall tilldelas artikeln ett, två eller tre poäng för varje 

underkriterium. Ett poäng är det endast möjligt att tilldela stilleståndskostnaden eftersom denna anses 

ha högre prioritet än övriga underkriterium till kritiskheten, detta innebär att dess resultat i större 

utsträckning påverkar utgången av kritiskhetsklassificeringen. Bedömningen resulterar i en totalsumma 

per artikel som hamnar mellan sju och tolv poäng. Beroende på totalsumman tilldelas artikeln en klass 

vital (V), essentiell (E) eller önskvärd (D). Detta ses i Tabell 22 nedan. Resultatet av VED-klassificeringen 

blir därför som följer i Figur 17.  

 

Information som behövs för VED-klassificering 

Ledtid, specificitet, stilleståndskostnad och hur stor sannolikheten är att artikeln går sönder. 
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Tabell 22. Poängsättning för VED-klassificering 

Underkriterium Poängsättning 

1 poäng 2 poäng 3 poäng 

Specificitet - Kundspecifik Standardartikel 

Ledtid - Lång Kort 

Sannolikhet för att artikeln går sönder - Hög Låg 

Stillaståndskostnad Hög - Låg 

 

V E D 

7-8 poäng 9-10 poäng 11-12 poäng 

 

Figur 17. Klasser efter VED-klassificeringen 

        Efterfrågefrekvens med FSN-klassificering 

 

Nästa steg är att göra FSN-klassificering för essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar som behöver 

analyseras ytterligare.  F står för snabbrörliga artiklar som efterfrågas ofta, S står för trögrörliga artiklar 

vilka sällan efterfrågas och N står för orörliga artiklar som har extremt låg efterfrågan eller ingen alls. 

Klassificering görs separat för essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar. För att hitta lämpliga gränser 

måste datan studeras och kan variera från fall för fall. Vilka klasser som denna analys resulterar i ses nedan 

i Figur 18.  

Information som behövs för FSN-klassificering 

Efterfrågefrekvens för essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar. Efterfrågefrekvens innebär antal 

efterfrågetillfällen som uppstått under ett års tid per artikel.   
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Figur 18. Klasser efter FSN-klassificeringen 

         Volymvärde med ABC-klassificering 

För att dela in de sista artiklarna i klasser görs en ABC-klassificering för snabbrörliga (F) artiklar som är 

antingen essentiella (E) eller önskvärda (D). ABC-klassificering bygger på kriteriet volymvärde där A-

artiklarna har högt volymvärde, B-artiklarna har medelhögt volymvärde och C-artiklarna har lågt 

volymvärde. Volymvärdet fås genom att multiplicera artikelns inköpspris med dess årliga efterfrågevolym. 

Detta innebär att det blir olika gränser för vad som anses vara högt och lågt volymvärde för olika fall och 

kommer därför bli olika värden även för essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar. Se Figur 19.  

 

Figur 19. Klasser efter ABC-klassificeringen 

  

Information som behövs för ABC-klassificering 

Efterfrågevolym och inköpspris för snabbrörliga artiklar (F) som är essentiella (E) eller önskvärda (D). 

Efterfrågevolym innebär antal som efterfrågats under ett år av en viss artikel.   
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Lagerstyrning 
Lagerstyrning av de olika klasserna görs enligt olika lagerstyrningsmetoder. Vissa klasser skall lagerhållas 

medan andra inte bör lagerhållas utan endast beställas då kunden beställer artikeln. Även kvantiteterna 

som ska beställas kan variera samt när beställningen ska läggas. Hur varje klass ska lagerstyras presenteras 

i Tabell 23 nedan. Efter detta presenteras en mer detaljerad beskrivning av hur de olika metoderna 

används.  

Tabell 23. Lagerstyrning av klasserna. BP = beställningspunkt. SL = säkerhetslager. EOQ = ekonomisk orderkvantitet 

Klass Lagerstyrningsmetod När artikeln ska 

beställas 

Hur mycket som ska 

beställas 

Gardering mot 

osäkerheter 

1 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder Inget SL 

2a (s, Q) BP EOQ SL med prioritet 3 

2b (s, Q) BP EOQ SL med prioritet 2 

2c (s, Q) BP EOQ SL med prioritet 1 

3 (s, nQ) BP Enhetskvantitet SL med prioritet 4 

4a (s, nQ) BP Enhetskvantitet SL med prioritet 7 

4b (s, Q) BP EOQ SL med prioritet 6 

4c (s, Q) BP EOQ SL med prioritet 5 

5 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder Inget SL 

6 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder Inget SL 

Kundorder 

Klasser som ska styras enligt kundorder styrs enligt de beställningar som kommer in från kund. Detta 

innebär att beställningar på artikeln endast läggs då en kundorder kommer in och beställs i det antal som 

kunden efterfrågar. Dessa klasser hålls därför inte på lagret och har därmed inte heller något 

säkerhetslager.  

(s, Q)-metoden 

Denna metod innebär att tre olika parametrar beräknas, orderkvantiteten (Q), beställningspunkten (s) 

som i sin tur bygger på en säkerhetslagernivå (SL). 

Orderkvantiteten (Q) 

Den ekonomiska orderkvantiteten EOQ bestäms genom att använda nedanstående formel. För att kunna 

använda den krävs information om den årliga efterfrågan (D), ordersärkostnaden (K), lagerräntan (r) och 

inköpspriset (p).  

𝐸𝑂𝑄 = √2 ∗ 𝐷 ∗ 𝐾 (𝑟 ∗ 𝑝)⁄  

Beställningspunkten (s) 

Innan beställningspunkten kan bestämmas måste det först göras ett Poissontest för att avgöra om artikeln 

har en poissonfördelad efterfrågan. Om detta inte är fallet antas att efterfrågan är normalfördelad och en 

annan beräkningsmetod måste användas.  

Parametrar som behöver definieras inför lagerstyrning  

Ordersärkostnad, lagerränta samt servicenivåer för de klasser som ska ha säkerhetslager   
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Poissontestet innebär att standardavvikelsen för artikeln jämförs med roten ur medelefterfrågan under 

ledtid. Skiljer dessa sig mindre är 20 % från varandra antas de vara poissonfördelade. Detta kan beskrivas 

med följande uttryck: 

0,8√𝐷𝐿𝑇 < 𝜎 < 1,2√𝐷𝐿𝑇 

För artiklar med poissonfördelad efterfrågan beräknas beställningspunkt och säkerhetslager simultant. 

Formeln POISSON (BP;DLT;SANT) används i Microsoft Excel. Börja med beställningspunkten 0 och öka 

sedan denna systematiskt tills uppsatt servicenivå har nåtts. Beställningspunkten som användes för denna 

servicenivå är den beställningspunkten som ska användas för styrningen. För att få ut säkerhetslagernivån 

kan följande formel användas, där säkerhetslagret är beställningspunkten minus efterfrågan under ledtid.  

𝑆𝐿 = 𝐵𝑃 − 𝐷𝐿𝑇 

För artiklar med normalfördelad efterfrågan bestäms beställningspunkten med hjälp av följande formel 

där beställningspunkten bestäms av efterfrågan under ledtid plus säkerhetslagret. 

𝐵𝑃 = 𝐷𝐿𝑇 + 𝑆𝐿 

Säkerhetslagret SL bestäms i detta fall genom att använda formeln för SERV2 som anger andel av 

efterfrågan som kan levereras direkt från lager vid beställning.  

𝑆𝐿 = 𝑘√(𝜎𝐷)2 ∗ 𝐿𝑇 + (𝜎𝐿𝑇)2 ∗ 𝐷𝐿𝑇
2 

Där k = säkerhetsfaktorn, 𝜎𝐷 = efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet, LT = förväntad ledtid, 𝜎𝐿𝑇 = 

ledtidens standardavvikelse, D = förväntad efterfrågan under ledtid 

Värdet på k fås fram genom att studera en normalfördelningstabell och finns det k-värde som motsvarar 

f(k), vilken fås från formeln nedan. SERV2 är den servicenivå som finns uppsatt för den aktuella artikeln 

och f(k) kallas för servicefunktionen som motsvarar ett k-värde. Övriga parametrar är samma som ovan.  

𝑓(𝑘) =
(1 − 𝑆𝐸𝑅𝑉2) ∗ 𝑄

√(𝜎𝐷)2 ∗ 𝐿𝑇 + (𝜎𝐿𝑇)2 ∗ 𝐷𝐿𝑇
2

 

 (s, nQ)-metoden 

Denna metod är nästan densamma som (s, Q)-metoden och består också av att ha en bestämd kvantitet 

och en beställningspunkt som ska tillfredsställa den uppsatta servicenivån.  

Orderkvantiteten (Q) 

Orderkvantiteten (Q) är i denna metod bestämd till ett (1). Artiklarna som styrs med denna metod beställs 

alltså en i taget. Undantag kan dock ske om lagernivån ligger under beställningspunkten och måste 

beställas i kvantiteten n*Q, där n är ett heltal, för att nå över beställningspunkten.  

Beställningspunkten (s) 

Beställningspunkten bestäms på samma sätt som för (s, Q)-metoden, vilket ses ovan.   
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7. Utvärderingsfas 
Utvärderingsfasen bygger på att tillämpa, utvärdera och anpassa den teoretiska lagerstyrningsmodell som 

tagits fram i Kapitel 6.4 Den teoretiska lagerstyrningsmodellen i Modelleringsfasen. Detta för att slutligen 

kunna presentera en anpassad lagerstyrningsmodell baserat på klassificering och lagerstyrning som 

lämpar sig för att använda på fallföretaget Swisslog.  

7.1 Tillämpning av den teoretiska modellen 
Den första delen av Utvärderingsfasen är tillämpning av den teoretiska modellen. Detta steg måste göras 

för att ha möjlighet till att utvärdera och därefter anpassa den teoretiska modellen. Tillämpningen 

kommer att ske på ett urval av artiklar som presenteras i den första delen av detta kapitel. Sedan kommer 

tillämpningen att redovisas för både klassificeringen och lagerstyrningen.  

7.1.1 Urval av artiklar för tillämpning 
Samtliga artiklar i reservdelssortimentet kommer, vilket framgår av uppgiftspreciseringen och metoden, 

inte att användas vid tillämpningen av den teoretiska lagerstyrningsmodellen. För att möjliggöra 

tillämpning av modellen på Swisslogs data måste först ett urval göras för de antal artiklar som ska 

klassificeras.  

Kritiskhet är det första kriteriet i klassificeringsmodellen och är det som i första hand begränsar urvalet. 

Detta är även ett kvalitativt kriterium vilket innebär att det inte går att beräkna kvantitativt utan manuella 

bedömningar måste göras för varje artikel. I den teoretiska lagerstyrningsmodellen är dessa manuella 

bedömningar grundade på fyra underkriterier, nämligen ledtid, specificitet, sannolikheten att artikeln går 

sönder samt stilleståndskostnad. Att utföra manuella bedömningar ansågs dock vara oerhört tidskrävande 

samt kräva höga arbetsinsatser från Swisslog anställda. Det ansågs leda till en ohållbar situation för ett 

urval av ett stort antal artiklar. Därför framkom det, i samråd med företaget, att manuella bedömningar 

kräver för stora arbetsinsatser och att det därför behövs ett annat sätt att göra ett urval av artiklar. 

På Swisslog finns i nuläget redan en gjord kritiskhetsklassificering som grundar sig på liknande kriterier 

som den teoretiska modellen. Eftersom denna klassificering har samma syfte som den teoretiska 

modellen görs en jämförelse för att se om denna klassificering kan användas istället för att skapa en ny. 

Detta skulle innebära att en mycket större del av sortimentet skulle kunna tillämpas.  

Swisslogs kritiskhetsklassificering ABCD består av fyra typer av artiklar, A-artiklar som är kritiska delar och 

vid haveri orsakar dessa produktionsstopp, B-artiklar som naturligt slits ut och kan orsaka 

produktionsstopp, C-artiklar som är egenkonstruerade eller har lång ledtid, kan orsaka produktionsstopp 

och slutligen D-artiklar som vanligtvis har kort ledtid och i vissa fall kan orsaka produktionsstopp.  Detta 

är mycket liknande de underkriterier av kritiskhet som används vid klassificeringen i den teoretiska 

modellen. Främst av allt inbegriper ABCD-klassificeringen kostnaden som skulle uppstå för kund om en 

artikel saknas och kundens anläggning måste stoppas, det vill säga stillaståndskostnad, vilket kan likställas 

med den definition som den teoretiska modellen använder sig av. Även parametrarna ledtid och 

kundanpassning, som finns med både i den teoretiska och i ABCD-klassificeringen talar för att de skulle 

kunna jämföras och likställas. Den kvalitativa bedömningen grundar sig även i båda fallen på erfarenhet 

och kunskap om de olika artiklarna. Om företagets kritiskhetsklassificering skulle kunna användas skulle 

ett större antal artiklar kunna tillämpas för klassificering vilket i sin tur skulle ge ett mer tillförlitligt 

resultat. För att undersöka om det är möjligt att göra detta behövde studiens VED-klassificering ytterligare 
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jämföras med Swisslogs ABCD-klassificering. Om klassificeringarna överensstämmer på ett 

tillfredställande sätt kan företagets klassificering användas. 

För att göra denna jämförelse används Gelders och van Looy (1978) tillvägagångssätt som innebär att 

respektive lagerstyrningsklass tilldelas artiklar för att alla klasser ska ha möjlighet att testas. Detta innebär 

att artiklar från alla klasser av Swisslogs kritiskhetsklassificering valdes ut för att testas. Dessutom gjordes 

det först ett mindre urval av artiklar som sedan utökades tills att dess att ett tillförlitligt resultat hade 

uppnåtts. Detta är en metod som föreslås av Yin (2014) som menar att det är lämpligt att börja testa ett 

fåtal artiklar inom en klass och när likvärda artiklar inte ger någon ny information är urvalet tillräcklig. 

Detta resulterade att det i slutändan var tolv artiklar som användes för att säkerställa att den på Swisslog 

använda klassificeringen av kritiskhet var motsvarande den kritiskhetsklassificering som tagits fram i den 

teoretiska modellen. Bedömningen av VED-klassificeringen med poängsättning gjordes av Parts Technical 

Support-anställde på Swisslog. Resultatet av jämförelsen mellan den totalpoäng som erhållits från 

poängsättningen och dess resulterande VED-klass med motsvarande given ABCD-klass presenteras i Tabell 

24 nedan.  

Tabell 24. Poängsättning VED-klassificering och motsvarande ABCD-klasser 

Artikelnummer Totalpoäng från 

poängsättning 

Resulterande VED-klass Motsvarande ABCD-klass 

Artikel X 7 V A 

Artikel X 7 V A 

Artikel X 8 V A 

Artikel X 8 V A 

Artikel X 10 E C 

Artikel X 9 E B 

Artikel X 10 E C 

Artikel X 7 V C 

Artikel X 11 D D 

Artikel X 11 D D 

Artikel X 11 D D 

Artikel X 11 D D 

 

En matchning av elva av tolv artiklar anses innebära att den klassificering som används på företaget är 

tillräckligt representativ för att kunna användas i studien i stället för att göra en ny manuell klassificering. 

Detta styrks av att de ingående parametrarna som studeras för både VED-klassificeringen och ABCD-

klassificeringen är mycket lika då båda tar hänsyn till stilleståndskostnad, ledtid och kundanpassning vilka 

är de viktigaste parametrarna för att avgöra kritiskhet. Efter att tolv artiklar har genomgått en VED-

klassificering med hjälp av poängsättning kan från Tabell 24 ovan utläsas att det totalt är fyra stycken 

artiklar som tilldelats klass D. Dessa artiklar har även med Swisslogs kritiskhetsklassificering blivit D-

artiklar vilket talar för att slutsats kan dras att D-artiklar från poängsättningen kan motsvaras av D-artiklar 

från Swisslogs egen klassificering. Fem av artiklarna har resulterat i klass V. Fyra av dessa har en A-

klassificering och en har en C-klassificering enligt Swisslogs kritiskhetsklassificering. Då dessa till största 

del stämmer överens anses det tillförlitligt att definiera A-artiklar till V-artiklar. Resterande artiklar är 
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essentiella artiklar och har antingen en B- eller C-klassificering enligt Swisslogs egen klassificering. Därför 

är det lämpligt att tilldela B- och C-artiklar klassificeringen E. Nedan i Figur 20 visas en sammanställning 

av klassernas motsvarigheter.  

 

Figur 20. ABCD-klassernas motsvarighet till VED-klasser 

Antalet artiklar som har tilldelats en kritiskhetsklassificering enligt Swisslogs klassificering är 1206 stycken. 

Detta är alltså antalet som är möjligt att översätta till en VED-klassificering och därmed användas för 

klassificering enligt den teoretiska modellen. Artiklarna som har en ABCD-klassificering mottogs av Parts 

Technical Support-anställde på företaget i ett Microsoft Exceldokument. Detta antal anses av studiens 

författare vara ett tillräckligt stort urval för att kunna ge effekt vid tillämpning, utvärdering och anpassning 

och för att på ett trovärdigt sätt kunna dra slutsatser kring den teoretiska lagerstyrningsmodellen. Det 

anses också av anställda på företaget vara ett tillräckligt stort urval av artiklar för att vara värd 

arbetsinsatsen.  

Kritik som kan föras mot detta urval är att artiklar som kunde ha varit intressanta att klassificera och 

lagerstyra efter sin karaktäristik inte kunde tas med på grund av utebliven ABCD-klassificering av dessa 

artiklar. Detta skulle kunna ha varit artiklar med hög efterfrågefrekvens som på grund av detta hade varit 

intressanta att tillämpa då de har större betydelse för verksamheten än andra artiklar. Artiklar som 

efterfrågats under det gångna året hade varit intressanta att tillämpa modellen på, men som inte var 

möjligt då de inte har en ABCD-klassificering. Totalt finns det 35 artiklar som har en efterfrågefrekvens på 

fler än tio gånger per år som inte kunde tas med. Trots att de hade varit intressanta att studera anses dock 

det sortiment som valts ut för klassificering ge en tillräcklig bild av artiklarna på Swisslog, i samstämning 

med företaget. Skulle Swisslog välja att gå vidare med modellen kommer dessa artiklar i detta fall att 

klassificeras.  

Det urval av artiklar som kommer att tillämpas för den teoretiska lagerstyrningsmodellen är därför de 

1206 artiklar som i nuläget har en ABCD-klassificering av kritiskhet enligt Swisslog. Detta på grund av att 

kriteriet kritiskhet som är det första kriteriet begränsar urvalet från att inkludera samtliga artiklar i 

sortimentet. Dessa kommer därför att tillämpas i form av att tilldelas en klass samt lagerstyrningsmetod 

och gardering mot osäkerheter i form av säkerhetslager. Det är även dessa artiklar som i ett senare steg 

kommer att utvärderas för att göra det möjligt att skapa den anpassade modellen för Swisslog.  

7.1.2 Resultat av tillämpning gällande klassificering 
Klassificeringen är uppdelad i tre steg enligt den modell som presenteras i Kapitel 6.4 Den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen i Modelleringsfasen. Den kommer därför tillämpas enligt dessa tre steg i tur och 

ordning för slutligen kunna sammanställas i ett sammanställt resultat.  
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Steg 1. Kritiskhet och VED-klassificering 

Klassificeringen inleds med en kritiskhetsklassificering. Enligt den teoretiska modellen ska kritiskheten 

analyseras med hjälp av en VED-klassificering. Som framkommit ovan då urvalet för tillämpningen 

bestämdes kommer Swisslogs ABCD-klassificering av kritiskhet användas för att avgöra om artikeln är vital 

(V), essentiell (E) eller önskvärd (D). Genom användandet av ABCD-klassificeringen kan 1206 artiklar 

klassificeras då det är detta antal som i dagsläget finns tillgänglighet. Av dessa är 518 artiklar vitala, 395 

artiklar essentiella och 293 artiklar önskvärda. Eftersom företagets klassificering främst har gjorts för de 

artiklar som ansetts mer kritiska har detta lett till den snedfördelning som kan ses i antalet vitala artiklar 

är större i förhållande till essentiella och önskvärda artiklar. Om företaget skulle gå vidare med att 

klassificera fler artiklar i framtiden kan denna fördelning jämnas ut. Dock har det betydelse att poängtera 

att de vitala artiklarna är de mest kritiska artiklarna vilket innebär att det är väldigt viktigt att fånga upp 

vilka dessa är. Därför anses inte denna snedfördelning av artiklar ha någon negativ inverkan på 

klassificeringen. Som beskrivits i den teoretiska modellen är de artiklar som klassas som vitala artiklar 

redan definierade som klass 1, medan övriga artiklar måste analyseras vidare för att kunna bli tilldelade 

en klass. Resultatet för tillämpningen av kritiskhet med en VED-klassificering presenteras nedan i Figur 21. 

 

Figur 21. Resultat av tillämpning efter VED-klassificering 

Steg 2. Efterfrågefrekvens och FSN-klassificering 

Efter att kritiskheten har analyserats måste essentiella (E) artiklar och önskvärda (D) artiklar analyseras 

vidare för att dessa artiklar också ska kunna tilldelas klasser. Därför är detta steg till för att göra en FSN-

klassificering för dessa artiklar vilket innebär att efterfrågefrekvensen studeras. FSN-klassificeringen sker 

separat för dessa två grupper av artiklar enligt den teoretiska modellen. Det finns 395 essentiella artiklar 

som ska genomgå en FSN-klassificering. Av de essentiella artiklarna finns det 222 stycken artiklar som har 

uppgifter om efterfrågefrekvens. Gällande efterfrågefrekvensen har det funnits i den fördjupade 

litteratursökningen att det är naturligt att dra en gräns i frekvensen för ett år. Alltså att de artiklar med en 

efterfrågefrekvens lägre än en per år klassas som orörliga (Bošnjaković, 2010). Denna definition anses 

även lämplig att använda i denna studie som även fångas upp med befintlig data. De artiklar utan uppgifter 

om efterfrågefrekvens kan därför bli klassade som orörliga (N) och blir 173 stycken totalt av de essentiella 

artiklarna. För att sätta gränser för de övriga artiklarna studeras samtliga artiklars efterfrågan i ett 

histogram. Från histogrammet, som presenteras i Bilaga 9, går det att se fördelningar och proportioner 

för de artiklar som har en efterfrågefrekvens för det utvalda tidsspannet. Genom att studera dessa 

skillnader går det att se var det finns avstamp vilket formar naturliga gränser. Därför bestäms gränsen för 

snabbrörliga (F) artiklar till ≥ 10 stycken efterfrågetillfällen per år och gränsen för trögrörliga (S) artiklar 

lägre än 10 efterfrågetillfällen per år. Antalet snabbrörliga artiklar blir därmed 22 stycken och trögrörliga 

artiklar 200 stycken.  
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Det finns 293 önskvärda artiklar som ska genomgå en FSN-klassificering. Analys av hur gränserna mellan 

snabbrörliga, trögrörliga och orörliga ska dras görs på samma sätt som för de essentiella artiklarna. Av 

dessa artiklar finns det enbart 154 stycken som har uppgifter gällande efterfrågefrekvens. Övriga artiklar 

klassas även här som orörliga artiklar, vilket blir 139 stycken, även detta enligt Bošnjaković (2010) som 

anser att gränsen för orörliga artiklar bör gå vid noll efterfrågetillfällen per år. För de artiklar som inte är 

orörliga studeras efterfrågefrekvensen per år för i ett histogram, vilket även ses i Bilaga 9. Fördelningar, 

proportioner och avstamp i datan studeras för att finna naturliga gränser. Gränsen för snabbrörliga artiklar 

sätts till ≥ 6 stycken efterfrågetillfällen per år vilket innebär att gränsen för trögrörliga artiklar sätts till 

lägre än 6 per år. Detta resulterar i 9 stycken snabbrörliga artiklar och 145 stycken trögrörliga artiklar. 

Resultatet av antalet artiklar som ingår i varje klass efter FSN-klassificeringen ses nedan i Figur 22.  

 

Figur 22. Resultat av tillämpning efter FSN-klassificering 

Steg 3. Volymvärde och ABC-klassificering 

I detta steg görs ABC-klassificering för essentiella artiklar (E) som är snabbrörliga (F) samt önskvärda 

artiklar (D) som är snabbrörliga (F) för att tilldela de sista artiklarna sina klasser. Precis som för FSN-

klassificering ovan görs ABC-klassificeringen separat för essentiella och önskvärda artiklar.  

Det finns 22 essentiella artiklar som är snabbrörliga som ska genomgå en ABC-klassificering. Av dessa finns 

det 21 stycken som har uppgifter gällande efterfrågevolym och inköpspris och en artikel som saknar 

information gällande inköpspris. Därför genomförs ABC-klassificering endast för 21 artiklar. Detta innebär 

att en artikel ur det valda urvalet inte kommer kunna klassificeras. Precis som för FSN-klassificeringen 

illustreras datan i ett histogram. Genom att studera volymvärdet för samtliga artiklar och studera 

fördelning och proportioner i histogrammet sätts gränser för klasserna A, B och C. För A-artiklar innebär 

detta ett volymvärde >250 000 SEK och i denna klass hamnar 1 artikel. Gränsen för C-artiklar sätts till 

under <20 000 SEK vilket tillfaller 11 stycken artiklar. Resterande artiklar är 9 stycken och har ett 

volymvärde mellan 250 000 SEK och 20 000 SEK. I Bilaga 10 presenteras histogrammet med de 21 artiklar 

som studeras tillsammans med deras respektive volymvärde. Resultatet av ABC-klassificeringen för 

essentiella och snabbrörliga artiklar ses i Figur 23 nedan.  

Det finns 9 önskvärda artiklar som är snabbrörliga som ska genomgå en ABC-klassificering. Av dessa 

artiklar har samtliga uppgifter gällande efterfrågevolym och inköpspris vilket leder till att en ABC-

klassificering kan göras på samtliga artiklar. I Bilaga 10 presenteras det histogram som illustrerar 

fördelning och proportioner för dessa 9 artiklar och deras årliga volymvärde, vilket baseras på 

efterfrågevolym och inköpspris. Genom att studera var i diagrammet där det finns naturliga avstamp i 

datan, det vill säga olika proportioner och skillnader, kan gränser sättas till >10 000 för A-artiklar vilket 

innefattar en artikel. Övre gränser för C-artiklar sätts till 5 000 SEK och klass 4c består därmed av 5 artiklar. 

Klass 4b består av resterande artiklar vilka är 3 stycken. Resultatet av ABC-klassificeringen för önskvärda 

snabbrörliga artiklar ses i Figur 23 nedan.  
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Figur 23. Resultat av tillämpning efter ABC-klassificering  

Sammanställning av den tillämpade klassificeringen 

Tillämpningen sker därmed på 1205 artiklar, av 1206 möjliga artiklar. En artikel saknar klass då information 

om inköpspris saknades för denna, vilket innebär att denna inte kan klassificeras enligt ABC-

klassificeringen. Den sammanställda klassificeringen kan därmed illustreras i Figur 24 nedan.  

Figur 24. Sammanställning av tillämpad klassificering 

7.1.3 Resultat av tillämpning gällande lagerstyrning 
Tillämpning av den teoretiska lagerstyrningsmodellen görs i enlighet med den teoretiska modellen som 

presenteras i modelleringsfasen. Detta innebär att för samtliga klassificerade artiklar, som är 1205 stycken 

ska beställningspunkter, orderkvantiteter och säkerhetslager beräknas. Beräkningarna sker artikel för 

artikel med den tillhörande klassens lagerstyrningsmetod.  

Orderkvantiteten är det första som beräknas. Orderkvantiteten Q innebar antingen kundorder, 

enhetskvantiteter, det vill säga Q = 1, eller ekonomisk orderkvantitet, EOQ, beroende på klass enligt 

modellen. Den enda typer av orderkvantiteten som behöver beräknas är därmed EOQ vilken bygger på 

den formel som presenteras i Kapitel 3.3.2 Lagerstyrningsmetoder i Referensramen. För att beräkna 

denna behövs parametrarna ordersärkostnad och lagerränta. Holmström och Lindholm (2011) berättar 

att kalkylräntan som krävs för att beräkna lagerräntan måste tas fram av företaget självt. Därför 

uppskattas både lagerräntan och ordersärkostnaden av företagets SPC Manager för att få lämpliga värden 
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som utgår från Swisslogs specifika situation. Ordersärkostnaden uppgick uppskattningsvis till 600 SEK och 

lagerräntan till 20 %. 

Efter detta sker beräkningar för beställningspunkten. Även formeln för denna hämtas från Kapitel 3.3.2 

Lagerstyrningsmetoder i Referensramen. Beställningspunkten bestämdes genom att addera den 

genomsnittliga efterfrågan under ledtid och storlek på säkerhetslagret. Den ledtid som används är ett 

genomsnitt av den verkliga ledtiden och inte från de ledtider som finns uppsatta i SAP. Detta för att få 

mer rättvisande värden då ledtiderna i SAP inte är uppdaterat för alla artiklar. SPC Master Data and Sales 

Support tog därför fram data som jämför orderläggningsdatum med verkliga inleveranser för att visa den 

verkliga ledtiden. Säkerhetslagret som också det ingår i beställningspunkten beräknas för de klasser som 

enligt den teoretiska modellen ska ha säkerhetslager. Säkerhetslagret för de olika klasserna tilldelas, i 

enlighet med den teoretiska modellen, olika storlekar beroende på dess prioriteringsordning. Storleken 

beror på den uppsatta servicenivån. Dessa nivåer togs fram i samråd med SCP Manager utefter de nivåer 

som är eftersträvansvärda. Detta innebär att dessa servicenivåer bygger på vad som är av företaget 

önskvärt snarare än vad som finns i dagsläget. De servicenivåer som sätts upp för de olika klasserna är i 

prioritetsordning; 98 %, 97 %, 96 %, 95 %, 90 %, 89 % och 88 %.  Säkerhetslagret beräknas på olika sätt för 

artiklar som har normalfördelad respektive poissonfördelad efterfrågan. För att bestämma detta görs ett 

poissontest enligt formeln som återfinns i Kapitel 3.3.3 Gardering mot osäkerheter i Referensramen. De 

artiklar som uppfyller testet är poissonfördelade och resterande artiklar antas vara normalfördelade. 

Detta antagande görs även av Axsäter (1991) som anser att om efterfrågan inte är poissonfördelad passar 

normalfördelning bäst för lågfrekventa artiklar. För normalfördelade artiklar används formeln för SERV2 

eftersom den anses ge ett mer rättvisande värde än SERV1 (Oskarsson et al., 2013) och även denna formel 

återfinns i Kapitel 3.3.3 Gardering mot osäkerheter i referensramen. Då tillämpningen utfördes sågs att 

ett fåtal artiklar hade enstaka extrema värden som inte ansågs representativa för den enskilda artikeln, 

därför rensades dessa extremvärden bort vid uträkningen av denna parameter. För artiklar med 

poissonfördelad efterfrågan beräknades beställningspunkten och säkerhetslagret simultant för att uppnå 

servicenivån definierad för respektive klass. Formler som krävs för dessa beräkningar återfinns i Kapitel 

3.3.3 Gardering mot osäkerheter i Referensramen. Samtliga beräkningar utfördes i programmet Microsoft 

Excel vilket anses vara ett program som är lämpligt för att hantera kvantitativ data (Saunders et al., 2012). 

Samtliga företagsspecifika uppskattade värden presenteras i rutan nedan.  

 

Resultatet från tillämpningen av lagerstyrningen för ett antal av artiklarna presenteras i Tabell 25 nedan. 

Här redovisas de beställningspunkter, orderkvantiteter och säkerhetslager som uppkommer då modellen 

tillämpas på Swisslogs sortiment. Tabellen syftar till att ge exempel på hur resultatet av tillämpningen ser 

ut. 

 

Indata som har uppskattats av Swisslog: 

Ordersärkostnad: 600 SEK 

Lagerföringsränta: 20 % 

Servicenivåer i prioriteringsordning från högst till lägst: 98 %, 97 %, 96 %, 95 %, 90 %, 89 %, 88 %  
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Tabell 25. Resultat av tillämpningen av lagerstyrning för några exempelartiklar 

Artikelnummer Klass BP Q SL Uppsatt 
servicenivå 

Artikel X 1 - - - - 

Artikel X 1 - - - - 

Artikel X 2b 67 76 14 97 % 

Artikel X 2c 25 250 21 98 % 

Artikel X 3 26 1 25 95 % 

Artikel X 3 18 1 17 95 % 

Artikel X 4a 63 1 60 88 % 

Artikel X 4c 1 86 0 90 % 

Artikel X 5 - - - - 

Artikel X 5 - - - - 

Artikel X 6 - - - - 

 

7.2 Utvärdering av den teoretiska modellen 
Utvärderingen av den teoretiska lagerstyrningsmodellen utgår från den tillämpning som gjorts. Först 

utvärderas modellen enligt klassificeringens olika delar och därefter utvärderas klassernas 

lagerstyrningsmetoder. Utöver detta utvärderas även modellens påverkan på lagertillgänglighet och 

lagerföringskostnader. Under utvärderingen identifieras de områden som har förbättringspotential och 

justeringar föreslås för att kunna anpassa modellen.   

7.2.1 Resultat av utvärdering gällande klassificering 
Klassificeringen har tillämpats i tre steg och kommer därför utvärderas i dessa tre steg var för sig nedan. 

Efter dessa tre steg kommer en sammanställning göras av de förändringar som föreslås enligt 

utvärderingen av klassificeringen. 

Steg 1. Kritiskhet och VED-klassificering 

Andelen vitala artiklar är nästan hälften av alla tillämpade artiklar, 518 stycken av 1206 stycken. Detta är 

troligtvis beroende på att klassificeringen gjorts i samband med att kritiska artiklar ska rekommenderas 

till kund och har därför haft större prioritet att bli klassificerade än mindre kritiska artiklar, som nämnts 

tidigare. Eftersom många artiklar därför har blivit klassade som A-artiklar har detta resulterat i många 

vitala artiklar. Detta innebär att fördelningen över vitala (V), essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar 

troligtvis inte är representativt för hela artikelsortimentet. Dock är det troligt att med hjälp av Swisslogs 

ABCD-klassificering har majoriteten av företagets vitala artiklar fångats upp av de artiklar som 

klassificerats under de senaste åren. Detta talar för att det istället är naturligt att antalet vitala artiklar är 

många. Dessutom tillfaller det artiklar även till de andra två kritiskhetsklasserna vilket innebär att en viss 

spridning på artiklar ändå återfinns.  

En nackdel med denna klassificeringsmetod är att det är en subjektiv bedömning av kritiskhet som ligger 

till grund och som därmed kan bero på personen som utför den, vilket minskar dess tillförlitlighet. 

Samtidigt krävs subjektiv input gällande kritiskhet för att kunna ge artikeln en rättvis klassificering byggd 

på kunskap. Genom att använda underkriterier och viktning i modellen är målet att öka objektiviteten i 

bedömningen. Trots detta är kritiskhet ett kvalitativt kriterium i sig och kommer alltid att behövas 
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eftersom det är det första steget i klassificeringen. Då kritiskheten är satt som första kriterium i modellen 

innebär detta att den är mycket avgörande för resterande utfall i modellen. Det begränsar även 

möjligheten att utföra modellen på en stor mängd data eftersom den kvalitativa bedömningen behövs 

innan klassificeringen kan påbörjas. Detta anses dock, trots sina begränsningar, vara det enda riktiga 

eftersom det är det viktigaste kriteriet som i största mån avgör hur en artikel bör styras. Då det är 

reservdelar som är i fokus är detta det viktigaste kriteriet för kunden och därmed även Swisslog.  

För hela sortimentet är det möjligt att det finns artiklar som inte går att klassificera enligt VED-

klassificering. Det skulle kunna vara skrotningsmaterial, artiklar som inte går att sälja eller har lägre 

kritiskhet än önskvärda. Dessa borde istället utgå ur reservdelssortimentet och därmed inte tillhöra en 

VED-klass.  

De enda artiklarna som redan i detta steg tilldelas en klass är de artiklar som är vitala. Eftersom dessa 

artiklar är mycket kritiska om de går sönder och behövs hos kund direkt om något händer är det passande 

att dessa ska styras på samma sätt och att de därmed hamnar i samma klass.  

Steg 2. Efterfrågefrekvens med FSN-klassificering 

En analys av efterfrågefrekvensen som nästa kriterium har lett till en något skev fördelning mellan hur 

många artiklar som hamnat i varje klass. De artiklar som anses snabbrörliga (F) enligt studie av histogram 

visar sig vara mycket få i förhållande till trögrörliga (S) och orörliga (N) artiklar. Trots denna snedfördelning 

anses det inte lämpligt att sänka gränserna för vad som anses snabbrörliga ytterligare eftersom detta 

skulle innebära svårigheter att kunna styra alla artiklar som då hamnar inom samma klass likadant. Även 

om de inte är många artiklar som rör sig ett större antal gånger per år bör dessa styras annorlunda än 

artiklar som rör sig endast en eller ett fåtal gånger per år.  

Vid noggrannare analys av enskilda artiklar hittas dock fall som antyder att efterfrågefrekvens kanske inte 

är lämpligt att använda för FSN-klassificering. Ett exempel på detta är två artiklar ur klass 3 som är 

trögrörliga och båda har en efterfrågefrekvens på tre efterfrågetillfällen per år. Den ena artikeln har dock 

en total efterfrågevolym på 101 stycken, fördelat på kvantiteterna 25, 1 och 75 stycken. Den andra artikeln 

har efterfrågats i en styck per gång, alltså med en total efterfrågevolym på tre stycken. Dessa skillnader 

tyder på att det kunde vara mer lämpligt att använda efterfrågevolym istället som indata för FSN-

klassificeringen. Det visar sig dock kunna bli lika missvisande att endast titta på denna aspekt istället. Ett 

annat exempel består nämligen av en artikel som har en efterfrågevolym på 43 stycken som efterfrågas 

vid nio olika tillfällen medan en annan artikel har en efterfrågevolym på 40 stycken men som endast 

beställs vid två tillfällen. Dessa passar inte heller för att styras på liknande sätt trots att deras 

efterfrågevolymer är liknande. Detta tyder på att det inte finns ett sätt som kan avgöra hur samtliga 

artiklar bör styras men att efterfrågefrekvensen ändå kan säga tillräckligt mycket om hur en artikel bör 

styras. Frekvensen är även det som skapar mer arbete för inköpsavdelningen, inte volymen, vilket tyder 

på att frekvensen ändå är det som är lämpligast att använda.  

Antalet artiklar som blivit trögrörliga är många både för essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar och 

resonemang enligt ovan tyder på att dessa skulle behöva en ytterligare klassificering då de inte är helt lika 

varandra i alla aspekter. Genom att dela upp trögrörliga artiklar i delklasser skulle detta kunna åtgärdas 

och leda till en förbättrad differentierad styrning. Vidare undersökningar av dess karaktäristika behövs 

dock först för att avgöra vilken aspekt som denna vidare uppdelning bör grundas på. Orörliga artiklar är 

också de relativt många, men då de är orörliga och därför står för en mindre betydelse för företaget och 

behöver hanteras manuellt är det bättre att hålla dessa i den klass som den är i nuläget.  
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Steg 3. Volymvärde med ABC-klassificering 

En studie av volymvärdet i form av ABC-klassificering har endast utförts på snabbrörliga (F) artiklar av 

essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar. Eftersom båda dessa grupper resulterade i mycket få artiklar gav 

inte denna vidare differentiering mycket mer information då den utfördes på mycket få artiklar. Den hade 

kunnat ge mer information och bättre styrning om urvalet som genomgick denna klassificering hade varit 

större. Det var endast en artikel ur respektive klass 2 och 4 som blev A-artiklar, det vill säga som hade högt 

volymvärde och därmed borde har högre prioritet. Då det totala urvalet för ABC-klassificering endast var 

30 artiklar totalt av 1206 artiklar hade denna prioritet istället kunna täcka samtliga dessa 30 artiklar. Då 

det är ett litet antal artiklar och dess höga efterfrågefrekvens i förhållande till övriga artiklar i sortimentet 

förespråkar att de alla bör ha hög prioritet kan det vara möjligt att styra dem samtliga med samma 

prioritet i klass 2 respektive klass 4 eftersom dessa är snabbrörliga. 

Sammanställning av den utvärderade klassificeringen 

Utvärderingen av klassificeringen kan sammanfattas till att föreslå några förändringar för den teoretiska 

modellen för att skapa en modell som är bättre anpassad för Swisslog. VED-klassificeringen och FSN-

klassificeringen anses ge tillräckligt goda uppdelningar för att kunna användas på Swisslogs sortiment. 

Däremot anses fördelningen efter detta vara mindre passande. Klass 2 och klass 4 är små grupper i 

förhållande till hela urvalet som har studerats och det föreslås slopa den volymvärdesklassificering som 

görs på dessa, då antalet artiklar är få och därför kräver mer arbete än vad som ger resultat i bättre 

differentierad styrning. Ett annat förslag som framkommer är att istället hitta en uppdelning som passar 

för klass 3 och klass 5 som har större potential då dessa består av ett större antal artiklar procentuellt sett. 

Dessa två klasser verkar också ha en del inbördes skillnader vilket även detta talar för någon typ av 

inbördes uppdelning. Då volymvärde är en vanlig uppdelningsmetod är det rimligt att testa om detta ger 

en bättre fördelning, men även andra aspekter som efterfrågevolym, pris och standardavvikelse är rimliga 

att testa då det kan finnas andra aspekter än volymvärde som differentierar reservdelssortimentet på ett 

rättvisande sätt. 

7.2.2 Resultat av utvärdering gällande lagerstyrning 
För att kunna utvärdera den teoretiska lagerstyrningsmodellen gällande lagerstyrning behöver både 

lagerstyrningsmetoderna utvärderas samt deras påverkan på kostnader och service. Den första delen som 

handlar om att utvärdera orderkvantiteter, beställningspunkter och säkerhetslagernivåer består av främst 

en aspekt. Denna aspekt är att studera ifall dessa parametrar antar rimliga värden, det vill säga inte är 

betydligt högre eller lägre, i jämförsele med den årliga efterfrågan. Hänsyn tas även till hur parametrarna 

påverkar varandra. Exempelvis om säkerhetslagernivån är hög innebär detta även att beställningspunkten 

är hög. Ett annat exempel är säkerhetslagernivån beror på orderkvantitetens storlek. Även 

beställningsintervallet utvärderas, det vill säga om en beställning läggs väldigt frekvent eller väldigt sällan. 

Här studeras även vad som ligger bakom de orimliga värden som uppkommit. För att komma ner till källan 

av problemen studeras exempelvis om det beror på extremvärden i datan för den specifika artikeln eller 

om det beror på den lagerstyrningsmetod eller servicenivå artikeln tilldelats.  Även om dessa 

utvärderingskriterier ger en tydlig indikation på hur väl lagerstyrningen fungerar är det inte tillräckligt att 

enbart utvärdera utefter detta. Därför är det både viktigt och intressant att studera hur väl modellen 

presterar i forma av kostnader och service.  

För att kunna studera, och i förlängningen utvärdera, modellen i form av kostnader och service mot kund 

behövs ytterligare ett urval göras för att kunna ta fram dessa kostnader och servicenivåer. Urvalet görs 

genom att välja ett antal artiklar ur varje klass för att skapa en rättvisande bild av artiklar från varje klass. 
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Därför väljs både artiklar med medianvärden samt något avvikande artiklar för att spegla de artiklar som 

ingår i varje klass. För att åstadkomma ett rättvisande urval valdes ett tjugotal artiklar ut från respektive 

klass, dock varierar det exakta antalet artiklar för varje klass då de innehåller olika antal artiklar och olika 

klasser spelar olika stor roll för lagerstyrningen. Antalet artiklar som valdes ut för simuleringen från 

respektive klass illustreras i Figur 25 nedan och totalt simulerades 118 stycken artiklar. 

 

Figur 25. Urval av artiklar för utvärdering av kostnader och service. 

20 artiklar valdes för klass 1 respektive 6 och 24 artiklar valdes för klass 3 respektive 5. För klass 2 och 4 

valdes färre artiklar eftersom det i dessa klasser inte fanns fler artiklar att tillgå, varvid samtliga artiklar i 

dessa respektive klasser simulerades. Detta resulterar i ett totalt urval av 118 stycken artiklar. Detta är ett 

antal som är överkomligt att utföra delvis manuella simuleringar för och som ändå är tillräckligt många 

för att ligga som grund till indikationer till resultat och slutsatser för hela urvalet.  

Simuleringen används för att kunna beräkna den lagertillgänglighet som uppnås samt de 

lagerföringskostnader som uppkommer vid användningen av den teoretiska modellen. Detta beräknas 

också för hur det såg ut för Swisslog under samma tidsperiod för att kunna jämföra dessa två värden och 

därmed kunna utvärdera modellen utifrån kostnader och uppnådd servicenivå.  

Lagertillgängligheten beräknas per orderrad utefter ifall artikeln fanns i tillräcklig mängd på lager av den 

kvantitet som kunden efterfrågar då den efterfrågas eller ej. Detta kan beskrivas som en procentsats 

relativt samtliga efterfrågetillfällen som uppkommit för artikeln. De kostnader som studerades är 

lagerföringskostnaden. För att beräkna lagerföringskostnaden behövs som tidigare beskrivits i Kapitel 

3.1.2 Lagrets dilemma i Referensramen lagerräntan och medellagervärdet. Då lagerräntan redan 

uppskattats av Swisslogs SPC Manager till 20 % saknas endast medellagervärdet för respektive artikel. 

Detta beräknas genom att utgå från det ingående lagervärdet och sedan ta hänsyn till samtliga in- och 

utleveranser som sker under det studerade året. Medellagervärdet är då det lagervärde som i snitt har 

legat på lagret under denna tidsperiod. För simuleringen av den teoretiska lagerstyrningsmodellen 

justerades i vissa fall det ingående lagervärdet till det maximala lagersaldot som skulle kunna ligga på 

lagret enligt den lagerstyrningsmetod som används nämligen att den inte kan vara högre än 

beställningspunkten adderat med orderkvantiteten. Hade ett högre lagersaldo används som ingående 

lagervärde hade inte medellagervärdet blivit rättvisande för den teoretiska modellen.  
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Studien av om beställningspunkter, orderkvantiteter och säkerhetslager är rättvisande samt vilka 

kostnader och servicenivåer som uppkommer för modellen i jämförelse med Swisslog diskuteras klass för 

klass nedan.  

Klass 1. Vitala (V) artiklar 

Resultatet uttryckt i lagerföringskostnader och lagertillgänglighet för hur det såg ut i verkligen för Swisslog 

under tidsperioden ett år jämfört vad den teoretiska modellen skulle medföra för lagerföringskostnader 

och lagertillgänglighet kan ses i Tabell 26 nedan. Då klass 1 enligt den teoretiska modellen inte ska 

lagerhållas finns ingen uppsatt servicenivå för denna klass och ingen lagertillgänglighet har uppnåtts. 

Lagerföringskostnader och medellagervärde presenteras totalt i SEK per år och lagertillgängligheten är ett 

medelvärde. 

Tabell 26. Teoretisk modell jämfört med Swisslog för klass 1 

Klass 1 Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 53 % 49 696 248 478 

Teoretisk modell - 0 0 

 

Klass 1 styrs enligt den teoretiska modellen med kundorder vilket innebär att dessa artiklar inte ska 

lagerhållas. Därmed bidrar klass 1 inte med några lagerföringskostnader och därmed inte heller någon 

lagertillgänglighet. Eftersom artiklarna i denna klass ska ligga på kundens egna lager antas detta garantera 

tillgänglighet för kunden. Detta leder till att när dessa artiklar väl beställs av Swisslog är de inte, eller borde 

inte vara, kritiska då kunden själva ansvarar för att tillräckliga lagernivåer hålls på eget lager. Enligt Tabell 

26 ovan skulle en implementering av den teoretiska modellen alltså innebära en minskning av 

lagerföringskostnaden och medellagervärdet. En stor del av den lagerförda kostnaden för Swisslog består 

av att en artikel som kostar 45 550 SEK låg på lager under denna tid vilket bidrog markant till dessa 

kostnader. Eftersom tillämpningen av den teoretiska lagerstyrningsmodellen varken innebär ökade 

kostnader eller minskad service anses denna klass inte behöva anpassas.  

Klass 2. Essentiella (E) artiklar som är snabbrörliga (F) 

Klass 2 är uppdelat i klass 2a, klass 2b och klass 2c baserat på beräkningar på volymvärde. Dessa styrs dock 

alla med samma lagerstyrningsmetod, men har olika uppsatta servicenivåer. Alla styrs med EOQ som 

orderkvantitet och beställningspunkt som bestämmer när en beställning ska läggas. Att styra med EOQ 

och BP anses fungera väl eftersom majoriteten av värden anses vara rimliga. Detta kan ha sin grund i att 

artiklarna i klass 2 är snabbrörliga och då kan de traditionella lagerstyrningsmetoderna som EOQ fungera. 

Enbart för en artikel stack beställningspunkten ut och var extremt hög, då den låg på 2723 i 

beställningspunkt. Detta kan förklaras med att standardavvikelsen i ledtiden är 41,3 dagar vilket leder till 

ett mycket högt säkerhetslager och därför hög beställningspunkt. I Tabell 27 nedan ses resultatet för de 

lagerföringskostnader och lagertillgänglighet som uppnås för de tre delklasserna 2a, 2b och 2c med den 

teoretiska modellen samt för Swisslog. Lagerföringskostnader och medellagervärde anges i SEK per år och 

lagertillgängligheten är ett medelvärde. 
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Tabell 27. Teoretisk modell jämfört med Swisslog för klass 2a, 2b och 2c 

Klass 2a Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 100 % 18 390 91 951 

Teoretisk modell 94 % 7 772 38 859 

Klass 2b Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 89 % 46 899 234 495 

Teoretisk modell 93 % 34 191 170 957 

Klass 2c Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog  95 % 10 892 54 461 

Teoretisk modell 97 % 9 760 48 798 

 

Vad gäller servicenivån för klass 2a, 2b och 2c lyckades ingen av dessa tre klasser nå upp till de uppsatta 

servicenivåerna utan lagertillgängligheten slutade några procentenheter lägre. Däremot var samtliga 

klasser över 90 % i lagertillgänglighet. Jämfört med Swisslog är lagertillgängligheterna för de olika 

underklasserna till klass 2 både högre och lägre men totalt sett relativt lika. Gällande 

lagerföringskostnaderna för Swisslog har företaget högre kostnader för samtliga delklasser. Exempelvis är 

lagerföringskostnaden för klass 2a dubbelt så hög för Swisslog som för den teoretiska modellen. 

Lagerföringskostnaden för klass 2a står ut som hög gentemot alla andra klasser. Detta kan förklaras med 

att dessa artiklar har högst volymvärde.  

Generellt sett fungerar lagerstyrningen för klass 2 relativt väl eftersom den presterar bättre än vad 

Swisslog gör i nuläget, men det finns potential till förbättring. En aspekt är att eftersom artiklarna i klass 

2 är få, enbart 21 stycken totalt sett, anses det vara onödigt komplicerat att behöva dela upp dessa artiklar 

ytterligare, vilket även konstaterats under utvärderingen av klassificeringen. Då lagerstyrningsmetoden är 

densamma för samtliga delklasser är det möjligt att göra denna justering. Därför kan artiklarna vid 

anpassningen styras tillsammans med samma uppsatta servicenivå på 98 %. Genom att sätta den högsta 

servicenivån säkerställs att servicenivån inte sjunker för någon artikel i denna klass. Gällande artikeln med 

den extremt höga beställningspunkten behöver en justering göras. Att standardavvikelsen i ledtiden är 

41,3 dagar är inte ett tillförlitligt värde att bygga ett säkerhetslager på. Ledtiderna för denna artikel 

varierade under året mellan 4 och 100 dagar vilket innebär en stor osäkerhet. Dock är dessa såpass stora 

avvikelser att det vore mer lämpligt att bortse från denna variation eftersom det annars leder till orimliga 

förutsättningar för att kunna lagerstyra denna artikel. Därför behöver detta värde justeras till ett mer 

rimligt sådant.  

Klass 3. Essentiella (E) artiklar som är trögrörliga (S) 

Klass 3 ska enligt den teoretiska modellen styras med enhetskvantiteter eftersom efterfrågan är låg och 

större kvantiteter endast behövs i enstaka fall. Detta har dock orsakat mycket höga beställningspunkter 

för en del artiklar som regelbundet efterfrågas i kvantiteter större än en styck. För andra artiklar har det 

dock fallit väl ut att använda sig av just enhetskvantiteter förutom i enstaka fall då en beställning är större 

och en beställningspunkt måste nås upp till vilket innebär att n*orderkvantiteten används. Detta talar för 

att det finns två olika typer av artiklar i denna grupp som kan behöva olika typer av styrning med olika 

typer av orderkvantiteter. Resultatet av lagerstyrningen för klass 3 presenteras i  Tabell 28 nedan 

tillsammans med de värden som återfanns för Swisslogs styrning under samma tidsperiod. 
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Lagerföringskostnader och medellagervärde anges i SEK per år och lagertillgängligheten är ett 

medelvärde.  

Tabell 28. Teoretisk modell jämfört med Swisslog för klass 3 

 

Som ses i Tabell 28 ovan ger den teoretiska modellen en lagertillgänglighet på 96 % vilket är högre än den 

nuvarande styrningen som ligger på 89 % i lagertillgänglighet. Nästan alla artiklar har dock en 

lagertillgänglighet på 100 % i båda fallen och endast ett fåtal artiklar orsakar dessa sänkta värden. 

Ökningen av lagertillgänglighet som den teoretiska modellen har inneburit har dock även inneburit högre 

kostnader i forma av lagerföringskostnader och medellagervärde, som mot lagertillgängligheten är 

oproportionerligt stora. Denna ökning i kostnader beror på de höga beställningspunkter som har 

beräknats då orderkvantiteterna har satts till en styck. För en del artiklar har denna orderkvantitet orsakat 

mycket höga beställningspunkter eftersom kvantiteterna som efterfrågas inte är i enhetskvantiteter utan 

istället i varierande kvantiteter som beställningspunkten måste täcka upp för. Även denna aspekt talar 

därför för att det i denna klass finns två olika huvudtyper av artiklar, de som efterfrågas i enhetskvantiteter 

och de som efterfrågas i större kvantiteter. Detta är något som skulle behövas justeras i den anpassade 

modellen.  

För de artiklar där det fungerar väl med att använda enhetskvantiteter är det ofta höga 

beställningspunkter som orsakar höga kostnader. Då dessa beställningspunkter i vissa fall är högre än hela 

den beställda årsvolymen och servicenivån redan vid ingående lagersaldo täcker för en lagertillgänglighet 

på 100 % är dessa inte rimligt satta. Det vore därför intressant att försöka sänka dessa beställningspunkter 

till ett lägre värde, eftersom dessa artiklar generellt sett alltid beställs i enhetskvantiteter, och med lägre 

beställningspunkter skulle ändå en hög lagertillgänglighet kunna uppnås. Detta skulle minska dessa 

artiklars lagerföringskostnader.  

För artiklar som ofta beställs i större kvantiteter där enhetskvantiteter inte har visat sig passande har 

beställningspunkterna blivit mycket stora med orsak i att orderkvantiteten är mycket lågt satt vilket har 

inneburit höga kostnader för dessa artiklar. För artiklar med högre efterfrågan per efterfrågetillfälle kan 

det därför vara lämpligt att istället höja orderkvantiteterna för att på detta sätt kunna sänka 

beställningspunkterna till rimligare nivåer. Även detta skulle innebära minskade kostnader genom 

minskade lagernivåer.  

Klass 4. Önskvärda (D) artiklar som är snabbrörliga (F) 

Även denna klass är uppdelad i tre underklasser, 4a, 4b och 4c. Klass 4a styrs, liksom klass 3, även den 

med enhetskvantiteter. Den artikel som ingår i denna klass efterfrågas dock alltid i större kvantiteter vilket 

innebär att denna indelning inte är passande för klass 4a. Klass 4b och klass 4c styrs med EOQ som 

orderkvantitet. På grund av deras skilda volymvärden styrs de efter olika uppsatta servicenivåer nämligen 

88 %, 89 % respektive 90 % för klass 4a, 4b och 4c. Resultatet av vad denna styrning har inneburit i form 

av lagerföringskostnader och lagertillgänglighet ses nedan i Tabell 29 nedan jämfört med Swisslog. 

Lagerföringskostnader och medellagervärde anges i SEK per år och lagertillgängligheten är ett 

medelvärde. 

Klass 3 Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 89 % 17 498 87 490 

Teoretisk modell 96 % 37 659 188 296 
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Tabell 29. Teoretisk modell jämfört med Swisslog för klass 4a, 4b och 4c 

Klass 4a Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 57 % 281 1 406 

Teoretisk modell 100 % 3 787 18 937 

Klass 4b Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 100 % 2 415 12 074 

Teoretisk modell 98 % 1 946 9 729 

Klass 4c Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog  96 % 1 175 5 874 

Teoretisk modell 95 % 1 620 8 098 

 

Gällande klass 4 behöver ett antal saker justeras. Det första som går att konstatera är sättet att lagerstyra 

4a inte är passande. Det beror på att artikeln är högfrekvent och därför ofta behöver beställas i högre 

kvantiteter för att kunna täcka efterfrågan. Eftersom klass 4a i tillämpningen styrdes med 

enhetskvantiteter och (s, nQ)-metod innebär det att orderkvantiteten om en enhet var för liten och att 

denna alltid behövde överskridas för att kunna nå upp till beställningspunkten. Beställningspunkten var 

även den mycket hög. Det kan konstateras att detta inte är ett lämpligt sätt att styra klass 4. Detta leder 

till att kostnaderna för klass 4a blir väldigt höga. För de övriga klasserna antog de flesta av artiklarnas 

beställningspunkter och orderkvantiteter om EOQ rimliga värden. Detta beror troligen på att artiklarna är 

snabbrörliga vilket gör att orderkvantiteter om EOQ är passande. Dock gick det att se att i vissa fall var 

orderkvantiteten EOQ högre än efterfrågevolymen under ett år. Detta gör att väldigt stora kvantiteter 

beställs i förhållande till hur mycket som efterfrågas. Därför är en lämplig justering att sätta en 

begränsning till att orderkvantiteten Q inte bör överskrida ett års förbrukning. Två av artiklarna har 

beställningspunkter som sticker ut och är oproportionerligt höga eftersom beställningspunkterna nästan 

når upp till efterfrågevolymen per år. Därför anses detta inte vara rättvisande värden. Vid undersökning 

går det att se att dessa höga beställningspunkter beror på att standardavvikelsen i ledtid är väldigt hög 

vilket beror på att ledtiden varierar mycket mellan de olika beställningarna. Ett förslag är att justera dessa 

standardavvikelser i ledtid till ett mer rimligt värde för att få hanterbara beställningspunkter.  

Jämfört med Swisslog har klass 4 högre kostnader vid tillämpning av den teoretiska modellen för två av 

tre underklasser. Gällande lagertillgängligheten är den något lägre för klass 4b och 4c. För klass 4a är den 

dock markant högre och det är även här kostnaderna är mycket höga. Detta hänger ihop med att höga 

säkerhetslager har satts upp för att täcka osäkerheter vilket bygger på de uppsatta servicenivåerna. Detta 

ger då både hög lagertillgänglighet och höga kostnader. 

En annan aspekt är att klass 4 enbart innehåller ett fåtal artiklar, 9 stycken, vilket leder till att dela upp 

dessa i underklasser med hjälp av ABC-klassificering är ett tidsödslande arbete, vilket konstaterades vid 

utvärderingen av klassificeringen. Med fördel kan underklasserna slås samman till en gemensam klass som 

kan styras på samma sätt med utgångpunkt i samma uppsatta servicenivå på 90 %. Eftersom artiklarna är 

önskvärda (D) behöver nivån inte vara lika höga som för essentiella (E) artiklar. Därför kommer ingen ABC-

klassificering att utföras i anpassningen utan istället definieras artiklarna utefter att de är önskvärda och 

snabbrörliga (F). 
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Klass 5. Önskvärda (D) artiklar som är trögrörliga (S) 

Klass 5 styrs i nuläget enligt kundorder och bidrar därför inte till en servicenivå eller kostnader. Resultatet 

kan ses nedan i Tabell 30 jämfört med hur Swisslogs styrning resulterar i form av lagerföringskostnader 

och lagertillgänglighet. Lagerföringskostnader och medellagervärde anges i SEK per år och 

lagertillgängligheten är ett medelvärde. 

 Tabell 30. Teoretisk modell jämfört med Swisslog för klass 5 

 

Enligt Tabell 30 ovan är kostnaderna för denna klass relativt låga i förhållande till andra klasser. Detta 

innebär att det är förhållandevis billigt att hålla lager för dessa artiklar och att på det sättet kunna få upp 

lagertillgängligheten för att snabbare kunna tillfredsställa fler kunder. Det faktum att Swisslog i dagsläget 

håller lager på majoriteten av artiklarna i klass 5 kan även innebära att kunder förväntar sig att dessa finns 

tillgängliga på lager. Detta är incitament för att artiklarna i klass 5 inte borde styras efter kundorder utan 

istället lagerhållas. 

Artiklarna i denna klass är trögrörliga, precis som artiklarna i klass 3. Detta talar för att en styrning som 

passar klass 3 rimligtvis även passar artiklarna i klass 5. Klass 3 styrs enligt den teoretiska modellen med 

enhetskvantiteter eftersom dessa är just trögrörliga. Detta visade sig dock endast fungera för en del av 

artiklarna som hade låga beställningsvolymer och där även beställningspunkterna borde sänkas. 

Resterade artiklarna i klass 3 borde styras med högre orderkvantiteter då de efterfrågas i just större 

kvantiteter. Vid en anpassning för klass 5 borde därför liknande gränser och lagerstyrningsmetoder testas 

även för denna klass då de borde ha liknande karaktäristika förutom kritiskheten som ju är det endast 

som skiljer dessa åt.  

I nuläget finns ingen uppsatt servicenivå för denna klass vilket behövs för att en lagerstyrningsmetod ska 

kunna appliceras och utvärderas. Swisslogs nuvarande lagertillgänglighet på 74 % kan anses något låg i 

förhållande till övriga klasser och en uppsatt servicenivå i närheten av vad andra önskvärda artiklar har är 

eftersträvansvärt. 

Klass 6. Essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar som är orörliga (N) 

Även denna klass styrs på kundorder. Då artiklarna i denna klass efterfrågas mer sällan än en gång per år 

anses det fortfarande inte lämpligt att i regel hålla dessa i lager. Denna klass bör alltså fortfarande styras 

enligt kundorder. I Swisslogs fall ligger en del av dessa artiklar på lager, vilka hade kunnat minskas om 

styrning gjordes enligt modellen. Resultatet av kostnader och lagertillgänglighet för denna klass i nuläget 

ses nedan i Tabell 31. Lagerföringskostnader och medellagervärde anges i SEK per år och 

lagertillgängligheten är ett medelvärde. 

Tabell 31. Teoretisk modell jämfört med Swisslog för klass 6 

Klass 6 Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog - 3 191 15 957 

Teoretisk modell - 0 0 

Klass 5 Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 74 % 3 699 18 495 

Teoretisk modell - 0 0 



UTVÄRDERINGSFAS 
 

- 108 - 
 

Sammanställning av utvärdering av lagerstyrning 

Sammanfattningsvis kan ett antal förändringar föreslås för en anpassad modell vad gäller lagerstyrningen 

för att för Swisslog få ett bättre resultat i form av minskade lagerföringskostnader och ökad 

lagertillgänglighet. Endast fyra av klasserna skulle behöva anpassning och dessa förslag till anpassning 

presenteras i Tabell 32 nedan.  

Tabell 32. Sammanställning av utvärdering för lagerstyrning 

Klass Förslag på vad som bör anpassas 

Klass 2 
Slå samman klass 2a, 2b och 2c till en klass med en uppsatt servicenivå på 98 %. 

Justera standardavvikelsen i ledtid för en artikel. 

Begränsa storleken på EOQ och BP till att maximalt uppgå i en årsvolymskvantitet. 

Klass 3 
Dela upp i två grupper beroende på genomsnittlig efterfrågan per gång. Den ena gruppen 

styras med enhetskvantiteter och låg beställningspunkt, den andra gruppen med högre 

orderkvantiteter och därmed sänkt beställningspunkt. 

Klass 4 

Slå samman klass 4a, 4b och 4c till en gemensam klass med en uppsatt servicenivå på 90 %. 

Styra efter orderkvantiteten EOQ och justera vissa artiklar som har mycket hög 

standardavvikelse i ledtid. 

Begränsa storleken på EOQ och BP till att maximalt uppgå i en årsvolymskvantitet. 

Klass 5 
Styras som klass 3 istället för att styras enligt kundorder för att kunna öka servicenivån på 

denna klass. Det vill säga dela upp i två delklasser som styrs enligt enhetskvantiteter och 

låg beställningspunkt eller med högre orderkvantiteter. 

 

7.3 Anpassning av den teoretiska modellen 
Nedan följer en presentation av anpassningen av den teoretiska lagerstyrningsmodellen. Denna delas 

också liksom tidigare avsnitt in i två delar. Först redovisas den anpassning som gjorts för klassificeringen 

och sedan den anpassning som gjorts för de olika klasserna i form av anpassad lagerstyrning.  

7.3.1 Resultat av anpassning gällande klassificering 
Anpassning av de aspekter som föreslagits i utvärderingen av klassificeringen sker även detta i enlighet 

med de tre steg som görs för klassificeringen. Dessa presenteras därför nedan under följande tre rubriker. 

I en avslutande sammanfattning visas den anpassade klassificeringen i en figur.  

Steg 1. Kritiskhet och VED-klassificering 

Detta steg ansågs inte behöva anpassas under utvärderingen eftersom kritiskheten är det viktigaste 

kriteriet och en VED-klassificering är ett behändigt sätt att differentiera kritiskheten av olika kriterier. 

Steg 2. Efterfrågefrekvens och FSN-klassificering 

Inte heller efterfrågefrekvensen och FSN-klassificeringen behövde anpassas under utvärderingen. Detta 

eftersom det är relevant att ta hänsyn till hur ofta en artikel efterfrågas då många artiklar i Swisslogs 

reservdelssortiment är lågfrekventa.  
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Steg 3. Volymvärde och ABC-klassificering 

Detta steg anpassades på två sätt. För det första togs ABC-klassificeringen bort och därför slogs klass 2a, 

2b och 2c samman till klass 2 samt klass 4a, 4b, 4c till klass 4. För det andra lades det till ytterligare ett 

klassificeringssteg för trögrörliga (S) artiklar. Detta beror på att trögrörliga artiklar skiljde sig åt och den 

aspekt som enade liknande artiklar med varandra var kvoten mellan efterfrågevolymen och 

efterfrågefrekvensen. Detta innebär i praktiken att de artiklar som efterfrågas en åt gången eller i vissa 

fall två åt gången passar att styras likadant, till skillnad från artiklar som varierar mycket i efterfrågan per 

efterfrågetillfälle. Steg 3 har därmed ändrats från att innehålla volymvärde och ABC-klassificering till att 

dela upp klass 3 och 5 till klass 3x och 3y respektive 5x och 5y. Exakt hur denna uppdelning kommer att 

ske analyseras mera då lagerstyrningen för de olika klasserna anpassas.  

Sammanställning av den anpassade klassificeringen 

En sammanställning av resultatet av den anpassade klassificeringen ses nedan i Figur 26.  

 

Figur 26. Resultat av den anpassade klassificeringen 

7.3.2 Resultat av anpassning gällande lagerstyrning 
Anpassningen av den teoretiska modellen gällande lagerstyrning utförs klass för klass eftersom 

utvärderingen skedde klassvis. Eftersom den anpassade klassificeringen har inneburit hopslagning av klass 

2a, 2b och 2c till klass 2 och klass 4a, 4b och 4c blivit klass 4 samt att klass 3 och klass 5 har blivit klass 3x 

och 3y respektive klass 5x och 5y har dessa nya klasser använts för den anpassade lagerstyrningen.  

Klass 1. Vitala (V) artiklar 

Inga förändringar föreslagna för denna klass. Styrs som tidigare enligt kundorder.  

Klass 2. Essentiella (E) artiklar som är snabbrörliga (F) 

Klass 2 är efter utvärderingen en samlad klass. Den behöver därmed en gemensamt uppsatt servicenivå 

som sätts till 98 % för att ingen artikel ska styras efter lägre servicenivåer än tidigare. Som tidigare styrs 

de med samma lagerstyrningsmetod, nämligen (s, Q)-metoden som har en beställningspunkt och 

orderkvantiteten EOQ. Lagernivåerna visar sig dock bli höga vilket påverkar lagerföringskostnaderna 

negativt. Dessa höga lagernivåer uppkommer främst då standardavvikelsen för en artikel är hög som beror 

på stora skillnader i ledtid och efterfrågan under året. Då det i samråd med företaget inte visar sig lämpligt 

att hålla lager som överstiger den årliga efterfrågan för artikeln, utfördes en sådan begränsning på både 

beställningspunkten och orderkvantiteten. Detta gav ett mer rättvisande resultat. Den artikel som hade 
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extremt hög standardavvikelse i ledtid justerades till en standardavvikelse på 2 dagar istället för 41,3 dagar 

eftersom 2 dagar är ett medelvärde för resterande artiklar i klassen.  

Resultatet av den anpassade modellen visar att vid jämförelse med den teoretiska modellen har 

lagerföringskostnaderna för klass 2 minskat marginellt. Servicenivåerna är desamma för de flesta artiklar, 

men har ökat för två artiklar av de 21 som har testats. Detta innebär att den totala genomsnittliga 

servicenivån för klass 2 har ökat från 95 % till 96 %. Detta går att härleda till att den uppsatta servicenivån 

är 98 % för samtliga artiklar i klass 2, vilket är högre än vad den teoretiska modellen anger. Dock når den 

anpassade modellen inte upp till den uppsatta servicenivån på 98 %. Flertalet av artiklarna har 100 % i 

lagertillgänglighet men det är vissa artiklar som sticker ut och drar ner medelvärdet. Ett exempel på detta 

är en artikel som har en lagertillgänglighet på 75 %. Detta beror på att efterfrågan kom i sjok samt 

innehåller två extremt stora avvikelser, vilket inte lyckades fångas upp av säkerhetslagret då 

begränsningen på en årsvolym har införts för beställningspunkten.  

Resultatet av anpassningen i form av lagertillgänglighet, lagerföringskostnader och medellagervärde 

presenteras i Tabell 33. Värdena presenteras totalt i SEK per år samt en lagertillgänglighet som ett 

medelvärde. Här går det även att se förbättringarna från hur Swisslog lagerstyrde för samma tidsperiod. 

Det går att utläsa att lagertillgängligheten ökade med fyra procentenheter och kostnaderna minskades 

med 32 % mellan den anpassade modellen och Swisslogs styrning. En annan stor fördel med klass 2 efter 

anpassningen är att den är mindre komplex att styra än som den såg ut i den teoretiska modellen. Detta 

eftersom ingen indelning i underklasser med hjälp av ABC-klassificering behöver utföras, vilket gör det 

smidigare för företaget att använda klassen. 

Tabell 33. Resultat anpassning klass 2 

Klass 2 Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 92 % 76 181 380 907 

Anpassad modell 96 % 51 521 257 603 

 

Klass 3. Essentiella (E) artiklar som är trögrörliga (S) 

Vid utvärdering av klass 3 konstaterades att det var många artiklar som ingick i klassen och att den med 

fördels skulle kunna delas upp i underklasser. Detta grundas på att det noteras att den nuvarande 

styrningen, enhetskvantiteter, det vill säga orderkvantiteten = 1 endast är passande för en del av de 

artiklar som ingår i klassen. Eftersom artiklarna är essentiella (E) och sortimentet av klass 3-artiklar stort 

är artiklarna viktiga att styra rätt, trots att de är trögrörliga (S). För att komma fram till en godtagbar 

indelning i underklasser undersöks olika alternativ där det var efterfrågan som gav starkast resultat. 

Indelningen som gjordes var att ifall kvoten mellan efterfrågefrekvensen och efterfrågevolymen var 

mindre än eller lika med 1,5 blir dessa artiklar klass 3x. Är kvoten istället större än 1,5 tilldelas artiklarna 

klass 3y. Detta ledde till att hälften av urvalet för simulering för klass 3 hamnade i 3x och andra hälften i 

3y. 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
≤ 1,5 → 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 3𝑥 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
> 1,5 → 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 3𝑦 
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Klass 3x  

I denna klass är därmed den genomsnittliga efterfrågan per efterfrågetillfälle mindre eller lika med 1,5 

enligt kvoten som beskrivs ovan. Den styrs med orderkvantiteten enhetskvantiteter och 

beställningspunkten 1, enligt (s, nQ)-metoden. Den uppsatta servicenivån behålls på 95 %. Gällande klass 

3x är det alltså artiklar som oftast beställs med en enhet varje gång de beställs. Enligt kvoten ovan beställs 

de som mest två enheter åt gången vid varannan beställning. Sammantaget är klass 3x artiklar som 

varierar lite i efterfrågevolymen och oftast beställs en åt gången. Därför sattes beställningspunkten BP=1 

och orderkvantiteten Q=1, det vill säga enhetskvantitet, vid anpassningen. Detta gav fördelaktigt resultat 

eftersom samtliga beställningar av volym en eller två artiklar kan levereras omgående då det ligger två 

artiklar på lagret i snitt. Enda tillfällena då detta inte har uppnåtts är då ledtiden varit för lång och 

beställningen inte hunnit inkomma från leverantör innan den efterfrågas på nytt av kund.  Även 

beställningspunkten 0 tillsammans med orderkvantiteten Q=1 testades vilket ledde till låga kostnader 

men också en låg lagertillgänglighet på 83 % eftersom brister lättare uppstod då en beställning inte läggs 

förrän det är tomt på lagret. Även orderkvantiteten EOQ testades och gav 100 % lagertillgänglighet för 

alla artiklar men även mycket höga kostnader som var högre än vad Swisslog har i nuläget vilket därför 

inte ansågs aktuellt att implementera. Därför valdes styrningen med parametrarna beställningspunkten 

BP=1 och orderkvantiteten Q=1, enhetskvantitet, vilket nämndes ovan och resultaten går att se i Tabell 

34 nedan. I tabellen presenteras lagerföringskostnader och medellagervärde totalt i SEK per år och 

lagertillgängligheten som ett medelvärde.  

Tabell 34. Resultat anpassning klass 3x 

Klass 3x Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 100 % 8 505 42 524 

Anpassad modell 96 % 4 651 23 253 

 

Lagerföringskostnaderna har nästintill halverats vid anpassningen av modellen jämfört med Swisslogs 

styrning. Lagertillgängligheten uppnådde 96 % vilket är en procentenhet högre än den uppsatta 

servicenivån på 95 %. Oftast låg det en eller två enheter på lagret under hela året vilket gav upphov till 

denna höga lagertillgänglighet. Det förekom dock undantag då brist uppkom. Detta var i vissa fall på grund 

av att ledtiden varit lång och om två efterfrågetillfällen kom tätt ihop varandra. Därför är också ledtiden 

avgörande där en kortare ledtid innebär att sannolikheten för brist minskar eftersom det går snabbt att 

få in artiklarna. Brist kan även uppstå ifall någon efterfrågevolym avviker och är större än 2.  

Klass 3y 

Artiklar i denna klass har en kvot mellan efterfrågevolym och efterfrågefrekvens större än 1,5 enligt de 

formler som presenteras ovan. Den uppsatta servicenivån behålls på 95 % även här då detta inte enligt 

utvärderingen kräver en justering. Gällande klass 3y är det artiklar som oftast beställs fler än en enhet då 

de efterfrågas. Därför är det inte lämpligt att sätta orderkvantiteten Q=1, det vill säga enhetskvantiteter, 

för dessa artiklar. Orderkvantiteten behöver istället ökas för att kunna uppnå en högre lägertillgänglighet 

genom att täcka större delar av den inkommande efterfrågan. För att få större orderkvantiteter har 

formeln EOQ använts. Dessa har dock inneburit mycket stora kvantiteter ibland och därmed höga 

kostnader. Dessutom innebar stora orderkvantiteter att beställningspunkterna blir låga och därför ändå 

tidvis medför brist. Även halva EOQ användes för att minska dessa kvantiteter men gav ändå inte 

nämnvärt bättre kostnader, förutom i enstaka fall. Detta ansågs därför inte vara ett bättre alternativ än 
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EOQ, trots minskade kvantiteter. Det som kunde ses som mönster vara att det blev för stora kvantiteter 

då kvantiteterna översteg en årsvolym av efterfrågan och att dessa värden därför inte ansågs rimliga. 

Därför begränsades EOQ i de fall där orderkvantiteten översteg den årliga efterfrågan till en 

orderkvantitet om den årliga efterfrågan. Även beställningspunkterna justerades till att inte överstiga en 

årsvolym i efterfrågan i storlek. Justeringarna är därför desamma som för klass 2 där orderkvantiteten och 

beställningspunkten begränsas till maximalt en årsvolyms storlek. Detta innebar slutligen att 100 % 

lagertillgänglighet för dessa artiklar uppnåddes, dock med högre lagerföringskostnader. Då artiklarna är 

essentiella (E) anses det dock befogat att öka lagerföringskostnaderna eftersom de enligt Swisslogs 

styrning hade låg lagertillgänglighet. Dessutom är det ett par artiklar som bidrar till denna stora ökning 

vilket innebär att dessa lagerföringskostnader hade kunnat minskas om dess artiklar hade styrts manuellt 

och inte följt det mönster som passar majoriteten av artiklarna. Resultatet redovisas i Tabell 35 nedan 

med lagerföringskostnader och medellagervärde totalt i SEK per år och med lagertillgängligheten som ett 

medelvärde.  

Tabell 35. Resultat anpassning klass 3y 

Klass 3y Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 77 % 8 993 44 965 

Anpassad modell 100 % 16 235 81 176 

 

Klass 4. Önskvärda (D) artiklar som är snabbrörliga (F) 

För denna klass rekommenderar utvärderingen att underklasserna 4a, 4b och 4c bör slås samman till en 

klass då de styrs liknande och enda skillnaden är olika högt uppsatta servicenivåer. Detta bidrar till en 

mindre komplicerad klassificering samtidigt som påverkan på styrningen och dess resultat blir marginellt. 

Klass 4a bör dock enligt utvärderingen även denna styras med orderkvantiteten EOQ då beställningar i 

enhetskvantiteter inte passade väl för denna klass. För klass 4 upptäcktes även här att vissa artiklar fick 

orimligt höga beställningspunkter och orderkvantiteter på grund av vissa avvikande standardavvikelser. 

Genom att lägga in begränsningen på en maximal orderkvantitet och beställningspunkt på en årlig 

efterfrågan försämrades inte resultatet samtidigt som lagernivåer och lagerförningskostnader minskade.  

Vid anpassningen av klass 4 uppkom bättre resultat än vid tillämpningen av den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen. En högre servicenivå kunde uppnås till betydligt lägre kostnader. Den uppsatta 

servicenivån är samma för alla artiklar i klassen och uppgår till 90 %. Artiklarna följer 

lagerstyrningsmetoden (s, Q) och orderkvantiteten EOQ. De två artiklar som hade extremt höga 

beställningspunkter på grund av extrema standardavvikelser justerades även till sitt medelvärde utan 

dessa avvikelser och modellen kunde därmed ge mer proportionerliga beställningspunkter. I Tabell 36 

nedan visas resultatet av anpassningen jämfört med Swisslogs styrning. Lagerföringskostnader och 

medellagervärdet presenteras totalt i SEK per år och lagertillgängligheten är ett medelvärde.  

Tabell 36. Resultat anpassning klass 4 

Klass 4 Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 93 % 3 871 19 354 

Anpassad modell 98 % 4 583 22 916 
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Enligt Tabell 36 ovan leder den anpassade modellen till en högre servicenivå på 5 procentenheter än vad 

Swisslog uppnådde. Detta sker till en cirka 18 % högre lagerföringskostnad. Dock finns det en intressant 

iakttagelse att göra. En anledning till att lagertillgängligheten för Swisslog dras ner är att en artikel har en 

mycket låg lagertillgänglighet på 57 %, till en låg kostnad. Den anpassade modellen däremot har 100 % 

lagertillgänglighet på denna artikel, men till en hög kostnad. För att mer rättvist kunna göra en jämförelse 

visas resultatet av klass 4 i Tabell 37 nedan utan denna artikel. Även här visas lagerföringskostnader och 

medellagervärden totalt i SEK per år och lagertillgänglighet som ett medelvärde.  

Tabell 37. Resultat anpassning klass 4, exklusive avvikande artikel 

Klass 4, utan artikel X Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 98 % 3 590 17 948 

Anpassad modell 98 % 2 839 14 194 

 

Genom att studera Tabell 37 ovan, vilken exkluderar artikeln vilken avviker från övriga artiklar, går det att 

se att både den anpassade modellen och Swisslog uppnår samma lagertillgänglighet. Däremot innebär 

den anpassade modellen lägre lagerföringskostnader. 

Sammandraget går att säga att för klass 4 ger den anpassade modellen högre servicenivå till en högre 

kostnad. Om däremot den artikel som skiljer sig från mängden exkluderas ger den anpassade modellen 

lägre lagerföringskostnader för samma höga servicenivå. 

Klass 5. Önskvärda (D) artiklar som är trögrörliga (S) 

Utvärderingen av denna klass föreslår att klassen inte ska styras enligt kundorder utan istället att 

artiklarna ska lagerhållas. Detta beror på att dessa artiklar i dagsläget lagerhålls på företaget och att det 

därför är troligt att kunderna förväntar sig att dessa ska finnas tillgängliga på lagret. Dessutom visade det 

sig vid tillämpningen att artiklarna i klass 5 ofta står för en förhållandevis låg kostnad och därför inte skulle 

bidra till höga lagerföringskostnader. Vid studier av dessa artiklar upptäcktes att de är lika de artiklar som 

förekommer i klass 3. Därför införs den skiljelinje som ses i formlerna nedan, som är likadana för klass 3, 

även för klass 5 för att undersöka hur detta resultat blir. Vid anpassningen delades klass 5 därför in i två 

underklasser kallade 5x och 5y enligt nedanstående formler. 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
≤ 1,5 → 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 5𝑥 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
> 1,5 → 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 5𝑦 

Klass 5x 

Artiklarna i klass 5x är de där efterfrågevolymen per år är lika stor eller nästan lika stor som 

efterfrågefrekvensen per år. Detta innebär att varje gång en artikel efterfrågas, efterfrågas i princip en åt 

gången. Därför användes gränsen att då kvoten mellan efterfrågevolymen och efterfrågefrekvensen är 

mindre eller lika med 1,5 ingår artiklarna i klass 5x. För dessa artiklar används orderkvantiteten Q=1, det 

vill säga enhetskvantiteter, och även beställningspunkten BP=1 eftersom godartade resultat uppnåddes 

vid denna styrning. Eftersom artiklarna i princip enbart efterfrågas en åt gången är beställningspunkten 

BP=1 fullt tillräckligt tillsammans med enhetskvantiteter för att täcka efterfrågan och ge god 

lagertillgänglighet. En uppsatt servicenivå på 88 % användes för artiklarna i klass 5x. 
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Vilket går att se i Tabell 38 har den anpassade modellen för klass 5x högre lagertillgänglighet och lägre 

lagerföringskostnader än Swisslog. Lagerföringskostnader och medellagervärde är angivna totalt i SEK per 

år och lagertillgängligheten är ett medelvärde.  

Tabell 38. Resultat anpassning klass 5x 

Klass 5x Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 88 % 2 876 14 381 

Anpassad modell 94 % 1 323 6 617 

 

Klass 5y 

Artiklarna i klass 5y är de artiklar som efterfrågas fler än en åt gången och har därför en kvot mellan 

efterfrågevolym och efterfrågefrekvens högre än 1,5. Artiklarna styrdes även med orderkvantiteten EOQ 

vid anpassningen. För de artiklar som fick en orderkvantitet högre än ett årsbehov justerades 

orderkvantiteten till årsbehovet med tillhörande beställningspunkter, precis som för övriga klasser där 

EOQ använts som orderkvantitet. Den uppsatta servicenivån uppgår till 88 %. I Tabell 39 nedan 

presenteras resultatet för anpassningen för klass 5y samt motsvarande för Swisslog. Det går att utläsa att 

lagertillgängligheten är markant högre och lagerföringskostnaderna högre. Lagerföringskostnader och 

medellagervärde presenteras totalt i SEK per år och lagertillgängligheten är ett medelvärde.  

Tabell 39. Resultat anpassning klass 5y 

Klass 5y Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad (SEK) Medellagervärde (SEK) 

Swisslog 60 % 823 4 114 

Anpassad modell 100 % 2 151 10 754 

 

Om både klass 5x och 5y studeras samtligt går det att konstatera att lagertillgängligheten för båda 

klasserna är högre än vad Swisslog uppnådde. För klass 5x har lagerföringskostnaderna halverats, däremot 

för klass 5y har de ökat. Ifall hela klass 5 studeras tillsammans och jämförs med Swisslog uppgår 

lagertillgängligheten till 97 % och lagerföringskostnaderna minskar med 6 % gentemot Swisslog för klassen 

som helhet. 

Klass 6. Essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar som är orörliga (N) 

Inga förändringar föreslagna för denna klass. Styrs som tidigare enligt kundorder.  

Sammanställning av anpassning av lagerstyrning 

Här presenteras en sammanställning av den anpassning som gjorts av lagerstyrningen. I Tabell 40 visas 

respektive klass lagerstyrningsmetoder efter anpassningen. Då det blir aktuellt är det lämpligt att ta 

hänsyn till att det finns krav på minimikvantiteter eller rabatter då orderkvantiteten Q bestäms. Liksom 

tidigare har en ordersärkostnad på 600 SEK och lagerränta på 20 % använts. Som beskrivs ovan under 

varje klass har beställningspunkterna begränsats till att maximalt bestå av den årliga efterfrågevolymen. 

Detsamma gäller då EOQ har använts som orderkvantitet, som i dessa fall även denna har begränsats till 

den årliga efterfrågevolymen. För de klasser där enhetskvantiteter har använts är även 

beställningspunkten satt till ett.  
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Tabell 40. Anpassade lagerstyrningsmetoder för respektive artikel 

Klass  När artikeln ska 

beställas 

Hur mycket som ska 

beställas 

Gardering mot 

osäkerheter 

1 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder Inget SL 

2 (s, Q) BP* EOQ* SN = 98 % 

3x (s, nQ) BP** Enhetskvantitet SN = 95 % 

3y (s, Q) BP* EOQ* SN = 95 % 

4 (s, Q) BP* EOQ* SN = 90 % 

5x (s, nQ) BP** Enhetskvantitet SN = 88 % 

5y (s, Q) BP* EOQ* SN = 88 % 

6 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder Inget SL 

*Med begränsning årsvolymen i efterfrågan för artikeln om BP eller EOQ överstiger detta värde 

**Beställningspunkten är satt till 1, det vill säga BP=1 

 

Efter att ha studerat de nya klasserna och resulterande beställningspunkterna och orderkvantiteterna för 

dessa klasser är det intressant att studera hur den anpassade modellen presenterar vad gäller 

lagerföringskostnader och lagertillgänglighet. Nedan i Tabell 41 presenteras resultatet av den anpassade 

modellen gällande lagerföringskostnader, medellagervärde och lagertillgänglighet för varje klass samt 

totalt. Lagerföringskostnaderna och medellagervärden presenteras totalt i SEK per år och 

lagertillgängligheten är ett medelvärde.  

Tabell 41. Resultat anpassad modell i jämförelse med Swisslog 

 SN 

uppsatt 

Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad 

(SEK) 

Medellagervärde      

(SEK) 

Klass  Anpassad 

modell 

Swisslog Anpassad 

modell 

Swisslog Anpassad 

modell 

Swisslog 

Klass 1 - - 53 % - 49 696 - 248 478 

Klass 2 98 % 96 % 92 % 51 521 76 181 257 603 380 907 

Klass 

3x 

95 % 96 % 100 % 4 651 8 505 23 253 42 524 

Klass 

3y 

95 % 100 % 77 % 16 235 8 993 81 176 44 965 

Klass 4 90 % 98 % 93 % 4 583 3 871 22 916 19 354 

Klass 

5x 

88 % 94 % 88 % 1 323 2 876 6 617 14 381 

Klass 

5y 

88 % 100 % 60 % 2 151 823 10 754 4 114 

Klass 6 - - - - 3 191 - 15 957 

Totalt:  97 % 79 % 80 464 154 136 402 319 770 680 

 

Totalt sett för alla klasser kan lagerföringskostnaderna och medellagervärdet sänkas med 48 %, vilket är 

nästan en halvering av kostnaderna. Lagertillgängligheten kan ökas med 18 procentenheter från 79 % till 

97 % tillgänglighet. Den enda klassen som inte når upp till den uppsatta servicenivån är klass 2. Detta 

beror på att begränsningen på beställningspunkten och orderkvantiteten på en artikel har inneburit att 

denna vid ett tillfälle inte fanns tillgänglig då den efterfrågades. Detta har för klassens helhet dragit ner 
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den sammanlagda lagertillgängligheten till 96 %. Generellt sett har klassens artiklar därmed inte lägre 

tillgänglighet är vad som är uppsatt.  

Nedan i Tabell 42 ses kostnader och servicenivåer uttryckta i medelvärden i SEK per år för respektive klass. 

Lagertillgängligheten visas som ett medelvärde. Detta möjliggör en jämförelse av lagerföringskostnaden 

och medellagervärdet då de olika klasserna innehåller olika antal artiklar för simuleringen. Här ses tydligt 

att klass 2 är de artiklar som är mest kostsamma medan de artiklar som ingår i klass 5 är de artiklar som 

är minst kostsamma att ha på lager. 

Tabell 42. Kostnader och servicenivåer för lagerstyrningsmodellen 

 SN 

uppsatt 

Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad 

(SEK) 

Medellagervärde     

(SEK) 

Klass  Anpassad 

modell 

Swisslog Anpassad 

modell 

Swisslog Anpassad 

modell 

Swisslog 

Klass 1 - - 53 % - 2 485 - 12 424 

Klass 2 98 % 96 % 92 % 2 453 3 628 12 267 18 138 

Klass 3x 95 % 96 % 100 % 388 709 1 938 3 544 

Klass 3y 95 % 100 % 77 % 1 353 749 6 765 3 747 

Klass 4 90 % 98 % 93 % 509 430 2 546 2 150 

Klass 5x 88 % 94 % 88 % 110 240 551 1 198 

Klass 5y 88 % 100 % 60 % 179 69 896 343 

Klass 6 - - - - 160 - 798 
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7.4 Den anpassade lagerstyrningsmodellen 
Den anpassade lagerstyrningsmodellen är uppbyggd på samma sätt som den teoretiska modellen men 

har justerats och stämmer därför överens med hur den anpassade modellen för Swisslog ser ut och ska 

genomföras. Första delen består liksom tidigare av klassificeringen innan det i andra delen Lagerstyrning 

beskrivs hur dessa klasser ska lagerstyras på Swisslog. Först presenteras modellen i sin korthet i Figur 27 

nedan och sedan följs en detaljerad beskrivning av modellens olika delar.  

’ 

 

 

Klass Lagerstyrningsmetod När artikeln ska 

beställas 

Hur mycket som ska 

beställas 

Gardering mot 

osäkerheter 

1 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder Inget SL 

2 (s, Q) BP* EOQ* SN = 98 % 

3x (s, nQ) BP** Enhetskvantitet SN = 95 % 

3y (s, Q) BP* EOQ* SN = 95 % 

4 (s, Q) BP* EOQ* SN = 90 % 

5x (s, nQ) BP** Enhetskvantitet SN = 88 % 

5y (s, Q) BP* EOQ* SN = 88 % 

6 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder Inget SL 

*Med begränsning årsvolymen i efterfrågan för artikeln om BP eller EOQ överstiger detta värde 

**Beställningspunkten är satt till 1, det vill säga BP=1 

 

Figur 27. Den anpassade lagerstyrningsmodellen 
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Klassificering 
Först måste artiklarna klassificeras. Detta sker i tre steg och grundar sig på tre kriterier. Det första kriteriet 

är kritiskhet som bedöms med en VED-klassificering. Det andra kriteriet är efterfrågefrekvens som bedöms 

med en FSN-klassificering. Det tredje kriteriet är en jämförelse mellan efterfrågevolym och 

efterfrågefrekvens. En översikt över hur klassificeringen görs ses nedan i Figur 28 och en detaljerade 

beskrivning följer därefter för hur varje steg av klassificeringen går till.  

Figur 28. Anpassad klassificering 

Kritiskhet med VED-klassificering 

 

Det första steget som utförs för att göra en klassificering är att bedöma en artikels kritiskhet. Detta görs 

med hjälp av metoden VED-klassificering. VED står för vitala (V), essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar. 

Detta är en kvalitativ metod och grundas därför på manuella bedömningar. För att ta fram kritiskheten 

används den klassificering av kritiskhet som i nuläget finns på Swisslog i form av ABCD-klassificering. Hur 

ABCD-klasserna översätts till VED-klasserna ses i Figur 29 nedan.  

 

Figur 29. ABCD motsvarighet VED 

Resultatet av VED-klassificeringen blir därför enligt vad som följer i Figur 30 nedan. 

Information som behövs för VED-klassificering 

Swisslogs ABCD-klassificering 



UTVÄRDERINGSFAS 
 

- 119 - 
 

 

Figur 30. Klasser efter VED-klassificering 

Efterfrågefrekvens med FSN-klassificering 

Nästa steg är att utföra FSN-klassificering för essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar som behöver 

analyseras ytterligare.  F står för snabbrörliga artiklar som efterfrågas ofta, fler än 10 respektive 6 gånger 

per år. S står för trögrörliga artiklar vilka efterfrågas sällan, mellan 1 till 9 respektive 1 till 5 gånger per år. 

N står för orörliga artiklar vilka inte efterfrågas alla under ett år. Klassificering görs separat för essentiella 

(E) och önskvärda (D) artiklar. Vilka klasser FSN-klassificeringen resulterar i ses nedan i Figur 31.  

 
Figur 31. Klasser efter FSN-klassificering 

Efterfrågeklassificering 

 

För att dela in de sista artiklarna i klasser görs en jämförelse av efterfrågefrekvensen och 

efterfrågevolymen. Genom att beräkna antal artiklar som i genomsnitt beställs per tillfälle går det att 

differentiera artiklarna som är trögrörliga (S) av essentiella (E) artiklar och önskvärda (D) artiklar. Hur 

resultatet för detta blir i klassificeringsmodellen ses nedan i Figur 32.  

Information som behövs för FSN-klassificering 

Efterfrågefrekvens för essentiella (E) och önskvärda (D) artiklar. Efterfrågefrekvens innebär antal 

efterfrågetillfällen som uppstått under ett års tid per artikel.   

Information som behövs för efterfrågeklassificering 

Efterfrågevolym och efterfrågefrekvens för trögrörliga artiklar (S) som är essentiella (E) eller 

önskvärda (D). Efterfrågevolym innebär antal som efterfrågats under ett år av en viss artikel och 

efterfrågefrekvens innebär antal tillfällen som artikeln har efterfrågats under samma tidsperiod.   
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𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
≤ 1,5 → 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑥 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
> 1,5 → 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑦 

 

 
Figur 32. Klasser efter efterfrågeklassificering med kvoten 1,5 som gräns 

 

Lagerstyrning 
Lagerstyrning av de olika klasserna görs i den anpassade modellen efter de metoder som anges i Tabell 43 

nedan. Då det blir aktuellt är det lämpligt att ta hänsyn till att det finns krav på minimikvantiteter eller 

rabatter då orderkvantiteten Q bestäms.  

Tabell 43. Tabell över lagerstyrningsmetoderna för den anpassade lagerstyrningsmodellen 

Klass  När artikeln ska 

beställas (s) 

Hur mycket som ska 

beställas (Q) 

Gardering mot 

osäkerheter 

1 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder Inget SL 

2 (s, Q) BP* EOQ* SN = 98 % 

3x (s, nQ) BP** Enhetskvantitet SN = 95 % 

3y (s, Q) BP* EOQ* SN = 95 % 

4 (s, Q) BP* EOQ* SN = 90 % 

5x (s, nQ) BP** Enhetskvantitet SN = 88 % 

5y (s, Q) BP* EOQ* SN = 88 % 

6 Kundorder Enligt kundorder Enligt kundorder Inget SL 

*Med begränsning årsvolymen i efterfrågan för artikeln om BP eller EOQ överstiger detta värde 

**Beställningspunkten är satt till 1, det vill säga BP=1 

 

 

Ingående parametrar som behövs: Ordersärkostnad & lagerränta  
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Kundorder 

Klasser som ska styras enligt kundorder styrs enligt de beställningar som kommer in från kund. Detta 

innebär att beställningar på artikeln endast läggs då en kundorder kommer in och beställs i det antal som 

kunden efterfrågar. Dessa klasser hålls därför inte på lagret och har därmed inte heller något 

säkerhetslager.  

(s, Q)-metoden 

Denna metod innebär att tre olika parametrar beräknas; orderkvantiteten (Q) som är fast, 

beställningspunkten (s) som i sin tur bygger på en säkerhetslagernivå (SL). 

Orderkvantiteten (Q) 

Den ekonomiska orderkvantiteten EOQ bestäms genom att använda nedanstående formel. För att kunna 

använda den krävs information om den årliga efterfrågan (D), ordersärkostnaden (K), lagerräntan (r) och 

inköpspriset (p).  

𝐸𝑂𝑄 = √2 ∗ 𝐷 ∗ 𝐾 (𝑟 ∗ 𝑝)⁄  

Beställningspunkten (s) 

Innan beställningspunkten kan bestämmas måste det först göras ett Poissontest för att avgöra om artikeln 

har en poissonfördelad efterfrågan. Om detta inte är fallet antas att efterfrågan är normalfördelad och en 

annan beräkningsmetod måste användas.  

Poissontestet innebär att standardavvikelsen för artikeln jämförs med roten ur medelefterfrågan under 

ledtid. Skiljer dessa sig mindre är 20 % från varandra antas de vara poissonfördelade. Detta kan beskrivas 

med följande uttryck: 

0,8√𝐷𝐿𝑇 < 𝜎 < 1,2√𝐷𝐿𝑇 

För artiklar med poissonfördelad efterfrågan beräknas beställningspunkt och säkerhetslager simultant. 

Formeln POISSON (BP; DLT; SANT) används i Microsoft Excel. Börja med beställningspunkten 0 och öka 

sedan denna systematiskt tills uppsatt servicenivå har nåtts. Beställningspunkten som användes för denna 

servicenivå är den beställningspunkten som ska användas för styrningen. För att få ut säkerhetslagernivån 

kan följande formel användas, där säkerhetslagret är beställningspunkten minus efterfrågan under ledtid.  

𝑆𝐿 = 𝐵𝑃 − 𝐷𝐿𝑇 

För artiklar med normalfördelad efterfrågan bestäms beställningspunkten med hjälp av följande formel 

där beställningspunkten bestäms av efterfrågan under ledtid plus säkerhetslagret.  

𝐵𝑃 = 𝐷𝐿𝑇 + 𝑆𝐿 

Säkerhetslagret bestäms i detta fall genom att använda formeln för SERV2 som anger andel av efterfrågan 

som kan levereras direkt från lager vid beställning.  

𝑆𝐿 = 𝑘√(𝜎𝐷)2 ∗ 𝐿𝑇 + (𝜎𝐿𝑇)2 ∗ 𝐷𝐿𝑇
2 

Där k = säkerhetsfaktorn 

𝜎𝐷 = efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet 
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LT = förväntad ledtid 

𝜎𝐿𝑇 = ledtidens standardavvikelse 

D = förväntad efterfrågan under ledtid 

 

Värdet på k fås fram genom att studera en normalfördelningstabell och finns det k-värde som motsvarar 

f(k), vilken fås från formeln nedan. SERV2 är den servicenivå som finns uppsatt för den aktuella artikeln 

och f(k) kallas för servicefunktionen som motsvarar ett k-värde. Övriga parametrar är samma som ovan.  

𝑓(𝑘) =
(1 − 𝑆𝐸𝑅𝑉2) ∗ 𝑄

√(𝜎𝐷)2 ∗ 𝐿𝑇 + (𝜎𝐿𝑇)2 ∗ 𝐷𝐿𝑇
2

 

 (s, nQ)-metoden 

Denna metod är nästan densamma som (s, Q)-metoden och består också av en fast orderkvantitet och en 

beställningspunkt där säkerhetslagret ingår. Beställningspunkten beräknas som angivits ovan. Hur Q 

bestäms beskrivs nedan.  

Orderkvantiteten (Q) 

Orderkvantiteten (Q) är i denna metod bestämd till ett (1). Artiklarna som styrs med denna metod beställs 

alltså en i taget. Undantag kan dock ske om lagernivån ligger under beställningspunkten och måste 

beställas i kvantiteten n*Q, där n är ett heltal, för att nå över beställningspunkten. 
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8. Slutsats 
Syftet med studien är att ta fram en lagerstyrningsmodell som Swisslog AB kan använda för att lagerstyra 

sitt reservdelssortiment. I Kapitel 7.4 Den anpassade lagerstyrningsmodellen presenterades denna modell 

som är anpassad till Swisslogs situation. Den huvudsakliga slutsatsen är att företaget kan både sänka sina 

lagerföringskostnader och öka lagertillgängligheten, om den anpassade lagerstyrningsmodellen skulle 

användas istället för dagens lagerstyrning av reservdelssortimentet.  

Lagerstyrningsmodellen som är anpassad för Swisslog bygger på en teoretisk lagerstyrningsmodell. Den 

teoretiska modellen i sin tur baseras på en fördjupad litteratursökning av forskning inom klassificering och 

lagerstyrning av reservdelar. Det går att dra ett antal slutsatser utifrån den analys som utförts av den 

fördjupade litteratursökningen. Bland annat framkommer det att det viktigaste kriteriet att ta hänsyn till 

vid lagerstyrning av reservdelar är hur kritisk artikeln är. Det finns olika aspekter av kritiskhet att studera 

men den i särklass viktigaste aspekten är stillaståndskostnaden. Med stillaståndskostnad menas 

kostnaden för att artikeln inte är tillgänglig då den behövs, vilket resulterar i att en anläggning eller 

produktion behöver stå stilla. I många fall är kostnaderna för stillestånd mycket höga. En annan aspekt 

som framkom vid den fördjupade litteraturstudien är att efterfrågan har en central roll gällande 

lagerstyrning av reservdelar. Detta beror främst på att efterfrågan för reservdelar ofta skiljer sig ifrån 

vanliga artiklar på det sätt att den är lågfrekvent och oregelbunden. Att efterfrågan ser ut på detta sätt 

komplicerar lagerstyrningen eftersom många lagerstyrningsmetoder förutsätter en regelbunden 

efterfrågan i stora flöden. Trots detta har ofta de traditionella lagerstyrningsmetoderna, 

beställningspunktssystem och periodbeställningssystem med beställningspunkt, visat sig fungera och 

används för lagerstyrning av reservdelar. Det går också att konstatera att ofta behöver mer komplicerade 

klassificeringsmodeller användas. Exempelvis är klassisk ABC-klassificering där volymvärde studeras sällan 

tillräckligt. Dock finns en risk vid användandet av mer komplicerade modeller att den blir för avancerad 

och därför svår att använda i praktiken. Detta leder fram till att en balans mellan dessa två aspekter 

behöver uppnås. 

Utefter de simuleringar som genomfördes för att förstå hur väl den teoretiska modellen går att applicera 

på Swisslogs data, går det att identifiera ett antal områden som inte var funktionella. Exempel på detta 

var att orderkvantiteten EOQ inte fungerade att använda för lågfrekventa artiklar. Detta går att härleda 

till att orderkvantiteterna blev väldigt höga och ofta motsvarade flera års efterfrågevolymer. I andra fall 

då orderkvantiteten motsvarar Q=1, det vill säga enhetskvantiteter, kan de istället medföra orimligt höga 

beställningspunkter ifall efterfrågevolymen per år är hög. Även höga standardavvikelser i ledtid och 

efterfrågan bidrog till höga säkerhetslagernivåer vilka i sin tur ger höga beställningspunkter. Det framkom 

även att de högfrekventa artiklarna enbart uppgick till ett fåtal och att dess karaktäristik liknade varandra 

vilket innebär att det fungerade väl att använda EOQ för alla högfrekventa artiklar. Dock var det 

fördelaktigt att inte dela upp de högfrekventa artiklarna i fler underklasser just eftersom de går att styra 

på samma sätt och att de är få i antal och att det därmed skulle kräva mer resurser att genomföra 

differentieringen än vad differentieringen skulle kunna ge i resultat. Däremot kan de artiklar som är många 

i antal och skiljer sig åt i karaktäristik och beteende inom en klass med fördel separeras. Exempel på detta 

är de lågfrekventa artiklarna där de artiklar som oftast efterfrågas en åt gången passar att lagerstyras 

enligt principen Q=1, medan de artiklar som efterfrågas fler än en åt gången inte passar att styras efter 

denna princip. För de sistnämnda artiklarna uppstod nämligen situationen att orderkvantiteten om en 



SLUTSATS 
 

- 124 - 
 

artikel inte var tillräckligt för att tillfredsställa efterfrågan. Även beställningspunkterna för dessa artiklar 

var orimligt höga vilket innebär höga lagerföringskostnader.  

Generellt sett var lagerföringskostnaderna något höga för den teoretiska modellen, även om de i många 

fall var lägre jämfört med hur kostnaderna såg ut för Swisslog under samma tidsperiod. Detta beror på att 

vissa klasser tilldelats antingen höga beställningspunkter eller orderkvantiteter vilket resulterat i höga 

lagernivåer. Ett samband går att se mellan höga lagerföringskostnader och hög lagertillgänglighet just på 

grund av dessa höga lagernivåer. I de fall lagertillgängligheterna varit låga i jämförelse med Swisslog under 

samma tidsperiod beror det på att brister uppstått. Detta kan härledas till ifall beställningspunkten är låg 

och att beställningen läggs först då lagernivån är nära noll. Då uppstår en riskzon och då efterfrågan är 

större än den kvarvarande lagernivån och hinner komma in innan beställningen leder detta till ett 

bristtillfälle. En annan anledning som ger samma resultat är ifall ledtiderna är mycket långa. Ytterligare en 

anledning som leder till brist och lägre lagertillgänglighet är ifall orderkvantiteten är liten och inte 

tillräckligt stora kvantiteter kommer in för att täcka efterfrågan. Ett annat problem som kan uppstå är ifall 

efterfrågan kommer in klumpvis vilket gör att lagernivån inte räcker till. Utifrån detta går det att 

konstatera att den teoretiska modellen innehåller områden som behövde förbättras för att uppnå en 

bättre styrning.  

Då en anpassning genomförts av den teoretiska modellen genom att uppföra nya uppdelningar av klasser 

samt andra lagerstyrningsmetoder erhölls bättre resultat. Detta i form av mer rimliga värden för 

beställningspunkter, säkerhetslagernivåer och orderkvantiteter samt ytterligare lägre 

lagerföringskostnader och ännu högre lagertillgänglighet. Totalt sett för alla klasser kan 

lagerföringskostnaderna och medellagervärdet sänkas med 48 %, vilket är nästan en halvering av 

kostnaderna. Lagertillgängligheten kan ökas med 18 procentenheter från 79 % till 97 % tillgänglighet. 

Detta går att se i Tabell 44 nedan. Lagerföringskostnaderna och medellagervärdena presenteras totalt i 

SEK per år och lagertillgängligheten som ett medelvärde. 

Tabell 44. Resultat anpassad modell i jämförelse med Swisslog, avrundat till jämna femhundratal 

 SN 

uppsatt 

Lagertillgänglighet Lagerföringskostnad 

(SEK) 

Medellagervärde       

(SEK) 

Klass  Anpassad 

modell 

Swisslog Anpassad 

modell 

Swisslog Anpassad 

modell 

Swisslog 

Klass 1 - - 53 % - 49 500 - 248 500 

Klass 2 98 % 96 % 92 % 51 500 76 500 257 500 381 000 

Klass 3x 95 % 96 % 100 % 4 500 8 500 23 500 42 500 

Klass 3y 95 % 100 % 77 % 16 000 9 000 81 000 45 000 

Klass 4 90 % 98 % 93 % 4 500 4 000 23 000 19 500 

Klass 5x 88 % 94 % 88 % 1 500 3 000 6 500 14 500 

Klass 5y 88 % 100 % 60 % 2 000 1 000 11 000 4 000 

Klass 6 - - - - 3 000 - 16 000 

Totalt:  97 % 79 % 80 000 154 500 402 500 771 000 

 

Något som går att utläsa från Tabell 44 ovan är att största delen av den kostnadssänkning som går att göra 

beror på att lagerföringskostnaderna för klass 1 försvinner eftersom dessa inte ska lagerhållas enligt den 

anpassade modellen. Att inte lagerhålla artiklarna i klass 1 leder alltså till en ren besparing för Swisslog. 
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Eftersom artiklarna i klass 1 istället ska lagerhållas hos kund ger detta en mycket god tillgänglighet för 

kunden. Detta är fördelaktigt eftersom dessa artiklar är vitala och det är därför viktigt att de finns på plats 

hos kund. Artiklarna i klass 6 ska inte heller lagerhållas vilket också leder till en besparing av dessa 

lagerföringskostnader. Anledningen till att de rekommenderas att inte hållas på lager är för att de är 

orörliga och således inte efterfrågats under ett år. Dock går det att utläsa att det går att göra betydligt 

större besparingar genom att sluta lagerhålla artiklarna i klass 1 än klass 6 vilket kan härledas till att 

artiklarna i klass 1 lagerhålls i större grad samt att de är har högre inköpspriser. Utifrån Tabell 44 går det 

även att utläsa att alla klasser förutom klass 2 nådde upp till den uppsatta servicenivån. Anledningen till 

att klass 2 inte nådde upp till nivån beror på att två artiklar i klassen drog ner medelvärdet. Detta genom 

att den ena artikeln hade en mycket lång ledtid som gjorde att det tog lång tid för en beställnings att 

komma in vilket innebar att brister uppstod. Den andra anledningen är att den andra artikelns efterfrågan 

inkom klumpvis vilket innebar att lagernivån inte räckte till. I övrigt översteg de andra klasserna sina 

uppsatta servicenivåer vilket är ett gott resultat.  

Gentemot Swisslog har en stor ökning av lagertillgängligheten skett vilket innebär att färre brister 

uppkommit eftersom artiklarna i större utsträckning legat på lagret då de efterfrågats. Detta innebär att 

kunden kunnat få sin beställning levererad, detta på orderradsnivå, direkt när den efterfrågats vilket 

medför en kortare ledtid och ökad kundnöjdhet. Ett undantag ses för klass 3x där lagertillgängligheten 

ligger på 96 % gentemot Swisslogs 100 %. Dock är 96 % en procentenhet högre än den uppsatta 

servicenivån och 96 % i sig kan anses vara mått på en hög tillgänglighet. Gällande klass 2 och klass 3 är 

dessa essentiella artiklar vilket innebär att de är fördelaktigt att just dess klasser når upp till höga 

lagertillgängligheter. Detta grundar sig i att dessa artiklar är essentiella och därmed kritiska för kunden 

vilket gör att de gärna bör finns tillgängliga på lager. För klass 4 och 5 som är önskvärda är kravet på hög 

lagertillgänglighet lika högt vilket gör att deras tillgängligheter på 98 %, 94 % och 100 % är mer än 

godtagbara. Gällande kostnaderna har nästan alla klasser minskade lagerföringskostnader jämfört med 

Swisslog. Det finns dock två undantag. Det ena rör klass 3 där underklassen 3x halverat kostnaderna 

medan underklassen 3y dubblerat dem. Totalt sett för klass 3 har kostnaderna ökat. Dock går det att se 

att lagertillgängligheten för klass 3y har ökat markant från 77 % till 100 %. Därför måste en avvägning 

göras ifall den ökade servicenivån är värd kostnadsökningen för klass 3y. Det andra undantaget gäller klass 

5 där lagerföringskostnaderna för klass 5x halverades och för 5y fördubblades. Dock minskade 

lagerföringskostnaderna för klass 5 totalt sett gentemot Swisslogs kostnader. För klass 5y ökade även 

lagertillgängligheten rejält från 60 % till 100 % vilket är en klar förbättring.  

Sammanfattningsvis går det att säga att genom användandet av den anpassade lagerstyrningsmodellen 

kan Swisslog totalt sett öka sin lagertillgänglighet samtidigt som de minskar lagerföringskostnaderna. 

Detta är även det som är målet med lagerstyrning och resulterar i att rätt artiklar ligger på lagret, i rätt tid 

och i rätt kvantitet.     
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9. Diskussion 
För att sammanfatta slutsatserna leder den anpassade lagerstyrningsmodellen fram till att Swisslog kan 

öka lagertillgängligheten och samtidigt sänka lagerföringskostnaderna för lagret. Detta är även det som 

är målet med lagerstyrning och resulterar i att rätt artiklar ligger på lagret, i rätt tid och i rätt kvantitet. 

Vidare innebär detta att den anpassade lagerstyrningsmodellen bör ligga till grund för företagets 

lagerstyrning.    

Att Swisslog har möjlighet att erbjuda kunderna en ökad lagertillgänglighet innebär att företaget 

förbättrar sin service mot kund. Detta leder i många fall till nöjdare kunder och förhoppningsvis även i 

förlängningen till lojala kunder. Det kan också innebära att fler kunder väljer att vända sig till Swisslog 

även för framtida reservdelsinköp istället för att gå till den lokala marknaden eller på annat håll införskaffa 

reservdelen. En annan aspekt som framkom ur bakgrunden till studien är att Swisslog gärna skulle vilja 

kunna lova kunden en specifik servicenivå och på detta sätt få ökat förtroende att sköta 

reservdelshanteringen centralt i företaget. Genom att arbeta efter en lagerstyrningsmodell som är 

anpassad för företaget, men samtidigt teoretiskt förankrad, ökar förståelsen för hur servicenivåerna ser 

ut på företaget idag och hur de kan förändras. Genom att aktivt börja arbeta med lagerstyrning, även på 

en strategisk nivå, ökar även möjligheterna till att kunna lova kund en viss grad på service. Ytterligare en 

fördel som sågs vid simuleringarna av lagertillgänglighet och lagerföringskostnader var att antalet 

beställningstillfällen kan minskas vid användandet av modellen. Det beror främst på att kvantiteterna som 

enligt lagerstyrningsmodellen ska beställas med en begränsad EOQ är större kvantiteter än de som i 

nuläget beställs, vilket leder till att färre beställningstillfällen behövs. Detta innebär en minskad 

arbetsbelastning för de som är ansvariga för att lägga beställningarna. Genom att använda en 

lagerstyrningsmodell kan även arbetet underlättas genom att artiklar tilldelas en klass och 

lagerstyrningsmetod och inte behöver genomgå manuella bedömningar över när och hur mycket som ska 

köpas in. Detta gör att fokus istället kan läggas på andra arbetsuppgifter eller på artiklar som av andra 

anledningar kräver mer tid och ansträngning.  En iakttagelse som gjorts och som har betydelse för 

företaget är att vissa artiklar har höga standardavvikelser. Som togs upp i slutsatserna, ger höga 

standardavvikelser av ledtid och efterfrågan upphov till höga säkerhetslagernivåer och 

beställningspunkter. Standardavvikelser i efterfrågan beror på kundernas köpebeteende och kan vara 

svåra att påverka, men standardavvikelsen i ledtid beror på diskontinuiteten i leverantörernas leveranser 

och är därför möjliga att påverka. Det skulle därför vara till fördel för Swisslog att arbeta med att minska 

standardavvikelserna i ledtid för att på detta sätt kunna minska osäkerheterna. Detta skulle leda till 

minskade säkerhetslager och beställningspunkter och därför även lägre lagernivåer och lägre 

lagerföringskostnader.  

Vid implementering av den anpassade modellen behöver företaget lägga ner resurser för att ta fram ett 

internt arbetssätt för hur modellen ska användas. För de artiklar som har låga lagernivåer som ska ökas är 

det enkelt eftersom företaget kan beställa in större kvantiteter. För de artiklar som i dagsläget har höga 

lagernivåer och rekommenderas lägre nivåer kommer det däremot att ta tid att justera, särskilt om det är 

artiklar med låga efterfrågevolymer. I slutändan är det viktigaste att kostanden för implementeringen är 

lägre än det resultat som kan uppnås med modellen. Här finns en balansgång kring hur avancerad 

modellen är. Om modellen är för komplex kommer den bli krävande att implementera och använda. Är 

den däremot för enkel kommer den inte att ge tillräckligt bra resultat. Därför kan Swisslog behöva ta 

hänsyn till denna balansgång och möjligtvis göra egna justeringar av modellen.  
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Den anpassade lagerstyrningsmodellen som tagits fram för Swisslog kan även ha en påverkan på de 

aktörer som finns utanför det studerade systemet. Den största påverkan på det omgivande systemet kan 

ses i form av förbättrad lagertillgänglighet och på detta sätt åstadkomma kortare ledtider åt kund. 

Eftersom kunder, både i form av slutkunder och av säljkontor, i dagsläget efterfrågar kortare ledtider är 

detta till stor fördel för Swisslog. Om rätt artiklar ligger på lagret i högre utsträckning är sannolikheten 

större att kunden omedelbart kan få den artikel som efterfrågas. Istället för att behöva vänta på att 

Swisslog får in artikeln från leverantör blir artikeln skickad direkt vilket leder till kortare ledtider. Detta är 

extra fördelaktigt för de artiklar som är kritiska eftersom dessa är mycket viktiga för kunden som 

efterfrågar dessa med kortast möjliga ledtid. Den anpassade lagerstyrningsmodellen borde alltså leda till 

ökad kundnöjdhet. Ett annat sätt som kunden kan påverkas är genom modellen rekommenderar att de 

vitala artiklarna ska lagerhållas hos kund. Detta beror på att dessa artiklar är mycket kritiska för kundens 

verksamhet och att de därför måste finnas på plats hos kunden om de går sönder. Väljer kunden att 

lagerhålla dessa artiklar uppstår en lagringskostnad för kund. Denna kostnad måste dock vägas mot 

kostnaden som skulle uppstå om artikeln inte finns på plats då behovet uppstår som kan innebära höga 

stilleståndskostnader. Förutom stilleståndskostnader uppstår ofta även kostnader för expressleverenas 

och behandling av denna artikel om en akut leverans behövs. Väljer kunden trots detta att inte lagerhålla 

en vital artikel bör en överenskommelse med Swisslog ske.  

Andra aktörer utanför det studerade systemet som kan komma att påverkas är leverantörerna. I denna 

studie har inte leverantörerna varit i fokus, men kan däremot bli påverkade av förändringar vid 

implementering av modellen. Exempelvis kommer vissa orderkvantiteter att förändras vilket leder till att 

detta kan påverka leverantörernas egen produktion och lagerhållning både positivt och negativt. I de fall 

orderkvantiteten har satts till lägre nivåer än leverantörernas krav på minimikvantiteter kan förhandlingar 

behöva ske. En fördel för leverantörerna är att orderkvantiteter i den anpassade lagerstyrningsmodellen 

är fasta vilket innebär att lika många artiklar kommer att beställas varje gång vilket kan underlätta 

leverantörens internplanering.  

Gällande tillförlitligheten i de slutsatser som gjorts följer ett antal olika aspekter. Något som talar för att 

resultatet av den anpassade modellen är tillförlitligt är att det har skett en markant förbättring av 

lagertillgängligheten och lagerföringskostnaderna. Då förbättringarna är stora visar det på att de inte 

beror på tillfälligheter utan på modellens prestationer. Det går därför att resonera att även om vissa 

förutsättningar eller begräsningar skulle förändras som påverkar modellen är det troligt att resultatet 

fortfarande skulle peka mot en förbättring. Modellen har även applicerats på olika typer av artiklar i det 

urval som gjorts till simuleringarna av lagertillgänglighet och lagerföringskostnader. Många artiklar valdes 

ut som är representativa för respektive klass i form efterfrågefrekvens, efterfrågevolym, inköpspris och 

standardavvikelse i ledtid och efterfrågan. Men även några artiklar som stack ut och antog mer ovanliga 

värden inom klassen valdes ut. Detta för att fånga upp ett brett spann av artiklarnas karaktäristik i klassen 

och på detta sätt säkrare kunna dra slutsatsen att modellen fungerar väl för alla klasser. Något som dock 

drar ner modellens tillförlitlighet är att simuleringar av lagertillgänglighet och lagerföringskostnader 

enbart har utförts för 118 artiklar. Detta innebär att det inte går att säkerställa att resultaten skulle se 

likadana ut för samtliga artiklar i sortimentet. Det var däremot inte möjligt att i studien utföra fler 

simuleringar eftersom detta var ett tidskrävande moment. En avgörande faktor här är att studiens 

författare inte hade tillgång till ett simuleringsprogram vilket hade kunnat möjliggöra att fler artiklar 

kunnat inkluderas. Istället användes verktyget Microsoft Excel för att utföra simuleringarna. Trots 

Microsoft Excels begränsningar anses verktyget vara ett fördelaktigt val för att behandla data eftersom 
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det är ett populärt verktyg som studiens författare har vana av att använda. Eftersom resultaten pekar på 

en sådan tydlig förbättring och att ett noggrant och genomtänkt urval av artiklar utförts borde, trots detta, 

resultaten visa på korrekta slutsatser. Gällande urvalet av de 1206 artiklar som gjordes initialt är att de 

artiklar som inte genomgått en av företaget skapad ABCD-klassificering inte ingår i tillämpningen av 

lagerstyrningsmodellen. Detta gör att vissa artiklar som har en påverkan på företagets omsättning, och 

därför är intressanta att studera, inte har inkluderats. Dock sågs att de viktigaste av dessa artiklar enbart 

uppgår till 35 stycken under det år som studerades. Dessutom borde alla de artiklar som är kritiska och 

viktiga för kund fångas upp eftersom företaget har gjort sin kritiskhetklassificering med fokus på just dessa 

artiklar. Vidare anser företaget att cirka 500 artiklar är de mest intressanta, vilka är de artiklar som 

regelbundet efterfrågas. Eftersom kritiskhetsklassificeringen fångar upp de artiklar som frekvent har 

efterfrågats under ett år borde överenstämmelsen vara stor. Även detta talar för att det urval på 1206 

som gjorts är tillräckligt stort, samt har gjorts för rätt artiklar, för att kunna dra rättvisande slutsatser. 

Något som också talar för slutsatsernas giltighet är att den anpassade lagerstyrningsmodellen tagits fram 

i en iterativ process. Den har tillämpats, utvärderats och anpassats och sedan har den tillämpats, 

utvärderats och anpassats igen. Detta innebär att modellen har fått möjligheten att bearbetas och 

omarbetas i flera omgångar vilket bidrar till att dess kvalitet ökar. Ytterligare en aspekt gällande 

slutsatsernas tillförlitlighet är att modellen har fokuserat på ett standardflöde men att den inte tar hänsyn 

till undantagsfall utan dessa måste behandlas manuellt. Detta innebär att om majoriteten av fallen består 

av specialfall och undantagsfall kommer modellen troligen inte att prestera väl och detta kan komma att 

påverka lagertillgängligheten och lagerföringskostnaderna på ett annorlunda sätt. Det ansågs dock 

nödvändigt att studera ett standardflöde i studien. Gällande hur pålitliga de teoretiska resultaten är som 

ligger till grund för den anpassade modellen kan det konstaterats att en grundlig och gedigen 

litteratursökning genomförts. Detta innebär att den forskning som finns inom området har tillägnats 

mycket tid att förstås, bearbetas och analyseras vilket leder fram till hög tillförligtighet. Sammantaget 

pekar ovanstående resonemang på att det går att säkerställa tillförlitligheten i slutsatserna. 

Gällande generaliserbarhet av slutsatserna finns också ett antal aspekter att påpeka. Den anpassade 

modellen är anpassad till Swisslog och bygger därför på Swisslogs specifika situation. Den är däremot 

grundad på en helt teoretisk lagerstyrningsmodell. Den teoretiska modellen är generell och går att 

tillämpa på andra företag som också hanterar reservdelar. Det kan dock även i dessa fall behöva ske 

justeringar av modellen, även om grunden är allmänt gällande. Även all den teori som den teoretiska 

modellen bygger på är av allmänt intresse eftersom det i studien har utförts en sammanställning av 

forskning på klassificering och lagerstyrning av reservdelar. Bland annat det faktum att kritiskhet är ett 

viktigt kriterium att lagerstyra utefter är en intressant slutsats som den här studien kommit fram till. Andra 

generella slutsatser som går att se är att det inte passar att sätta upp höga beställningspunkter eller 

orderkvantiteter för lågfrekventa artiklar med låg efterfrågevolym. Detta kan innebära att lagernivåerna 

blir flera gånger högre än vad som efterfrågas under ett helt år. Självklart leder detta fram till en 

lagertillgänglighet på 100 %, men det innebär samtidigt onödiga lagerföringskostnader. Ytterligare en 

generell slutsats som går att dra både baserat på den fördjupade litteraturstudie som gjorts för forskning 

av reservdelar, samt vad studies författare själva har upptäckt i arbetet, är att en klassisk ABC-

klassificering inte är tillräcklig för att klassificera och lagerstyra reservdelar. Eftersom det finns fler 

utmaningar gällande lagerstyrning av reservdelar, bland annat att artiklarna ofta är kritiska och har låg 

och oregelbunden efterfrågan, gör det att enbart studera volymvärdet inte täcker dessa viktiga aspekter. 

Detta gäller därför generellt sett för alla företag som har artiklar med olika prioritet i kritiskhet och där 

det finns en stor spridning i efterfrågan där det även finns artiklar som är lågfrekventa och orörliga.  
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I Kapitel 1.5 Krav på akademiska studier framgår de krav som denna studie förväntas uppfyllas. Ett av 

kraven är att arbetet ska relatera till existerande akademiska kunskaper. Detta uppfylls genom att hänsyn 

tas till av studiens författares tidigare förvärvade kunskaper inom området baserat på tidigare kursers 

innehåll vid Linköpings Universitet. Störst bidrag kommer dock från den fördjupade litteratursökningen 

vilken har gjorts på forskning inom området klassificering och lagerstyrning av reservdelar. En stor del av 

arbetet bygger på de teorier och modeller som framkommit av detta.  Ett annat krav är att studien ska 

vara av både allmänt och teoretiskt intresse. Det teoretiska intresset ligger i att lagerstyrning för 

reservdelar inte är ett väl utforskat område och att det finns mycket kvar att undersöka. Den teoretiska 

lagerstyrningsmodell som tagits fram i studien kan ses som ett bidrag till att förstå och utveckla 

lagerstyrning av reservdelar och är därför av allmänt intresse. Ytterligare ett krav är att studien ska ha en 

internt logiskt fungerande enhet vilket innebär att det ska finnas en röd tråd och studiens olika delar måste 

hänga ihop. Detta krav uppfylls på det sätt att studien följer en väl utarbetad arbetsgång som finns 

beskriven i Kapitel 5 Metod. De frågor som tagits fram i uppgiftspreciseringen genomsyrar även hela 

arbetet vilket är stommen för att koppla samman olika delar av rapporten. Det finns även krav på att 

använda allmänt accepterade vetenskapliga metoder där ord som kontrollerbart, upprepningsbart och 

individoberoende står i centrum. För att detta ska gå att genomföra är det av stor betydelse att använda 

metoder som finns beskrivna i aktuella metodböcker. I den här studien har metodteori legat till grund för 

hur arbetssättets har utformats. Sex metodböcker har legat som teoretisk grund och en syntetisering av 

författarnas olika synvinklar har utförts i samtliga fall. Insamling av information har skett systematiskt med 

utarbetade datainsamlingsmetoder. Även bearbetning, analys och presentation av data har skett 

systematiskt för att minimera risken för feltolkningar och öka studiens trovärdighet. Krav ställs även på 

att läsaren skall ges en möjlighet att själv kunna ta ställning till studien samt att trovärdigheten ska kunna 

bevisas där begreppen validitet och reliabilitet är viktiga. Studiens trovärdighet påvisas genom den 

noggranna och fullständiga redogörelse som gjorts för studiens olika delar och utförande, främst i 

metodbeskrivningen. Det redovisas även kontinuerligt i studien hur och varför olika beslut har tagits. 

Vidare belyses olika områden ur olika perspektiv, ofta med hjälp av en triangulering för att kunna erhålla 

en hög reliabilitet. Det framkommer även i studien vad som är författarnas egna respektive andras 

synpunkter och slutsatser, vilket även täcker teorier, modeller och empirisk data. Här visar en gedigen 

referering på vilket material som är taget från andra källor och vad som är skapat av författarna själva. 

Något som är intressant att diskutera är de etiska aspekter som berör den här studien. I studien har god 

forskaretik använts vilket finns till för att säkerställa god kvalitet och att moraliskt acceptabla metoder har 

använts i studien. Därför har tid lagts ner på att förstå de forskarartiklar som lästs och att korrekt 

referering har använts för att bevara informationen från originalkällan. Studiens författare har inte heller 

dragit förhastade slutsatser, vinklat eller manipulerat information som använts i studien.  

Förutom det bidrag som studien medfört till företaget, vilket beskrivits ovan, har den även medfört bidrag 

till andra personer med grundläggande kunskaper inom logistik. Det största bidraget grundar sig på att en 

sammanställning av forskning inom klassificering och lagerstyrning av reservdelar har utförts i studien. 

Detta är av intresse eftersom lagerstyrning av reservdelar inte i dagsläget är ett välkänt område. Även den 

teoretiska lagerstyrningsmodell som tagits fram i studien kan vara intresse för personer som vill lära sig 

mer om hur reservdelar borde lagerstyras ur ett teoretiskt perspektiv. Studiens författare anser att ett 

område som vore intressant att studera i samband med lagerstyrning är prognostisering av efterfrågan 

för reservdelar. Detta beror på att prognostisering av efterfrågan är en viktigt grund för många av de 

formler som lagerstyrningen grundar sig på. Om informationen gällande den framtida efterfrågan är känd 
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finns det också godare möjligheter att styra artiklarna på ett korrekt sätt. Studiens författare har även 

upptäckt att det finns mycket forskning inom detta område. Det hade därför varit intressant för både 

Swisslog och andra personer med grundläggande kunskaper inom logistik att utforska området 

prognostisering av efterfrågan för reservdelar. 
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Bilaga 1 – Terminologi  
ERP – Enterprise Resource Planning. Ett administrativt system för företagsomfattande resursplanering 

IFS – Affärssystemet Swisslog använde innan år 2012 

JIT – Just In Time. En filosofi för att eliminera slöseri och innebär bland annat att varor levereras i den 

kvantitet och vid den tidpunkt de behövs 

Kommonalitet – Tväranvändning, det vill säga om en artikel används i fler än bara en produkt 

OTC – Over The Counter. Är beteckningen för en löpande order 

Pareto – En liten del av en serie element utgör en stor del av effekten.  Alternativ benämning är 80/20-
regeln vid ABC-analys 
 
PDM – Här finns information om gamla artiklar som inte återfinns i SAP 

SAP – Affärssystem Swisslog använder från år 2012 

SPC – Spare Part Centre, Partille 

VMI – Vendor Managed Inventory. Leverantörsstyrda lager 
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II 
 

Bilaga 2 – Frågeställningar till uppgiftspreciseringen 
 

Huvudfråga A: Vilken teoretisk lagerstyrningsmodell passar reservdelar? 

1. Vad anser befintlig litteratur om klassificering och lagerstyrning av reservdelar? 

 

2. Hur ska reservdelar klassificeras? 

2.1 Vilka kriterier är lämpliga att använda till klassificering av reservdelar? 

2.2 Vilka klassificeringsmetoder ska användas för klassificeringen av de valda kriterierna? 

2.3 Vilka klasser framkommer enligt klassificeringsmetoderna?   

2.4 Är klassificeringsmodellens klasser lämpade för lagerstyrning? 

 

3. Hur ska de olika klasserna för reservdelar lagerstyras? 

3.1 Vilken lagerstyrningsmetod ska användas för respektive klass? 

3.2 Hur garderar sig respektive klass mot osäkerheter? 

Huvudfråga B: Vilken anpassad lagerstyrningsmodell passar Swisslog? 

4. Vad blir resultatet vid tillämpning av modellen på Swisslogs data? 

4.1 Vilket urval av artiklar ska användas vid tillämpning?  

4.2 Vad blir resultatet vid tillämpning av modellen gällande klassificering?  

4.3 Vad blir resultatet vid tillämpning av modellen gällande lagerstyrning? 

 

5. Vad blir resultatet vid utvärdering av modellen? 

5.1 Vad blir resultatet vid utvärdering av modellen gällande klassificering? 

5.2 Vad blir resultatet vid utvärdering av modellen gällande lagerstyrning? 

 

6. Vad blir resultatet vid anpassning av modellen till Swisslog?  

6.1 Vad blir resultatet vid anpassning av modellen gällande klassificering? 

6.2 Vad blir resultatet vid anpassning av modellen gällande lagerstyrning? 
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Bilaga 3 – Litteratursökning till referensram 
I denna bilaga presenteras det tillvägagångsätt som använts vid litteratursökningen till referensramen. 

Litteratursökningen är baserat på den modell som presenteras i Kapitel 5.2.1 Planeringsfas.  

Referensram Del 1: Fysisk sökning 
Denna del av sökningen är baserat på sökning i form av kursböcker som använts i tidigare kurser vid 

Linköpings Universitet, samt sökningar på bibliotek.  

Kursböcker som har valts 

Titel Författare År 

Modern Logistik - för ökad lönsamhet Oskarsson, B., Aronsson, H., Ekdahl, B 2013 

Täcker många områden inom logistik med indelningarna logistiksystemet, logistikverktygen och logistik 

i ett vidare perspektiv. Intressant kapitel om lagerstyrning som tar upp metoder för när och hur mycket 

som ska beställas samt osäkerheter. Även intressant kapitel om differentierad styrning.  

Företagsekonomi – från begrepp och beslut Holmström, N., Lindholm, G. 2011 

Grundläggande och bred bok inom ämnet ekonomi. Förklarar vitala begrepp så som särkostnader, 

lagerränta etc. Beskriver även Wilsonformeln.   

Inköp och Supply Chain Management van Weele, A. J. 2012 

Heltäckande bok över inköp och Supply Chain. Förklarar ingående hur inköpsarbete fungerar, framför 

allt på ett taktiskt och strategiskt plan. Har även en definition på kritiskhet.  

 

Fysisk sökning på bibliotek 
Sökt böcker på relevanta hyllor för området logistik på olika bibliotek nämligen; Stadsbiblioteket 

Linköping, Linköpings Universitetsbibliotek, Stadsbiblioteket Göteborg, Ekonomiska Biblioteket (GU) 

Göteborg samt Chalmers bibliotek. Här gjordes ett första urval genom att välja böcker som ansågs 

relevanta för studien genom att titta i innehållsförteckningen samt generellt innehåll. 

Bibliotek Titel Författare År  

Stadsbiblioteket 

Linköping 

Logistik – Läran om effektiva 

materialflöden 

Jonsson, P., Mattsson, 

S-A. 

2011 Vald 

Grundläggande bok inom logistik som tar upp de flesta begrepp och områden, exempelvis övergripande 

logistikindelningar, leveransservice, prognoser, lagerstyrning, materialförsörjning, materialstyrning 

med mera.  

Linköpings 

Universitetsbibliotek 

Logistik med fokus på Material- 

och Produktionsstyrning 

Segerstedt, A 2008 Vald 

Bok inom grundläggande logistik, mest inriktad mot materialstyrning mot produktion. Även olika 

prognostekniker förklaras grundläggande.  
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Linköpings 

Universitetsbibliotek 

Operations Management 

Contemporary Concepts and 

Cases 

Schroeder, R 2003 Vald 

Grundläggande bok inom för operativt arbete inom logistik, beslut och styrning. Relevanta delar är mer 

ingående information kring prognostekniker samt grundläggande begrepp kring lagerstyrning.  

Linköpings 

Universitetsbibliotek 

Introduction to Logistics 

Systems Planning and Control 

Ghiani, G., Laporte, G., 

Musmanno, R. 

2004 Vald 

Introduktion till olika prognoser för logistik (kap2), att lösa lagerstyrningsproblem (kap4), övriga kapitel 

ej relevanta då de handlar om transporter och design av lager och nätverk.   

Ekonomiska 

biblioteket (GU) 

Logistik i försörjningskedjor Mattsson, S.A.  2012 Vald 

Fokus på försörjningskedjor från olika perspektiv. Styrning av materialflöden (kap16), 

Materialflödeseffektivitet inklusive serviceelement (kap7), samt grundläggande definitioner med mera.  

Ekonomiska 

biblioteket (GU) 

Logistik – grunder och 

möjligheter 

Storhagen, N.G.  2011 Vald 

Denna bok tar upp många grundläggande aspekter som logistikaktiviteter, inköp, produktion, 

färdigvarulager, distribution, transporter, leveransservice och logistiken i ett större sammanhang. 

Dessutom finns en del om strategi, mätmetoder och miljöaspekter med logistik.  

Ekonomiska 

biblioteket (GU) 

Lagerstyrning Axsäter, S. 1991 Vald 

Mycket fokus på lagerstyrning i form av prognoser, lagerstyrningsmetoder, begrepp kring enkla lager 

samt lagersystem med flera nivåer.  Även uppföljning efter implementation går att läsa om.   

Chalmers Bibliotek Operations Management Slack, N., Chambers, S., 

Johnston, R.  

2010 Ej vald 

Handlar om produktionsledning, fokus på design och planering av produktion, men också lite 

användbart om prognoser.  

Chalmers Bibliotek Logistikens Grunder Lumsden, K.  2012 Ej vald 

Heltäckande och grundläggande bok inom logistik. Mycket fokus på transporter, men även lager och 

distribution.  

 

Referensram Del 2: Hänvisad litteratur 
Hänvisad litteratur från redan identifierade böcker från kursböcker samt littertur från bibliotek som 

redan visats i föregående del. Viss litteratur är hänvisade från flera av tidigare böcker, men i dessa fall 

anges endast en av dessa i fältet.  
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Hänvisad från Titel Författare År  

Modern Logistik – för ökad 

lönsamhet 

Produktionslogistik Mattsson, S.A., 

Jonsson, P. 

2003 Hittad 

Fokus på produktionslogistik. Både heltäckande och djupgående. Prognostisering, 

materialplanering, partiformning, säkerhetslager, servicenivå. 

Vald 

Modern Logistik – för ökad 

lönsamhet 

Produktionsekonomi Olhager, J. 2000 Hittad 

Finns tre delar som innehåller bland annat prognostisering, lagerstyrning och 

materialplanering.  

Vald 

Modern Logistik – för ökad 

lönsamhet 

Operations Management for 

competitive advantage 

Chase, R., Jacobs, R. 2006 Ej 

hittad 

Sammanfattning saknas.   

Logistik med fokus på 

Material- och 

Produktionsstyrning 

Inventory Management and 

Production Planning and 

Scheduling 

Silver, E.A., Pyke, D.F., 

Peterson, R. 

1998 Hittad 

Behandlar prognostisering, olika typer av efterfrågan, olika typer av artiklar. Många böcker 

och artiklar som har använt sig av och rekommenderar denna. 

Vald 

Logistik med fokus på 

Material- och 

Produktionsstyrning 

Inventory control with 

variations in lead times, 

especially when demand is 

intermittent 

Segerstedt, A. 1994 Hittad 

Utvecklar Crostons modell och tar hänsyn till att ledtiden kan variera. Antar 

gammadistribution av tiden mellan uttag samt gamma eller normalfördelning på storleken på 

uttag. Kopplar detta till lagerstyrning, dock en datoriserad lösning. Hur både lågfrekventa och 

högfrekventa artiklar hanteras.  

Vald 

Logistik – Läran om 

effektiva materialflöden 

Production and inventory 

management 

Fogerty, D., 

Blackstone, J., 

Hoffman, T.  

1991 Ej 

hittad 

Sammanfattning saknas.   

Logistik – Läran om 

effektiva materialflöden 

Storage and supply of 

Materials 

Jessop, D., Morrison, 

A. 

2010 Ej 

hittad 

Sammanfattning saknas.   

Logistik – Läran om 

effektiva materialflöden 

Effektiv Materialstyrning – 

handbok för att lyckas 

Mattsson, S.A. 2010 Ej 

hittad 
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Sammanfattning saknas.   

Lagerstyrning Forecasting and Stock 

Control for Intermittent 

Demands 

Croston, J.D. 1972 Hittad 

Detta är originalartikeln av Croston som tar fram en modell för prognostisering av varierande 

och oregelbunden efterfrågan som alternativ till de tidigare använda prognostiserings-

modellerna. Denna modell hänvisas flitigt till i efterkommande litteratur.  

Ej vald 

Modern Logistik Inventory control and 

Management 

Waters, D.  2003 Ej 

hittad 

Sammanfattning saknas.  

Logistik – Läran om 

effektiva materialflöden  

Logistik för konkurrenskraft – 

ett ledaransvar 

Bjørnland, D., 

Persson, G., Virum, H. 

2003 Hittad 

Finns ett kapitel som behandlar prognoser och lagerstyrning som är intressant för denna 

studie samt övrig information. 

Vald 

Logistik – grunder och 

möjligheter 

Materialadministrasjon av 

reservedeler 

Torgersen, R., 

Sakkestad, R. 

1984 Hittad 

Artikeln beskriver olika problem som finns för reservdelar med fokus på logistik. 

Redogör för litteratur och beskriver teorier och modeller. 

 Vald 

Materailadministrasjon av 

reservedeler 

Problems of Controlling Slow-

Moving Engineering Spares 

Mitchell, G.H. 1962 Hittad 

Har en klassificering av reservdelar samt pratar om hur dimensionering av lager samt 

rekommendationer kring lagerstyrning för de olika klasserna kan ske. 

Vald 

 

Referensram Del 3: Nyckelordssökning 
Urval av nyckelord, sökning sker både på svenska och engelska. Detta itereras och läggs till med nya 

nyckelord vid behov och djupare sökning.  

Sökord: 
- Reservdelar 

- Spare parts 

Urval av databaser 
- Linköpings Universitetsbibliotek 

Nyckelord: reservdelar 
Antal träffar: 81 stycken, Relevanta: 2 stycken, Valda: 1 stycken.  

De som valdes ut presenteras med sammanfattning nedan.  



BILAGOR 
 

VII 
 

Titel Författare År 

Lagerstyrning av reservdelar hos 

Mantena Sverige AB 

Pontus Stefansson, Oskar Ståhl 2014 

Ett examensarbete från Lunds Universitet där författarna tar fram en modell för hur ett företags lager 

av reservdelar kan styras. Bra för inspiration men kan inte användas som källa. 

 

Nyckelord: Spare parts 
Antal träffar: 597 794 stycken, Relevanta: 16 stycken, Valda: 10 stycken. 

Endast de femtio första resultaten har studerats av sökresultaten. Därefter lästes sammanfattningar av 

de som ansågs relevanta och de som sedan valdes ut presenteras tillsammans med en egenskapad 

sammanfattning nedan.  

Titel Författare År  

A strategic Framework for spare 

parts logistics 

Wagner, M.; Jönke, R.; Eisingerich, A. 2012 Hittad 

Tar fram en trestegsmodell för har man strategiskt kan arbeta med reservdelslogistik. Denna 

består av nio komponenter. Den delar också upp reservdelarna i olika klasser beroende på 

varför och när de behövs. Beroende på hur man arbetar med reservdelar kan man klassas in i 

en kategori och på så sätt veta hur man ska agera. Verkar mycket användbar.  

Vald 

A demand classification scheme for 

spare parts inventory model subject 

to stochastic demand and lead time 

Conceição, S.V.; da Silva, G.L.C.; Lu, D.; 

Nunes, N.T.R; Pedrosa, G.C. 

 

2015 Hittad 

Sätter upp en modell för hur man kan styra reservdelar som har ett lågt och oregelbundet 

behov och formulerar samtidigt ett förslag för hur reservdelar kan klassificeras beroende på 

ledtid. Mycket användbar.  

Vald 

On the demand distributions of 

Spare Parts 

Syntetos, A.A.; Babai M.Z; Altay, N 2012 Hittad 

Empirisk studie. Olika efterfrågefördelningar för reservdelar och hur bra de fungerar. Kopplar 

också till hur mycket lager som ska hållas och hur det påverkar servicenivån, dock lite oklart 

måste nog läsa noga för att förstå hur. Diskreta fördelningar; Poisson, NDB, Stuttering Poisson 

passar bättre än kontinuerliga; Normal och Gamma. Troligen användbar. 

Vald 

 

Improving spare parts inventory 

control at a repair shop 

van Jaarsveld, W; Dollevoet, T; Dekker, R 2005 Hittad 

Pratar om att reservdelar ska mätas på komponentnivå som används när man lager en maskin 

i verkstaden (repair shop). Den verkar ha ett annat fokus.   

Ej vald 



BILAGOR 
 

VIII 
 

A new fuzzy linear assignment 

method for multi-attribute decision 

making  with an application to spare 

parts inventory classification 

Baykasoğlu, A; Subulan, K; Karaslan, F.S 2016 Hittad 

Handlar om hur man kan klassificera artiklar på ett mer avancerat sätt än vanlig ABC-

klassificering. Detta innebär att man kan ta hänsyn till olika parametrar, både kvalitativa och 

kvantitativa och även till vilken beslutsnivå på företaget som väger tyngst. Något matematisk 

komplicerad, men värd att titta närmare på.  

Vald 

A stochastic methodology for the 

optimal management of infrequent 

demand spare parts in the 

automotive industry 

Ronzoni, C.; Ferrara, A.; Grassi; A. 2015 Hittad 

Denna artikel bygger en modell för att hantera reservdelar på optimalt sätt i 

försörjningskedjan. Den handlar alltså om vart de ska allokeras för minsta kostnad och störst 

tillgänglighet, inte hur man ska bedöma vilken tillgänglighet de bör ha, vilket inte är intressant 

för denna studie.  

Ej vald 

Cost allocation in inventory pools of 

spare parts with service-

differentiated demand classes 

Guajardo, M.; Rönnqvist, M. 2015 Hittad 

Denna artikel tar fram en allokeringsmetod som även tar hänsyn till krav på servicenivå. Detta 

innebär att den främst handlar om hur man ska allokera reservdelar för att minimera kostnad 

utan att förlora i service.  

Ej vald 

Multi-criteria classification  of spare 

parts inventories – a web based 

approach 

Sarmah, S.P; Moharana. U.C. 2015 Hittad 

Använder fuzzy-rule-based model för att klassificera reservdelar istället för ABC. Ger bättre 

möjligheter att ge subjektiv input. Det är ett elektroniskt verktyg som kan adderas till ett 

affärssystem. Säger att för klassificering av reservdelar används i litteraturen: ABC, Multi-

criteria classification och AHP. Den säger några bra saker om olika kriterium och parametrar 

man kan kolla på, står i andra dokumentet. 

Vald 

Maintenance spare parts planning 

and control: a framework for control 

and agenda for future research 

Driessen, M.; Arts, J.; van Houtum, G-J.; 

Rustenburg, J. W.; Huisman, B. 

2015 Hittad 

Fokus på hur man ska sköta reservdelar och underhåll till sin produktion. Tar upp aspekter 

utöver lagerstyrning.  

Vald 
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Referensram Del 4: Kategorisering och djupsökning 
Efter tidigare sökning kan nu de generella områdena som har identifierats presenteras här. Dessa 

områden har sedan legat till grund för uppdelning och struktur på referensramen. De kan generellt sägas 

handla om klassificering och lagerstyrning. Även prognostisering förekommer men är inte inkluderat i 

denna studie och avgränsas därför bort. Här har fokus legat på hur reservdelar skiljer sig från vanliga 

artiklar. Se Figur 33 nedan för de olika kategorierna.  

 

 

 

 

 

Figur 33. Kategorisering efter litteratursökning för referensramen 

  

Klassificering Lagerstyrning
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Bilaga 4 – Litteratursökning till fördjupad litteraturstudie 
Då sökning av böcker redan skett i litteratursökningen för referensram har denna litteraturstudie, då den 

är fördjupad fokuserat på insamlandet av artiklar som har inhämtats genom att använda sig av olika 

nyckelord. Detta vill säga att den fördjupade litteratursökningen startar i litteratursökningens Del 3, 

Nyckelordssökning.  

Litteraturstudie Del 3 – Nyckelordssökning 

Sökord: 
- Spare parts + classification 

- Spare parts + inventory control 

- Spare parts + stock control 

- Spare parts + management 

- Spare parts + service level 

- Spare parts + fill rate 

- Spare parts + order up to  

- Spare parts + reorder point 

Urval av databaser 
- Linköpings Universitetsbibliotek 

Nyckelord: Spare parts + Classification 
Antal träffar: 55 720, Relevanta: 22 stycken, Valda: 15 stycken 

Endast de femtio första resultaten har studerats av sökresultaten. Träffar som redan hittats under tidigare 

sökningar tas ej i beaktande. Därefter lästes abstracts av de som ansågs relevanta och de som sedan valdes 

ut presenteras tillsammans med en sammanfattning nedan.  

Titel Författare År  

Criticality classification of spare parts: A case 

study 

Molenaers, A; Baets, H; Pintelon, L; 

Waeyenbergh, G. 

2012 Hittad 

Skapar en modell för klassificering av artiklar, främst baserat på dess kritiskhet. Delar upp 

kritiskhet i olika aspekter. Kan vara användbart för denna studie för en klassificering.  

Vald 

Spare Parts classification and demand 

forecasting for stock control: Investigating the 

gap between research and practice 

Bacchetti, A.; Saccani, N.  2012 Hittad 

Kollar på gapet mellan forskning och utövning i reservdelshantering. Tabell 1 är jättebra! En 

tabell över olika klassificeringar som gjorts av reservdelar. Väldigt användbar! Pratar också 

om prognostisering där det finns en lista över olika prognosmetoder i Tabell 2. Står om 

Croston, Adjusted Croston och Bootstrapping.  I kapitel 2.3. verkar de ge tips på litteratur där 

man kan koppla prognostisering och klassificering ihop med olika lagerstyrningsmodeller.  

Vald 
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Multi-Criteria decision tool applied to a 

system reliability for the priorization of spare 

parts 

González-Prida, V; Viveros, P; 

Crespo, A; Martin, C. 

 Hittad 

Är mer produktionsfokuserad och handlar om att förutse när någonting går sönder beroende 

på hur delen används och underhålls. Ej relevant för denna studie.  

Ej vald 

A classification model for inventory 

management of spare parts and its application 

Gao, J; Hao, Z. 2012 Hittad 

Denna artikel tar upp hur man han använda sig av en AHP-modell för att klassificera produkter 

med hjälp av flera kriterier än bara pris och årlig efterfrågan. Detta skulle vi kunna använda.  

Vald 

Forecasting-based SKU classification Heinecke, G; Syntetos, A.A; Wang, 

W. 

2011 Hittad 

Denna artikel jämför Croston och Syntetos Boylan (2005) med varandra för att se när den ena 

eller andra passar bäst att använda byggt på en klassificering av efterfrågemönster. 

Ej vald 

Critical spare parts ordering decisions using 

conditional reliability and stochastic lead time  

Godoy, D; Pascual, R; Knights, P 2013 Hittad 

Endast fokus på ledtid och dess betydelse. Fokus artiklar som kan underhållas inom 

produktion (maintenance). Tar hänsyn till olika fördelningar gällande ledtid. Anpassas sedan 

efter ett case.  

Ej vald 

Purchase-oriented Classification Model of 

Spare parts of Agricultural Machinery 

Zhang, L.  2011 Hittad 

Modell med tre axlar. Gjort en klassificering med ABC av reservdelar och tittar på efterfrågan 

av jordbruksmaskiner och även priset spelar in. Något med fuzzy demand. Kopplar detta mot 

inköp. Väldigt kort. 

Ej vald 

Improving global spare parts distribution chain 

performance through part categorization 

Jouni, P; Huiskonen, J; Pirttilä, T.  2011 Hittad 

Rätt område men fel fokus. Fokus på hela supply chain. Ej vald 

Demand forecasting and inventory control: A 

simulation study on automotive spare parts 

do Rego, R; de Mesquita, M.A. 2015 Hittad 

Denna artikel innehåller relevanta aspekter för denna studie. Skapandet av en modell som 

både klassificerar, prognostiserar och bestämmer kvantiteter för olika typer av artiklar. Finns 

mer att titta på gällande varför den verkliga lagertillgängligheten blir lägre än den önskade. 

Vald 

Model of the forecasting of inventory risk 

management of spare parts: an analysis 

framework based on neural network 

Wang, W. 2011 Ej 

hittad 

Sammanfattning saknas. ”Volume removed”.   
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Research on the classification of spare parts 

for supplier management 

Li, W.; Wei, X. 2014 Hittad 

Fokus är på hur man ska hantera sina leverantörer med hjälp av en reservdelsklassificering. 

Pratar exempelvis om Kraljics matris.  

Ej vald 

Spare parts management: linking distribution 

assumptions to demand classification 

Lengu, D; Syntetos, A.A.; Babai, 

M.Z.  

2014 Hittad 

Vill matcha efterfrågefördelning med klassificering. Baserar detta endast på olika typer av 

efterfrågan och dess fördelningar. Inte tillräckligt givande för denna studie.  

Ej vald 

Criticality analysis of spare parts management: 

a multi-criteria classification regarding a cross-

plant central warehouse strategy 

Stoll, J; Kopf, R; Schneider, J; Lanza, 

G 

2015 Hittad 

Konstruerar en tredimensionell modell över hur man klassificera reservdelar. De tar hänsyn 

till värde, ledtid och kritiskhet. En modell som borde kunna användas för denna studie. 

Kombinerar, ABC, VED, XYZ och AHP.  

Vald 

A review of multi-criteria classification of 

spare parts: from literature analysis to 

industrial evidence 

Roda, I.; Macchi, M; Fumagalli, L.; 

Viveros, P 

2014 Hittad 

Denna artikel tar upp litteratur som redan gjorts inom området klassificeringar. Mycket 

exempel på vad man kan titta på. Dessutom mycket intressant kring vilka kriterier som kan 

väljas. Men ingen direkt metod kan hämtas härifrån. Användbar.  

Vald 

The development of a classification model for 

prediction the performance of forecasting 

methods for naval spare parts demand 

Moon, S.; Simpson,A.; Hicks,C. 2013 Hittad 

Metod för hur man kan välja prognostiseringsmetod. Tyvärr väldigt smal och inte så givande. Ej vald 

 

Nyckelord: Spare parts + Inventory 
Antal träffar: 65 752 stycken, Relevanta: 7 stycken, Valda: 5 stycken 

Endast de femtio första resultaten har studerats av sökresultaten. De som valdes ut presenteras med 

sammanfattning nedan. Vissa träffar har redan tidigare observerats och valts ut från tidigare sökningar. 

De som valts ut presenteras tillsammans med en egenskapad sammanfattning nedan.  

Titel Författare År  

Spare parts failure prediction of an automotive 

under criticality condition 

Kareem, B.; Lawal, A.S. 2015 Hittad 

Använder ABC. En vara blir inte klassad som kritisk förrän den närmar sig “faliure time”. Denna 

failure time räknas ut mha av betingad sannolikhet. De tittar närmare på denna klassificering 

Vald 
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av kritiskhet mha att beräkna hur troligt det är att en produkt går sönder och sedan föreslår 

lämpligt underhåll av produkten/delen. 

Inventory reduction in spare part networks by 

selective throughput time reduction 

Heijden, M.C.; Alvarez, E.M.; 

Schutten, J M.J. 

2013 Hittad 

Förutsätter att man har lager på olika ställen. Säger att om man minskar genomloppstiden för 

att laga det som gått sönder kan man minska kostnader för reservdelar.  

Ej vald 

System-oriented inventory models for spare parts Basten, R.J.I; van Houtum, G.J. 2014 Hittad 

Fokus på reservdelar som är tekniska lösningar ex radar, scanner, tåg, bagagesystem etc. 

Pratar om modeller för lagerstyrning med system apporach för nätverk. Finns vissa 

intressanta aspekter. 

Vald 

Design of inventory pools in spare part support 

operation systems 

Mo, D.; Tseng, M.; Cheung, R. 2014 Hittad 

Denna artikel fokuserar endast på inventory pooling som inte är intressant för denna studie. Ej vald 

Joint spare parts inventory and reliability decisions 

under a service constraint 

Selcuk, B.; Agrali, S 2013 Hittad 

Det är bättre att inte separera reliability improvements från inventory decisions. Man kan 

spara pengar om man kombinerar dessa två. Lite oklart vad som menas med reliability. 

Programmering ingår i artikeln.  

Ej vald 

 

Nyckelord: Spare parts + Stock control 
Antal träffar: 85 565 stycken, Valda: 4 stycken 

Endast de femtio första resultaten har studerats av sökresultaten. De som valdes ut presenteras med 

sammanfattning nedan. Vissa träffar har redan tidigare observerats och valts ut från tidigare sökningar. 

De som valts ut presenteras tillsammans med en egenskapad sammanfattning nedan.  

Titel Författare År  

Improving global spare parts distribution chain 

performance through part categorization: A case 

study 

Jouni, P.; Huiskonen, J.; 

Pirttilä, T. 

2011 Hittad 

Denna artikel har något av ett supply chain perspektiv men tittar ändå på klassificering och 

hur en förändrad lagerstyrning påverkar ett lager. Vinkeln är främst förbättringar som kan 

ske med hjälp av andra parter, men har även många bra tips angående hur man kan angripa 

problem i lagerstyrningen med hjälp av klassificering.  

Vald 

Multi-echelon, multi-indenture spare parts 

inventory control subject to system availability and 

budget constraints 

Costantino, F.; Di Gravio, G.; 

Tronci, M. 

2013 Hittad 
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De skapar en optimeringsmodell för att lagerstyra centraliserat på ett optimalt sätt. Detta för 

mycket kritiska serviceartiklar I flygindustrin. För mycket focus på decentraliserad 

lagerstyrning för att vara användbar.  

Ej vald 

A Stochastic Methology for the Optimal 

Management of Infrequent Demand Spare Parts in 

the Automotive Industry 

Ronzoni, C.; Ferrara, A.; 

Grassi, A.  

2015 Hittad 

En matematisk programmeringsmodell görs för att optimera lagernivåer för ett 

decentraliserat lagersystem. Fokus är att på bästa sätt allokera samtliga artiklar för minsta 

möjliga kostnad totalt i kedjan samt för varje individuell aktör.  

Ej vald 

Research On Control Model for Spare Parts 

Inventory Based On the Optimal Replenishment 

Cycle 

Gao, J.; Zhang, Y.; Zhou, F.; 

Mao, H. 

2014 Hittad 

I studien föreslås en modell för lagerstyrning som inkluderar optimal återanskaffningsscykel, 

säkerhetslager och återanskaffningskvantitet. Metoden visar sig dock inte vara användbar för 

denna studie då den är otillräckligt förklarad på låg nivå på engelska vilket inte gör denna 

källa trovärdig, då läsarens tolkning kan vara annorlunda än den menade tolkningen.  

Ej vald 

 

Nyckelord: Spare parts management 
Antal träffar: 223 932 stycken, Valda: 1 stycken 

Endast de femtio första resultaten har studerats av sökresultaten. De som valdes ut presenteras med 

sammanfattning nedan. Vissa träffar har redan tidigare observerats och valts ut från tidigare sökningar. 

De som valts ut presenteras tillsammans med en egenskapad sammanfattning nedan.  

Titel Författare År  

Spare parts management potential in production 

sector 

Al-Bawi, A.  2015 Hittad 

Detta examensarbete gör en studie över hur reservdelar hanteras generellt på ett antal olika 

företag runt om i världen. Dock inte samma fokus som i denna studie utan för att ge en mer 

övergripande bild, vilket inte är användbart för denna studie.  

Ej vald 

 

Nyckelord: Spare parts + Service level 
Antal träffar: 221 166 stycken, Valda: 3 stycken 

Endast de femtio första resultaten har studerats av sökresultaten. De som valdes ut presenteras med 

sammanfattning nedan. Vissa träffar har redan tidigare observerats och valts ut från tidigare sökningar. 

De som valts ut presenteras tillsammans med en egenskapad sammanfattning nedan.  
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Titel Författare År  

Determination of optimal order-up to level 

quantities for dependent spare parts using data 

mining 

Moharana, U.C.; Sarmah, S.P. 2016 Hittad 

Denna artikel fokuserar sin modell på beroende mellan olika artiklar och hur man kan 

använda sig av detta för att kunna lagerstyra på ett effektivare sätt. Beroende kommer inte 

att studeras under denna studie och är därför inte intressant för denna studie.  

Ej vald 

Service differentiation in spare parts supply 

through dedicated stocks 

Alvarez, E.; van der Heijden, 

M.; Henk, W.; Zijm, M. 

2015 Hittad 

Denna artikel handlar om att lösa ett optimeringsproblem för att maximera servicenivån hos 

kunder genom att optimera lagerverksamheten hos kund samt ett centrallager. Detta 

maximeras över ett antal kunder 1..K och servicenivå 1..S osv. Detta är inte användbart för 

denna studie.  

Ej vald 

A multi-item spare parts inventory model with 

customer differentiation 

Kranenburg, A. A.; van 

Houtum, G. J. 

2010 Ej 

Hittad 

Sammanfattning saknas  

 

Nyckelord: Spare parts + Fill rate 
Antal träffar: 53 428 stycken, Valda: 4 stycken 

Endast de femtio första resultaten har studerats av sökresultaten. De som valdes ut presenteras med 

sammanfattning nedan. Vissa träffar har redan tidigare observerats och valts ut från tidigare sökningar. 

De som valts ut presenteras tillsammans med en egenskapad sammanfattning nedan.  

Titel Författare År  

Optimization configuration modeling of spare parts 

under constraint of improved system spare part fill rate 

Zhao, J.-Z.; Li, H.-J.; Ye, W.; 

Wang, H.-W. 

2013 Ej 

Hittad 

Sammanfattning saknas  

Model of spare part fill rate for systems of various 

structures and optimization method 

Ruan, M.; Li, Q.; Peng, Y.; 

Ge, E.; Huang, A. 

2011 Ej 

Hittad 

Sammanfattning saknas.   

Optimal multi-item fill rate determination for spare 

parts 

Cardos, M.; Guijarro, E.; 

Babiloni, E. 

2015 Ej 

Hittad 

Sammanfattning saknas.   

Easy Quantification of Improved Spare Parts Inventory 

Policies 

Thonemann, U.; Brown, A.; 

Hausman, W. 

2002 Hittad 
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Sätta säkerhetslagernivåer utifrån ett systemperspektiv istället för från ett artikelperspektiv. 

En lagerstyrningsprincip jämförs med detta perspektiv, men trots att det låter relevant är dess 

fokus så pass annorlunda att det inte blir användbart för denna studie.  

Ej vald 

 

Nyckelord: Spare parts + Order up to 
Antal träffar: 319 519 stycken, Valda: 0 stycken 

Endast de femtio första resultaten har studerats av sökresultaten. Inga nya resultat fann dock vid denna 

sökning som inte tidigare valts ut.  

Nyckelord: Spare parts + Reorder point 
Antal träffar: 2 593 stycken, Valda: 2 stycken 

Endast de femtio första resultaten har studerats av sökresultaten. De som valdes ut presenteras med 

sammanfattning nedan. Vissa träffar har redan tidigare observerats och valts ut från tidigare sökningar. 

De som valts ut presenteras tillsammans med en egenskapad sammanfattning nedan.  

Titel Författare År  

Determination of reorder points for spare parts in 

a two-echelon inventory system: The case of non-

identical maintenance facilities 

Shtub, A.; Simon, M.  1994 Hittad 

Fokus i denna artikel är att maximera nyttan för lagerstyrning mellan olika lager och hur de 

ska styras för att kunden ska få bäst service. Mer fokus på de decentraliserade lagren än 

centrallagret och bidrar därför inte till denna studie.  

Ej vald 

A (r,r,Q) inventory model for spare parts involving 

equipment criticality 

Chang, P.L.; Chou, Y.C.; Huang, 

M.G.  

2005 Hittad 

Fokuserar på en lagerstyrningsmodell som tar hänsyn till om visa artiklar är mer kritiska än 

andra. På grund av detta är säkerhetslagernivån reserverad för att de mest kritiska artiklarna 

och övriga artiklar blir därmed backorder om en beställning kommer in. Den utvärderar även 

metoden för att jämföra den med annan metod och säkra dess resultat.  

Vald 

 

Hänvisad litteratur från nyckelordssökningar 

Hänvisad från Titel Författare År  

Criticality classification of 

spare parts – a case study 

An overview of recent 

literature on spare parts 

inventories 

Kennedy, W., 

Patterson, J., 

Frendendall, L. 

2002 Hittad 

Ger en bra översikt över modern forskning för lagerstyrning av reservdelar. Tar upp aspekter 

som slitagedelar, obsolethet, generella modeller och olika lagerstyrningsmetoder som passar 

för dessa tillfällen enligt den forskning som gjorts på området fram till år 2001. 

Vald 
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Spare parts classification 

and demand forecasting 

for stock control- 

investigating the gap 

between research and 

practice 

Some ideas related to the 

inventory control of items 

having erratic demand 

patterns 

Silver, E. 1970 Hittad 

Denna artikel handlar om styrning av artiklar med ett erratic demand, det vill säga, en 

efterfrågan som varierar och ofta har små efterfrågevolymer men vid ett fåtal tillfällen kan få 

mycket stora beställningar. Artikeln beskriver delvis hur denna typ av artikel kan lagerstyras 

på en generell nivå och visar sedan på en beräkningsmetod som kan användas för att beräkna 

det som behövs för att lagerstyra denna typ av artiklar. Handlar även därför lite om 

efterfrågefördelningar.  

Ej vald 

Spare parts classification 

and demand forecasting 

for stock control- 

investigating the gap 

between research and 

practice 

Determining reorder points 

when demand is lumpy 

Ward, J. B. 1978 Hittad 

Denna artikel handlar om lagerstyrning för reservdelar efter en Stuttered Poisson fördelning. 

Det vill säga artiklar som har mycket oregelbundet behov. Fel fokus i denna artikel i 

förhållande till vad denna studie syftar till.  

Ej vald 

Spare parts classification 

and demand forecasting 

for stock control- 

investigating the gap 

between research and 

practice 

Repairable inventory theory: 

models and applications 

Guide, D. R., 

Srivastava, R. 

1997 Hittad 

Artikel som fokuserar på lagerstyrning av artiklar som kan lagas och återanvändas. Därför ej 

användbar för denna studie.  

Ej vald 

Spare parts classification 

and demand forecasting 

for stock control- 

investigating the gap 

between research and 

practice 

Maintenance spare parts 

logistics: special 

characteristics and strategic 

choices 

Huiskonen, J. 2001 Hittad 

Tar fram ett beslutsunderlag för lagerstyrning av reservdelar baserat på tre kriterier. Ger även 

förslag på generella styrsätt av dessa grupper som bildas av klassificeringen. Tar även hänsyn 

till användbarhet i form av förståelse av modellen. Pratar också särskilt om kritiskhet och olika 

sätt den kan klassificeras på ett användbart sätt.  

Vald 
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Spare parts classification 

and demand forecasting 

for stock control- 

investigating the gap 

between research and 

practice 

A decision-making 

framework for managing 

maintenance spare parts 

Cavalieri, S., Garetti, 

M., Macchi, M., Pinto, 

R. 

2008 Hittad 

Denna artikel tar fram ett ramverk för att lagerstyra artiklar. Detta inleds med klassificering 

och klassificeringsmetoder, övergår i prognostisering och slutligen lagerstyrning. Generell 

men ändå delvis användbar.  

Vald 

Spare parts classification 

and demand forecasting 

for stock control- 

investigating the gap 

between research and 

practice 

A computer based inventory 

management system for 

spare parts 

Nagarur, N.H., Hu, T., 

Baid, K. 

1994 Hittad 

Tar fram en klassificering och sedan en lagerstyrningsmodell som tar hänsyn till kvalitativa 

bedömningar vid bestämning av beställningspunkten. Även om modellen är delvis 

programmerad är den tydligt beskriven i artikeln också.  

Vald 

Spare parts classification 

and demand forecasting 

for stock control- 

investigating the gap 

between research and 

practice 

Selecting the best periodic 

inventory control and 

demand forecasting methods 

for low demand items 

Sani, B., Kingsman, 

B.G. 

1997 Hittad 

Artikeln jämför 10 olika periodbeställningslagerstyrningsmetoder och kommer fram till att tre 

olika sofistikerade varianter på (s, S)-system är de mest lämpade för artiklar med låg och 

intermittent efterfrågan, med avseende till årliga kostnader och servicenivå. 

Vald 

Spare parts classification 

and demand forecasting 

for stock control- 

investigating the gap 

between research and 

practice 

An inventory management 

model for an inventory 

consisting of lumpy items, 

slow movers and fast movers 

Vereecke, A., 

Verstraeten, P. 

1994 Hittad 

De gör en studie på ett kemiskt företag och förbättrar deras lagerstyrning på deras sortiment 

där 90 % av artiklarna har lumpy efterfrågan. Det tar fram en algoritm som baseras på en 

efterfrågefördelning som de själva tagit fram som heter Package Poisson. 

Vald 

Criticality analysis of spare 

parts management: a multi-

criteria classification 

Multicriteria inventory 

model for spare parts 

Bošnjaković, M. 2010 Hittad 
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regarding a cross-plant 

central warehouse strategy 

Tar fram en modell för klassificering och sedan lagerstyrning av klasserna. ABC, VED, FSN och 

beslutsträd används. Lagerstyrning gällande att ha ingen, en eller fler artiklar på lager. Har 

även vidare läsrekommendationer.  

Vald 

Spare parts classification and 

demand forecasting for stock 

control- investigating the 

gap between research and 

practice 

An inventory control 

system for spare parts at a 

refinery: an empirical 

comparison of different re-

order point methods.  

Porras E, Dekker R. 2008 Hittad 

Denna artikel gör en klassificering och implementering av klassificering samt 

lagerstyrningsmetod på ett företag och utvärderas dess resultat. Det jämförs sedan även med 

om efterfrågan hade uppskattats med hjälp av andra fördelningar än normalfördelning. 

Mycket heltäckande, men inte helt tydlig.  

Vald 

Spare parts classification and 

demand forecasting for stock 

control- investigating the 

gap between research and 

practice 

The service parts control 

problem  

Yamashina H. 1989 Hittad 

Handlar om olika efterfrågefördelningar för en produktionslivscykel, vilket inte är intressant 

för denna studie.  

Inte 

vald 

Spare parts classification and 

demand forecasting for stock 

control- investigating the 

gap between research and 

practice 

Multicriteria decision 

making: the analytic 

hierarchy process, Revised 

and published by the 

author 

Saaty, TL. 1980 Ej 

hittad 

Sammanfattning saknas.   

Spare parts classification and 

demand forecasting for stock 

control- investigating the 

gap between research and 

practice 

Spare parts inventory 

control: an overview of 

issues for a large industrial 

complex.  

Dekker R, Bayindir ZP. 2004 Ej 

hittad 

Sammanfattning saknas.   

Spare parts classification and 

demand forecasting for stock 

control- investigating the 

gap between research and 

practice 

An inventory policy for 

slow and fast movers in a 

petrochemical plant: a case 

study.  

Gelders L, van Looy P. 1978 Hittad 
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Gör en klassificering utefter FNS och ABC. Lagerstyr F och N-artiklar med EOQ. För S-artiklar 

tittar de på att lagerkostnaderna inte överstiger budgeten samtidigt som bristkostnaden 

minimeras. 

Vald 

Spare parts classification and 

demand forecasting for stock 

control- investigating the 

gap between research and 

practice 

Classification for 

forecasting and stock 

control: a case study.  

 

Boylan JE, Syntetos AA, 

Karakostas GC. 

2008 Hittad 

Gör en klassificering efter hur efterfrågan är fördelad. Tittar på låg och oregelbunden 

efterfrågan. Störst fokus på prognostisering, men tar även upp vissa intressanta aspekter 

gällande lagerstyrning.  

Vald 

Spare parts classification and 

demand forecasting for stock 

control- investigating the 

gap between research and 

practice 

Demand categorization in a 

European spare parts 

logistics network. 

Syntetos AA, Keyes M, 

Babai MZ. 

2009 Hittad 

Denna artikel utgår från en klassificering I ett logistiknätverk, identifierar dess brister och 

justerar det för att få bättre resultat i form av mindre bundet kapital samt ökad servicenivå. 

Klassificeringen är dock fortfarande relativt simpel för att den ska vara implementerbar och 

användbar i praktiken.  

Vald  

Spare parts classification and 

demand forecasting for stock 

control- investigating the 

gap between research and 

practice 

A conceptual approach for 

managing of spare parts.  

 

Duchessi P, Kumar Tayi 

G, Levy JB. 

1988 Ej 

hittad 

Sammanfattning saknas.   
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Litteraturstudie Del 4: Kategorisering  
Efter tidigare sökning kan nu de områdena som har identifierats presenteras här. Dessa områden har 

sedan utvecklats från tidigare litteratursökning från referensramen och ytterligare underområden har 

hittats. Dessa ses nedan i Figur 34.  

 

 

Figur 34. Kategorisering av fördjupad litteraturstudie.  
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Bilaga 5 – Fördjupad litteraturstudie 
I denna bilaga presenteras den litteratur som har använts vilket utgör den fördjupade litteraturstudien. 

Den inleds med en sammanställning av tre författares verk som samtliga gjort en sammanställning av 

tidigare litteratur och forskningens utveckling. Efter detta presenteras de verk som har valts ut för denna 

studie i en sammanfattad form.  

Inledning 
Roda, Macchi, Fumagalli och Viveros (2014) beskriver ett antal steg som kan användas för att klassificera 

och sedan styra reservdelar. Det första steget är identifiering av reservdelarna, inklusive klassificering och 

metoder för detta. Sedan kommer prognostisering av reservdelarnas behov i form av exempelvis 

efterfrågemönster och fördelningar. Nästa steg är utveckling och formulering av styrning av 

reservdelssortimentet innan en implementering görs innan det slutligen görs uppföljning för att göra en 

kontinuerlig förbättring av styrningen.  

Roda et al. (2014) gör även en sammanställning av de klassificeringskriterier och klassificeringsmetoder 

som används i litteraturen i 18 tidskrifter mellan år 1985 till år 2012. De fann att traditionellt sett är 

metoder som klassisk ABC-klassificering som baseras på volymvärde och en kvalitativ approach som 

genom VED-klassificering de mest använda. Fördelen med ABC-klassificering är att den inte behöver 

mycket specifik information utan kan göras direkt på de flesta sortiment. Däremot är det sällan som ABC-

klassificering får med de aspekter som är relevanta, särskilt vad gäller reservdelar, vilket innebär att 

klassificeringen inte blir lika användbar. VED-klassificeringen som också är en välkänd metod är mer av 

kvalitativ art då den oftast klassas in i de tre nivåerna av kritiskhet med hjälp av en expertpanel. Trots att 

det principiellt är en simpel metod kan indelningen i de olika klasserna vara svåra att bedöma och präglas 

i slutändan av subjektiva bedömningar. Senare i forskningen har det framkommit metoder som mer och 

mer bygger på värden som är svårare att mäta eller bedöma med hjälp av rena numeriska värden. Detta 

har lett till framväxandet av multikriteriemodeller. Det kan dock vara svårt att få denna typ av modeller 

användbar i praktiken då det blir mycket komplexa och svåranvändbara. Dessa multikriteriemodeller 

utvecklas sedan till hierarkiska sådana och eventuellt även illustrerat i flera dimensioner. Vidare 

presenteras även en viktad linjär optimeringsmodell för att implementera en flerkriterie ABC-

klassificering. Den behöver dock mycket indata för att kunna optimera som blir extremt när det sedan 

måste utföras på tusentals artiklar. Den tar inte heller hänsyn till vikter av kriterier vilket kan leda till en 

klassificering som ändå inte blir rättvisande om ett kriterium får ett högt värde, men för ett kriterium som 

har en marginell påverkan för styrningen av artikeln. Detta utvecklas vidare av flera författare för att 

åstadkomma ett mer rättvisande resultat. I början på 2000-talet presenteras en så kallad ABC fuzzy metod. 

Den kan ta hänsyn till både numeriska och icke-numeriska värden. En annan modell som även den kan ta 

hänsyn till både kvalitativa och kvantitativa aspekter är AHP-modellen. Detta gör den flexibel, lätta att 

applicera och möjliggör att tillägna olika kriterier olika vikter beroende på dess betydelse. Många artiklar 

rekommenderar denna metod av dessa anledningar. Den kan dock bli subjektiv eftersom den bedöms av 

experter och otillräcklig data kan även det sänka dess användbarhet. Den kan också användas i 

kombination med andra modeller som VED, fuzzy metoder och multikriterieanalyser. (Roda et al., 2014) 

Bacchetti och Saccani (2012) gör också en sammanställning av hur forskning på styrning av reservdelar 

och klassificering ser ut jämfört med det som i praktiken faktiskt används. 25 forskningsstudier användes 

för detta. Resultatet blev att det såg mycket olika ut. Många av de framtagna klassificeringsmodellerna 

användes inte på grund av komplexitet eller helt enkelt okunskap. Modellerna var dock sällan studerade 
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utifrån ett implementeringsperspektiv, och var därför inte alltid anpassade för att bli generella eller 

erbjuda vägledning till för vilka typer av reservdelar som de passar för. Bacchetti och Saccani (2012) fann 

att de flesta tidskrifter föreslog multikriterieanalyser och endast fyra stycken föreslog en-kriterieanalyser 

som klassisk ABC-analys. Vissa av de studerade tidskrifterna hade även just klassificering som den 

huvudsakliga produkten av sin forskning, vilket innebär att mycket fokus lagts på att finna just en passande 

klassificeringsmetod. De två kriterier som är flitigast använda är kostnader och artiklars kritiskhet som tas 

upp i 15 av de studerade tidskrifterna. Efterfrågevolymer och värde är andra mycket populära kriterier 

som används precis som ledtid, tillgänglighet hos leverantör och risken för brist. Efterfrågevariationer och 

variation i ledtid användes också i en del artiklar, medan part livscykelfas, specificitet och pålitlighet var 

de som användes mest sällan. Det finns dock väldigt lite information och forskning kring vilka kriterier som 

passar för vilka situationer. Främst användes kvantitativa metoder för klassificeringen i de tidskrifter som 

Bacchetti och Saccani (2012) studerade. Den kvantitativa metoden ABC var den mest använda, både för 

enkriterie- och multikriterieklassificering, flera andra typer av metoder förekommer dock i litteraturen. 

Även kvalitativa metoder används, däribland AHP och VED, för att göra kvalitativa bedömningar. Bacchetti 

och Saccani (2012) hävdar dock att inte tillräckligt med studier gjorts för att möjliggöra implementering 

av dessa tekniker i praktiken.  

Roda et al. (2014) berättar vidare att då det gäller reservdelar är kritiskheten ett huvudämne då en 

klassificering ska göras. Kritiskheten i sig kan ses ur ett antal olika perspektiv. Ett sådant perspektiv är det 

monetära då kritiskheten anses påverka intäkter för företaget. Ett annat perspektiv är det operativa om 

en artikel är kritisk för att den operativa processen ska fungera. Ytterligare ett perspektiv kan vara ett 

logistiskt där huvudfokus är kritiskhet i ledtid och transporter för artikeln. Här refereras även till 

Huiskonens (2001) uppdelning av kritiskhet i två huvudtyper, nämligen kontrollkritiskhet samt 

processkritiskhet. Kontrollkritiskheten behandlar kritiskhet kring kontroll av artikeln som i form av ledtid, 

antal leverantörer som finns tillgängliga eller rena kostnader relaterat till artikeln. Processkritiskheten 

handlar istället om artikelns påverkan på den maskin eller anläggning där den är installeras.  

Det har dock uppdagats att det ännu inte finns preciserats någon modell eller strukturerad metodik för 

att kunna bestämma vilka kriterier som skall användas. Det baseras endast på de forskare och de praktiska 

fall som har studerats. (Roda et al., 2014) För att kunna avgöra vilka som eventuellt är mer lämpliga att 

använda har därför Roda et al. (2014) sammanställt frekvensen av kriterier som används i litteraturen. 

Från dessa 18 artiklar framkom att särskilt tre kriterium var vanliga att använda då 15 av artiklarna (83 %) 

tittade på bristkostnad, 14 stycken (78 %) på ledtid och 13 stycken (72 %) på artikelns pris. Andra vanligt 

förekommande kriterier är efterfrågevolym, specificitet, förutsägbarhet av efterfrågan samt 

användarvärde. Mindre förekommande kriterier var bland dessa artiklar sannolikhet för att en artikel går 

sönder, antal möjliga leverantörer, livscykelfas för artikeln samt inkurans.  

Bacchetti och Saccani (2012) I praktiken använde över hälften av de nio studerade företagen sig av en 

ABC-klassificering som baseras på enbart ett kriterium. Endast två företag använde sig av två kriterier och 

ett företag använde ingen klassificering alls. De mest populära kriterierna var efterfrågevolym eller värde 

som användes av åtta av nio företag. Artikelns kostnad och kritiskhet var de enda andra två kriterierna 

som användes, och då i mycket lägre utsträckning. Företag använder sig därmed helst av enkla 

klassificeringsmodeller och inte mer än två kriterier. Kriterier som efterfrågeintervall verkar inte heller 

vara av större intresse i praktiken. Artiklar med låg efterfrågan hade även minst styrning och lagerhölls i 

regel inte alls. (Bacchetti & Saccani, 2012) 
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Nuvarande forskning handlar mycket kring modeller som använder sig av multikriterieklassificering som 

tar hänsyn till både kvalitativa och kvantitativa indata för att bedöma en reservdelsartikels kritiskhet 

hävdar Roda et al. (2014). Resultatet av forskningen fram till idag innebär därför att rekommendationerna 

från litteraturen ofta slutar som mer komplexa än vad det är praktiskt möjligt att genomföra i många fall. 

Detta måste dock tas hänsyn till vid implementeringen av en modell för ett praktiskt fall. Roda et al. (2014) 

gjorde även en jämförande studie mellan två företag för att studera möjligheten att implementera en 

multikriteriemodell. För detta har en enskild modell utarbetats för att kunna jämföra dessa två fall. 

Klassificeringsmodellen som då valdes var AHP-modellen tack vare dess flexibilitet. De kriterier som valdes 

var ledtid, pris, omsättningsgrad, bristkostnad samt specificitet. Detta baserat på hur ofta de ansetts 

relevanta i litteraturen kombinerat med hur använda de är i praktiska fall för att vara möjliga att 

implementera. Personalen användes inte endast för att utvärdera kriterierna utan även sedan för att 

utvärdera modellen och dess resultat.  

Bacchetti och Saccani (2012) studerar även delvis litteratur kring modellering av lagerstyrning av 

reservdelar. De mest förekommande använda metoderna är (Q, r) med en bestämd beställningspunkt och 

bestämd orderkvantitet. Återfyllnadssystem (s, S) används också och anses även vara mest lämpad för låg 

och medelhög efterfrågan enligt Sani och Kingsman (1997). Många studier ger dock inga konkreta 

metoder att använda utan fokuserar på den kvalitativa aspekten för att ge riktlinjer kring hur styrningen 

av reservdelar bör ske. Andre studier visar dessutom att mycket få företag använder en komplex eller 

specifik lagerstyrningsmodell i praktiken. Kopplingen mellan klassificering och lagerstyrning saknas dock 

ofta i praktiken. Antingen är modellerna för generella för att bli praktiskt användbara eller så är de för 

specifika för att kunna appliceras på andra fallstudier. De lagerstyrningsprinciper som tillämpades i 

praktiken var periodisk inspektion (T, R), kontinuerlig inspektion med ekonomisk orderkvantitet (Q, r) och 

kontinuerlig inspektion med återfyllnadsnivå (s, S), samtliga tre metoder användes i ungefär samma 

utsträckning på företagen. Sju av tio företag använde sig av säkerhetslager, antingen för samtliga artiklar, 

för kritiska artiklar eller för klass A-artiklar. Metoderna som användes är därför standardvarianter och 

särskilda lagerstyrningsmetoder finns inte utvecklat för reservdelar i nuläget och skiljer sig mycket lite 

mellan olika grupper i klassificeringen. (Bacchetti & Saccani, 2012) 

Kennedy, Patterson och Fredendall (2001) sammanställer litteratur som tagits fram inom området 

lagerstyrning för reservdelar. De har inom detta område hittat de lagerstyrningsprinciper som är mest 

använda, vilka är (s, S), METRIC-baserade modeller, kontinuerliga inspektionsmodeller och periodiska 

inspektionsmodeller. 

Kennedy et al. (2001) fann vidare att en skillnad som uppkom vid lagerstyrning av reservdelar var att det 

är möjligt att skilja på planerad service och oplanerad service. Planerade aktiviteter gör det möjligt att 

beordra artiklar till att komma Just In Time utan att behöva lagerhålla. Är det däremot ett servicebehov 

som uppkommer oplanerat uppkommer ofta även bristkostnader om det inte finns på lager, vilket innebär 

att någon typ av gardering mot dessa osäkerheter är nödvändig. Dessa säkerhetsnivåer beror på 

strukturer och omständigheter som rör varje artikel samt generella policys som finns på företaget. 

(Kennedy et al., 2001) 

I ett första steg studerar Kennedy et al (2001) generell litteratur på styrning av reservdelar. Här uppdagas 

att det rekommenderade tillvägagångssättet är att det första steget är att skapa en funktionell 

kategorisering av artiklarna och efter detta skapa ett antal regler för att kunna hantera varje kategori 

ekonomiskt. Parametrar som ledtid, felfrekvens och leverantörspålitlighet är viktiga vid kategoriseringen. 
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Det finns även studier där ett (q, r) system används och detta måste kunna förutse den kumulativa 

efterfrågan under ledtid. Att använda sig av statistiska tekniker har visat sig kunna öka effektiviteten på 

lagerstyrningsmetoder. Syftet är ofta att hitta en lagernivå som minimerar kostnader samtidigt som den 

satta servicenivån uppnås. En studie använder sig av (S, s) system både för akuta och vanlig efterfrågan 

på ett företag som med hjälp av detta fick ett mycket bra resultat. De mest använda 

klassificeringsmetoderna framkom som ABC-klassificering, VED-klassificering, FSN-analys samt AHP-

analys. För artiklar som slits under användning och därmed behöver ersättas efter en viss tids användning 

har också studier gjorts. Ett resultat av denna forskning har lett till att (S, s) principen visar det mest 

kostnadseffektiva sättet att lagerstyra reservdelar.  

Ett sista område som Kennedy et al. (2001) anser att det också har forskats på är betydelsen av att 

reservdelar kan bli inkuranta. Då reservdelars syfte är att säkra anläggningar från att stå stilla kan dessa 

vara tvungna att lagerhållas även om det inte finns något annat möjligt användningsområde för delen. På 

grund av höga kostnader för stillastående anläggningar måste dessa kostnader och risk vägas mot 

kostnaden att lagerhålla artikeln. Särskilt om det kan ta lång tid att få reservdelen från en leverantör är 

de lämpliga att hålla på lager för att säkra tillgången på artikeln vid behov. Risken för inkurans är största 

för de artiklar som sällan behövs, detta varierar dock per bransch då konsumtion och föråldrande ser olika 

ut. Många lagerstyrningsmodeller tar dock inte hänsyn till inkurant lager. En studie som tar hänsyn till 

detta använder sig då av en (s, S) princip i ett scenario där tiden anläggningen står stilla blir mycket 

kostsam och att minimera dessa kostnader blir mest relevant, vilket åstadkoms med en (s, S) princip. 

(Kennedy et al., 2001) 

Roda et al. (2014) såg att de största svårigheterna som påstöttes under implementeringen var att 

bristkostnader var svåra att beräkna. Detta med anledningen av att konsekvenserna av att en artikel inte 

finns på lager kan vara mycket komplexa och därmed svåra att kvantifiera i monetära termer. Då en del 

information krävdes från olika affärssystem tog denna också längre tid att bearbeta än vad som hade varit 

nödvändigt om samtlig data hade funnits på samma plats. Svårigheter med att fastställa ledtider i och 

med mycket varierande efterfrågan påstöttes också, där variationen innebar att genomsnittliga ledtider 

blev missvisande för många artiklar. Detta kunde dock minskas genom att dela upp ledtid i ledtid samt 

standardavvikelse i densamma för att därmed kunde justeras. (Roda et al., 2014) 

Mitchell (1962) 
Mitchell (1962) anser att för lågfrekventa produkter handlar lagerbeslut oftast om det ska hålla noll, en 

eller två artiklar på lager. Då reservdelar går sönder slumpmässigt är det optimalt att använda sig av ett 

beställningspunktssystem, annars inte.  

Mitchell (1962) har utarbetat en klassificering av lågfrekventa reservdelar. Denna klassificering innehåller 

en uppdelning av artiklarna i tre olika kategorier. Den första kategorin är specialartiklar, vilket innehåller 

de artiklar som kunder beställer till ett visst datum. Den andra kategorin kallas förvarnade artiklar, vilket 

innebär att ledtiden till dess att kunden kan få artikeln är kortare än tiden mellan det att kunden inser att 

de behöver artikeln till dess att behovet verkligen uppstår. Den sista kategorin kallas stand-by artiklar. För 

dessa artiklar ges det ingen varning då behov uppstår hos kund. Mitchell (1962) presenterar sin 

klassificering med tillhörande förslag på styrning enligt nedan:  

1. Specialartiklar: delar som kunder beställer i förväg till ett visst datum. Eftersom det datum då 

delen är efterfrågad är förutbestämt bör reservdelar från denna kategori inte ligga på lager utan 
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beställas så att leverans sker så nära inpå behovet som möjligt. Det är lätt att noggrant styra och 

leveransbevaka den här typen av delar.  

2. Förvarnade artiklar: Ledtiden till dess att kunden kan få delen är kortare än tiden mellan det att 

kunden inser att de behöver delen till dess att behovet verkligen uppstår. Dessa reservdelar borde 

inte lagerhållas, men görs ofta det. Istället bör de beställas då behovet hos kund uppstår.  

3. Stand-by artiklar: för dessa delar ges det ingen varning då ett behov uppstår hos kund. Dessa delar 

kan genomgå ytterligare klassificering beroende på karaktäristik och produktstruktur. Vissa delar 

har en felfrekvens som är slumpmässig och i de fallen ändras inte den optimala lagernivån som 

bör hållas. Andra reservdelar har en felfrekvens som ökar med delens livslängd och dessa kallas 

slitagedelar.  

Det Mitchell (1962) kom fram till med sin klassificering med tillhörande lagerstyrningsrekommendationer 

är att om ledtiden förkortas kan fler reservdelar klassas som förvarnade artiklar vilket leder till stora 

kostnadsreduktioner. Detta eftersom förvarnade artiklar inte behöver lagerhållas. Lagringskostnaderna 

kan även minskas för specialartiklarna om beställningarna senareläggs. Även kostnaderna för 

slumpmässiga stand-by artiklar kan minskas om ledtiden för dessa minskar. Mitchell (1962) pratar också 

om att poissonfördelning passar för lågfrekventa artiklar.  

Gelders & van Looy (1978) 
I tidskriften skriven av Gelders och van Looy (1978) utfördes en studie på ett petrokemiskt företags 

centrallager med 25 000 artiklar. Detta lager bestod av reservdelar, verktyg och ordinarie artiklar. 

Företaget var inte nöjda med sin lagerstyrning så författarna utförde en ABC-analys för att klassificera 

artiklarna och ta fram lagerstyrningsmetoder för de olika klasserna. Därefter utfördes en simulering och 

implementering. Företagets tidigare lagerstyrning bestod av en EOQ-modell för alla artiklar, vilket inte 

ansågs vara lämpligt av författarna. För trögrörliga artiklar handlar lagerstyrningsfrågan snarare om en 

artikel eller ingen alls ska hållas på lagret och om EOQ i det fallet föreslår en orderkvantitet på 0,01 ger 

det ingenting. För trögrörliga reservdelar är det även viktigt att ta hänsyn till hur kritisk den är, dess värde 

och efterfrågan. För snabbrörliga och normalrörliga artiklar däremot är EOQ en passande metod så länge 

parametrarna hålls uppdaterade. 

I den ABC-analys som utfördes gick det att se att 70 % av artiklarna inte rörde sig alls under ett års tid och 

att 90 % av alla lagertransaktioner utgjordes av 5 % av artiklarna. Detta ledde fram till följande 

klassificering enligt: FMI (snabbrörliga) med årlig efterfrågan högre än 24 stycken, SMI (trögrörliga) med 

årlig efterfrågan lägre än två och NMI (normalrörliga) med en årlig efterfrågan mellan två och 24. Sedan 

kopplades dessa tre klasser samman med tre priskategorier (A, B och C) för varje klass. Utifrån detta kunde 

två slutsatser dras. Den första slutsatsen var att den största reduktionen av lagervärdet kan göras från de 

artiklar från prisklass A och B, det vill säga de med högst värde i klassen SMI, där ett fåtal artiklar utgjorde 

ett högt procentuellt värde. Den andra slutsatsen var att de artiklar med lägst värde, grupp C, i klassen 

FMI, vilka har en hög efterfrågan och lågt procentuellt värde, har störst potential att öka sin servicenivå. 

Servicenivån definierades som lagertillgängligheten i detta fall.  

Därefter testades artiklarna utefter klassificeringen. De ansåg att det var för svårt att testa hela 

artikelsortimentet på 25 000 artiklar, vilket innebar att de istället valde ut 50 representativa artiklar för 

varje kategori. Dessa utvalda artiklar skulle vara representativa på det sätt att all karaktäristik, så som 

lagervärde och omsättning, för varje kategori skulle vara densamma.  



BILAGOR 
 

XXVII 
 

De berättar även att efterfrågefunktionen är samma sak som felfrekvensen och i studien beskrevs 

felfrekvensen med ett poissonmönster. Det är även viktigt att utöver kostnaderna ta hänsyn till en artikels 

kritiskhet och därför gjordes en viktning. I slutändan blev resultatet att den totala lagernivån för de 

trögrörliga artiklarna kunde minskas med mer än 25 % till följd av de två lagerstyrningskrav som satts upp 

för dessa artiklar.  

Segerstedt (1994) 
Segerstedt (1994) gör en datorbaserad lagerstyrningsmodell som använder sig av efterfrågefördelningar 

som är för artiklar med en efterfrågan som är oberoende av andra artiklars efterfrågan. Segerstedt (1994) 

hävdar att lagerstyrningsmodeller för lågfrekventa artiklar med oregelbunden efterfrågan i litteraturen 

ofta tilldelas typen (S-1, S). Modellen som Segerstedt (1994) skapar beräknar inte direkt några kvantiteter 

explicit. Det som studeras är risken för brist under ett inspektionsintervall och beroende på resultatet från 

detta tas beslut om artikeln skall beställas eller ej. Är risken för brist högre för nästkommande period än 

den uppsatta servicenivån tillåter innebär detta att en beställning skall läggas. Beräkningarna är 

konstruerade för att vara korta och effektiva för att snabbt kunna ta beslut för ett stort antal artiklar.  

Nagarur, Hu & Baid (1994) 
Nagarur et al. (1994) gör en studie av lagerstyrning av reservdelar för ett företag i automationsbranschen. 

De säljer både produkter och erbjuder sedan service, reparation och reservdelar till dessa. De inleder med 

att dela upp artiklar efter fyra klasser, som ses i Tabell 45 nedan. Enligt denna klassificering anses klass B 

och klass D utgöra majoriteten av de lagrade artiklarna eftersom enhetskostnaden är låg. Klassificeringen 

skiljer alltså på hur viktiga artiklarna är gentemot varandra och därmed kan relevant arbete göras för varje 

typ av artikel.  

Tabell 45. Klassificering enligt Nagarur et al. (1994) 

A B C D 

Kan endast anskaffas 

globalt och 

enhetskostnaden är 

hög. 

Kan endast anskaffas 

globalt och 

enhetskostnaden är 

låg. 

Kan anskaffas lokalt 

och enhetskostnaden 

är hög. 

Kan anskaffas lokalt 

och enhetskostnaden 

är låg. 

 

Om en förväntad efterfrågan kan uppskattas kan beställningspunkt och säkerhetslager beräknas. Nagarur 

et al. (1994) väljer att använda sig av en beställningspunktsmodell som kallas BFI (Business Factor Index). 

Den tar även hänsyn till att bestlutstagare kan påverka beställningspunkten genom att ge en viss typ av 

input till modellen för att maximera framgångsfaktorerna. Effekten blir därmed att det är möjligt att 

maximera möjligheterna till framgång med hjälp av denna modell. Beställningspunkten ges i detta fall av 

𝐵𝐹𝐼 = (𝐷𝑒𝑚 ∗ 𝐿𝑇) + (𝐷𝑒𝑚 ∗ 𝐿𝑇)(𝐷% + 𝑉% + 𝐸% + 𝐿%) 

Där Dem = medelvärde av historisk efterfrågan under en lämplig period, LT = normal aktuell ledtid, D = 

effekten av brist på artikeln i produktion eller räknat i förlorad vinst, V = artikelns monetära värde, E = 

avvikelsen från efterfrågan efter vanlig användning och slutligen L = ledtiden och variationen i ledtid vid 

återfyllnad av lagret.  
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Faktorerna D, V, E och L ges alltså från chefer eller involverade i styrningen av artiklarna och kan därmed 

påverka styrningen av artiklarna genom input som är relevant för varje specifik artikel. Värdena är 

subjektiva men underlättar för chefer att bli involverade i styrningen och förstå den påverkan som 

lagerstyrning faktiskt har. I det studerade fallet sätts värdena till D=18 %, V=5 %, E=5 % för samtliga klasser. 

För värdet L varieras det beroende på klass, det sätt till L=25 % för klass A och B och L= 5 % för klass C och 

D. Detta resulterar i skilda beställningspunkter för klass A och B respektive C och D.  

Orderkvantiteterna för klass A och klass C, vilka båda har artiklar med hög värde, beräknas genom att 

använda sig av EOQ formeln. För klass B och D anses dock detta inte nödvändigt utan orderkvantiteten 

för klass B bestäms istället för två års förbrukning och klass D till sex månaders förbrukning eftersom de 

återfinns lokalt och har kortare ledtid.  

Lagerstyrningsmetoden som föreslås är en (S, c, s) princip. Denna princip innebär att när nivån s nås 

beställs en kvantitet för att nå upp till nivån S. Samtidigt som denna beställning ska läggas så beställs en 

annan artikel inom samma familj som ligger under en bestämd nivå c där det är möjligt att beställa. Denna 

artikel beställs alltså samtidigt som den första artikeln vilken når en ordernivå s. Denna princip förutsätter 

dock att inga stora hopp sker mellan order och att S är summan av orderkvantiteten Q och nivån s. 

Detta sätt att styra artiklarna innebar minskade lagernivåer för det aktuella fallet och därmed minskade 

kostnader. Data togs från tidigare förbrukning och genom att applicera samma efterfrågefördelning kunde 

kostnaderna beräknas för ett framtida scenario.  

Vereecke & Verstraeten (1994) 
I studien av Vereecke och Verstraeten (1994) tar de fram en algoritm för att implementera ett nytt 

datorstyrt lagerstyrningssystem för reservdelar i ett stort kemiskt företag. 90 % av företagets delar 

klassificeras som oregelbunden med en efterfrågefrekvens mindre än fyra gånger per år. Författarna 

kommer fram till att en package poisson är en passande efterfrågefördelning för artiklarna och att den 

genererar lämpliga beställningspunkter.  

I de kemiska företaget hade de tidigare använt en lagerstyrningsmodell med beställningspunkter där 

artiklarna med oregelbunden efterfrågan byggdes på en poissonfördelning och trög- och snabbrörliga 

artiklarna på normalfördelning. Att två olika fördelningar användes ställde till problem och företaget var 

inte nöjda, därför togs den här studiens algoritm fram som använder package poissonfördelning för alla 

artiklar. Författarna har gått med riktlinjen att det är bättre att använda en fördelning som passar alla 

artiklar.  

Vareecke och Verstraeten (1994) berättar att lagerstyrningsmodeller alltför sällan tar hänsyn till de 

omständigheter som finns krig oregelbunden efterfrågan. I praktiken antas ofta normalfördelning vid 

beräkning av beställningspunkter eftersom det är väldigt enkelt och ger hyffsat bra resultat, och det är 

också därför det ofta används. Problem uppstår dock då antagandet kring normalfördelning blir helt 

missvisande. Exempel på detta är då en reservdel kan ha flera månader om året då efterfrågan är noll, 

vilket illustreras i Figur 35 nedan. 
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Figur 35. Exempel på efterfrågan för reservdelar med oregelbunden efterfrågan. (Vareecke & Verstraeten, 1994) 

Ett alternativ till normalfördelning är poissonfördelning som kan passa för trögrörliga artiklar och i fallet 

illustrerat i Figur 35 ovan går det att applicera en poissonfördelning på efterfrågan. Det går att testa för 

poissonfördelning på ett enkelt sätt eftersom medelvärdet och variansen ska vara lika stor, med en 

acceptans att variansen kan utgöra ett spann på plus minus 10 % av medelvärdet. Vareecke och 

Verstaeten (1994) påstår dock att det finns många fall när det här testet inte fungerar. De ger ett exempel 

på historisk efterfrågedata där medelvärdet är 0,75 och variansen 2,85 vilket innebär att en 

poissonfördelning inte går att applicera.  

Vareecke och Verstraeten (1994) pratar även om problematiken kring att göra indelningar av efterfrågan 

och att det är godtyckligt var gränserna ska gå. Dessutom är det ofta problematiskt då en artikel ska byta 

klass. Författarna påstår att det bästa sättet vore att samla in tillräckligt mycket historisk data för att 

studera efterfrågan för varje artikel. Dock vara inte denna data tillgänglig i författarnas studie. Därför togs 

istället fram en efterfrågefördelning, package poisson, så att efterfrågemönstren kunde approximeras för 

varje reservdel. Därefter beräknades det nya beställningspunkterna med hjälp av denna fördelning. För 

att säkerställa att den önskade servicenivån uppnåtts började de med att testa en låg beställningspunkt 

och itererade processen genom att höja beställningspunkten till dess att rätt servicenivå nåddes.  

Sani & Kingsman (1997) 
Sani och Kingsman (1997) berättar att många organisationer, som exempelvis hanterar reservdelar, har 

svår att välja rätt periodbeställningssystem för låg och oregelbunden efterfrågan. 

Periodbeställningssystem föredras generellt eftersom det är bekvämt med att ha regelbundna dagar att 

lägga beställningar på och få leverans. (s, S) system som är ett slags periodbeställningssystem påstås vara 

det teoretiskt bästa sättet att hantera artiklar med låg och oregelbunden efterfrågan. s står för 

beställningspunkten och S för återfyllnadsnivån. När tillgängligt lager och inkommande order är mindre 

än eller lika med s, läggs en order. Orderkvantiteten ska höja lagersaldot, tillgängligt lager plus 

inkommande order, till S. Sani och Kingsman (1997) berättar att det inte finns några lätta sätt eller 

algoritmer för att beräkna de optimala värdena för s och S i praktiken.  
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I den här studien har tio olika periodbeställningssystem jämförts på data för fem år för lågfrekventa 

reservdelar. En svårighet är att kunna förutse efterfrågan, medelvärdet och standardavvikelsen av den 

närliggande efterfrågan, för att kunna bestämma värdena för s och S. Fem olika 

efterfrågeprognostiseringsmetoder har jämförts för respektive periodbeställningsmetod. 

Beslutsfattarens åsikter spelade en stor roll då värdena för s och S skulle väljas. Sani och Kingsman (1997) 

kom fram till att om kostnaden för akutorder är högre än för lagringskostnaden av en artikel så är det värt 

att hålla denna på lager om det finns en efterfrågan under ett år, även om det bara är en enhet. För artiklar 

som har en efterfrågan per år som är lägre än ett, är det istället föreslaget att inte lagerhålla dessa utan 

istället använda sig av akutorder då ett behov uppstår. Dessa värden kan dock bero på situation och därför 

behövas anpassas.  

Data som behövdes för att räkna ut kontrollparametrar och till deras simulering var: inspektionsintervall, 

ledtid, bristkostnad och lagerföringskostnad. De använde sig av en lagerränta på 22 % och att 

bristkostnaden utgjordes av kostnaden för att tillhanda ha varan till dagen därpå som en premiumservice 

och att kunden fick ett reducerat pris på den en dags försenade varan. De räknade med att alla kunder 

gick med på att få reservdelen en dag försenad till ett reducerat pris, vilket innebär att briskostnaderna 

inte behöver inkludera kostnader för förlorad försäljning. Dock togs ingen hänsyn till om detta kan påverka 

kundernas framtida beteende negativt. Vissa metoder behövde även information kring 

ordersärkostnader. Ingen given ordersärkostnad fanns, vilket innebar att detta istället uppskattades. Sani 

och Kingsman (1997) berättar att det är väldigt svårt att bestämma optimala kombinationer av dessa 

parametrar för att kunna utvärdera lagerstyrningsmetoder.  

Två sätt användes för att utvärdera de olika lagerstyrningsmetoderna. Den ena var att jämföra den årliga 

kostnaden vilket innebär orderläggning- och lagerföringskostnader samt bristkostnader. Det andra 

utvärderingskriteriet var servicenivån vilket bestämdes vara lagertillgängligheten. Både kostnaderna och 

servicenivån är viktiga att utvärdera.  

Studien kommer fram till att tre varianter på (s, S) system är de mest lämpade lagerstyrningsmetoderna 

för artiklar med låg och oregelbunden efterfrågan. Dessa metoder presterar väl gällande årliga kostnader 

och servicenivå och skillnaden mellan metoderna var små. Ett annat resultat som sågs var att det inte går 

att uppnå en servicenivå högre än 95 % för artiklar med låg och oregelbunden efterfrågan utan att hålla 

höga lager till en hög kostnad. Därför behövs regler som bygger på beslutsfattarnas bedömning. 

Ytterligare något som framkom av studien var att ett (T, R) system inte är lämpligt att använda som 

lagerstyrningsmetod eftersom det ger högre kostnader och en lägre servicenivå än de tre (s, S) systemet 

nämnda ovan. 

Huiskonen (2001) 
I praktiken används ofta generella lagerstyrningsmetoder för reservdelar eller inga metoder alls och 

Huiskonen (2001) anser att inte tillräckligt mycket hänsyn tas till den specifika karaktäristiken som gäller 

för reservdelar. Styrningen är även ofta fokuserad på lager på en lokal nivå och inte på lager i hela kedjan.  

Huiskonen (2001) anser att huvudsyftet med lagerstyrning är att uppnå en tillräckligt hög servicenivå till 

lägsta möjliga lagrings- och administrativa kostnader. Matematiska modeller används ofta för att 

optimera servicenivåer och lagringskostnader medan fokus på administrativ effektivitet har lett till olika 

typer av klassificeringsmodeller. Huiskonen (2001) berättar även att klassificering är väldigt viktigt. 

Användbart är att använda multikriterieklassificering för reservdelar eftersom de ofta har viktig 

karaktäristik mer än bara volym och värde, som är det enda som klassisk ABC-klassificering tar hänsyn till. 
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Syftet med den här tidskriften är att höja besluttagarens förståelse av den styrning som olika reservdelar 

kräver, både från kunds och leverantörs perspektiv. Målet är inte att skapa en ny klassificeringsmodell 

utan att analysera krav och möjligheter för utveckling av styrning av ett stort reservdelssortiment samt 

förstå vikten av en differentierad styrning. Den viktigaste och mest relevanta karaktäristik som bör tas 

hänsyn till vid styrning av reservdelar är kritiskhet, specificitet, efterfrågemönster och värde.  

Det viktigaste kriteriet är kritiskhet vilket relateras till konsekvenserna då en reservdel går sönder och 

delen inte direkt finns tillgänglig att byta ut. Detta benämns som processkritiskhet. För att analysera 

kritiskheten är klassisk ABC-analys inte lämplig. Teoretiskt sätt kan processkritiskheten utvärderas av 

kostnaden för stillastående produktion, men denna kostnad är svår att uppskatta i praktiken. Dock behövs 

inte ett exakt värde utan det räcker att bestämma olika spann för kritiskheten. Ett praktiskt sätt att 

bestämma detta på är att relatera kritiskheten till hur lång tid det skulle ta att åtgärda den trasiga 

reservdelen. Huiskonen (2001) ger tre exempel; 1) den trasiga reservdelen måste åtgärdas på en gång, 2) 

den trasiga delen kan accepteras med tillfälliga lösningar under en kort tid medan reservdelen beställs, 3) 

den trasiga delen är inte kritisk för processen och kan åtgärdas efter en lång tid. Delar med låg kritiskhet 

kan styras med traditionella lagerstyrningsmetoder. Den andra aspekten av kritiskhet handlar om 

möjligheten att kunna kontrollera situationen och kallas för kontrollkritiskhet. Här inkluderas förutseende 

av felfrekvens, tillgänglighet av reservdelsleverantörer, ledtider etcetera. Dessa kan ingå vid en analys då 

de anses vara av exceptionell betydelse. Från ett lagerstyrningsperspektiv är det mest intressant att veta 

hur mycket tid det finns att reagera på ett efterfrågebehov. Om behovet är omedelbart är oftast lokalt 

säkerhetslager den enda lösningen. Om det finns mer tid till befogande kan en centraliserad struktur med 

direktleveranser vara lämpligt. 

Ett annat kriterium är specificitet. I ett reservdelssortiment finns det ofta både standardartiklar och helt 

kundanpassade artiklar. Standardartiklar är ofta lätta att få tag på och har hög lagertillgänglighet hos 

leverantör. För kundanpassade artiklar gäller det motsatta eftersom leverantörer är ovilliga att hålla dessa 

på lager. För kundanpassade artiklar bör ett säkerhetslager hållas om ledtiden är längre än den tid som 

en brist kan tolereras. I dessa situationer är målet att sträva efter reducerade ledtider. Det är även 

eftersträvansvärt att i det längre perspektivet standardisera delarna.  

Efterfrågemönster inkluderar både volym och förutsägbarhet. Typiskt för reservdelar är att många av dem 

har låg och oregelbunden efterfrågan. Detta försvårar styrningen och i kombination med kritiskhet och 

högt pris hålls gärna ett säkerhetslager för att gardera sig mot oförutsägbara händelser. Huiskonen (2001) 

berättar att förutsägbarheten av efterfrågan hör ihop med förmågan att förutse felfrekvens med 

statistiska medel. Detta kan delas in i två kategorier: delar med slumpmässig felfrekvens och delar med 

förutsägbar slitagefrekvens.  

Ett vanligt kriterium är värde där ett högt värde gör att delen inte är passande att lagra. Generellt sätt är 

det därför fördelaktigt att placera artiklar med högt värde högt upp i försörjningskedjan. För delar med 

lågt värde måste istället de administrativa kostnaderna hållas låga så att de inte blir oresonabelt 

oproportionerliga till själva värdet av delen.  

I Figur 36 nedan presenteras några av de rekommendationer Huiskonen (2001) ger för styrning utifrån 

olika kriterier. Författaren påpekar också att det är viktigt för ett företag att minska kritiskheten och 

specificiteten av de reservdelar de tillhandahåller. 
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Figur 36. Rekommenderad styrning utifrån kritiskhet, värde och efterfrågan. Huiskonen (2001)  

Chang, Chou & Huang (2005) 
Chang et al. (2005) studerar aspekten av att reservdelsartiklar kan vara olika kritiska vid olika tillfällen, 

beroende på vilken anläggning som har beställt artikeln. De anser därför att det måste skapas en 

lagerstyrningsmodell som tar hänsyn till denna aspekt på kritiskhet. Det finns exempel på där företag har 

klassificerat sin utrustning enligt kritiskhet enligt en VED-klassificering för att därmed kunna avgöra 

artiklars kritiskhet. Problem uppstår dock om en artikel kan installeras i flera anläggningar som har utsetts 

ha olika nivå på kritiskhet. Lagerstyrningen blir då mer komplex och hänsyn måste då tas till kritiskheten 

på annat sätt än att endast styra via skilda servicenivåer på skilda artiklar.  

För att kunna ta hänsyn till detta dilemma använder Chang et al (2005) sig av en lagerstyrningsprincip 

kallad (r, r, Q) som är en särskild variant på principen (c, s, Q). För principen (r, r, Q) är orderkvantiteten Q 

och r är både den kritiskt uppsatta nivån samt beställningsnivån. Den är alltså enklare än tidigare modell 

och lätt att implementera då inga ytterligare fält måste läggas till i datasystemet, eftersom 

kritiskhetsnivån och beställningsnivån är samma. De nivåer som måste bestämmas för denna modell är 

alltså Q och r för att minimera lagringskostnaderna. De totala kostnaderna beskrivs som: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

+ 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

Om lagringskostnaden av minsta EOQ kvantiteten är större än bristkostnaden*efterfrågan lönar det sig 

inte att ha en positiv beställningspunkt. Det visade sig i detta fall att endast bestämma Q med hjälp av 

Wilsonformeln inte gav ett optimalt resultat.  
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För att testa sin lösning används ett verkligt fall. Den framtagna lösningen kontrollerades först enligt 

värdet på r genom att göra en känslighetsanalys på den kritiska nivån för att säkerställa att den optimala 

kostnaden återfinns vid denna nivå. Eftersom (r, r, Q) principen är en variant av (c, s, Q) principen valdes 

även att göra en jämförelse mot denna. I detta fall visade det sig att (c, s, Q) och (r, r, Q) uppvisade mycket 

liknande resultat i kostnader då det simulerades för de två fallen. Orderkostnaden var lägre för (r, r, Q) 

medan lagringskostnad och bristkostnad blev något högre.  

Boylan, Syntetos & Karakostas (2008) 
I den här studien studeras efterfrågefördelningar och hur de kan kategoriseras i syfte att lagerstyra ett 

reservdelsortiment. Experiment utförs för lagerstyrning med hjälp av ett mjukvaruprogram där 

efterfrågehistorik studeras för 16 000 artiklar. Boylan et al. (2008) anser att lagerstyrning är ett komplext 

område och därför behöver intelligenta verktyg användas samt att beslut måste tas för varje artikel var 

för sig. Därför är det viktigt att först göra en klassificering. Då en klassificering finns kan rätt 

lagerstyrningsbeslut tas och kan även påverka lagerföringskostnader och servicenivåer. Att kategorisera 

artiklarna efter efterfrågefördelning anser Boylan et al. (2008) har skrivits och forskats väldigt lite om.  

Oregelbunden efterfrågan i form av oregelbundenhet i tid mellan order samt varierande orderkvantiteter 

leder till att efterfrågan under ledtid inte kan antas vara normalfördelad. Den här typen av efterfrågan 

kallas för icke-normal. Dock är det inte heller alltid fallet att all efterfrågan som är regelbunden är 

normalfördelad, men oftast går detta ändå att förutsätta. Det går att definiera icke-normal efterfrågan på 

olika sätt. Antingen behöver hänsyn tas till varians i antalet order, orderstorlek samt ledtid eller så går det 

att enbart studera hur stor efterfrågan är under ett år vilket Gelders och van Looy (1978) har gjort. Boylan 

et al. (2008) definierar trögrörliga artiklar som artiklar som har en låg medelefterfrågan per period. De 

poängterar att eftersom de tar hänsyn till efterfrågevolym motsvarar dessa artiklar klass C i en klassisk 

ABC-klassificering.  

Den mjukvara som används i studien har möjlighet att styra efter tre lagerstyrningsmetoder; (s, Q), (T, S) 

och (T, s, S). Preliminära tester på alla system gjordes och resultatet blev att det inte fanns några större 

skillnader. Därför valde de en (s, Q)-metod. Q bestämdes genom att studera den kumulativa 

prognostisering som gjorts under ledtid och beställningspunkt s genom en passande efterfrågefördelning. 

För trögrörliga artiklar förutsattes en poissonfördelad efterfrågan. De anser att en poissonfördelning är 

det naturliga valet för trögrörliga artiklar.  För artiklar som är oregelbundna i form av oregelbundenhet i 

tid mellan order och orderstorlek studerade studerades binomialfördelning. Boylans et al. (2008) 

definition på servicenivå är kvoten mellan uppfylld efterfrågan (total efterfrågan minus backorders) och 

total efterfrågan med enheten antal artiklar. De har också behandlat tidserier som efterfrågan och inte 

försäljning. 

Porras & Dekker (2008) 
Enligt Porras och Dekker (2008) är en av de vanligaste lagerstyrningsprinciperna som används i teorin (S-

1, S) principen vilken är ett specialfall av (s, S) med en underliggande poissonfördelad efterfrågan. I 

litteraturen fokuseras det även mest på att förutse efterfrågan och mindre på att faktiskt implementera 

lagerstyrningsmodellen som tagits fram.  

Den aktuella studien bygger på ett fall som har ett centrallager som i sin tur erbjuder service till alla 

anläggningar. Det finns även 22 mindre lagerplatser vid siterna men som inte har någon lagerstyrning utan 

finns som buffert för att vissa artiklar ska kunna vara snabbt tillgängliga för anläggningen. Innan studien 
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genomfördes användes ett (s, S) system med periodisk beställning och affärssystemet SAP användes. SAP 

kan dock inte användas för kontinuerlig inspektion vilket innebär att (S-1, S) inte är möjlig att applicera. 

55 perioder studerades för denna studie. Syftet med studien är att bestämma vilken modell och princip 

som passar bäst och under vilka omständigheter det är.  

Porras och Dekker (2008) klassificering bygger på tre olika områden där varje område har flertalet klasser. 

Varje klass får skilda servicenivåer för att de ska kunna styras olika utefter sina förutsättningar. Sedan 

simuleras styrning utefter detta som sedan utvärderas genom att aggregera samtliga kostnader.  

Efterfrågan delas upp i fyra grupper som valdes ut genom att studera historisk data för att välja ut lämpliga 

grupper, delvis med hjälp av Pareto som ses i Tabell 46 nedan.  

Tabell 46. Efterfrågeklasser enligt Porras och Dekker (2008) 

Efterfrågeklass 1 Artiklar med endast 0 eller 1 i efterfrågan 

Efterfrågeklass 2 Artiklar med efterfrågan 0<x<60  

Efterfrågeklass 3 Artiklar med efterfrågan >60 

Efterfrågeklass 4 Artiklar med efterfrågan -1, 0 och 1.  

 

Kritiskheten delas in i sex olika klasser enligt hur kritiska de är för de maskiner de används i. Då vissa 

artiklar används i olika maskiner med olika kritiskhet skapas även kombinerade klasser. 

Kritiskhetsklasserna blir därför som följer i Tabell 47 och innebär att artiklar med högre kritiskhet skall ha 

högre servicenivå än de med lägre kritiskhet.  

Tabell 47. Kritiskhetsklasser enligt Porras och Dekker (2008) 

Kritiskhetsklass 1 H 

Kritiskhetsklass 2 H/M/L eller H/M 

Kritiskhetsklass 3 M 

Kritiskhetsklass 4 M/L 

Kritiskhetsklass 5 L 

Kritiskhetsklass 6 Inte kopplat till någon speciell maskin 

 

Pris för samtliga artiklar illustrerades i ett histogram för att få ut följande gränser för att på ett lämpligt 

sätt generera olika klasser, se Tabell 48 nedan.  

Tabell 48. Prisklasser enligt Porras och Dekker (2008) 

Prisklass 1 p=0 € 10 % av reservdelarna 

Prisklass 2 0<p≤13,6 € 19 % av reservdelarna 

Prisklass 3 13, 6<p≤169 € 33 % av reservdelarna 

Prisklass 4 169<p≤2112 € 29 % av reservdelarna 

Prisklass 5 p>2112 € 8 % av reservdelarna 
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Vad gäller kostnader består de av tre olika typer; lagerföringskostnader, ordersärkostnader samt 

bristkostnader. Lagerräntan antogs vara 25 %. Ordersärkostnaderna innehöll de kostnader som 

förknippades med att lägga en order så som telefonkostnader, inspektion och hantering av inkommande 

gods, att betala räkningen och registreringen av den inkommande artikeln. Denna kostnad är oberoende 

av antalet artiklar som levereras med ordern och antogs vara 36 €.  

Porras och Dekker (2008) använder en (s, nQ) lagerstyrningsprincip för systemet. Orderpunkten s bedöms 

genom att använda efterfrågefördelningen under ledtid enligt fördelningsmetoder som beskrivits ovan 

(Poisson, normal, empirisk och Willemainbaserad). Då storleken på den beställda kvantiteten Q inte räcker 

för att nå upp till s används kvantiteten n*Q för att åstadkomma detta, där n är ett heltal>0. Kvantiteten 

Q bestäms genom EOQ. För poissonfördelade artiklar används Q = 1 som ofta kallas (S-1, S), där s = S – 1. 

För att utvärdera resultatet genomfördes en testperiod där resultaten simulerades och jämfördes med 

den nuvarande lagerstyrningsprincipen. Artiklar utan efterfrågan eller då beställning endast förekommit 

vid ett enstaka tillfälle under testperioden exkluderades från studien då tillförlitliga resultat inte ansågs 

kunna dras om dessa då det endast fanns bristande information kring dess beteende. Som utvärdering 

användes servicenivå och fyllnadsgrad snarare än kostnader då säkerhetslager är en föredragen metod 

inom denna industri framför kostnadsminimering. Särskilt då det handlar om reservdelar.  

Efter att ha applicerat olika fördelningar och simulerat resultatet i förhållande till det nuvarande systemet 

kan ett antal slutsatser dras. En av dessa slutsatser är att samtliga applicerade modeller fungerade bättre 

än den nuvarande modellen. Något som inte förväntades var att normalfördelningen presterade bäst 

överlag, trots att reservdelar generellt inte följder denna fördelning. Normalfördelningen var mindre 

känslig för förändringar i servicenivån jämfört med de andra fördelningarna. Poissonfördelningen 

presterade endast lika eller sämre jämfört med de andra modellerna och anses därför inte fördelaktig i 

detta fall.  

Cavalieri, Garetti, Macchi & Pinto (2008) 
Cavalieri et al. (2008) skapar en beslutsväg för att styra hur en lagerstyrningsansvarig ska kunna styra 

reservdels- och serviceartiklar. Detta resulterar i riktlinjer som är lättförståeliga kring hur man kan styra 

ett reservdelssortiment för en beslutstagare. Ramverket om skapas för att kunna leda beslutstagaren 

består av fem steg, nämligen: artikelkodning, artikelklassificering, prognostisering av efterfrågan, 

lagerstyrningsmetod samt testning och validering. 

Det första steget i ramverket, artikelkodning, innehåller information om varje artikel som leverantör, 

ledtid och fysisk lagerplats. Detta erhålls ofta med hjälp av någon typ av ERP-system, vilket innebär ett 

administrativt system för tillverkande företag och ligger till stöd för företagsomfattande resursplanering. 

Artikelklassificeringen som är nästa steg behövs eftersom artiklarna som studeras ofta är mycket olika och 

därför med fördel styrs olika. Lagerstyrningsprincipen bestäms för varje klassificeringsgrupp som är 

framtagen i nästa steg. Sist testas modellen genom att applicera den. För att närmare förklara hur dessa 

steg ser ut följer en djupare beskrivning nedan. 

Artikelkodning behöver sällan mycket mer förklaring då det är praxis på de flesta företag att använda 

någon form av ERP-system som innehåller information om samtliga artiklar. Denna information är alltså 

inte något som behöver samlas in manuellt och det är möjligt att direkt gå till steg två.  
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Reservdelar kan delas in i fyra olika grupper enligt Cavalieri et al. (2008). Dessa grupper används för att i 
ett första steg bedöma vilka artiklar som bör få mer uppmärksamhet och administration än andra. Den 
första gruppen är förbrukningsartiklar. Dessa har en stadig och kontinuerlig efterfrågan och kan därför i 
de flesta fall styras som produktionsartiklar med hjälp av traditionella lagerstyrningsmetoder eller genom 
samarbeten med leverantörer kallat Vendor Managed Inventory (VMI). VMI innebär att leverantören har 
ansvar för att styra och fylla på kundens lager. Nästa grupp kallas generiska produkter, dessa hittas på 
många olika produkter och är relativt lättillgängliga på marknaden så som skruvar, muttrar och cylindrar. 
Den tredje gruppen kallas specifika reservdelar. Dessa kan vara specifika för en enskild anläggning eller 
maskin eller endast tillgänglig från en leverantör. För att styra dessa krävs det vidare analys för att bedöma 
om en artikel bör lagerhållas eller ej. Strategiska reservdelar är den sista gruppen som karaktäriseras av 
lång ledtid, höga kostnader och som beställs oregelbundet. Dessa kräver liksom specifika reservdelar 
ytterligare analys för att bedöma för varje artikel om den bör lagerhållas eller ej.  
 
För att närmare analysera vilka produkter som skall lagerhållas finns flera olika metoder. Ofta pratas om 

två typer av metoder, kvalitativa metoder och kvantitativa metoder. De kvalitativa metoderna tilldelar 

artikeln en nivå på kritiskhet medan de kvantitativa använder sig av numeriska värden. Hur dessa analyser 

kan ske illustreras i Figur 37 nedan.  

 

Figur 37. Klassificering enligt Cavalieri et al. (2008) 

De kvantitativa metoderna baseras ofta på traditionell Pareto. Som ses i Figur 37 ovan är ABC-klassificering 

en vanlig metod att använda. Den kan baseras på ett eller flera kriterier som kan vara allt från beräknad 

medeltid till att en artikel går sönder till årlig efterfrågan eller årlig inköpskostnad för artikeln. En annan 

kvantitativ metod är FSN-analys som bygger på hur snabbt artiklarna rör sig, det vill säga hur stor 

efterfrågan är. Här används gränserna för att få tilldelas F (fast moving) är efterfrågan fler än tio stycken 

per period, S (slow moving) färre än tio stycken per period och N (non moving) de artiklar som inte har 

någon efterfrågan.  

Som kvalitativ metod är VED-klassificering en välkänd metod. Den klassificerar enligt kritiskhet där V-

artiklar är vitala, E-artiklar är essentiella och D-artiklar är önskvärda. Artiklar klassas som vitala om de 

genom att inte finns tillgängliga stoppar en produktionsprocess. Om det som går sönder kan backas upp 

med ett stand-byalternativ kallas den däremot som essentiell. En önskvärd artikel är en artikel som inte 

har en direkt påverkan på processen eller säkerheten i anläggningen. Trots att klassificeringen är enkel att 

förstå kan det vara en svår uppgift att bedöma vilka artiklar som tillhör vilken klass. Eftersom denna 

bedömning beror på subjektiva bedömningar kan VED-analysen kombineras med exempelvis en AHP-

modell. Ett exempel på detta är en AHP som grundas på ledtid, typ av artikel och tillgänglighet i 

produktion.  

Typ av reservdelsartikel kan delas in i standardartikel med tillgänglighet, standardartikel med osäker 

tillgänglighet och icke-standardartikel som måste tillverkas enligt specificering av leverantör. Ledtiden 
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delas även denna in i tre grupper, mindre än tre månader, mellan tre och sex månader samt över sex 

månader. Tillgänglighet av produktionen delas in i att det finns alternativa produktionsenhet tillgänglig, 

det finns en alternativ produktionsenhet om modifieringar görs eller att det inte finns alternativa 

tillverkningssätt. Kritiskhetanalysen görs därmed med hjälp av parvisa jämförelser och dessa kan sedan 

användas för att bedöma varje artikel enligt skalan för VED-klassificeringen.   

Det finns andra kvalitativa metoder som också de baseras på VED-klassificering. Ett exempel på detta är 

BRIC-metoden som kombinerar VED-klassificeringen med en poängsättning. Fyra olika kriterier 

poängsätts med ett heltal mellan ett och fem, där ett är högst och fem är lägst. De fyra kriterierna är B: 

effekter då en artikel går sönder, R: i bruk, I: betydelse för produktionsprocessen, C: förutsättning för 

åldring. Den sammanlagda poängen fås genom att multiplicera varje poäng som fås från de fyra 

kriterierna. De med lägst total poäng är därmed mest kritiska och klassas därmed som Vital.  

Lagerstyrningsmetod är det fokala området för lagerstyrningsmetoder. Syftet är att hitta det lägsta antal 

artiklar som måste lagras för att täcka behovet och dess osäkerhet utan att binda för mycket kapital. Detta 

bestäms alltså genom att definiera en beslutspunkt för när en beställning skall ske och hur mycket som 

ska beställas vid det tillfället. Generellt sett är periodiska system att föredra vid lagerstyrning av 

reservdelar eftersom det är mer praktiskt att ha dedikerade beställningsdagar och effektiv ruttplanering 

blir också möjlig. (s, S) principen har blivit teoretiskt utnämnd till mest lämplig princip för artiklar med låg 

och oregelbunden efterfrågan. Trots detta är den inte lika utbrett använd i praktiken.  

Det finns främst tre aspekter som är viktiga för lagerstyrningen. Det första är efterfrågefördelningen. 

Genom att skilja på deterministisk och stokastisk efterfrågan går det att bestämma en lämplig 

lagerstyrningsmodell. Deterministisk innebär jämn och förutsägbar, medan stokastisk är ojämn och 

oförutsägbar. Även exempelvis FSN-analys kan användas för att analysera efterfrågan, då den studerar 

hur snabbt artiklarna rör sig på lagret. F står för fast moving (snabbrörlig) S står för slow moving (lågrörlig) 

och N står för non moving (ingen rörlighet). Den andra viktiga aspekten är om artikeln är möjlig att 

reparera eller om den måste bytas ut när den går sönder. Till sist är det viktigt att ta hänsyn till nivån av 

centralisering av lagerhållningen av artiklarna. Detta påverkar genom att vara olika snabbt tillgänglig då 

något går sönder och för den logistiska planeringen.  Detta illustreras nedan i Figur 38.  

 

Figur 38. Beslut kring lagerstorlek enligt Cavalieri et al. (2008) 

För lagerstyrning vid stokastisk efterfrågan och icke reparerbara artiklar rekommenderas två olika 

lagerstyrningsprinciper. Innan detta utförs antas dock att artiklarna som ingår i denna grupp har en 

sannolikhet för att går sönder innan dess livstid är slut. För denna typ av artiklar har det visat sig att en 

Poissonfördelning ger den mest passande bilden över efterfrågan då efterfrågan inte är hög under en 

period T. Detta passar alltså för trögrörliga artiklar. Vid en förutbestämd fyllnadsgrad kan modellen 

användas på två sätt. Det första är att bestämma antal som ska ligga på lager genom att ha en fix 
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planeringshorisont. Detta innebär det antal reservdelar som beräknas behövas under en tid T, som kan 

vara fem år lång. Det andra sättet är att bestämma antalet artiklar som ska ligga på lager genom att utgå 

från behovet under ledtid, det vill säga lagernivån S av en (S-1, S) princip, så att efterfrågan blir uppfylld 

direkt under den satta ledtiden T. Detta är ett typiskt användningsområde för poissonfördelningen.  

För lagerstyrning med hänsyn till centralisering respektive decentraliserad styrning finns andra 

beslutsproblem. Tidigare forskning visar att stora förbättringar är möjliga vid centraliserad lagerstyrning, 

det vill säga att samtliga artiklar främst lagerhålls på ett ställe. Däremot är lokala lager som innebär en 

decentraliserad lagerstyrning en fördel för att kunna leverera snabbare till kund vid behov. Många 

decentraliserade system med flera lagerplatser använder sig av en (S-1, S) princip, men då i synnerhet vad 

gäller artiklar som kan repareras. I andra fall är variationen stor. Finns det flera lagerställen måste dock 

lagerstyrningsprincip och nivå sättas för varje separat lager efter uppsatt servicenivå samt operativ tid T. 

Den välkända metoden METRIC är en metod som skapats för just decentraliserade lagerstyrningssystem 

med fler än ett lagerställe. 

Slutligen, innan en metod implementeras bör den först på något sätt simuleras eller testas för att en 

analys över hur den fungerar ska kunna göras. 

Syntetos, Keyes & Babai (2009) 
Syntetos et al. (2009) kategoriserar reservdelsartiklar för att underlätta beslut kring lagerstyrning och 

prognostisering för att kunna lägga mer vikt vid de artiklar som anses viktigare. Syntetos et al. (2009) 

hävdar vidare få tidigare studier faktiskt har funnit implementerbara lösningar som inneburit fördelar för 

det aktuella fallet. Därför skapar de en klassificering och lagerstyrning som ska öka servicenivåer och 

samtidigt reducera kostnader för reservdelar. Trots att den föreslagna modellen inte är lika komplicerad 

som många andra föreslagna teoretiska modeller har dess resultat visat sig vara lönsamt. 

Klassificeringsmetoder för industrin baseras ofta på kritiskhet i tre klasser. Även ABC-klassificering är 

vanligt förekommande i industrin som oftast är tre kategorier, men detta går att utveckla till flera klasser, 

även om det sällan överstiger sex stycken klasser. ABC-klassificering baseras ofta på volymvärde eller 

frekvens men även kostnadsbaserad ABC-klassificering börjar bli mer vanligt.  

Både periodiska och kontinuerliga lagerstyrningsmetoder har visat sig fungera bra på reservdelar. Då 

efterfrågan ska uppskattas används ofta normalfördelning. Även om normalfördelning i vissa fall inte 

representerar den egentliga efterfrågan väl, är ofta påverkan genom att använda andra 

efterfrågefördelningar som bas liten. För oregelbunden efterfrågan och små flöden kan dock 

poissonfördelning användas för att representera efterfrågan på ett lämpligare sätt. Detta gäller då 

efterfrågan under ledtid är nära roten ur variansen av medelefterfrågan under ledtid. Nära definieras här 

som inom ett spann på 10 % från medelefterfrågan under ledtid. 

Det ursprungliga systemet på det studerade företaget var periodisk inspektion, som bestämdes till vecka, 

månad och så vidare. Principen som användes var (s, S), där nivåerna satts manuellt. De parametrar som 

bestämdes att de skulle utvärderas under studien var servicenivå samt lagerindex. Servicenivå 

definierades som procent av kompletta order som fylldes direkt från lagret vilket är en form av 

lagertillgänglighet. Lagerindex definierades som andelen av kostnaden av lagringsartiklarna på lager samt 

kostnaden av de lagringsartiklar som beställts från lagret. Generellt låg servicenivån på 78 % vid projektets 

start. Det fanns även en klassificering endast baserat på frekvens i efterfrågan indelat i sex stycken klasser, 

A till F. Eftersom ingen hänsyn togs till de värden som de innebar. Detta gav dålig styrning då artiklar med 
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högt värde styrdes på samma sätt som artiklar med lågt värde. Klass A och B innehöll därför över 90 % av 

de artiklar som beställdes under året och var de enda artiklarna som på något sätt planerades.  

För att förbättra styrningen justerades därför klasserna till att baseras på volymvärde och delas upp efter 

Pareto. Med Pareto menas att en liten del av en serie element utgör en stor del av effekten.  En alternativ 

benämning är 80/20-regeln vid just ABC-analys. Den nya uppdelningen gav resultatet att klass A endast 

innehöll 108 artiklar, gentemot de 1 227 artiklar som tidigare tillhörde klass A. Detta gav möjlighet att 

hantera dessa artiklar mer specifikt. Även om A-artiklarna var viktiga för lagerstyrningen även i den 

tidigare klassificeringen var de inte lika viktiga för att nå uppsatt servicenivå. Den nya uppdelningen ger 

större möjligheter att nå denna nivå. Då C-artiklarna nu blev många behövde de en ytterligare uppdelning 

i de med jämnare efterfrågan och de som uppkommer mer sporadiskt.  

Styrningen av de nya klasserna blev som följer i Tabell 49 nedan. Denna nya indelning gav betydligt högre 

servicenivå för företaget. 

Tabell 49. Klassificering och styrning enligt Syntetos et al (2009) 

Kategori Periodisk inspektion Kontrollmetod Kontrollprocess 

A Veckovis Beställningspunkt Manuell 

B Varannan vecka Beställningspunkt Automatisk 

C Månadsvis Beställningspunkt Automatisk 

 

Bošnjaković (2010) 
Bošnjaković (2010) tar fram en lagerstyrningsmodell för reservdelar som använder sig av en 

multikriterieanalys. Den bygger på rangordning och klassificering av reservdelar i grupper med liknande 

karaktäristik. Varje grupp har föreslagna lagerstyrningsmetoder. Bošnjaković (2010)  berättar att modellen 

är tillräckligt lättförståelig så att den är enkel att implementera och använda, samtidigt som den bidrar till 

effektivitet och kostnadsreducering. Modellen ska svara på följande frågor: ska reservdelen lagras eller 

inte, hur stora orderkvantiteter, hur många reservdelar ska lagras, vilket beställningsintervall? Varje 

reservdel analyseras utefter följande kriterier: volymvärde (grupper ABC), kritiskhet (grupper VED) och 

efterfrågefrekvens (grupper FSN). 

Med volymvärde menas klassisk ABC-analys där artiklarna delas in i grupperna A, B och C. Grupp A består 

av cirka 20 % av artiklarna som står för 80 % av värdet, grupp B 30 % av artiklarna och 15 % av värdet och 

grupp C 50 % av artiklarna och 5 % av värdet.  

Kritiskhet kan grupperas i grupperna VED där V står för vital, E för essentiell och D för önskvärd. Det finns 

underkriterier för kritiskhet i kategorierna produktion, försörjning, säkerhet och lager. Gällande 

försörjning kan artiklarna klassificeras i kritiskhet gällande hur lång ledtiden är. Den delas in i lång ledtid 

(mer än fyra månader), låg tillgänglighet (mellan två veckor och fyra månader) och hög tillgänglighet 

(mindre än två veckor). Gällande kritiskhet för lagring tas hänsyn till om en reservdel kan förlora sin 

kvalitet eller användbarhet eller om reservdelar är skrymmande och därför svåra att lagra och 

transportera. Alltså blir en reservdel mer kritisk ju mindre den är lämpad för att lagras. Ett noddiagram 

används för att klassificera artiklarna i grupperna VED med hänsyn till ovan nämnda aspekter.  
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Efterfrågefrekvens spelar en stor roll vid val av lagerstyrningsmodell anser Bošnjaković (2010). Eftersom 

efterfrågefrekvensen för reservdelar ofta är väldigt varierande måste olika lagerstyrningsmetoder 

användas. Därför bör artiklarna först grupperas. Vanligtvis används tre olika grupper, men detta är valfritt. 

Gruppen F innebär artiklar med hög frekvens, grupp S innebär artiklar med lägre frekvens och grupp N 

innebär artiklar med väldigt låg frekvens. Efterfrågan för grupp N kan vara en artikel på flera år. Hur 

klassificeringen sker kan bygga på antingen efterfrågan under en viss period eller en genomsnittlig 

efterfrågan under ledtiden.  

Själva modellbyggandet går ut på att klassificera varje artikel utefter volymvärde, kritiskhet och 

efterfrågefrekvens. Varje kategori har tre alternativ vilket ger att 27 möjliga kombinationer finns. För varje 

kombination behövs en lagerstyrningsmodell som ska föreslå lagerstyrningsmetod samt prognosmetod 

både för varje enskild artikel och på aggregerad nivå. Den data som behövs är följande: artikelnummer, 

leverantörsnummer, ledtid för varje leverantör, ordersärkostnad, lagerhållningskoefficient, bristkostnad, 

inköpspris, lagersaldo, lagringsplats, önskad servicenivå, lagertransaktioner, batchstorlekar.  

En lagerstyrningsprincip som går ut på att inte hålla lager går att använda ifall företaget har pålitliga 

leverantörer. Detta är att föredra eftersom lager inte behöver hållas och således finns inga 

lagringskostnader för dessa artiklar, dessutom tar de inte upp lagerkapacitet. Denna princip kan användas 

ifall bristkostnaden är lägre än lagringskostnaden för genomsnittet av tiden mellan efterfrågan. Principen 

att inte hålla lager går också att använda då volymvärdet är högt men efterfrågefrekvensen är låg. Eller 

om volymvärdet är medium, efterfrågefrekvensen är låg och artikeln inte är vital. De går också att använda 

vid lågt volymvärde, låg efterfrågefrekvens och låg kritiskhet.  

Att hålla en artikel i lager kan liknas vid principen Just In Time (JIT) vilket innebär att varor levereras i den 

kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs.  Den här lagerstyrningsprincipen går att använda för kritiska 

artiklar med medelhög efterfrågefrekvens. Eller för medelhögt volymvärde och medelhög 

efterfrågefrekvens. Den går också att använda för lågt volymvärde, medelhög efterfrågafrekvens och låg 

kritiskhet. Den går också att använda för lågt volymvärde, låg efterfrågefrekvens och hög eller medium 

kritiskhet.  

För alla andra kombinationer som inte nämndes ovan ska fler än en artiklar hållas i lager. För att bestämma 

partistorlek kan EOQ användas eller en dynamisk lagerstyrningsmetod så som Wagner-Whitin eller Silver-

Meal. Om efterfrågan är konstant rekommenderas EOQ och om efterfrågan har en mer slumpvis och 

dynamisk karaktär rekommenderas de dynamiska metoderna.  

Bošnjaković (2010) fortsätter att berätta att en beställningspunkt kan beräknas byggt på servicenivå eller 

metodologin att minimera den totala kostnaden. Då inget lager hålls eller då enbart en artikel hålls i lager 

läggs beställningen då behov uppkommer, alltså behövs ingen beställningspunkt. 

Jouni, Huiskonen, & Pirttilä (2011) 
Jouni et al. (2011) menar att lagerstyrningen borde breddas från sin traditionella roll till att inkludera hela 

distributionskedjan. Detta skulle minska risken för suboptimering av lagerstyrningen i försörjningskedjan. 

Eftersom en kategorisering har mycket stor inverkan på implementerbarhet och användarvänlighet är 

dessa aspekter viktiga att välja noggrant. Andra faktorer som exempelvis datatillgänglighet är inte en egen 

faktor med anses ha påverkan på de faktorer som har valts. Även valet mellan att använda kvalitativa eller 

kvantitativa utvärderingsfaktorer är också viktigt att noggrant bestämma utifrån det aktuella fallets 

förutsättningar. I detta fall valdes kvalitativa aspekter då de ansågs mer pålitliga än den kvantitativa data 
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som fanns tillgänglig. På grund av låg omsättningshastighet på lagret, få inköpsorder per år och variansen 

som inte ansågs pålitlig sågs tillgänglighetsrisk som det utvärderingskriterium som grupperingen av 

artiklar bestäms av. Artiklar klassades med hjälp av detta kriterium in i tre olika typer, unika artiklar, 

industrispecifika artiklar samt kommersiella artiklar.  

Unika ha få möjliga leverantörer och måste ofta beställas mot specifika order då de är kundspecifika. Detta 

innebär lång ledtid och innebär därför en hög risk vad gäller tillgänglighet. Industrispecifika artiklar liknar 

unika artiklar men skiljer sig på så sätt att de är lättare att tillverka och då har fler tillgängliga leverantörer 

på marknaden.  Ledtiden blir därmed generellt kortare och risken vad gäller tillgänglighet är inte lika hög. 

Den sista kategorin kommersiella artiklar som skruvar, muttrar, glödlampor och liknande som används i 

alla industrier och finns lättillgängliga på marknaden utan att specialbeställningar behöver göras. I 

kategoriseringen ansågs även två ytterligare parametrar vara viktiga, nämligen materialpris samt 

efterfrågevariationer. Med hjälp av dessa ytterligare parametrar delas sortimentet in i sju stycken 

grupper, se Figur 39 nedan.  

 

Figur 39. Klassificering enligt Jouni et al. (2011) 

Till Grupp 1 tillhör de artiklar som inte haft någon efterfrågan under de senaste två åren, oavsett pris. 

Dessa artiklar kan dock behöva lagras ändå om de har strategiskt värde för företaget, annars bör de 

skrotas för att minska lagerkostnader. Grupp 2 och Grupp 3 innehåller båda de artiklar med låg respektive 

hög efterfrågan medan samtliga har lågt värde. På grund av det låga värdet valdes att inte dela upp dessa 

grupper i flera varianter utan detta var tillräckligt för att få en effektiv lagerstyrning. Grupp 4 till 7 

innehåller samtliga artiklar med högt materialpris, men där efterfrågan varierar. Grupp 4 som har låg 

efterfrågan kan även tolkas som stabil efterfrågan men får en separat grupp på grund av risken för att bli 

inkurant som ökar då efterfrågan är låg. Grupp 5 innehåller artiklar med högt värde och sporadisk och 

ojämn efterfrågan. Dessa artiklar är de som är svårast att styra då försäljningen är oregelbunden men 

orderstorlekarna kan vara stora. Eftersom efterfrågan är ojämn kommer den troligtvis från en eller ett 

fåtal kunder. Även Grupp 6 är krävande ur lagerstyrningssynpunkt då efterfrågan är instabil men värdet 

på artiklarna högt. Grupp 7 är den sista gruppen och den mest tacksamma ur lagerstyrningssynpunkt 

eftersom vanliga lagerstyrningsmetoder bör vara möjliga för att styra dessa på ett effektivt sätt då 

efterfrågan är jämn.  
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Data för detta samlades in från en tremånadersperiod och utvärderades sedan enligt servicenivå och 

kostnader för brist i lagret. Genom att utvärdera enligt alla artiklar upptäcktes vilka grupper av artiklar 

som stod för de största skillnaderna mellan uppsatt nivå och nådd nivå. Det upptäcktes i detta fall att 30 

% av artiklarna stod för 80 % av bristerna. De flesta av dessa artiklar hade dessutom högt värde och stabil 

efterfrågan, det vill säga grupp 7. På grund av deras höga värde hade de dock mycket stor påverkan på 

resultatet av lagerstyrningen. Eftersom dessa artiklar även har hög efterfrågan ger en restorder då och då 

stor påverkan på den totala tillgängligheten som uppmäts. Dessa artiklar, då de har högt värde, är ofta 

också mycket kritiska för kunder och bör därför ha hög tillgänglighet på lagret. Trots att de grupper med 

sporadisk efterfrågan orsakade flest brister påverkade de inte kostnaden lika mycket på grund av lägre 

värde och färre antal bristtillfällen per artikel. Ofta lagerhåller kunder även dessa produkter själva och 

köper därför oftare i större kvantiteter med större mellanrum och de blir därför inte lika kritiska.  

Modellen är tillämpbar även i andra industrier och fall, även om den bör justeras till varje aktuellt fall. 

Beroende på fallföretag kan andra utvärderingsparametrar som exempelvis lagervärde användas. Detta 

breddar möjliga tillämpningsområden för klassificeringsmodellen.  

Gao & Hao (2012)  
Gao och Hao (2012) har gjort en klassificeringsmodell av typen AHP som innehåller fem kriterier och fyra 

olika alternativ för respektive kriterium. De anser att denna metod är mer lämplig för klassificering av 

reservdelar än traditionella metoder. De olika kriterierna som tas i beaktande är risk för inkurans, lågt 

genomflöde, årlig förbrukningskapacitet, ledtid och specificitet. Fyra alternativ ges för varje kriterium som 

kan ses i Tabell 51 nedan. Sedan klassas de in i en A, B eller C klass där A har högst prioritet. 

Tabell 50. Klassificering av artiklar. Inspirerad av Gao och Hao (2012) 

Kriterier 

Alternativ 

1 2 3 4 

Risk för inkurans Hög Medel Låg Ingen 

Lågt genomflöde 

Lågt genomflöde i 

hela 

produktionslinan 

Lågt 

genomflöde i en 

station 

Stopp i maskin 

eller anläggning 
Ingen påverkan 

Årlig 

förbrukningskapacitet 
Ofta Medel Liten Liten 

Ledtid >5 månader 3 - 5 månader 1 - 3 månader < 1 månad 

Specificitet 

 

Icke-standard, 

måste importeras 

Icke-standard, 

finns att köpa 

lokalt 

Standard, måste 

importeras 

Standard, finns 

att köpa lokalt 

 

För att dela in denna matris i delar som representerar en A-klass en B-klass och en C-klass måste gränser 

för dessa dras. Om samtliga kriterier klassas som 1, det vill säga hög blir den klassad som en A-artikel. 

Skulle samtliga kriterier hamna på alternativen 2 och 3 blir den klassad som en B-artikel och skulle samtliga 
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kriterier bli 4 skulle den klassas som en C-artikel. För de artiklar som klassas som olika alternativ beroende 

på kriterier ska kunna få en klass beräknas normaliserade egenvektorer för dessa som sedan används för 

att sätta gränser. De olika kombinationerna kan därmed summeras ihop till en totalsumma där de med 

högre poäng skall hamna i en mer kritisk grupp. För att kombinera dessa grupper använder Gao och Hao 

(2012) en AHP-modell eftersom den förutom kvalitativa och kvantitativa aspekter kan kombinera även 

systematiska och hierarkiska aspekter och är främst till för att ta beslut i en komplex situation med flera 

kriterier. De beskriver vidare ett tillvägagångssätt som består av fem steg för att använda sig av en AHP-

modell.  

1. Strukturera hierarkin mellan målet, kriterierna och alternativ, där målet befinner sig högst upp.  

2. Bestämma prioriteten mellan kriterierna och alternativen baserat på parvist jämförande. En 

matris erhålls och normalisering görs.  

3. Vikter till de olika alternativen erhålls genom denna normalisering.  

4. Kontrollera samstämmigheten av bedömningen 

5. Ta beslut med hjälp av AHP-modellen 

Gränser dras för hur hög poängen skall vara för att klassas som en A-artikel och hur lågt värdet måste vara 

för att bli en C-artikel. Övriga blir B-artiklar.  

Molenaers, Baets, Pintelon & Waeyenbergh (2012) 
Molenaers et al. (2012) anser att i praktiken är de få som använder multikriteriemodeller och att enkel 

ABC-analys är fortfarande den dominerande metoden, därför har de skapat en modell som syftar till att 

skapa en lagerstyrningsmodell som tar hänsyn till kristikshet i en industrimiljö och är lätt att 

implementera. Modellen applicerades på ett produktionsföretag av petrokemiska produkter. 

Reservdelslagret som hölls för denna produktionsanläggning bestod till över 50 % av artiklar som inte 

hade rört sig på fyra år. Dessutom var många av de lagerhållna artiklarna inte sammankopplade med en 

specifik plats där de kunde behövas i anläggningen. Syftet var att hitta en operativ styrmodell av dessa 

reservdelar och där insågs betydelsen av att göra en ordentlig kategorisering av sortimentet. Därför 

eftersöktes de kritiska artiklarna för att kunna motivera till att de skall lagerhållas, och vilka som då ingår 

i denna kategori.  

För detta fall konstruerades en multikriterieanalys som delvis använder sig av en AHP-modell. En AHP-

modell är främst till för att ta beslut i en komplex situation med flera kriterier. En AHP-modell fungerar på 

så sätt att kriterier som valts ut bedöms med hjälp av parvisa jämförelser i syfte att kunna väga olika 

kriterier mot varandra med hjälp av normaliserade vikter. Vikterna kan likställas med ett kriteriers 

betydelse jämfört med ett annat. I och med att AHP-modellen möjliggör att siffror kan sättas på kvalitativa 

bedömningar kan kvalitativa egenskaper jämföras med kvantitativa bedömningskriterier. AHP-modell 

valdes för att det är en flexibel och kraftfull modell för att kunna integrera kvalitativa aspekter i en 

kvantitativ modell. Grunden till modellen bygger på olika aspekter som avgör artikelns kritiskhet och 

därmed hur den bör styras. I kritiskhet ansågs här tillhöra: utrustningens kritiskhet, sannolikhet för att en 

artikel går sönder, återanskaffningstid, antal potentiella leverantörer, tillgänglighet på tekniska 

specifikationer och typ av underhåll.  

Kriteriet ersättningsbarhet ansåg av experter vara viktiga men valdes att inte ta med som kriterium för 

kritiskhet, eftersom ersättbarheten endast användes som tillfälliga lösningar och inte ansågs vara något 

permanent. Även kommonalitet, vilket innebär tväranvändning av en artikel, ansågs viktigt men valdes 
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även det bort då det uppdagades under användandet av AHP-metoden att det vore överflödigt att även 

använda denna parameter. Servicenivå, utrymme och efterfrågenivå ansågs inte behövas i detta steg utan 

togs hänsyn till då lagerstyrningen för varje grupps artiklar skulle göras. 

De utvalda kriterierna klassades sedan in med hjälp av en VED-skala, som är en skala som utvärderar 

kritiskhet. Bedömningen av vilka gränser som skulle dras mellan vitala (V), essentiella (E) och önskvärda 

(D) gjordes av en grupp experter. Exempel på skillnader; för påfyllnadstiden är det önskvärt att den är på 

två dagar. Artikeln blir essentiell om återfyllnadstiden är mellan två dagar och en månad, är den längre än 

så blir det av grad vital.  

Sedan skapades ett noddiagram med varje kriterium som en beslutspunkt för ett VED-beslut som tar en 
vidare till nästa punkt. För att minska antalet dimensioner slås tre kriterier samman (återanskaffningstid, 
antal potentiella leverantörer och tillgänglighet på tekniska specifikationer) till ett sammanslaget 
kriterium kallat logistisk karakteristik. För att slå samman dessa användes en AHP-modell för att ta beslut 
kring hur dessa ska viktas mot varandra.  

För att erhålla ett resultat utsågs fyra olika kategorier. Dessa kallas hög, medium, låg och ingen och 
beskrivs mer ingående, se Tabell 51 nedan.  

Tabell 51. Nivåer för klassificering enligt Molenaers et al. (2012) 

Nivå Beskrivning 

1: Hög 

- Otillgänglighet på artikeln är ohållbart för verksamhetens drift 

- Omgående leverans av artikeln är nödvändigt 

- Risker i beställningsprocessen av artikeln är otillåten 

2: Medium 

- Otillgänglighet på artikeln är ohållbart för verksamhetens drift 

- Material måste kunna levereras inom en kort tid 

- En beräknad risk finns i beställningsprocessen  

3: Låg 

- Otillgänglighet skapar inte en ohållbar situation för verksamhetens 

drift 

- Material kan levereras efter en längre tid 

- Risker i beställningsprocessen är berättigad 

4: Ingen 

- Otillgänglighet påverkar in verksamhetens drift märkbart 

- Material kan levereras efter en lång tid 

- Risker i beställningsprocessen är normalt 

 

Beroende på ovanstående nivå för klassificering, det vill säga hög, medium, låg eller ingen lagerstyras 

dessa klasser på olika sätt. Den lagerstyrningsprincip som användes var att de artiklar som klassats med 

nivå 1 skall lagerhållas med omedelbar tillgänglighet och 100 % servicenivå, även om detta inte är praktiskt 

möjligt bör detta vara målet. De artiklar som befinner sig på nivå 2 skall lagerhållas mot en servicenivå på 

98 %. Dessa nivåer i klassificeringen skall även prognostiseras för att optimera förutsättningar till att ha 

denna servicenivå. De styrs med metoden (s, nQ) då detta passade det utvalda fallet.  
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Basten & van Houtum (2014) 
Basten och van Houtum (2014) har i sin studie studerat lagerstyrning av reservdelar under 

systemorienterade servicebegränsningar. Dessa modeller kan användas till lagerstyrning för underhåll och 

för att åtgärda då en reservdel har gått sönder. Sedan kopplas dessa modeller ihop med två olika nätverk; 

nätverk som underhåller sitt eget system och nätverk som tillverkar och säljer reservdelar. De tekniska 

system som studeras är exempelvis system till tåg och bagagehantering.  

Enligt Basten och van Houtum (2014) begär olika kunder olika servicenivå. De anser att det lättaste sättet 

att hantera detta på är att inte alls differentiera sina reservdelar utan att ge alla kunder samma 

servicenivå, det vill säga den högsta nivå som någon kund vill ha. Denna princip kallas för runda-upp 

principen och används regelbundet i praktiken eftersom den är enkel. Basten och van Houtum (2014) 

menar att ABC-klassificering inte är tillräcklig då konsekvenserna av att en reservdel saknas kan vara lika 

allvarliga oavsett om en del har högt eller lågt värde. Det blir därför inte rättvisande med en differentiering 

endast baserat på detta. En annan anledning kan vara att om en artikel finns tillgänglig på lagret vill man 

inte att kunden ska behöva vänta på den även om den inte efterfrågar en sådan hög servicenivå. Runda-

upp principen anser Basten och van Houtum (2014) vara ett märkligt sätt att agera på. Det lättaste sättet 

att differentiera mellan olika klasser av kunder är genom att hålla separat lager för de olika klasserna, 

vilket benämns separata-lager principen. Nackdelen är att det inte går att dra nytta av skalfördelar. Den 

mest studerade principen som kombinerar vad olika kundklasser efterfrågar med en differentiering 

mellan dessa klasser kallas för kritisknivåprincipen. Den innebär att det finns en kritisk nivå i lagret. När 

det lager som finns tillgängligt är högre än den här kritiska nivån kan alla kundklassers efterfrågan 

tillgodoses med principen först till kvarn. Men då det tillgängliga lagret är lägre än den kritiska nivån 

tillgodoses enbart de klasser med högst krav på servicenivå och resterande klassers order läggs på 

backorder eller går förlorade. Kritisknivåprincipen har tagits upp och applicerats i flertalet tidskrifter, 

enligt Basten och van Houtum (2014).  

Driessen, Arts, van Houtum, Rustenburg & Huisman (2014) 
Driessen et al. (2014) anser att en klassificering för reservdelar bör grundas på om artikeln anses vara 

kritisk eller icke-kritisk. De säger även att beslut som om en artikel bör ligga på lager eller ej, inte ska 

grunda sig på prognostisering eller bidrag till en viss servicenivå utan snarare på andra kriterier så som 

tillgänglighet, påverkan om en artikel går sönder eller pris. Tillgängligheten är viktigt för att kunna 

reducera tiden som en anläggning eller maskin behöver stå stilla på grund av brist på reservdelar. 

I fråga om lagerstyrningen anser Driessen et al. (2014) att det handlar om att ta beslut kring vilka artiklar 

som ska ligga på lager, på vilket lager de ska ligga samt i vilka kvantiteter. Dessa beslut sker alltid mot en 

bestämd servicenivå för både kritiska och icke-kritiska artiklar. Då artiklarna är uppdelade enligt kritiska 

respektive icke-kritiska är det dessa två grupper som skall styras på olika sätt. Tillgängligheten för icke-

kritiska artiklar behövs för att få ett bra flöde på reservdelar, men är inte vitala då de inte orsakar 

driftstopp om de saknas på lager.  

I sin studie använder Driessen et al. (2014) en (R, S) princip för att lagerstyra på samtliga lagringsställen. 

Beställningsperioden bestäms så att de interna flödena blir effektiva. Det kan även vara relevant att 

använda sig av extra och snabba leveranser vid fler än akuta tillfällen för att försäkra sig att lokala lager 

har tillgängliga artiklar om problem skulle uppstå för kritiska delar. Beroende på kritiskhet kontrolleras 

lagersaldon olika ofta. En mindre kritisk artikel kanske endast kontrolleras någon eller ett par gånger under 
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varje beställningsintervall. En mer kritisk produkt bör dock kontrolleras oftare, eventuellt varje dag eller 

oftare. Det resulterar i så fall av användandet av en (R, s, S) princip eller en (R, s, Q) princip.   

Conceição, da Silva, Lu, Nunes & Pedrosa (2015) 
Syftet med denna studie var att ta fram en klassificeringsmodell för reservdelar byggd på hur efterfrågan 

ser ut. Dessutom föreslås olika spann av ledtidsefterfrågan för att klassificera artiklar. Andra modeller som 

bygger på en periodefterfrågan som kan medföra felaktigheten om efterfrågan är mycket oregelbunden. 

Därför använder denna modell sig av enstaka efterfrågebehov som bygger på enstaka uttag för 

efterfrågan. 

En av de mest använda lagerstyrningsmetoderna är (s-1, S) principen, med en efterfrågan baserat på 

poissonfördelning. Den används ofta för artiklar med låg efterfrågan som behöver ett kontinuerligt 

inspektionsintervall. För dessa fall antas att kostnaden för brist är tillräckligt hög för att motivera en (s-1, 

S) princip. Denna metod är vanlig inom områden där ledtider är långa eller då bristkostnaderna är mycket 

höga. Poissonfördelningen försäkrar att efterfrågan ger med slumpmässiga tidsintervall mellan 

beställningarna. Andra fördelningar används då efterfrågan inte sker enhetsvis, som exempelvis poisson 

compoundfördelning, vilken dock är svår att använda eftersom den kräver mer data för att bestämma 

efterfrågan under ledtid för flera fördelningar. Många studier förutsätter normalfördelning, trots låg och 

ojämn efterfrågan. Data från enskilda efterfrågetillfällen är nödvändigt för att kunna modellera 

efterfrågan under ledtid med hjälp av medelvärde och varians.   

Conceição et al. (2015) studerar ett fallföretag för stålindustrin för reservdelar. Där styrdes reservdelarna 

med en (s, S) metod baserat på normalfördelad efterfrågan och beräknar därmed en återfyllnadsnivå, 

orderkvantitet och säkerhetslager som krävs för att uppnå den bestämda servicenivån. För studien 

användes data för över 1000 artiklar och sju års historisk data för ledtid, efterfrågan och kostnader. För 

att klassificera reservdelssortimentet gjorde Conceição et al. (2015) två olika typer av klassificeringar. Den 

första klassificeringen bygger på antalet beställningar som gjorts under en artikels ledtid. Detta ledde till 

en indelning i nio klasser, se Tabell 52 nedan.  

Tabell 52. Klassificering efter antal beställningar enligt Conceição et al. (2015) . 

Färre än 5 

Mellan 5 och 10 

Mellan 10 och 50 

Mellan 50 och 100 

Mellan 100 och 200 

Mellan 200 och 500 

Mellan 500 och 1000 

Mellan 1000 och 5000 

Över 5000 

 

Den andra typen av klassificering som gjordes bygger på variansen i efterfrågan och därmed hur 

efterfrågan ser ut. Detta resulterade i de fem klasser som ses nedan i Tabell 53.   
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Tabell 53. Klassificering efter varians enligt Conceição et al. (2015) 

Varians på genomsnittlig 

tid mellan transaktioner 

Varians på storlek av 

efterfrågan 
Varians på ledtid Efterfrågeklasser 

≤0,74 ≤0,30 - Jämn 

≤0,74 >0,30 - Oregelbunden 

>0,74 ≤0,30 - Trögrörlig 

>0,74 >0,30 ≤0,70 Medelvarierande 

>0,74 >0,30 >0,70 Väldigt varierande 

 

För att testa om normalfördelning verkligen var den bästa metoden för att illustrera denna efterfrågan 

användes lagerstyrningsmetoden (s, nQ) till att baseras på olika fördelningar och utvärdera detta med 

hjälp av kostnader och servicenivå. Metoden används för att kvantiteten ska kunna beställas i multiplar 

om den inte räcker för att nå upp till beställningspunkten s. För de artiklar med efterfrågan som endast 

får beställningar om en styck används metoden (s-1, S). Detta gjordes genom att basera uträkning av 

återfyllnadsnivå och beställningspunkt med hjälp av gamma-, laplace-, poisson- och normalfördelning. 

Resultatet blev att laplace- och gammafördelning illustrerade efterfrågan bättre än övriga genom att för 

höga servicenivåer ge en lägre kostnad. Resultatet redovisas separat för de olika klasserna både utefter 

efterfrågevolym samt efterfrågevarians.  

do Rego & de Mesquita (2015) 
I den här studien presenteras en simulering av efterfrågeprognostisering och lagerstyrning av reservdelar 

för att välja de bästa metoderna för varje lagerhållen artikel.  

I studien används ett (s, nQ)-system med kontinuerlig inspektion där beställningar görs i multiplar av 

orderkvantiteten Q då beställningspunkten s underskrids. Antalet orderkvantiteter Q som används är det 

minimum som gör att lagernivån överskrider beställningspunkten s. När s och Q ska bestämmas kan en 

anpassning av EOQ göras och nästan optimala resultat kan nås där Q och s ska beräknas för en viss önskad 

lagertillgänglighet. I studien uppskattade de lagerräntan till 21,5 % per år. 

I det (s, nQ)-system som togs fram är båda parametrarna kopplade till den önskade lagertillgängligheten. 

I modellen studerade de fyra olika önskade lagertillgängligheter: 80 %, 90 %, 95 % och 99 % och de 

använde sig av empirisk efterfrågedata för sex år och drygt 10 000 artiklar. Varje princip utvärderades 

utefter dess totalkostnad med förutsättning att den önskade lagertillgängligheten uppfylls. I studien kom 

de fram till att den verkliga lagertillgängligheten ofta inte nådde upp till den önskade lagertillgängligheten. 

Detta beror på att den verkliga lagertillgängligheten sätts till ett medelvärde för samtliga artiklar vilket 

innebär att några artiklar ligger högre och några lägre än den önskade lagertillgängligheten. Att enbart 

välja ut specifika artiklar och höja den önskade lagertillgängligheten fungerar inte eftersom resultatet 

skulle modifieras vid en ny simulering. Om den önskade lagertillgängligheten höjs för samtliga artiklar kan 

onödiga extrakostnader uppstå. 

Kareem & Lawal (2015) 
Kareem & Lawal (2015) pratar om att vid en klassificering är det viktigt att ta hänsyn till en artikels 

felfrekvens vilket påverkar dess kritiskhet. Deras studie utvecklar ett system som dynamiskt kan 

bestämma en reservdels kritiskhet baserat på felfrekvens med hjälp av en ABC-analys. I analysen ansågs 
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alla artiklar vara icke-kritiska och blev kritiska först då de riskerade att gå sönder. Om sannolikheten för 

att artikeln går sönder är 1 anses artikeln ha hög kritiskhet, 2/3 kritisk och 1/3 låg kritiskhet. Artiklarna 

med hög kritiskhet klassas in i A-klassen där de artiklar som skulle orsaka störst konsekvenser om de går 

sönder sorterades ut baserat på specificitet och generaliserbarhet. En artikel är specifik om det bara finns 

en tillgänglig leverantör och generell om det finns flera tillgängliga leverantörer. Utifrån klassificeringen 

planeras sedan underhåll in för att serva den reservdel som behöver underhållas, för att kunna undvika 

att den går sönder där A-artiklarna behöver mer underhåll. Klassificeringen användes även till att se vilka 

reservdelar som alltid bör ligga på lager så att det snabbt går att byta ut en trasig del. Även här är det A-

artiklarna som bör ligga på lager. Kareem & Lawal (2015) anser att det är viktigt att ta hänsyn till dessa 

ovan nämnda faktorer eftersom mönstret till när reservdelar går sönder ofta är heterogent.  

Sarmah & Moharana (2015) 
Enligt en studie av Sarmah och Moharana (2015) har det gjorts ett flertal studier på klassificering av 

reservdelar. Dessa har gjorts baserat på enkriteriemodeller som ABC-klassificering, samt 

flerkriteriemodeller både ur en kvalitativ och kvantitativ aspekt. Enligt Sarmah och Moharana (2015) är 

det dock nödvändigt att även ta hänsyn till de samband och relationer som finns mellan de olika 

kriterierna. Därför har de skapat en metod som de kallar Fuzzy-Rule-based Multi-criteria Inventory 

Classification (FRMIC). Denna metod behandlar de osäkerhet som finns förknippat med 

flerkriteriemodeller och samtidigt relationerna mellan kriterierna. De beskriver även en AGABC-modell 

som kallas för aggregerad poängsättning som även denna gav goda resultat. I en AGABC-modell ges de 

utvalda kriterierna ett numeriskt värde, en poängsättning, mellan noll och ett för varje kriterium. Detta 

numeriska värde kan antingen beräknas direkt eller använda sig av en fuzzy metod. Fuzzy metoder även 

kallat bland annat FC-analys görs ofta med en dators hjälp. Syftet med metoden är främst att kunna få 

grupper som är numeriskt definierade från kvalitativ data. Det blir därför en form av olinjär mappning från 

input data till output data. För att exemplifiera kan antas att personer skall delas in i grupper som beskrivs 

som unga, medelålders och gamla. För att dela in ett antal personer enligt dessa klasser kan det göras 

numeriskt. Spannet kan definieras som ålder {1..100}, ung {0..30}, medelålders {30..60} och gammal 

{60..100}. En konvertering sker därför från kvalitativ till kvantitativ data och därmed blir detta lättare att 

jämföra med andra kriterier. Programmeringsmässigt kan If-Then regler användas för att tilldela varje 

objekt sin klass. I AGABC-modellen sker sedan poängsättning för varje kriterium för en artikel varvid de 

olika kriterierna normeras och kan i denna process även ges vikter. Detta möjliggör att vissa kriterier kan 

ges mer vikt än andra om det i det aktuella fallet är ett eller flera kriterier som är mer betydelsefulla än 

andra.  

Sarmah och Moharana (2015) har i sin modell valt att klassificera reservdelsartiklar med hjälp av fem 

kriterier; volymvärde, styckpris, ledtid, kritiskhet samt kommonalitet. För att kunna klassificera en artikel 

enligt dessa kriterier bör de kunna jämföras på ett relevant sätt. Därför används en AGABC-modell för 

detta ändamål. Eftersom det beror av en poängsättning beskrivs nedan hur denna går till.  

Summan som fås för varje artikel kan beskrivas med hjälp av formeln nedan: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜ä𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 = 𝑣𝑖𝑘𝑡 ∗ 𝑃𝑉𝑂 + 𝑣𝑖𝑘𝑡 ∗ 𝑃𝑆𝑃 + 𝑣𝑖𝑘𝑡 ∗ 𝑃𝐿𝑇 + 𝑣𝑖𝑘𝑡 ∗ 𝑃𝐾𝑅 + 𝑣𝑖𝑘𝑡 ∗ 𝑃𝐾𝑂 

Där P = poäng och VO = Volymvärde, SP = Styckpris, LT = Ledtid, KR = Kritiskhet, KO = Kommonalitet. 

Ingående förklaringar till varje kriterium samt hur poängen beräknas för dessa kriterier beskrivs nedan.  
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Ett viktigt mått för reservdelar är volymvärde och erhålls genom att multiplicera styckpris och årlig volym. 

Volymvärde är vanligt att använda för reservdelar och en vanlig uppdelning är att A-artiklar står för 80 % 

av volymvärdet, B-artiklar 15 % av volymvärdet och C-artiklar 5 % av volymvärdet. För att erhålla poängen 

för volymvärde används formeln: 

𝑃𝑉𝑂 =
𝑉𝑂𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑂𝑖

𝑉𝑂𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑂𝑚𝑖𝑛
 

där 𝑉𝑂𝑚𝑎𝑥 = det maximala volymvärdet av alla artiklar, 𝑉𝑂𝑚𝑖𝑛 = det minimala volymvärdet av alla artiklar 

och 𝑉𝑂𝑖 = det volymvärde som gäller för den aktuella artikeln.  

En annan viktig parameter för reservdelar är styckpris. Artiklar med högt värde bör styras väl koordinerat 

tillsammans med leverantörer, trots att säljvolymen är liten. Administrationen bör vara uppbyggd så att 

en artikel inte ökar i administrativt värde i takt med sitt styckpris. Poängen för styckpris erhålls med hjälp 

av formeln nedan: 

𝑃𝑆𝑃 =
𝑆𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑃𝑖

𝑆𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑃𝑚𝑖𝑛
 

där 𝑆𝑃𝑚𝑎𝑥 = det maximala styckpriset av alla artiklar, 𝑆𝑃𝑚𝑖𝑛 = det minimala styckpriset av alla artiklar och 

𝑆𝑃𝑖 = det styckpris som gäller för den aktuella artikeln.  

Ledtiden är i denna studie definierat som den tid det tar från det att en order är lagd till att produkten är 

levererad till kund. Ledtidens längd och osäkerhet påverkar antal produkter som bör lagerhållas och den 

säkerhetslagernivå som sätts. För att erhålla poängen för ledtid för varje artikel används formeln: 

𝑃𝐿𝑇 =
𝐿𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝐿𝑇𝑖

𝐿𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝐿𝑇𝑚𝑖𝑛
 

där 𝐿𝑇𝑚𝑎𝑥 = den maximala ledtiden av alla artiklar, 𝐿𝑇𝑚𝑖𝑛 = den minimala ledtiden av alla artiklar och 𝐿𝑇𝑖 

= den ledtid som gäller för den aktuella artikeln.  

Kommonalitet är också ett begrepp som anses viktigt att bestämma för reservdelar. En artikel som 

används av många kunder och sitter i en struktur med andra artiklar är ofta viktigare att styra 

noggrannare. Är den dessutom använd på många platser i en anläggning är det också troligare att den är 

mer kritisk då den går sönder. Kommonalitetsindexet är därför det som används för att poängsätta detta 

kriterium som beskrivs enligt formeln:  

𝑃𝐾𝑂 = 1 − (
𝐾𝑂𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑂𝑖

𝐾𝑂𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑂𝑚𝑖𝑛
) =

𝐾𝑂𝑖 − 𝐾𝑂𝑚𝑖𝑛

𝐾𝑂𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑂𝑚𝑖𝑛
 

där 𝐾𝑂𝑚𝑎𝑥 = det maximala antal artiklar som delas av någon artikel, 𝐾𝑂𝑚𝑖𝑛 = det minsta antal artiklar 

som delas av någon artikel och 𝐾𝑂𝑖 = det antal artiklar som använder av den aktuella artikeln.  

Kritiskhet är också den en viktig parameter för reservdelar. Den går ej att beräkna direkt numeriskt och 

måste därför delas in först i språkliga klasser som sedan översätts till numeriska värden med hjälp av en 

fuzzy metod. Vid användandet av en fuzzy metod omvandlas kvalitativa värden till numeriska. Sarmah och 

Moharana (2015) använder indelningen DIC som delar in kritiskheten i tre grupper efter hur viktig den är 

för konstruktionens funktionalitet; önskvärd, viktig eller kritisk. En kritisk reservdel som inte finns på plats 

kan här innebära stora förluster för verksamheten. I denna studie sattes gränserna genom en fuzzy modell 
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och resulterade i att önskvärda artiklar har värden mellan 0-0.04, viktiga artiklar mellan 0,2-0,8 och kritiska 

artiklar är mellan 0,6-1. 

När samtliga kriterier har fått en numerisk poäng bestäms om vikterna skall fördelas jämnt eller om de 

ska fördelas olika. Summan av vikterna skall bli ett, i detta fall blir lika vikter till samtliga kriterier alltså en 

femtedel. Denna totala poäng fås för samtliga artiklar och denna poäng kan därför rangordnas i en lista 

från högst till lägst. Sedan kan denna lista ligga till grund för ABC-klassificering och på så sätt blir klasserna 

grundade på fler än ett kriterium.  

Efter klassificeringen föreslås även hur dessa olika grupper bör lagerstyras. Det som framkommer av detta 

är att A-artiklar bör styras enligt (s-1, S), B-artiklar enligt (S, Q) och C-artiklar styrs med hjälp av EOQ. Med 

hjälp av detta har sedan de totala kostnaderna beräknats för modellen jämföras med modellen och 

traditionell ABC-klassificering. Resultatet blev att kostnaderna för lagerföring och lagerhållning blev lägre 

då klassificeringen baserades på de fram kriterierna snarare än traditionell ABC-klassificering, främst 

beroende av att de artiklar som placerats i klass A-som kräver mest arbete är färre om inte traditionell 

ABC-klassificering används och mer fokus kan därför läggas på de artiklar som mest behöver det. Detta 

utan att försämra servicenivån på företaget.  

Stoll, Kopf, Schneider & Lanza (2015)  
Stoll et al. (2015) hävdar att klassisk ABC-klassificering är den mest använda klassificeringsmetoden i 

industrin i dagsläget då den har stor fördel av att den är enkel att tillämpa. De berättar vidare att ABC-

klassificering i sin tur kan kombineras med andra modeller för att få en klassificering som beror av mer än 

en parameter. Exempel på detta är ABC i kombination med FSN-analys, XYZ-analys eller FC-analys (Fuzzy 

metoder). Då Stoll et al. (2015) anser att en klassificering blir mer rättvisande om den tar hänsyn till fler 

parametrar har de därför tagit fram en tredimensionell klassificeringsmetod för reservdelar. De tre valda 

dimensionerna är de tre valda studerade kriterierna och är artikelns volymvärde, förutsägbarhet av 

efterfrågan samt kritiskhet. De delar av modellen som täcker klassificering har hämtat inspiration från 

modellen utvecklad av Bošnjaković (2010). 

Den första dimensionen, volymvärde, delades upp i olika grupper med hjälp av en ABC-analys där 

inköpspriset på samtliga artiklar rangordnades efter dess procentuella andel av det totala artikelvärdet. 

Uppdelningen i tre klasser där klass A-artiklar stod för 80 %, klass B-artiklar stod för 15 % och klass C-

artiklar stod för 5 % av det totala inköpspriset.  

Den andra dimensionen, förutsägbarhet i efterfrågan, utgörs av en XYZ-analys. XYZ-analysen delar upp 

efterfrågan i jämn, som är lättare att förutspå, medel och helt slumpmässig vilket är svårare att förutspå. 

För att studera förutsägbarheten i efterfrågan studeras artikelns variationskoefficient. 

Variationskoefficienten 𝜗(𝑥) beräknas enligt: 

𝜗(𝑥) =
𝜎(𝑥)

�̅�
 

Där 𝜎(𝑥) = standardavvikelsen och �̅� = det aritmetiska medelvärdet. 

Gränserna för variationskoefficienten bestämdes med hjälp av en grupp experter. Resultatet av detta blev 

Tabell 54 nedan. Värdena som presenteras blev även kontrollerade av ytterligare experter för 

säkerställande av riktighet.  
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Tabell 54. Gränser för standardavvikelse taget från (Stoll et al., 2015) 

Kategori Beskrivning Villkor 

X Jämn efterfrågan 𝜗(𝑥) < 1,5 

Y Medel förutsägbarhet 1,5 ≤ 𝜗(𝑥) ≤ 3 

Z Slumpmässig efterfrågan 𝜗(𝑥) > 3 

 

Den tredje dimensionen, kritiskhet, kan delas in på många olika sätt. Kritiskheten skiljer sig från de andra 

två dimensionerna eftersom den inte kan ges ett numeriskt värde och beslut om vilken grad av kritiskhet 

som varje artikel har måste därför beslutas om på annat sätt.  Stoll et al. (2015) använder sig av en AHP-

modell tillsammans med en VED-analys för att klassificera enligt kritiskhet. VED-analys innebär en 

klassificering för kritiskhet för en artikel genom indelningen vital (Vital), essentiell (Essential) och önskvärd 

(Desirable). Stoll et al. (2015) beskriver dessa grupper som att V-artiklar är särskilt kritiska i en 

produktionsprocess om de inte finns tillgängliga, risker vid anskaffning tolereras därför inte. Dessa artiklar 

skall därmed finnas tillgängliga direkt. E-artiklar är inte alltid kritiska men däremot viktiga då avsaknaden 

av dem skulle kunna skapa problem i produktionen. Dessa bör därmed kunna levereras snabbt. D-artiklar 

finns tillgängliga på marknaden och medför inte en omedelbar risk för anläggningen om de inte skulle 

finns reservdelar när de går sönder. En AHP-modell gör det möjligt att kombinera både kvalitativa och 

kvantitativa aspekter vid beskrivandet av karaktäristika. Enligt Stoll et al. (2015) är en av dess störts styrkor 

att den kan ta hänsyn till flera typer av bedömningar, samtidigt som just subjektiva bedömningar också är 

dess nackdel eftersom de inte kan anses vara lika tillförlitliga. Dock blir dess resultat ofta realistiskt 

eftersom den kan ta hänsyn till olika aspekter med olika relativ vikt gentemot varandra. Det speglar även 

den komplexa verklighet som omgärdar beslutsproblemet. Flera författare använder AHP-modellen som 

verktyg för att bedöma artiklar enligt en VED-analys. Genom att sedan kombinera den med ett beslutsträd 

leder detta i förlängningen till att klassificeringen blir transparant och möjlig att följa.  

I ett första steg användes en grupp personer inom fallföretaget från olika avdelningar för att identifiera 

olika kriterier för kritiskhet. Dessa grupperades sedan till olika kluster som i sin tur slutade i sex stycken 

kriterier, nämligen; ledtid, felfrekvens, maskinprioritet, installationstid, utrustningstillgänglighet samt 

shift-planering. För att väga samman dessa kriterier för varje artikel och på så sätt kunna klassificera enligt 

VED, används en AHP-modell. AHP-modellen beskrivs med hjälp av ett noddiagram för att tydligt kunna 

illustrera beslutstagandet på ett transparant sätt.  

Varje kriterium har en indelning på vad som anses vara vitalt, essentiellt samt önskvärt. Med hjälp av AHP-

modellen vägs de olika kriterierna ihop parvis och samtliga kombinationer av indelningar på kriterierna 

ges därför ett slutligt beslut om kombinationen är en vital, essentiell eller önskvärd artikel.  

Som slutresultat återfinns därför en kub med tre dimensioner nämligen värde, förutsägbarhet i 

efterfrågan samt kritiskhet som ses nedan i Figur 40. Varje dimension är uppdelad i tre nivåer som 

tillsammans skapar 27 olika klasser som en artikel kan klassas in i. Dessa klasser kan samtliga styras olika 

eller så kan en del grupperas och styras liknande, beroende på vad som efterfrågas av fallföretaget.  
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Figur 40. Klassificeringsmodell enligt Stoll et al. (2015) 

 

Denna tredimensionella klassificeringsmodell är även intressant att studera ur ett 

lagerstyrningsperspektiv. Även om varje skild del skulle kunna styras individuellt finns det vissa likheter 

mellan olika grupper vilket gör att dessa kan hanteras liknande. Det första som Stoll et al. (2015) 

rekommenderar i denna tidskrift för de studerade artiklarna är om lagerhållning skall ske centraliserat, 

decentraliserat eller JIT, det vill säga minimal lagerhållning.  

De artiklar som Stoll et al. (2015) anser skall lagerhållas decentraliserat är V-artiklar, Z-artiklar samt C-

artiklar. V-artiklar eftersom de är mycket kritiska och därmed kräver en maximal servicenivå till kund och 

därför med fördel lagerhålls närmare kund. Z-artiklar eftersom dessa är svårförutsägbara vad gäller 

efterfrågan och därmed även felfrekvens och kan därför med fördel lagerhållas nära kund för att täcka 

eventuellt oförutsett behov snabbt. Till sist C-artiklar som rekommenderas att lagerhållas decentraliserat 

för att minska dess administrativa kostnader då deras låga värde inte motiverar merarbete samt att något 

höjda lagernivåer i och med decentralisering inte innebär stora summor i och med deras låga värde. 

Kombinationen V-Z-C-artiklar är därmed definitivt inte lämpade för centraliserad lagerhållning.  

Artiklar som istället lämpar sig för centraliserad lagerhållning är B-artiklar, E-artiklar samt Y-artiklar. B-

artiklar eftersom de är standardprodukter som ofta kan användas på flera olika anläggningar och är lätta 

att få tag på. E-artiklar eftersom de är tillräckligt kritiska för att behöva lagerhållning av företaget men 

inte tillräckligt kritiska för att befinna sig hos slutkunden direkt. Slutligen Y-artiklar eftersom dess 

fluktuerande efterfrågan behöver en lagerhållning, men eftersom de ändå har en konstant efterfrågan är 

de inte lika lämpade för en decentraliserad lagerhållning. Kombinationen B-E-Y-artiklar är därmed 

definitivt lämpade för centraliserad lagerhållning.  

Det finns även grupper av artiklar som inte lämpar sig för lagerhållning utan borde styras efter principen 

Just-In-Time (JIT). Det passar in på X-artiklar då dessa har en förutsägbar efterfrågan och därmed kan 

planeras som JIT-leveranser. Även A-artiklar passar JIT-leveranser eftersom de bör beställas efter 

kundorder för att minska kapitalbindningen. D-artiklar bör inte heller lagerhållas i onödan eftersom brist 
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på dessa inte innebär direkt risk för produktion eller kund som beställer denna. Dessutom är de tillgängliga 

på marknaden och därmed lättare att få tag på. Kombinationen X-A-D-artiklar är därmed särskilt lämplig 

för JIT-order.  

Förutom dessa lagerstyrningsstrategier föreslår även Stoll et al. (2015) lagerhållningsnivåer grundat på 

dessa klassificeringar. Dessa olika direktiv kan vara av tre sorter; inget lager, en på lager eller optimal 

orderkvantitet. Dessa grupper baseras på de grupper framtagna av Bošnjaković (2010). ”En på lager” 

tolkas då som den kvantitet som normalt beställs av kund för aktuell artikel, och måste därför inte 

innebära just kvantiteten ett i praktiken. Den optimala orderkvantiteten baseras på EOQ-formeln, även 

kallat Wilsonformeln. En kombinerad modell för att illustrera hur de olika grupperna kan lagerstyras 

illustreras nedan i Figur 41.  

 

 

Figur 41. Differentierad styrning enligt Stoll et al. (2015) 

Baykasoğlu, Subulan & Karaslan (2016)  
Baykasoğlu et al. (2016) har tagit fram en multikriterieanalys som grund för klassificering av reservdelar 

för ett textilföretag i Turkiet. Modellen grundas i fem kriterier som skall användas för klassificering där tre 

personers bedömningar vägs samman.  

Kriterierna som har valts ut för denna studie är dels kvalitativa dels kvantitativa. De kvalitativa kriterierna 

är hållbarhet, tillgänglighet, kritiskhet. De kvantitativa kriterierna är återanskaffningstid och årlig kostnad.  

Modellen konstruerades så att de kvantitativa kriterierna betygsattes separat av varje beslutstagare på 

en sjugradig skala. De kvantitativa kriterierna gavs de siffror som användes av de olika beslutstagarna. 

Beslutstagarna i sig rankades med hjälp av en styrelse för att deras åsikter skall kunna viktas olika 

beroende på det kriterium som avses. Sedan rankades även de fem olika kriterierna enligt viktigast till 

minst viktigast av de olika beslutstagarna. Detta gjordes med hjälp av en AHP-modell. Detta 

sammanställdes i en matris bestående av vektorer. Matrisen normaliseras sedan för att de olika 
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parametrarna skall bli jämförbara. Resultatet av detta blir att en ranking av reservdelarna, först enligt 

varje kriterium och som sedan kan vägas samman till en ranking av samtliga reservdelar från viktigast till 

minst viktigast. Utifrån denna skapas sedan grupperna A, B och C som klassisk ABC-klassificering, men på 

en grund som är mycket bredare än klassisk ABC.  

Modellen jämfördes med en klassisk ABC-analys och slutsats kunde dras att de hade många likheter, men 

att skillnaderna var tillräckligt stora för att det skulle vara fördelaktigt med en multikriterieanalys. 

Exempelvis klassades en del som C-artiklar i en klassisk analys, men som enligt multikriterieanalysen borde 

vara i klass A på grund av dess kritiskhet.  

Vid en implementering av denna metod gjordes vissa justeringar. I AHP-modellen ändrades 

hierarkiordningen beroende på att data kring vissa aspekter inte var tillräckligt tillförlitligt vilket innebär 

att dess vikt fick minskas i relation till andra parametrar.  
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Bilaga 6 – Sammanställning av de områden som framkommer i den 

fördjupade litteraturstudien 
  Klassificering Lagerstyrning  

Författare Kriterier 
Klassificerings-

modeller Klasser 
Lagerstyrnings-

metoder Osäkerhet 
Var 

lagerhållas 
Efterfråge-

fördelningar 

Mitchell (1962)   x x  x x 

Gelders & van Looy (1978) x x x x  x  

Segerstedt (1994)    x    

Nagarur et al. (1994)   x x x  x 

Vereecke & Verstraeten 
(1994) 

   x x   

Sani & Kingsman (1997)    x  x  

Huiskonen (2001) x x   x x  

Kennedy et al. (2001) x x  x  x  

Chang et al. (2005) x   x    

Boylan et al (2008)    x   x 

Porras & Dekker (2008) x x x x   x 

Cavalieri et al. (2008) x x  x   x 

Syntetos et al. (2009)   x x x  x 

Bošnjaković (2010) x x x x  x  

Jouni et al. (2011) x  x   x  

Bacchetti & Saccani (2012) x x  x    

Gao & Hao (2012) x  x     

Molenaers et al. (2012) x x x x x   

Basten & van Houtum 
(2014) 

    x   

Driessen et al. (2014) x   x    

Roda et al. (2014) x x      

Conceição et al. (2015)   x x   x 

do Rego & de Mesquita 
(2015) 

   x x   

Kareem & Lawal (2015) x  x     

Sarmah & Moharana 
(2015) 

x x x x    

Stoll et al. (2015) x x x x  x  

Baykasoğlu et al. (2016) x x x     

27 17 12 14 20 7 8 7 
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Bilaga 7 – Sammanställning av kriterier
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Bilaga 8 – Konvertering av beteckningar för lagerstyrningsmetoder 
 

Författare Författarens benämning Studiens benämning 

Segerstedt (1994) (S-1, S) (S-1, S) 

Nagarur et al. (1994) (S, c, s) (s, c, S) 

Sani & Kingsman (1997) (s, S) (s, S) 

Sani & Kingsman (1997) (T, R) (R, S) 

Kennedy et al. (2001) (s, S) (s, S) 

Kennedy et al. (2001) METRIC METRIC 

Kennedy et al. (2001) (q, r) (s, Q) 

Chang et al. (2005) (r, r, Q) (s, s, Q) 

Boylan et al. (2008) (s, Q) (s, Q) 

Porras & Dekker (2008) (S-1, S) (S-1, S) 

Porras & Dekker (2008) (s, nQ) (s, nQ) 

Cavalieri et al. (2008) (s, S) (s, S) 

Cavalieri et al. (2008) (S-1, S) (S-1, S) 

Cavalieri et al. (2008) METRIC METRIC 

Syntetos et al. (2008) (S, s) (s, S) 

Molenaers et al. (2012) (s, nQ) (s, nQ) 

Bacchetti & Saccani (2012) (Q, r) (s, Q) 

Bacchetti & Saccani (2012) (s, S) (s, S) 

Bacchetti & Saccani (2012) (T, R) (R, S) 

Bacchetti & Saccani (2012) (Q, r) (s, Q) 

Bacchetti & Saccani (2012) (s, S) (s, S) 

Driessen et al. (2014) (R, S) (R, S) 

Driessen et al. (2014) (R, S, S) (R, s, S) 

Driessen et al. (2014) (R, S, Q) (R, s, Q) 

Conceição et al. (2015) (s, nQ) (s, nQ) 

Conceição et al. (2015) (s-1, S) (S-1, S) 

do Rego & de Mesquita (2015) (s, nQ) (s, nQ) 

Sarmah & Moharana (2015) (s-1, S) (S-1, S) 
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Bilaga 9 – Grafer för FSN-klassificering 
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Bilaga 10 – Grafer för ABC-klassificering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


