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Förord 
Mina studier till civilingenjör i maskinteknik vid Luleå tekniska universitet avslutas i och med 
detta examensarbete. Arbetet har utförts på plats hos företaget samt mot de båda 
avdelningarna Industriell logistik och Produktionsteknik, LTU. 
 
Jag vill rikta ett tack till min handledare Rolf Forsberg, LTU, för hans synpunkter och stöd. 
Ett stort tack till Mårten Lund, uppdragsgivare och handledare HG AB, för ovärderligt stöd 
och hjälp med detta arbete. 
Slutligen vill jag tacka Christer Svensson samt avdelningen för rostfri tråd för deras hjälp och 
positiva inställning.  
 
 
Örebro den 5 februari 2004. 
 
 
 
 

 
Mathias Olofsson 
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Sammanfattning 
Företaget har några hundra anställda. Produktprogrammet omfattar fjädertråd i olika 
stållegeringar för tillämpningar som ställer mycket höga krav på vissa egenskaper. 
Produktionen sker huvudsakligen mot kundorder. 1999 infördes ett lager med standard 
artiklar av rostfri tråd som ett alternativ för direkt försäljning till kunder. Företaget har i 
september 2003 svårt att förutse när en försäljningsförändring från detta lager kommer att äga 
rum. Företaget har även problem med brist av vissa artiklar i lagret vilket medför utebliven 
eller minskad försäljning. 
 
Syftet med examensarbetet är att analysera styrningen av och försäljningen från lagret för 
rostfri tråd, samt föreslå förbättringar. Avgränsningar i examensarbetet är att endast 
styrningen av och förbrukningen från det rostfria standardlagret i Sverige analyserats. Ett 
begränsat antal hög, mellan och låg omsatta artiklar valdes ut för analys. Tillvägagångssättet 
har inledningsvis skett med informella intervjuer med anställda vid avdelningen för rostfri 
tråd, därefter följde litteratursökning, datainsamling och analysering, uppföljningsmöten med 
handledare och insatta personer samt diskussioner.  
 
Företaget rekommenderas att klassificera artiklarna i lagret enligt en ABC klassificering, så 
att fokus finns på rätt artiklar. 
Statistik över ledtider, leveranstider och förlorade ordrar på grund av för lågt lager saldo bör 
införas.  
Säkerhetslagrens storlek bör sättas utifrån den leveransservicegrad företaget vill erbjuda sina 
kunder.  
Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) bör även i fortsättningen agera som riktmärke för 
orderstorlekarna, dock bör de ingående parametrarna vara så aktuella som möjligt. 
En eller flera prognosmetoder bör införas i systemet för att bättre kunna förutspå förväntad 
försäljning.  
Rutiner och en systematisk kontakt med företagets största kunder bör införas så att en 
uppföljning av service, rätt artiklar finns i lager samt en bättre prognos om framtida 
förbrukning kan genomföras. 
För högförbrukande lagerartiklar kan man beställa upp till en satt lagernivå, då en �vanlig� 
produktionsorder till motsvarande dimension startas.  
I strävan efter att förbättra ledtider och service bör en enhetlig tidsterminologi användas. 
Företaget bör även införa någon form av nettobehovsplanering, täcktidsplanering eller 
beställningspunkt för halvfabrikatlagren.  
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Abstract 
The company have about 400 employees. The product range includes spring wire products in 
various alloyed steel materials for very demanding applications. The products are mainly 
produced against customer orders. In 1999 a stockroom with standardized articles of stainless 
wire was introduced as an alternative for direct sales. The company has in September 2003 
difficult to predict when a change in sales from this stock is going to happen. The company 
also have a problem with shortage for some of the articles in this stock, which brings a lack of 
or reduced sales.   
 
The purpose with this project is to analyse the control of and the sales from the stock with 
standardized articles of stainless wire, and suggest improvements.  
The project has the demarcation that only the control of and the sales from the stock with 
standardized articles of stainless wire in Sweden has been analysed. A limited number of 
articles with a high, medium and low turnover has been chosen for analyse. 
In the beginning of the project a number of informal interviews with employees with the 
department of stainless wire were conducted, there after followed search in literature, 
collection of data and analyzing, follow up meetings and discussions with supervisors and 
peoples with knowledge of the project.     
 
The company is recommended to classify the articles in the stock according to an ABC 
classification, so that they get a focus on the right articles. 
Statistics over lead-times, delivery times and lost orders because of a too low stock should be 
introduced.  
The safetystocks size should be controlled according to the degree of service the company 
would like to offer their customers.  
The economic order quantity formula should even in the future act as a target of the 
orderquantities, though should the values that are used in the formula be as current as 
possible. 
One or more methods of forecasts should be implemented in the system for a better prediction 
of anticipated sales.  
Routines and a systematic contact with the company�s biggest clients should be introduced so 
that a follow up of service, right articles are in stock and a better prognosis of anticipated 
sales could be done.      
For articles with a high turnover could orders up to a fixed level be started when an 
�ordinary� order for the same dimension is started.   
With the ambition of improve lead-times and service a uniform time terminology should be 
used. 
The company should also introduce some form of material requirement planning or cover-
time planning for the semi-manufacture stocks. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företaget har några hundra anställda. Produktprogrammet omfattar fjädertråd i olika 
stållegeringar för tillämpningar som ställer mycket höga krav på vissa egenskaper, såsom 
utmattningshållfasthet och ytfinhet. Tillämpningarna är främst ventilfjädrar, kolvringar, 
fjädrar i bränsleinsprutningssystem och transmissionsapplikationer. I viss utsträckning 
tillverkas kompletta fjädrar, bland annat ventilfjädrar och fjädrar till bromskomponenter. 
Kunderna är världens tillverkare av fjädrar till förbränningsmotorer och vissa 
motortillverkare. Produktionen sker i Sverige och USA. Företaget som normalt förkortas HG 
AB och benämns vidare HG, har en världsmarknadsandel på ca 30 % för huvud produkten. 
HG är uppdelat i fyra olika affärsområden, vilka är Oljehärdad tråd, platt och profilerad tråd, 
fjäder samt rostfri tråd. Produktionen sker huvudsakligen mot kundorder.  
 
1999 infördes ett lager med standardartiklar av rostfri tråd som ett alternativ för direkt 
försäljning till kunder, efter att en informell undersökning visat att företagets dåvarande 
kunder ansåg att leveranstiden för dessa artiklar var för lång. 

Företaget har i september 2003 svårt att förutse när en försäljningsförändring från detta lager 
kommer att äga rum. HG har även problem med brist av vissa artiklar i lagret vilket medför 
utebliven eller minskad försäljning. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att analysera styrningen av lagret för rostfri tråd, analysera 
försäljningen, samt föreslå förbättringar.  

1.3 Avgränsningar 
Jag har endast tittat på styrningen och förbrukningen från det rostfria standardlagret i Sverige, 
dock ger modellen förslag av sådan karaktär att de även går att applicera på styrningen av 
andra lager. Ett begränsat antal hög, mellan och låg omsatta artiklar valdes ut för analys och 
simulering. Styrningen av det rostfria standard lagret gäller kommunikationskedjan från det 
att order kommer in tills dess att den levereras, hur lagret regleras samt endast de utvalda 
artiklarna.  

1.4 Målgrupp 
Rapporten riktar sig främst till personer inom avdelningen för rostfri tråd, HG AB, men även 
till personer som vill lära sig mer om ämnet lagerstyrning.  
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2 Metod 
Följande avsnitt beskriver den metod som användes för att genomföra examensarbetet. Syftet 
med avsnittet är att beskriva tillvägagångssättet samt motivera de val som genomförts. 

2.1 Datainsamling 
Data för lagret under de senaste fyra åren samlades in med hjälp av erfaren och kunnig 
personal på företaget, större delen togs ur företagets datasystem.  

2.1.1 Val av artiklar 
Det rostfria standardlagret innehåller i september 2003, 34 stycken olika dimensioner/artiklar. 
10 stycken artiklar har valts ut för analys. Valet av artiklar baserar sig på hur stor del av den 
totala försäljningen under 2003 till och med vecka 39 artiklarna stod för, och kan delas in i 
grupper om hög-, mellan- och lågomsatta artiklar.  

2.2 Litteratursökning 
En litteraturstudie genomfördes tidigt i början av projektet för att få en djupare förståelse för 
de olika ingående delarna i styrningen av lagret samt för att generera uppslag och stärka dom 
förslag till förändringar som utarbetats i examensarbetet. 

2.3 Intervjuer 
För att få en helhetsbild av hur styrningen av lagret samt rostfria avdelningen som helhet 
fungerar i september 2003, utfördes i inledningen av examensarbetet ett antal informella 
intervjuer med personer på avdelningen för rostfri tråd.  

2.4 Reliabilitet och Validitet 
Informationen som använts i arbetets kvantitativa studier är framtaget ur företagets 
affärssystem, samt sådan information som dagligen används och är framräknad av erfaren och 
kunnig personal. De kvalitativa studierna baseras på information som i större grad är under 
påverkan av personliga åsikter, vilket bör tas i beaktning.  

2.5 Själv- och källkritik 
Arbetet skrevs under en begränsad tidsperiod varpå tydliga krav på arbetets avgränsningar 
ställdes. Följaktligen studerades enbart en begränsad mängd material. Data över lagernivå 
finns endast dokumenterat i företaget affärssystem från och med vecka 19 år 2003. Jag 
väntade därför så länge som möjligt med att analysera dessa data för att få med så många 
veckor som möjligt i analysen, vilket gjorde tiden än mer knapphändig för denna analys. En 
mer heltäckande analys av hela försäljningen av rostfritråd skulle möjligen ge företaget en 
större grund att basera beslut som berör arbetsgången på.  
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3 Teori 
Kapitlet behandlar de teorier som har använts i examensarbetet. Vidare presenteras ett flertal 
teorier för att läsaren skall få en bredare kunskap om området lagerstyrning. 

3.1 Lager generellt 
Det finns generellt ett flertal typer av lager för ett tillverkande företag. 
Företag håller lager för att: 

• Möta beräknad efterfråga. 
• Utjämna produktionen. 
• Skilja produkter från produktionskedjan  
• Förhindra brister. 
• Ta fördel av ordercykler. 
• Skydda sig mot prishöjningar. 
• Tillåta operationer. 

[Stevenson] 
 
Otillräcklig styrning av lager kan resultera i såväl under- som över lagring av artiklar. Under 
lagring resulterar i missade leveranser, förlorade försäljningar, missnöjda kunder och 
flaskhalsar i produktionen. Överlagring medför ökade kostnader såsom ökad kapitalbindning, 
ökad lagerhantering, större lageryta med mera. Det finns två huvudsakliga mål med 
lagerstyrning. Ett är att maximera kundservicen ( ha rätt vara i rätt mängd på rätt plats i rätt 
tid.) Den andra är att minimera kostnaderna. Dessa två mål är generellt i motsatts till 
varandra. 
 
Vid styrning av lager finns det två grundläggande funktioner: 
En är att etablera ett inventerings system för artiklar i lagret. Den andra är att fatta beslut om 
hur mycket som skall beställas och när det skall beställas.  
 
För att styra lagren effektivt är det nödvändigt för ledningen att ha följande: 

• Ett system för att hålla reda på aktuellt lager och ordrar. 
• En tillförlitlig prognos över efterfrågan vilket inkluderar en indikation om eventuellt 

prognosfel. 
• Kunskap om ledtider och variationer i ledtider. 
• En bra uppskattning över lagerhållningskostnader, orderkostnader, och bristkostnader. 
• Ett klassifikationssystem över lager artiklar. 

[Stevenson] 
 
Djupare beskrivning av behoven. 

• Ett inventerings system kan vara periodisk eller kontinuerlig. 
 
• Då lager används för att möta efterfrågebehoven, är det nödvändigt att ha pålitliga 

uppskattningar av mängden och timingen över efterfrågan. Likvärdigt är det viktigt att 
veta hur lång tid det tar för order att bli levererade. Ytterligare är det nödvändigt att 
veta i vilken utsträckning efterfrågan och ledtiden varierar. Ju större variation i 
efterfrågan desto större är behovet av mera lager för att försäkra sig mot brister mellan 
leveranser. 
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• Lagerhållningskostnader relaterar till att fysiskt hålla artiklar i lager. De inkluderar 
ränta, försäkring, värdeminskning, förslitning, spill, sönderslaget gods, huskostnader 
(värme, ljus, hyra, säkerhet) med mera. Lagerhållningskostnader inkluderar även 
tillfälle kostnader förknippade med att ha tillgångar uppbundna i lager som hade 
kunnat användas någon annanstans. Vikten och storleken av de olika behoven beror på 
produkten och är inte alltid linjärt beroende. Orderkostnader är kostnader förknippade 
med att beställa och ta emot artiklar till lagret, såsom uppställningskostnader och 
administrativa kostnader. Bristkostnader uppstår då efterfrågan är större än det 
befintliga lagret. Kostnaden kan inkludera tillfälle kostnader över att inte få sälja, 
tappat kundförtroende, straffavgifter för förseningar och liknande kostnader. 

 
• En viktig synvinkel av lagerstyrning behandlar det faktum att alla artiklar som hålls i 

lager inte är lika viktiga med hänsyn till pengar investerade, vinstpotential, 
försäljningsvolym och bristavgifter. 80/20 regeln gäller oftast, det vill säga 20 % av 
totala antalet artiklar står för 80 % av kostnaderna/värdet.  
 

 
ABC-analys  
Det går att klassificera artiklar (och kunder) enligt vikten av deras betydelse, vanligtvis 
antal kronor per år (värde i kronor per artikel gånger årlig användnings takt) och rikta sin 
styrnings energi därefter. Tre klasser används vanligtvis: A (väldigt viktig), B (något 
viktig) och C (minst viktig). Antal klasser och vikt varierar från företag till företag, 
generellt med tre klasser svarar klass A mot 5-10 % av antalet artiklar (kunder) i lagret 
men ungefär 60-70 % av omsättningen. Klass C artiklar står för cirka 60 % av det totala 
antalet artiklar (kunder) men endast cirka 15 % av omsättningen.  
ABC-klassificering kan göras utifrån ett eller flera kriterier, dock ger en klassificering 
baserat på flera utvärderingskriterier i många fall en bättre styrning än då endast ett 
kriterium används. Vilka dessa kriterier och grupperingar är, är specifikt från fall till fall.  
En form av flerkriterieanalys är en uppdelning av sortimentet eller kunderna i omsättning 
och lönsamhet. Ett vanligt problem är att stora kunder pressar priset hårt och kräver 
speciell uppmärksamhet, vilket kan leda till dålig lönsamhet. Å andra sidan kan en stor 
kund vara av godo trots tveksam lönsamhet eftersom en stor kunds volym ger en större 
bas i verksamheten.  
Exempel på kriterier (förutom ovan nämnda) kan vara: beroende artiklar, strategiskt 
viktiga artiklar, potentiella storkunder med flera. 
[Aronsson][Edlund][Stevenson][Wild] 

 
Exempel: 
Gruppering efter värdet av årsförbrukningen/försäljningen. 
Grupp A består av de artiklar som har högst lagervärde över året. Gruppen kan svara mot 
bara till exempel 10 % av antalet artiklar, men hela 60 % av det totala lagervärdet. För 
artiklar i denna grupp fyller man på relativt ofta och tillåter en relativ hög risk för brist, 
allt för att minska kapitalbindningen. Här kan det vara lämpligt att använda ett 
beställningsnivåsystem och att försöka göra noggranna prognoser. 

 
Grupp B utgör en mellangrupp av artiklar som har lägre lagervärde än grupp A, men 
högre än i grupp C. Gruppen kan omfatta till exempel 30 % av antalet artiklar och 30 % av 
lagervärdet. För artiklar i denna grupp förenklar man analysen, beställer mer sällan men 
tillåter en lägre risk för lagerbrist. Man använder beställningsnivåsystem eller 
periodsystem. 
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Grupp C omfattar större delen av artiklarna men en liten del av lagervärdet, till exempel 
förhållandet 60/10. För gruppen tillåts relativt stort säkerhetslager (låg 
lagerhållningssärkostnad), man gör få beställningar per år och använder ett 
periodinspektionssystem.[Edlund] 

3.2 Beskrivande statistik  

3.2.1 Normalfördelning 
I tillämpningar gäller ofta att stokastiska variabler kan uppfattas som summan av många 
stokastiska variabler. I sådana fall är normalfördelningen en lämplig stokastisk modell.  
 
Definition: Utfallet i ett slumpmässigt försök i form av ett reellt tal, betraktat innan försöket 
är utfört, kallas stokastisk variabel. 
 
Vid fallet med försäljning till slutförbrukande kund (som i försäljningen från det rostfria 
standardlagret), finns alltid en viss slumpmässighet med. Dock kan graden och vikten av 
denna slumpmässighet variera, och idealfallet är att man alltid vet vad och när kunden 
kommer att köpa. I denna rapport utgår jag från att fallet i nuläget (hösten 2003) är att 
köpbeteendet inte är helt känt (del av syfte med examensarbetet), således kan den data om 
försäljningen som används i examensarbetet förväntas tillhöra stokastiska variabler. 
 
Om den stokastiska variabeln ξ har frekvensfunktionen: 
 

f(x)= )2/()( 22

2
1 σµ

πσ
−− xe      (3.1) 

säger vi att ξ är normalfördelad med parameter µ och σ.  
Där: 
-∞<µ<∞ 
σ<0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
Frekvensfunktionen är symetrisk kring µ.[Vännman] 
 
 

f(x) 

x 

µ-3σ  µ-2σ   µ-σ       µ      µ+σ   µ+2σ   µ+3σ 

Figur 3.1 Frekvensfunktionen för en normalfördelning
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3.2.2 Standardavvikelse 
Ett mått på hur långt värdena i genomsnitt ligger från medelvärdet, x . 
 
Måttet använder följande formel: 
 

σ=
)1(

)( 22

−
−∑ ∑

nn
xxn

     (3.2) 

Där: 
σ= Standardavvikelsen för den stokastiska variabeln. 
n= Antalet värden. 
x= Observations värdena. 
Spridningen ökar med σ. 

3.2.3 Varians 
Är 2σ , det vill säga standardavvikelsen i kvadrat. Om man ser sannolikhetsfördelningen som 
en massfördelning så svarar variansen mot tröghetsmomentet för denna fördelning. 
 
(Då s och s2 används menas spridningsmått för ett statistiskt material) [Vännman]  

3.2.4 Toppighet 
Toppighet karaktäriserar relativ toppighet eller platthet för en fördelning jämfört med normal 
fördelning. Positiv toppighet indikerar en relativt toppig fördelning. Negativ toppighet 
indikerar en relativt platt fördelning. 
Toppighet definieras som:  
 

)3)(2(
)1(3

)3)(2)(1(
)1( 24

−−
−−




















 −
∑

−−−
+

nn
n

s
Xxj

nnn
nn   (3.3) 

där:  
s är standardavvikelsen för urvalet.  
 
Exempel 
Vid användande av beräknings programmet Microsoft Excel:  
TOPPIGHET(3;4;5;2;3;4;5;6;4;7) returnerar -0,1518 

3.2.5 Snedhet 
Anger hur asymmetrisk en fördelning är runt ett medelvärde. Positiv snedhet tyder på en 
fördelning med en asymmetrisk sida som utökas mot mer positiva värden. Negativ snedhet 
tyder på en fördelning med en asymmetrisk sida som utökas mot mer negativa värden. 
Ekvationen för snedhet är definierad som:  

3)(
)2)(1( s

XXj
nn

n −
∑

−−
     (3.4) 

 
Exempel 
Vid användande av beräknings programmet Microsoft Excel: 
SNEDHET(3;4;5;2;3;4;5;6;4;7) ger resultatet 0,359543 
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3.2.6 Konfidens 
Om man till exempel beställer en vara på postorder, kan man med en viss konfidensnivå 
avgöra tidigaste och senaste leveransdatum. 
 
Alfa är signifikansnivån som används för att beräkna konfidensnivån. Konfidensnivån är 
100*(1 - alfa)%, eller med andra ord, ett alfa på 0,05 anger en konfidensnivå på 95 procent. 
Standardavvikelse är populationens standardavvikelse för dataområdet. Storlek är 
stickprovsstorleken 
Om vi utgår från att alfa är lika med 0,05, måste vi beräkna området under 
standardnormalkurvan som är lika med (1 - alfa), eller 95 procent. Detta värde är ± 1,96. 
Konfidensintervallet är därför:  








±
n

X σ96.1      (3.5) 

Exempel 
Vi utgår från att vi observerar att i vårt stickprov, som omfattar 50 pendlare, är den 
genomsnittliga restiden till arbetet 30 minuter. Populationens standardavvikelse är 2,5. Vi kan 
till 95 % vara säkra på att populationens medelvärde är intervallet: 
 








±
50
5,296.130      (3.6) 

eller: 
Vid användande av beräknings programmet Microsoft Excel 
(KONFIDENS(alfa;standardavvikelse;storlek), returnerar konfidensintervallet för en 
populations medelvärde): 
KONFIDENS(0,05;2,5;50) ger 0,692951. Med andra ord så är den genomsnittliga restiden till 
arbetet 30 ± 0,692951 minuter, eller 29,3 till 30,7 minuter. 
 

3.2.7 Variationsvidd 
Beskriver vidden på datamängden och är således: 
 
Variationsvidd = Maximaltvärde � Minimaltvärde    (3.7) 

3.3 Efterfrågemönster 
Dom upprepade observationerna av efterfrågan för en produkt eller tjänst i deras turordning, 
bildar ett mönster känt som en tidsserie. De fem grundläggande mönstren för de flesta 
efterfrågetidsserier är: 
 

1. Horisontell, fluktuation av data runt ett konstant medelvärde. 
2. Trend, ett systematiskt ökande eller minskande av medelvärdet av serien över tiden. 
3. Säsong, ett repeterbart mönster av ökande eller minskande av efterfrågan, beroende på 

tiden på dagen, vecka, månad eller säsong. 
4. Cyklisk, en mindre förutsägbar gradvis ökning eller minskning i efterfrågan över 

längre perioder av tid. 
5. Slumpmässig, en oförutsägbar variation i efterfrågan. 

[Krajewski]  
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3.4 Prognosmetoder 
Den framtida efterfrågan är sällan eller aldrig helt känd, för att kunna styra ett lager blir man 
därför beroende av en eventuell bedömning av hur stor efterfrågan kommer att bli under den 
närmaste tiden. Vid prognostisering görs, som ofta också vid andra problemställningar en 
avvägning mellan kostnad och värde. Värdet av ytterligare förbättrad prognos måste ställas 
mot kostnaden för att erhålla förbättringen. I många praktiska situationer visar det sig att 
kostnaden snabbt ökar från att erhålla en ganska enkel prognos till att erhålla en mer 
sofistikerad prognos. En förbättrad prognos som likväl kan innehålla felaktigheter. [Axsäter] 
[Segerstedt] 
 
Typiskt för prognosmetoder som lämpar sig för lagerstyrning är att de avser en ganska kort 
tidshorisont, man behöver sällan se mer än ett år framåt i tiden. Två typer av prognosmetoder 
är då intressanta: extrapolation av historiska data samt prognoser som baseras på olika 
underliggande orsaker. Vid extrapolation av historiska data baserar man prognosen på tidigare 
efterfrågan, och använder sig av statistiska metoder som är grundade på tidserieanalys. 
Extrapolation av historiska data är det vanligaste sättet att få fram kortsiktiga prognoser, och 
kan med fördel inkluderas i ett datorbaserat lagerstyrningssystem. Rimlig genomsnittlig ålder 
på den data som används som prognosunderlag är tre till tio månader. 
Det vanligaste sättet att utföra en prognos som baseras på olika underliggande orsaker är att 
manuellt bedöma vikten av dessa. [Axsäter] 

3.4.1 Känsla/erfarenhets tekniker 
Prognoser som grundar sig på en känsla eller erfarenheter av försäljare och/eller en grupp 
människor bör begränsas till situationer då olika speciella faktorer påverkar efterfrågan, och 
då endast vara en extrapolation av tidigare data. Exempel på sådana faktorer kan vara: 
prisförändringar, annonskampanjer, nya produkter samt nya lagar och förordningar. [Axsäter]  
 
Dessa prognoser kan vara bra vid planering på mycket lång sikt, då inte tid finnes att göra 
någon djupare prognos eller för att justera kvantitativa prognoser då deras prognosfel är stort 
och beslutsfattaren har viktiginformation och stor erfarenhet. Dessa metoder kräver stor 
mänsklig interaktion och kostar därefter.[Krajewski] [Segerstedt] [Stevenson] 

3.4.2 Flervariabeltekniker 
Om den variabel man vill prognostisera står i ett beroende förhållande till en eller flera andra 
variabler som är lättare att prognostisera, kan man med en regressionsanalys bedöma de 
samband som erfordras för att ställa rätt prognos. Denna metod kräver stora resurser och kan 
vara svår att tillämpa då sambanden inte är givna. Ett exempel på regressionsanalys kan vara: 
hur förhåller sig försäljningen från lagret till försäljningen i övrigt. 

3.4.3 Envariabeltekniker 
Glidande medelvärde 
De senaste n perioderna används som prognos. 
Exempel: 
 

Pt = 
n

n-t3-t2-t1-t X  X  X  X +…+++     (3.8) 

Där: 
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Pt = prognos för period t 
Xt-1 = verkligt utfall för period t-1 
 
Ett riktvärde på antalet perioder som bör användas kan räknas fram enligt: 
n=2Ng+1 
Där Ng är genomsnittliga åldern på den data som behandlas. 
Ng= (0+2�+n-1)/n  
Ng=(n-1)/2 
 
Antalet perioder som i praktiken är rimligt är: 
Vid månadsvisa perioder: 

217 ≤≤ n  
Vid veckovisa perioder: 

8024 ≤≤ n  
 
Desto fler mätvärden som används desto långsammare anpassar sig det glidande medelvärdet 
till en systematisk förändring. En avvägning måste alltså göras för att avgöra hur mycket en 
slumpmässig variation skall få påverka medelvärdet. 
 
Viktat glidande medelvärde 
De ingående värdena tilldelas en vikt, som tillsammans ger värdet 1. 
Exempel:  
Prognosen P för perioden t blir: 
Pt = 0,5*Xt-1 + 0,3*Xt-2 + 0,2*Xt-3    (3.9) 
Där: 
Xt-1=verkligt utfall i perioden t-1 
[Axsäter] [Krajewski] [Segerstedt] [Stevenson] [Weiss] 
 
Exponentiell utjämning 
Exponentiell utjämning är en metod som beräknar ett medelvärde för efterfrågan genom att ge 
olika vikter till färska och äldre efterfrågedata. Det är den mest frekvent använda 
prognosmetoden, på grund av sin enkelhet och den relativt lilla mängden data som krävs för 
att använda den. 
 
Ekvationen för prognosmetoden är: 
Pt+1=αDt + (1-α)Pt  
= α(efterfrågan den här perioden) + (1-α)(prognosen beräknad förra perioden) (3.10) 
 
Där: 
Pt= Prognosen för perioden t 
Dt= Efterfrågan för perioden t 
α= Utjämningsparametern  
 
Utjämningsparametern α har ett värde mellan 0 och 1. Ett större värde på α innebär att det 
viktade medelvärdet kommer att väga information från närtid tyngre än värden från perioder 
längre bak i tiden.  
 
Ett riktvärde på α kan räknas fram enligt: 
α=1/(Ne+1) 
Där Ne är genomsnittliga åldern på den data som behandlas. 
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Ne =0α+1α(1-α)+2α(1-α)2+3α(1-α)3�+nα(1-α)n 
Ne=(1/α)-1 
Rimliga värden på α i praktiska tillämpningar är: 
Vid månads visa perioder: 

3,01,0 ≤≤ α  
Vid veckovisa perioder: 

08,0025,0 ≤≤ α  
 
Större värde på α stärker den senaste efterfrågan och ger ett snabbare gensvar för förändringar 
av medelefterfrågan. Ett mindre värde på α ger en stabilare prognos. 
 
Exponentiell utjämning med trend 
Denna prognosmetod är bra då trender finns. 
Ekvationen för prognosmetoden är: 
Pt+1 = At + Tt      (3.11) 
Där: 
At = α (efterfrågan denna period) + (1-α)( medel + trend uppskattad förra perioden) 
= αDt + (1-α)(At-1 + Tt-1)     (3.12) 
 
Tt = β(medel denna period � medel föregående period) + (1-β)(trend föregående period) 
= β(At � At-1) + (1-β)Tt-1     (3.13) 
 
Pt+1 = Prognosen för period t+1. 
At = Exponentiellt utjämnat medel av serien i period t. 
Tt = Exponentiellt utjämnat medel av trenden i period t. 
α = Utjämnings parametern för medlet, med ett värde mellan 0 och 1. 
β = Utjämnings parametern för trenden, med ett värde mellan 0 och 1. 
Dt= Efterfrågan period t. 
[Krajewski] 
 
För att finna rätt värde på α och β kan man systematiskt ändra dessa värden till dess att 
prognosfelet är minst. Problemlösaren i Excel går också att använda till detta ändamål.  
 
Crostons metod 
1972 presenterade J. D. Croston en metod som i första hand syftar till att prognostisera 
artiklar med låg efterfrågan. Croston delar upp prognosen i två delar som endast uppdateras 
vid uttag: 
1. Prognostisering för tid mellan uttag 
2. Prognostisering av kvantitet 
Vid varje uttag uppdateras både prognosen för tid till föregående order samt uttagsstorleken. 
Prognoserna beräknas med hjälp av exponentiell utjämning. 
 
Modifierad Croston 
Crostons idé har här vidareutvecklats. Istället för att göra två skilda prognoser har Anders 
Segerstedt, docent vid avdelningen för Industriell logistik, Luleå Tekniska Universitet, en 
annan idé. Segerstedt föreslår att man skall slå samman de två prognoserna för att få en unik 
variabel. I denna modifikation av Crostons idé delas uttagsstorleken med tiden från 
föregående uttag och en ny efterfrågetakt beräknas. Även i denna modifikation gäller att 
uppdatering av prognosen endast sker vid uttag men en skillnad är att om flera uttag sker 
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under samma dag slås dessa ihop och prognosen uppdateras endast en gång den aktuella 
dagen. Även här sker prognosberäkningar med hjälp av exponentiell utjämning. 
Ekvationen för prognosmetoden är: 
 

( ) t
tt

t
t P

TT
XP αα −+








−

=
−

+ 1
1

1     (3.14) 

Där: 
Pt+1=Prognosen för perioden t+1 
Xt=Uttag perioden t 
Tt=Aktuell tidsperiod 
Tt-1=Föregående tidsperiod med uttag  
 
Naiv prognos 
Prognosen för nästföljande period är densamma som uttaget för perioden innan. 
Ekvationen för prognosmetoden är: 
Pt+1 = Xt      (3.15) 
Där: 
Pt+1=Prognosen för perioden t+1 
Xt=Uttag perioden t 

3.5 Prognosfel 
För att kunna dimensionera ett säkerhetslager måste man ha en bild av prognossäkerheten, det 
vill säga de fel som prognoserna normalt är behäftade med. Prognosfelet är differensen mellan 
prognostiserad efterfråga och verklig efterfråga för en given period.  
Exempel: 
Et = Dt - Pt      (3.16) 
Där: 
Et = Prognosfel för period t. 
Dt = Verklig efterfrågan för period t. 
Pt = Prognos för period t. 
 
Prognosfelet över flera perioder är dock mera intressant. [Edlund] 
En bra prognosmodell bör ge små prognosfel. 
Prognosfel kan vara av två slag, slumpmässiga och systematiska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5 (a) Endast slumpmässiga prognosfel, (b) systematiska och slumpmässiga fel.  
 
Genom att mäta prognosmodellens noggrannhet kan man tillsammans med andra faktorer få 
underlag att välja mellan alternativa prognosmodeller, få en uppfattning om osäkerheten i 
modellens prognoser samt följa upp gjorda prognoser. 

(a) 

(b) 

Dt-Ft0    bias 
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Prognosfel kan uppstå av flera orsaker: 

• Mätfel 
• Slumpmässig variation 
• Felaktig prognosmodell 
• Ändrade förutsättningar 

3.5.1 Medelsumma av prognosfel (AFE) 
AFE = Σ Et/n      (3.17) 
Medelsumma av prognosfel är användbart för att se om prognosmetoden har en tendens att 
ofta ligga över eller 
under den verkliga efterfrågan. Om prognosmetoden har en tendens att generera 
prognoser som ofta är större än den verkliga efterfrågan så kommer den medelsumman att öka 
och öka (i detta fall negativt). 

3.5.2 Medelkvadratfel, MSE (Mean Square Error) 
 

n
E

MSE t∑=
2

     (3.18) 

Medelkvadratfel mäter genomsnittlig kvadrerad avvikelse från förväntat värde (noll). Stora 
avvikelser �bestraffas� relativt sett hårdare än små avvikelser. 

3.5.3 Mean Absolute Deviation, MAD 
MAD  beskriver medelvärdet av prognosfelet, utan att ta hänsyn till om prognosen var 
större eller mindre än den verkliga efterfrågan. 
 

n

E
MAD

n

t
t∑

== 1      (3.19) 

 
MADt = α Et  + (1-α)MADt-1    (3.20) 
 
MADt har fördelen att mindre historisk data måste behållas för varje beräkning. Små värden 
på α, cirka 0,1, används ofta för att jämna ut effekterna av närliggande fel relativt till det 
förflutna.  

3.5.4 Standardavvikelse 
Standardavvikelsen, σ, är ett mått på vilken spridning som uppvisas av prognosfelen och 
beräknas enligt: 
 

( )
1

2

−
−

= ∑
n

EEtσ      (3.21) 

 
En alternativ användning av måttet finns upptaget i Beskrivande statistik 3.2.2 
Standardavvikelse. 
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För normalfördelade slumpvariabler gäller: 

MADMAD *25,1
2

≈= πσ     (3.22) 

 

3.5.5 Mean Absolute Percent Error, MAPE 
MAPE relaterar prognos felen till nivån av efterfrågan och är användbar för att få ett bra 
perspektiv på prognosen. 
 

n
D
E

MAPE t

t 100
∑

=         (utryckt i procent)   (3.23) 

 

3.5.6 Spårsignal 
En spårsignal är ett mätvärde som indikerar om prognosmetoden som används korrekt 
förutspår verklig förändring i efterfrågan. Spårsignalen mäter värdet av CFE i en viss period 
och sätter detta i relation till det rådande värdet på MAD enligt: 
 

Spårsignal = 
tMAD

AFE       (3.24) 

 
För varje period uppdateras värdena på MAD och CFE, och spårsignalen jämförs med ett 
förutbestämt värde, normalt 0,6-0,7, för att kunna konstatera att prognosmetoden fortfarande 
fungerar bra. 
 
En spårsignal är speciellt användbar då prognossystem är datoriserade, då de larmar 
användaren när prognosen är långt från önskade nivåer. Studier under de senaste 20 åren har 
visat att kombinerade prognoser från flera källor ofta producerar bättre prognoser. 
Kombinerade prognoser är prognoser som tar medelvärdet av oberoende prognoser, baserade 
på olika metoder eller olika ingångs data eller båda. [Krajewski] 

3.6 Orderkvantiteter 

3.6.1 Kvadratrotsformeln  
Kvadratrotsformeln brukar även kallas Wilsonformeln uppkallad efter R. H. Wilson som på 
1930-talet beskrev modellen i en tidskrift för ekonomer. Den borde kanske kallas 
Harrisformeln efter F. W. Harris som var den som först publicerade modellen 1913 i en 
facktidskrift för fabrikörer. Formeln används för att identifiera den orderstorlek, EOQ 
(Ekonomisk Order Kvantitet), som kommer att minimera den totala årskostnaden för att hålla 
lager och beställa till lagret. 
 
Formeln bygger på följande förutsättningar och antaganden: 

• Efterfrågan är konstant och kontinuerlig. 
• Ordersärkostnader och lagerhållningskostnader är konstanta. 
• Orderkvantiteten behöver inte vara ett heltal. 
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• Hela orderkvantiteten levereras in på en gång till lagret. 
• Inga brister är tillåtna. 
 

I verkligheten är det få situationer som är så idealiserade. EOQ modellen är dock ofta en 
hyfsad första approximation av medelstorleken på ordrarna, även då en eller flera av 
antagandena inte uppfylls. Anledningen är att fel tenderar att ta ut varandra och kvadratroten 
reducerar effekten av felet. [Axsäter] [Krajewski] [Stevenson]  
 
Exempel: 
 

Pp
FCEOQ an

*
**2=

 (3.25) 

Där: 
C= Ordersärkostnad. 
Fan=Årlig beräknad efterfråga. 
p=Lagerhållningssärkostnadsränta. 
P=Pris på artikeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen modell ger bättre information än vad kvaliteten på den informationen som stoppas in i 
modellen tillåter. Om lagerhållningssärkostnaden överskattas blir till exempel 
påfyllningskvantiteten den motsatta. Effekterna av över-, respektive underskattningar kan tas 
fram via en känslighetsanalys, det vill säga systematiskt förändra parametrarnas värden och 
studera effekten på påfyllningskvantitet, lagersärkostnader, servicegrad med flera. Det visar 
sig vara vanskligt att analysera en parameter i taget. I de flesta fall är Ctot (totala 
lagersärkostnaden) relativt okänslig för förändringar i såväl q (orderstorlek) som 
parametervärderna. Det beror på att totalkostnadskurvan, Ctot (q) i Figur 3.2 är relativt �platt� 
i botten. Trots detta bör man fundera på kombinations effekter (över/underskattningar). 
Detta talar också för att man hellre bör redovisa �optimal� påfyllningskvantitet som ett 
intervall exempel. 900<EOQ<1200, än som ett bestämt tal till exempel EOQ = 1000. 
(Siffrornas magi gör att vi människor tenderar att ta ett enstaka värde som säkert, särskilt om 
det ges med många decimaler). [Edlund] 

Kvantitet 

Kostnad 
Totalkostnad 

Figur 3.2 Kostnaderna som funktion av påfyllningskvantiteten.
                   Den översta kurvan, Ctot (q), är summan av de två undre  

Påfyllningssärkostnad 

Lagerhållningssärkostnad 
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3.6.2 Återfyllnadsnivå 
När det är dags att beställa kan man titta på hur stor förbrukningen varit sedan den senaste 
beställningen, täcktiden, och beställa samma mängd. Beställningsmängden Q blir således 
Q=DTBO (TBO, Time Between Orders). Det innebär i praktiken att man fyller upp lagret till en 
och samma nivå, återfyllnadsnivån (om man bortser från att förbrukningen kan stiga eller 
sjunka under ledtiden från beställningen till inleverans). 
 
Återfyllnadsnivån, RL (Replenishment Level), blir med SS (säkerhetslagret) enligt följande: 
RL=SS + DTBO(medel)      (3.26) 
[Aronsson] 

3.6.3 Behovet genererar orderkvantiteten 
Den förväntade förbrukningen under täcktiden (genererad av prognoser) blir den kvantitet 
som ska beordras. Denna metod ger orderkvantiteter som är bättre anpassade till en varierande 
förbrukning, men kräver arbete inför varje beställning. 
 

3.7 Beställningsstrategier 
Vare sig förbrukningen är känd och jämn eller okänd och ryckig, måste man på något sätt 
bestämma när det är dags att beställa varor och hur mycket man skall beställa till nästa 
påfyllning av lagret. Det finns två grundläggande metoder att hantera detta. 

3.7.1 Beställningspunkt 
En lagerorder placeras när lagernivån sjunker till en viss förutbestämd kvantitet/punkt. 
För låg beställningspunkt leder till brister och i slutändan dålig kundservice. För hög 
beställningspunkt klarar variationer i efterfrågan och ledtid bättre men leder till ökad 
kapitalbindning och i slutändan mindre vinst. [Edlund] 

3.7.2 Periodisk 
Lagerordrar placeras i regelbundna tidsintervall. Denna modell är enkel att styra och kan vara 
till fördel för produktionsplaneringen. Modellen kräver ett större säkerhetslager, och binder 
därigenom ett större kapital, än för samma servicenivå som för beställningspunktsystemet. 
Denna modell vidareutvecklas därför inte längre i denna rapport. 
[Edlund] 

3.7.3 MRP/Nettobehovsplanering och Täcktidsplanering 
Dessa planerings system är framförallt lämpliga där behoven av artiklarna är i beroendeform. 
 
MRP (Material Requirements Planning) eller Nettobehovsplanering 
För varje slutförbrukningsartikel eller artikel med externt behov, uppförs en produktionsplan 
utifrån prognostiserade behov. I planen bestämmer man kvantiteter respektive tidpunkter för 
de berörda artiklarna. Produkternas strukturuppbyggnad och inrapporterade ledtider används 
sedan till att beräkna behovskvantiteter och behovstidpunkter för halvfabrikat och 
komponenter. Förslag till beställningskvantiteter kan bestämmas med hjälp av EOQ. 
 
Täcktidsplanering 
Täcktidsplanering är i grunden en idé till en förenkling av MRP. Det kan sägas vara en typ av 
beställningspunktsystem baserat på tider istället för kvantiteter. En tillverkningsplan 
inrapporteras för slutförbrukningsartiklar på så sätt, att en efterfrågetakt i mängdenhet per 
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produktionsdag förväntas gälla från nu och tills en eventuellt annan efterfrågetakt förväntas 
gälla. Även i detta fall kan EOQ formeln användas för att se hur många perioder denna 
uträknade kvantitet räcker i normalfallet, för att på så sätt kunna få så bra ekonomi som 
möjligt i beställningarna. 
[Aronsson][Segerstedt] 

3.8 Inventeringssystem 
För att veta hur mycket som finns i lager vid en viss tidpunkt kan man använda sig av ett 
flertal olika inventerings system. Det bästa och mest använda inventerings systemet då man 
har ett stort lager med många in och utleveranser är ett kontinuerligt inventerings system, 
vilket är ett data system som uppdaterar lagernivån varje gång en artikel plockas in eller ut 
ifrån lagret.  

3.9 Säkerhetslager 
Säkerhetslagrets storlek beror på osäkerheten i köpbeteendet och de krav som ställs på service 
till kunderna.  

3.9.1 Ledtidsprocent 
Ett sätt att bestämma säkerhetslagret är att sätta en procent sats i relation till den förbruknings 
kvantitet som beräknas under ledtiden. 
 
 Exempel: 
Säkerhetslagret, SS, är 25% av ledtids efterfrågan, DLT. 
SS = 0,25*DLT     (3.27) 

3.9.2 Bristkostnad 
En annan metod att bestämma säkerhetslagret är att jämföra kostnaden för försämrad 
leveransservice, till exempel försenad eller utebliven leverans, med kostnaden för lagring.  
Ur praktisk synvinkel är det i allmänhet enklare att fastlägga en viss servicenivå, då det kan 
vara svårt att kvantifiera förlorat förtroende hos kunder. [Aronsson] [Axsäter] 

3.9.3 Service nivå 
För att bestämma lämplig storlek på säkerhetslagret måste man dels ha god kunskap om hur 
ledtider och efterfrågan varierar och dels bestämma sig för hur god leveransservice man vill 
eller måste ha. Det handlar om att försöka uppnå så hög leveransservice som möjligt till så låg 
kostnad som möjligt.  
  
Att uppskatta den så kallade bristkostnaden är oftast svårare än att bedöma hur efterfrågan och 
ledtiden varierar. Jag väljer därför att endast djupgående presentera dimensionering av 
säkerhetslager utifrån en önskad servicenivå. 
 
SERV1 = Sannolikheten att inte få brist under en ordercykel. 
SERV2 = Andelen av efterfrågan som kan hämtas direkt från lager. 
[Olhager] 
 
Osäkerhet i efterfrågan 
Hur stort säkerhetslager som behövs beror på tre faktorer: 

• LT � förväntad ledtid, tiden från behovsupptäckt till påfyllnad av lagret. 
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• σD - efterfrågans standardavvikelse under ledtiden, dvs. hur mycket verklig efterfrågan 
i normalfallet skiljer sig från den förväntade.  

• Önskad service nivå, dvs. hur stor andel av ordrarna man vill kunna uppfylla. I 
beräkningarna används säkerhetsfaktorn, k, som motsvarar den leveransservicenivå 
som önskas. När man bestämt sig för en leveransservice nivå tas värdet på k ur en 
normalfördelnings tabell (se bilaga 1). 

 
Säkerhetslagret mot osäkerhet i förbrukning, SSD, beräknas då som: 
SSD = k * σD * √LT       (3.28) 
[Aronsson] 
 
I samband med lagerstyrning är man intresserad av prognosfelet under ledtiden som kan vara 
både längre och kortare än en period. 
σD = σDc där 15,0 ≤≤ c , c är en konstant. Det lägsta värdet c =0,5 svarar mot att prognosfel 
vid olika tidpunkter är statistiskt oberoende. För längre tidsintervall kommer då positiva och 
negativa avvikelser att delvis ta ut varandra och det relativa felet växer endast med 
kvadratroten ur ledtiden. Det högsta värdet c=1 svarar mot att prognosfel vid olika tider i 
stället är fullständigt korrelaterade. Normalt utgår man från att felen är i stort sett oberoende 
och använder c=0,5 eller något högre värde. Om man har mycket långa ledtider, och man 
bedömer att prognoser längre framåt i tiden är avsevärt mindre säkra än en kortsiktig prognos 
för nästföljande prognosperiod, kan det dock finnas skäl till att ta hänsyn till detta via ett 
högre värde på c. [Axsäter] 
(Formeln gäller under förutsättning att efterfrågan under en period är oberoende av 
efterfrågan under nästkommande period). 
 
Sambandet mellan leveranstid och säkerhetslagrets storlek innebär enligt formeln att säkerhets 
lagret växer med kvadratroten ur leveranstidens längd, leveranstiden varierar inte eller 
marginellt. 
 
Osäkerhet i ledtid 
Om ledtiden blir längre än väntat kommer vi att få brist, även om efterfrågan håller sig till 
prognosen. Hur stort säkerhetslager som behövs beror i detta fall på tre faktorer: 

• D � förväntad efterfrågan under en tidsenhet (om vi tillexempel mäter ledtiden i 
veckor ska vi studera efterfrågan under en vecka) 

• σLT - standardavvikelse för ledtiden, dvs. hur mycket verklig ledtid i normalfallet 
skiljer sig från förväntad ledtid.. 

• Önskad servicenivå. Exempel: önskas att 95% av alla ordrar skall kunna levereras fås 
ett k-värde på 1,65 ur normalfördelnings tabellen (se bilaga 1). 

 
Ibland är det enklare att uppskatta medelvärdet av ledtidens absolutfel MADLT istället för 
standardavvikelsen σLT. Under förutsättning av normalfördelning kan man sedan analogt med 
(3.5.4.2) beräkna standardavvikelsen som: 
 

LTLTLT MADMAD *25,1
2

≈= πσ     (3.29) 

 
Säkerhetslagret mot osäkerhet i ledtid, SLLT, beräknas som: 
SSLT = k * σLT * D     (3.30) 
[Aronsson] 
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Samtidig osäkerhet i efterfrågan och ledtid 
I många fall har man viss osäkerhet i både efterfrågan och ledtid. Sannolikheten är dock liten 
att man får problem med båda aspekterna samtidigt. Det säkerhetslager som behövs är alltså 
mindre än summan av de båda enskilda SS enligt ovan. Om antagandet att avvikelser i 
efterfrågan och ledtid är oberoende av varandra beräknas det totala säkerhetslagret, SSTOT, 
enligt: 
 

22222
LTDLTDTOT DLTkSSSSkSS σσ +=+=    (3.31) 

 
Om de båda osäkerheterna inte är helt oberoende behövs ett något större säkerhetslager. 
 
Att beräkna servicenivån enligt ovan förutsätter att ledtider och efterfrågan är 
normalfördelade, vilket inte alltid är självklart. Vid stor efterfrågan ger en normalfördelning 
ofta en god bild av variationen. Vid låg efterfrågan brukar en Poissonfördelning användas 
istället. Antagandet om normalfördelning ger dock i många situationer ett tillräckligt bra 
resultat, även då det inte är helt sant. [Aronsson] 
 
Säkerhetslagrat påverkas mer av ökande leveranstidsvariationer vid små efterfrågevariationer 
än vid stora, medan det påverkas mer av leveranstidens längd vid stora efterfrågevariationer 
än vid små. [Mattson] 
 
Det framräknade säkerhetslagret ska inte ses som en absolut sanning, snarare en fingervisning 
om hur stort lager som krävs. Det är mycket möjligt att något som man inte har tagit hänsyn 
till i formeln påverkar utfallet så pass mycket att storleken på säkerhetslagret i praktiken 
behöver anpassas efterhand. Man bör därför följa upp servicenivån regelbundet, för att kunna 
korrigera säkerhetslagret till lämplig nivå. 

3.10 Omsättning 
För att kunna kvantifiera mängden av det bundna kapitalet används vissa parametrar. 

3.10.1 Min- och Maxlager 
Minlagret är det minsta lager man har i företaget vid någon tidpunkt. Max lagret är 
motsvarande det största lagret vid någon tidpunkt. 
Exempel: 
 
Max lager = Minlager + Orderkvantitet    (3.32) 

3.10.2 Genomsnittslager 
För att beräkna hur mycket som man i genomsnitt har i lager, och därigenom genomsnittligt 
bundet kapital, kan man använda sig av genomsnittslager. Om förbrukningen är jämt fördelad 
över tiden så är genomsnittslagret: 
 

Genomsnittslager = 
2

MinlagerMaxlager +    (3.33) 

 
(Formel 3.33 gäller vid en determinantisk eller stokastisk förbrukning och användning av 
EOQ formeln) 
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3.10.3 Omsättningshastighet 
Omsättningshastigheten definierar hur ofta ett lager omsätts enligt (2.25). En hög 
omsättningshastighet medför ett litet lager och låg kapitalbindningskostnad. 
  

Omsättningshastighet = 
slagerGenomsnitt

OmsättninggFörbruknin )(     (3.34) 

3.11 Kvalitet 
En av dom viktigaste delarna i lagerstyrning är den av kunden upplevda servicen. [Bergman] 

3.11.1 Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling 
• Sätta kunderna i centrum. 

Att sätta kunderna i centrum innebär att man aktivt tar reda på vad kunderna vill ha och 
sedan sytematiskt under utveckling och tillverkning av varor och tjänster försöker 
uppfylla dessa behov och förväntningar. 
 

• Basera beslut på fakta 
Kundfokuseringen får exempelvis inte endast bli en slogan utan det krävs systematisk 
information om kundernas behov, önskemål, reaktioner och tyckande. 
 

• Arbeta med processer 
En process är en uppsättning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. Den 
transformerar vissa resurser till resultat som skall tillfredsställa processens kunder med 
så liten resursåtgång som möjligt. 

 
• Arbeta ständigt med förbättringar  

Den som slutar att bli bättre slutar snar att vara bra. Symbolen för ständiga 
förbättringar är den så kallade förbättringscykeln: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Skapa förutsättningar för delaktighet 
Strävan efter att på olika sätt underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga och 
aktivt få påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. 

 
Det är viktigt att dessa värderingar samverkar och att man skapar en helhetsbild. [Bergman]  

3.11.2 Kundtillfredsställelse 
För att kunna knyta kunderna närmare till sig krävs att man bättre än andra förstår och kan 
förutse kundernas behov och förväntningar. 
Kanomodellen. 
Man kan tala om tre grupper av kundbehov: 

Planera 

Gör

Studera 

Lär

Figur 3.3 Förbättringscykeln 
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• Basbehov. Om inte dessa behov tillfredsställs blir kunden missnöjd. Däremot kan man 
inte åstadkomma nöjda kunde genom att enbart uppfylla dessa behov. Basbehoven är 
dessutom så självklara för kunden att man inte kan få reda på dom genom att fråga. 

• Uttalade behov. Dessa svarar mot vad kunden förväntar sig att få och upplever som 
viktigt. Genom att vara mycket duktigare än konkurrenterna i dessa dimensioner kan 
ett företag vinna kunder. Det är dessa behov man ofta tänker på när man diskuterar 
kundbehov. 

• Omedvetna behov. Som kund vet vi inte alltid vad vi har för behov och vad vi kan få 
uppfyllt. Dessa omedvetna behov kan vi som kunder därför inte ange vid förfrågan. 
Men genom att identifiera sådana behov och sedan tillfredsställa dem får produkten 
(varan eller tjänsten) och organisationen ett attraktivt värde. Genom att finna sådana 
dimensioner kan ett företag skaffa sig stora konkurrensfördelar gentemot sina 
konkurrenter och få lojala kunder. [Bergman] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För kunden är det inte enbart den egentliga produktens funktion och kvalitet som är av 
intresse, utan också allt som är förknippat med inköp, drift och underhåll av produkten. 
Kvaliteten i dessa funktioner kan vara väl så viktig som den i produkten inbyggda kvaliteten. 
 
Vikten av tjänste kvalitetens dimensioner. 

Dimension Vikt Definition 
1. Pålitlighet 30 % Att vi utför det vi lovat 
2. Lyhördhet 25 % Att vi visar vilja och är 

hjälpsamma 
3. Tillit 20 % Att vi skapar förtroende 
4. Inlevelseförmåga 15 % Att vi ser med kundens ögon 
5. Omgivning 10 % Utrustning, lokaler och dylikt 
Tabell 3.1 De fem sammanfattande dimensionerna på tjänste kvalitet [Bergman] 

Kundtillfreds- 
ställelse 

Grad av 
uppfyllelse Inte alls 

Mycket 
Nöjd 

Mycket 
missnöjd 

Outtalade 

Helt 

Outtalade Uttalade 

Omedvetna behov
(Attraktiv kvalitet) 

Basbehov
(Nödvändig kvalitet)

Uttalade behov 
(Förväntad kvalitet) 

Figur 3.4 Kanomodellen för kundtillfredsställelse 



 26

4 Resultat 
I detta avsnitt redovisas examensarbetets resultat. Beräkningar är genomförda i Microsoft 
Excel. 

4.1 Rostfri tråd allmänt 
Valstråden som används som grundmaterial ligger på ringar om 900 kilo. Företaget har i 
september 2003 två tråddragningsmaskiner som klarar att dra rostfri valstråd. Efter första 
dragoperationen glödgas tråden i en av de två ugnslinjerna för rostfri tråd. Därefter dras tråden 
till den slutliga dimensionen. Det finns totalt tio stycken tråddragningsmaskiner för rostfri 
tråd. Halvfabrikat av tråd görs för att korta ner ledtiderna för de klenare dimensionerna som 
dras upprepade gånger (se Figur 4.1). Avsyning och beordring till dessa halvfabrikat lager 
sker manuellt. Storleken på tråd rullarna behålls så länge som möjligt i produktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kunder som köper från HG är kända och förväntas inte ändras i någon större utsträckning, 
detta då företagets högkvalitativa ståltrådsprodukter vänder sig till en viss typ av tillämpning 
(fjädertråd) och marknad, som kan betala för produkternas egenskaper. 
HG erbjuder sina kunder sju olika former av leveranssätt för rostfri tråd (Se Bilaga 2). Från 
standard lagret erbjuds ringar och plast rullar (mindre dimensioner) som alternativ. Dessa 
leveranssätt är framtagna i diskussion med företagets kunder. 
 

4.2 Rostfritt standardlager, september 2003 

4.2.1 Allmänt  
I september 2003 finns 34 stycken olika dimensioner/artiklar i lagret. Lagret omsätter cirka 
200 000 kg tråd per år, omsättningen ökar stadigt. Lagret är planerat att hantera mindre poster 
på upp till 200kg, för större poster skall �vanlig� tillverknings order placeras.  
Klenare tråd med dimensioner upp till 1.10 mm läggs på en plast spole, övrig tråd läggs i 
ringar (Se Bilaga 2). Vikten på spolarna varierar från 20 till 50 kg, ringarnas vikt varierar från 
50 till 200 kg. Priset för tråden beräknas per kilo. Priset som kunden betalar för tråden är den 
samma oavsett om tråden köps från lagret eller om kunden vill ha en senare leverans så att en 
tillverkningsorder läggs. 

Inköpslager 

  Produktion 

Halvfabrikatlager 

Produktion

Halvfabrikatlager 

Produktion 

Färdigvarulager

Standardlager

Leverantör Kund

Kund

Figur 4.1 Materialflöde rostfri tråd 

Färdigvarulager 

Standardlager Standardlager

Färdigvarulager

Kund Kund

Kund Kund 
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Lagret fungerar även som en buffert till produktionen, såtillvida att artiklar plockas från 
standard lagret för att produktionsordrar till kund inte ska bli försenade. Det tar en till tre 
veckor från orderstart till leverans till lagret, beroende på hur mycket som körs i produktionen 
för tillfället, generellt tar det längre tid för tunnare dimensioner då dessa genomgår fler 
produktions steg. Dimensioner från 2,5 mm och uppåt har sällan eller aldrig längre än två 
veckors ledtid. 

4.2.2 Kunden 
De kunder som köper från standard lagret och därmed vill ha snabba leveranser är i huvudsak 
samma kunder som genererar produktionsordrar. Undantaget är de engelska kunderna som 
använder sig av dimensionen tum och därmed inte kan utnyttja standard lagret då detta endast 
innehåller dimensioner i enheten mm. Lagret är tänkt för främst de nordiska kunderna, men 
även företagets dotterbolag i Tyskland beställer artiklar från lagret de gånger då de anser att 
leverans tiden är för hög för att placera en produktionsorder.  
Varje vecka skickas en lista på aktuellt lager saldo samt beräknad inleverans till lagret till 
företagets kunder. 
48 timmar är meddelat till kund att tiden från lagd order till leverans från Garphyttan högst 
skall ta vid köp från standard lagret. Kunden specificerar dock oftast endast när den vill ha 
artiklarna levererade, samt mängden. Om HG anser att de inte klarar att leverera den mängd 
som kunden önskar i den tid som önskas sker en dialog med kunden om denna kan vänta 
och/eller köpa en mindre kvantitet.  
Försäljaren/orderplaceraren i samråd med produktionsplaneraren beslutar sedan om leverans 
från standardlagret eller placering av en produktionsorder skall ske. Varje enskild kund har ett 
eget pris för respektive artikel beroende på ett antal faktorer, (dessa faktorer är ej av relevans 
för examensarbetet). 
Från januari till och med augusti 2003 var det 26 antal kunder som tillsammans genererade 
557 antal ordrar från lagret. 

4.2.3 Styrning 
Ett kontinuerligt inventeringssystem enligt teoriavsnitt 3.8 används där planerade 
inleveranser, kundordrar och aktuellt lager saldo visas. 
Ett beställningspunkt system används enligt teoriavsitt 3.7.1. Då lager nivån för en artikel 
understiger en viss förutbestämd beställnings punkt, ROP, markeras artikeln i programmet 
och produktionsplaneraren utfärdar en tillverknings order mot lagret. Order kvantiteten är fast, 
dock kan vissa justeringar göras ifall det anses behövas.  
 
Ungefär en gång per år uppdateras lagerorder kvantiteten och beställningspunkten. När 
bestäms i samråd med medarbetarna på avdelningen för rostfri tråd. En EOQ formel används 
för att beräkna order kvantiteten (se teoriavsnitt 3.6.1). Kvantiteten som räknas fram avrundas 
till en mer lämplig orderstorlek då artiklarna levereras i enheter om fasta kilostorlekar (se 
Bilaga 3). 
 
Följande gäller för samtliga artiklar i lagret i september 2003: 
Årlig beräknad efterfrågan beräknas utifrån extrapolation av försäljningsmängden för dom 
senaste sex till åtta månaderna, detta sker vanligast under hösten. Det går till så att summan av 
försäljningen från de senaste sex till åtta månaderna delas i antalet ingående veckor, detta 
veckoresultat multipliceras med 52 för att få fram det förväntade resultatet för året. Antalet 
ingående månader är inte framräknat. Ingen övrig prognostisering baserad på historiska data 
görs, istället bestämmer försäljarna och produktionsplaneraren om inleveransen till lagret av 
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en viss artikel bör förändras från order till order, enligt känsla/erfarenhets tekniker presenterad 
i teoriavsnitt 3.4.1.  
Säkerhetslagret (SS)är konstant och är 25 % av ledtids efterfrågan (DLT).  
Beställningspunkten (ROP)  =  SS + SLT. Där SLT (stock during leadtime)= DLT = Årlig 
beräknad efterfrågan delat i 45 (antal arbetsveckor per år) gånger ledtiden för artikeln. 
Lager räntan är 20%. 
Order särkostnaden som används är 520 kr, varav cirka 20-30 % är uppsättningskostnader. 
Tre veckors led tid används som beräkningsunderlag för samtliga artiklar i lagret. 
Som pris används en kund med generellt högt pris per kilo. 
 
En lagerorder tillverkas i allmänhet alltid tillsammans med andra tillverkningsordrar för 
samma dimension, då dessa är förhållande vis små poster.  
Prioriteringsordningen beror på beläggningen i produktionen. En kundorder som har kort 
leverans datum har högsta prioritet i produktionen. Produktionsplaneraren är den som 
slutligen sitter på besluten om vad, när och hur mycket som skall produceras. 

4.3 Försäljningsstatistik 

4.3.1 Allmänt 
Av 26 kunder under 2003 till och med vecka 39 stod de tio största för cirka 90 % av den totala 
omsättningen. Kund nr 26720000 stod för drygt 20 % och kund nummer 41980900 
(dotterbolaget i Tyskland) för nästan 15 % under samma period. De tre största kunderna stod 
tillsammans för nästan 45 %. Samma kunder stod för dryga samma totala del av omsättningen 
i lagret under 2002.  
Kund nummer 41980900 (dotterbolaget i Tyskland) beställer från hela artikelfloran och ofta i 
större kvantiteter. Under 2002 lade dom in 114 ordrar under 59 olika leverans datum, som 
plockades ut från standardlagret. Under vecka 36 2002 till vecka 35 2003, 78 stycken ordrar 
vid 48 olika leverans datum. 
Kund nummer 26720000 hade under vecka 36 2002 till vecka 35 2003, 135 stycken ordrar vid 
35 olika leverans datum. Under 2002 hade kunden 135 stycken ordrar vid 27 olika tillfällen. 
Sällan stora kvantiteter. 
 

År 2000 2001 2002 2003 
(2003 tom v39) 

Antal kunder (st) 39 32 31 (26) 
Antal ordrar (st) 680 692 727 743 

(557) 
Totalt belopp (kr) 5,384300 5,896500 5,595700 6,249200 

(4,686900) 
Tabell 4.1 Försäljningsmängd från rostfritt standardlager, år 2000 till och med år 2003. Data inom parenteser 
är den faktiska mängden under år 2003 till och med vecka 39.  
 
Antal kunder som köper från lagret minskar, antalet ordrar ökar och omsättningen ökar  
(se tabell 4.1). En nedgång i omsättningen under 2002 finns, vilken kan förklaras med 
förlusten av ett antal storförbrukande kunder (se bilaga 4). Det totala försäljningsbeloppet 
under 2003 beräknas bli närmare 6 250 000, vid en extrapolering av försäljningsbeloppet 
under 2003 till och med vecka 39. Det totala antalet ordrar under 2003 beräknas med 
extrapolering bli cirka 740 st. 
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De tio artiklar som under 2003 till och med vecka 39 stod för den största försäljningen i 
kronor var:  

Artikel 
 

Belopp 
(kr) 

Antal ordrar
(st) 

Andel av tot. 
Belopp (%) 

Andel av tot. antal 
ordrar (%) 

5A2NS4102000 487611 56 10,4 10,1 
5A2NS4101500 341907 36 7,3 6,5 
5A2NS4102500 339308 32 7,2 5,7 
5A2NS4103000 321077 22 6,9 3,9 
5A2NS4101000 291272 37 6,2 6,6 
5A2NS4106000 233836 10 5,0 1,8 
5A2NS4104000 226750 21 4,8 3,8 
5A2NS4100800 208782 33 4,5 5,9 
5A2NS4100500 193484 23 4,1 4,1 
5A2NS4101800 179260 27 3,8 4,8 

Tabell 4.2 De tio mest sålda artiklarna under 2003 till och med vecka 39 
 
Av totalt 34 stycken olika artiklar i lagret, stod dessa tio artiklar (se tabell 4.2) för drygt 60 % 
av den totala försäljningen från lagret under 2003 tom v39. De fem artiklar som sålt mest 
under 2003 till och med vecka 39 stod för cirka 40 %.  
De tio mest sålda artiklarna under 2003 tom v39 är i stort sett samma artiklar som sålde mest 
under 2002, dock med något olika inbördes vikter av den totala omsättningen (se Bilaga 4). 
 
Genomsnittligt pris för de tio mest sålda dimensionerna i lagret under vecka 36 år 2002 till 
vecka 35 år 2003. 

Dimension 
(mm) 

Tot. summa av 
belopp (kr) 

Tot. summa 
kvantitet (kg) 

Genomsnittligt 
pris per kg 

(kr/kg) 

Använt pris per 
kg (sept. �03) 

(kr/kg) 
0,5 235894 5540 42,58 46,41 
0,8 227054 6869 33,05 35,22 
1,0 300560 9346 32,16 32,76 
1,5 381179 12375 30,80 30,76 
1,8 233393 8043 29,09 30,53 
2,0 567328 20141 28,17 27,89 
2,5 412516 15276 27,00 26,36 
3,0 359077 13355 26,89 26,36 
4,0 316973 12003 26,41 26,85 
6,0 278578 10640 26,18 28,72 

Tabell 4.3 Pris per kilo för de tio mest sålda dimensionerna under vecka 36 år 2002 till vecka 35 år 2003 
 
Kolumnen �Använt pris per kg (sept. �03)� är det pris som användes i EOQ formeln under 
perioden vecka 36 �02 � vecka 35 �03. 
Detta säger oss att insatt i EOQ formeln så ger differensen mellan uträknat genomsnittligt pris 
och använt pris liten differens på optimal orderkvantitet. Tillsammans med fasta 
enhetsstorlekar så är skillnaden marginell, det är endast ett fåtal artiklars EOQ som ändras och 
då endast en enhet. Dock bör de sammanlagda �felen� som stoppas in i EOQ formeln utredas. 
Exempel: En för hög order särkostnad med ett för lågt satt pris ger ett för stort EOQ. 
 
 



 30

Total akumulerad försäljning per vecka 

0
2000
4000
6000
8000

10000

36 41 46 51 4 9 14 19 24 29 34

Vecka 36 -02 till vecka 35 -03

K
va

nt
ite

t (
kg

)

 
  
 
Variationen i försäljningsmäng är som synes hög (se diagram 4.1). 
Vecka 29 till och med vecka 31 var det ingen försäljning från lagret på grund av semester och 
ingen produktion av rostfritråd sker under dessa veckor.  
Vecka 52 ingen försäljning. Vilket kan motiveras med ett flertal anledningar såsom semester, 
helger samt att det är veckan innan årsbokslut.  
Under helger sker ingen försäljning. Transporter från företaget sker endast under måndag till 
fredag samt under dagtid. 
 
Det totalt sålda beloppet från lagret under denna period uppgick till 5647880 kr och totala 
försäljningskvantiteten till 190264,4 kg (enligt diagram 4.1), vilket ger ett genomsnittligt 
totalt försäljnings pris på: 
 
5647880/190264,4 = 29,684 kr per kg.    (4.1) 
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Diagram 4.2 Total lagernivå för rostfria standardlagret under vecka 19 till vecka 50 år 2003, med tillhörande 
beskrivande statistik 
 
Diagram 4.2 visar att den totala lagernivån varierar över tiden. Det faktiska genomsnittslagret 
under vecka 19 2003 till vecka 50 2003 var 29770 kg (se diagram 4.2). 
Om vi under denna tid antar en försäljningsmängd som perioden tidigare, får vi en ungefärlig 
försäljningsmängd på 117 000 kg. Vilket ger en lageromsättningshastighet på 
117000/29770=3,93 under en period på 32 veckor. Om vi antar att omsättningshastigheten 
varit någorlunda konstant över året, blir den totala 

Medelvärde 3658,930769
Standardfel 286,3245774
Standardavvikelse 2064,71589
Varians 4263051,708
Toppighet 0,228504859
Snedhet 0,190441826
Variationsvidd 9218
Minimum 0
Maximum 9218
Summa 190264,4
Antal 52
Konfidensnivå (95,0%) 574,8201321

Medelvärde 29769,413
Standardfel 677,4362
Standardavvikelse 3832,1579
Varians 14685434
Toppighet -0,3855373
Snedhet 0,0023788
Variationsvidd 14462,8
Minimum 22441,7
Maximum 36904,5
Summa 952621,2
Antal 32
Konfidensnivå(95,0%) 1381,641

Diagram 4.1 Total ackumulerad försäljning per vecka, vecka 36 2002 till vecka 35 2003, med tillhörande 
beskrivande statistik 
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Lageromsättningshastigheten: 
 

4,652*
32
93,3 ≈






      (4.2) 

 
Det vill säga lagret omsattes cirka sex gånger under ett år.  
 
Det teoretiska genomsnittslagret i kg (beräknad enligt förväntad försäljning, se Bilaga 3) 
under perioden vecka 36-02 till vecka 35 �03 var: 
 

2
minmax lagerlager + = 5,24124

2
297045279 =+ kg (se Bilaga 2)  (4.3) 

 
Under samma period beräknades försäljningen uppgå till 189924 kg per år från lagret (se 
Bilaga 3). Den förväntade teoretiska omsättningshastigheten var således: 
 

9,7
5,24124

189924 ≈      (4.4) 

 
Man kan alltså teoretiskt totalt omsätta lagret nästan åtta gånger under ett år enligt de 
parametrar som användes vecka 36 2002. 

4.3.2 Artiklar 
I följande avsnitt har tio artiklar ur lagret valts ut för vidare analys. Valet av artiklar baserar 
sig på hur stor del av den totala försäljningsomsättningen i lagret som artiklarna stod för under 
2003 till och med vecka 39. Först presenteras fem stycken hög förbrukande artiklar som 
vardera stod för cirka 6 till 11 % av omsättningen, därefter visas tre stycken mellan 
förbrukande artiklar som vardera står för cirka 1 till 5 %. Slutligen presenteras två stycken låg 
förbrukande artiklar som vardera stod för mindre än 1 % av den totala omsättningen från 
lagret.  
 
Högförbrukande artiklar 
De fem artiklar som presenteras i detta avsnitt stod tillsammans för cirka 40 % av den totala 
försäljningen från lagret under 2003 till och med vecka 39. Artiklarna presenteras i 
dimensionsordning. 
 
Artikel 5A2NS4103000 
Denna artikel stod för cirka 7 % av den totala försäljningen från lagret under 2003 till och 
med vecka 39. Artikeln var därmed den fjärde största ur försäljningssynpunkt (se tabell 4.1). 
En leveransenhet för artikeln är 190 kg. 
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Dimension 3,0 mm.
 Akumulerad försäljning per vecka

0

500

1000

1500

2000

36 41 46 51 4 9 14 19 24 29 34

Vecka 36 -02 till vecka 35 -03

K
va

nt
ite

t (
kg

)

 
Diagram 4.3 Ackumulerad försäljning per vecka, vecka 36 2002 till vecka 35 2003, artikel 5A2NS103000 med 
tillhörande beskrivande statistik. 
 
Enligt diagram 4.3 var det endast 25 veckouttag (det vill säga det var 25 veckor där ett eller 
flera uttag fanns) under tiden vecka 36 2002 till vecka 35 2003, under samma period året 
innan var det 15 stycken veckouttag (se diagram 1, Bilaga 5). Det stora antalet veckor utan 
uttag ger ett lågt medelvärde och en hög standardavvikelse, 257 kg respektive 381. Snedheten 
indikerar en stark positiv asymmetri (se avsnitt 3.2.5). 
 

ÅR Antal kunder 
(st) 

Försäljningsmängd 
(kg) 

Försäljnings belopp
(kr) 

2000 12 10509 302306
2001 11 7218 206457
2002 15 10039 277046
2003 tom v39  13 12124 321077

Tabell 4.4. Försäljningen av artikel 5A2NS103000, under år 2000 till vecka 39 år 2003. 
 
Enligt tabell 4.4 var det var 13 stycken kunder som köpte från lagret under 2003 till och med 
vecka 39. Under 2002 var det 15 stycken kunder. Det är vanligt förekommande med endast ett 
uttag per kund och år för denna artikel (se tabell 3, Bilaga 6). 
Den ackumulerade försäljningen per vecka för perioden, vecka 36 2001 till vecka 35 2002, 
visas i diagram 1, Bilaga 5. 
En kraftig försäljningsökning har skett, från cirka 8700 kg till cirka 13400 kg, under dessa 
perioder. Antalet veckouttag var, under perioden vecka 36 2001 till vecka 35 2002, 15 
stycken. 
 
Efterfrågemönster (se avsnitt 3.3) 
En stark trend i försäljningsökning finns, antalet kunder ökar dock ej nämnvärt (se tabell 4.4). 
Tydliga säsongsmönster finns vid semesterveckorna ,29 till och med 31, samt vecka 52. 
I övrigt förefaller försäljningen av artikeln vara slumpmässig. Inget samband kunde hittas i 
likheten av försäljningstopparna i perioden vecka 7 till vecka 19 mellan diagram 4.3.2.1 och 
diagram 1 i Bilaga 5. 
 
Lagernivån varierar över tiden (se Bilaga 7) med en medelnivå på cirka 1400 kg. Under 
perioden vecka 19 till och med vecka 50 2003, hade två veckor en lagernivå på 0 kg. Vilket 
motsvarar drygt 6 % av tiden, eller i cirka 94 % av tiden har det funnits möjlighet till leverans 

Medelvärde 256,8269
Standardfel 52,78415
Standardavvikelse 380,6319
Varians 144880,7
Toppighet 2,066107
Snedhet 1,642326
Variationsvidd 1558
Minimum 0
Maximum 1558
Summa 13355
Antal 52
Konfidensnivå(95,0%) 105,9685
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av denna artikel, förutsatt att lagernivån i övriga veckor har varit tillräcklig för att möta 
kundens önskemål. Från och med september 2002 fram till och med vecka 38 år 2003 var 
beställningspunkten 760 kg och beställningskvantiteten 1520 kg enligt EOQ (se Bilaga 3). 
Efter vecka 38 år 2003 ökade beställningspunkten till 1140 kg samt beställningskvantiteten 
till 1710 kg enligt EOQ (se Bilaga 3). 
 
Artikel 5A2NS4102500 
Denna artikel stod för drygt 7 % av den totala försäljningen från lagret under 2003 till och 
med vecka 39. Artikeln var därmed den tredje största ur försäljningssynpunkt (se tabell 4.2). 
En leveransenhet för artikeln är 190 kg. 
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Diagram 4.4 Ackumulerad försäljning per vecka, vecka 36 2002 till vecka 35 2003, artikel 5A2NS102500, med 
tillhörande beskrivande statistik. 
 
Enligt diagram 4.4 var det 27 veckouttag under perioden vecka 36 2002 till vecka 35 2003, 
vilket är det samma som motsvarande period året innan (se diagram 2, Bilaga 5). 
 

ÅR Antal kunder 
(st) 

Försäljningsmängd 
(kg) 

Försäljnings belopp 
(kr) 

2000 13 11923 343346
2001 11 10257 296910
2002 13 14378 294549
2003 tom v39  11 12711 339308
Tabell 4.5 Försäljningen av artikel 5A2NS102500, under år 2000 till vecka 39 år 2003. 
 
Kund nr 26720000 stod för 27 % av den totala försäljningen av artikeln från lagret under 2003 
till och med vecka 39 (se tabell 4, Bilaga 6). 
Försäljningstoppen vecka 3 i diagram 4.4 beror på en stor enskild försäljnings kvantitet från 
kund 41980900 (dotterbolaget i tyskland). 
Den ackumulerade försäljningen per vecka för perioden, vecka 36 2001 till vecka 35 2002, 
visas i diagram 2, bilaga 5. 
 
Efterfrågemönster 
Det finns en trend i försäljningsökning av artikeln. Antalet kunder varierar kring en konstant 
nivå (se Tabell 4.5). 
Tydliga säsongsmönster finns vid semesterveckorna, 29 till och med 31, samt vecka 52. 
I övrigt förefaller försäljningen av artikeln vara slumpmässig. 
 

Medelvärde 293,7692
Standardfel 49,02627
Standardavvikelse 353,5335
Varians 124985,9
Toppighet 0,489882
Snedhet 1,063255
Variationsvidd 1392
Minimum 0
Maximum 1392
Summa 15276
Antal 52
Konfidensnivå(95,0%) 98,42427
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Lagernivån under perioden vecka 19 till och med vecka 50 2003 varierar med ett medelvärde 
på cirka 1900 kg (se Bilaga 7). I 100 % av tiden har det funnits möjlighet till leverans av 
denna artikel. Från och med september 2002 fram till och med vecka 38 år 2003 var 
beställningspunkten 1140 kg och beställningskvantiteten 1710 kg enligt EOQ (se Bilaga 3). 
Efter vecka 38 år 2003 ökade beställningspunkten till 1330 kg samt beställningskvantiteten 
till 1900 kg enligt EOQ (se Bilaga 3). 
 
Artikel 5A2NS4102000 
Dimension 2,0 mm är den dimension som har sålt mest under dom senaste åren från lagret. 
Artikeln stod enskilt för 10,4 % av det totala försäljningsbeloppet under 2003 till och med 
vecka 39 (se tabell 4.2). En leveransenhet för artikeln är 100 kg. 
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Diagram 4.5 Ackumulerad försäljning per vecka, vecka 36 2002 till vecka 35 2003, artikel 5A2NS102000, med 
tillhörande beskrivande statistik. 
 
Enligt diagram 4.3.2.3 var det 32 veckouttag av artikel 5A2NS102000 under perioden vecka 
36 2002 till och med vecka 35 2003. Under motsvarande period året innan var det 38 stycken 
veckouttag (se diagram 3 Bilaga 5). 
 

ÅR Antal kunder 
(st) 

Försäljningsmängd 
(kg) 

Försäljnings belopp
(kr) 

2000 15 15967 488762
2001 17 20941 634499
2002 16 18615 520106
2003 tom v39  15 17284 487611

Tabell 4.6. Försäljningen av artikel 5A2NS102000, under år 2000 till vecka 39 år 2003. 
 
Artikeln hade under perioden vecka 36 2002 till vecka 35 2003, 16 stycken kunder varav de 
tre största kunderna stod för drygt 50 % av den totala omsättningen för artikeln (se tabell 5 
Bilaga 6). Kund nummer 26720000 stod enskilt för drygt 20 % av den totala försäljningen av 
artikeln.  
 
Efterfrågemönster 
Försäljningen tycks fluktuera grovt kring ett medelvärde, med en svag trend ökning. Antalet 
kunder varierar kring en konstant nivå (se Tabell 4.6). 
Tydliga säsongsmönster finns vid semesterveckorna ,29 till och med 31, samt vecka 52. 
I övrigt förefaller försäljningen av artikeln vara stokastisk 

Medelvärde 387,3269231
Standardfel 65,37180887
Standardavvikelse 471,4028177
Varians 222220,6165
Toppighet 2,966151538
Snedhet 1,55219693
Variationsvidd 2201
Minimum 0
Maximum 2201
Summa 20141
Antal 52
Konfidensnivå(95,0%) 131,2392815
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Lagernivån för artikeln under vecka 19 till och med vecka 50 2003 (se Bilaga 7), visar att av 
32 veckor så hade 5 en nivå på 0 kg. Vilket innebär att det cirka 16 % av tiden inte går att 
beställa denna artikel från lagret. Att säga att man således har en säkerhet till leverans på 84 
% är vanskligt, sett ur ett kortare tidsperspektiv, då vecka 21 och 32 har en låg nivå och det 
således är svårt att avgöra om leveranser har ute blivit på grund av detta. Dock kan man under 
ett längre tidsperspektiv säga att leverans säkerheten varit detta värde. Medelvärdet i lagret 
var cirka 1400 kg. Från och med september 2002 fram till och med vecka 38 år 2003 var 
beställningspunkten 1400 kg och beställningskvantiteten 1800 kg enligt EOQ (se Bilaga 3). 
Efter vecka 38 år 2003 ökade beställningspunkten till 1700 kg samt beställningskvantiteten 
till 2000 kg enligt EOQ (se Bilaga 3). 
 
Artikel 5A2NS4101500 
Denna artikel stod för drygt 7 % av den totala försäljningen från lagret under 2003 till och 
med vecka 39. Artikeln var näst störst ur försäljningssynpunkt (se tabell 4.2). En 
leveransenhet för artikeln är 100 kg. 
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Diagram 4.6 Ackumulerad försäljning per vecka, vecka 36 2002 till vecka 35 2003, artikel 5A2NS101500, med 
tillhörande beskrivande statistik. 
 
Enligt diagram 4.6 var det 28 veckouttag under perioden vecka 36 2002 till vecka 35 2003, 
veckouttaget för motsvarande period året innan var 26 (se diagram 4, Bilaga 5). 
 

ÅR Antal kunder 
(st) 

Försäljningsmängd 
(kg) 

Försäljnings belopp
(kr) 

2000 13 9894 314096
2001 14 11177 346266
2002 10 8423 258525
2003 tom v39  12 11267 341907

Tabell 4.7 Försäljningen av artikel 5A2NS101500, under år 2000 till vecka 39 år 2003. 
 
Kund nr 1290000 stod för nästan 30 % av den totala försäljningen av artikeln från lagret 
under 2003 till och med vecka 39 (se tabell 6, Bilaga 6). De tre största kunderna stod 
tillsammans för cirka 54 % av den totala försäljningen av artikeln. 
Den ackumulerade försäljningen per vecka för perioden, vecka 36 2001 till vecka 35 2002, 
visas i diagram 4, Bilaga 5. 
 
 
 

Medelvärde 237,9808
Standardfel 44,55766
Standardavvikelse 321,3098
Varians 103240
Toppighet 3,034087
Snedhet 1,725058
Variationsvidd 1303
Minimum 0
Maximum 1303
Summa 12375
Antal 52
Konfidensnivå(95,0%)89,45316
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Efterfrågemönster 
Trenden går mot en försäljningsökning av artikeln. Nedgången i försäljning under 2002 kan 
motiveras av att några kunder har slutat köpa från lagret, samt att vissa storköpande kunder 
köpte mindre det året (se tabell 4.7). Tydliga säsongsmönster finns vid semesterveckorna, 29 
till och med 31, samt vecka 52. 
I övrigt förefaller försäljningen av artikeln vara stokastisk 
 
Lagernivån varierar för artikeln (se Bilaga 7) med en medelnivå på cirka 1000 kg. Under 
perioden vecka 19 till och med vecka 50 2003 hade tre veckor en lagernivå på 0 kg. Vilket 
motsvarar drygt 9 % av tiden, eller att i cirka 91 % av tiden har det funnits möjlighet till 
leverans av denna artikel, förutsatt att lagernivån i övriga veckor har varit tillräcklig för att 
möta kundens önskemål. Från och med september 2002 var artikelns beställningspunkt 1000 
kg, och dess beställningskvantitet 1400 kg enligt EOQ (se Bilaga 3).  
 
Artikel 5A2NS4101000 
Denna artikel stod för drygt 6 % av den totala försäljningen från lagret under 2003 till och 
med vecka 39. Artikeln var den femte största ur försäljningssynpunkt (se tabell 4.2). En 
leveransenhet för artikeln är 40 kg. 
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Diagram 4.7 Ackumulerad försäljning per vecka, vecka 36 2002 till vecka 35 2003, artikel 5A2NS101000, med 
tillhörande beskrivande statistik. 
 
Enligt diagram 4.7 var det 28 veckouttag under perioden vecka 36 2002 till vecka 35 2003, 
veckouttaget för motsvarande period året innan var 26 (se diagram 5, Bilaga 5). 
 

ÅR Antal kunder 
(st) 

Försäljningsmängd 
(kg) 

Försäljnings belopp
(kr) 

2000 12 9992 353488
2001 8 7513 252647
2002 9 8606 279856
2003 tom v39  13 9000 291272

Tabell 4.8. Försäljningen av artikel 5A2NS101000, under år 2000 till vecka 39 år 2003. 
 
Kund nr 26720000 stod för 27 % av den totala försäljningen av artikeln från lagret under 2003 
till och med vecka 39. De tre största kunderna stod tillsammans för cirka 50 % av den totala 
försäljningen av artikeln ( se tabell 7 bilaga 6) under samma period, totalt antal kunder var 13 
stycken (se tabell 4.8). Den ackumulerade försäljningen per vecka för perioden, vecka 36 
2001 till vecka 35 2002, visas i diagram 5 bilaga 5. 

Medelvärde 179,7308
Standardfel 29,86083
Standardavvikelse 215,3295
Varians 46366,79
Toppighet 1,139217
Snedhet 1,203688
Variationsvidd 812
Minimum 0
Maximum 812
Summa 9346
Antal 52
Konfidensnivå(95,0%) 59,94807
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Efterfrågemönster 
Trenden går mot en försäljningsökning av artikeln. Försäljningsminskningen från år 2000 till 
år 2001 med tappandet av en tredjedel av antalet kunder som köpte artikeln år 2000 (se tabell 
4.8). Tydliga säsongsmönster finns vid semesterveckorna, 29 till och med 31, samt vecka 52. I 
övrigt förefaller försäljningen av artikeln vara slumpmässig. 
 
Lagernivån för artikeln, under perioden vecka 19 till och med vecka 50, presenteras i Bilaga 
7. Lagernivån varierar med ett medelvärde på cirka 960 kg. Från och med september 2002 
fram till och med vecka 38 år 2003 var beställningspunkten 480 kg och 
beställningskvantiteten 1000 kg enligt EOQ (se Bilaga 3). Efter vecka 38 år 2003 ökade 
beställningspunkten till 1000 kg samt beställningskvantiteten till 1400 kg enligt EOQ (se 
Bilaga 3). Enligt Bilaga 7 har möjligheten till leverans varit 100 % för artikeln. 
 
4.3.2.1 Mellanförbrukande artiklar 
Artiklarna presenteras i dimensionsordning. 
 
Artikel 5A2NS4108000 
Denna artikel stod för nästan 2 % av den totala försäljningen från lagret under 2003 till och 
med vecka 39. En leveransenhet för artikeln är 190 kg. 
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Diagram 4.8 Ackumulerad försäljning per vecka, vecka 36 2002 till vecka 35 2003, artikel 5A2NS108000, med 
tillhörande beskrivande statistik. 
 
Enligt diagram 4.8 var det endast 8 veckouttag under perioden vecka 36 2002 till vecka 35 
2003, veckouttaget för motsvarande period året innan var 7 (se diagram 6, Bilaga 5). 
 

ÅR Antal kunder 
(st) 

Försäljningsmängd 
(kg) 

Försäljnings belopp
(kr) 

2000 4 2110 57810
2001 4 1501 41194
2002 3 3058 76384
2003 tom v39  5 3042 77138

Tabell 4.9 Försäljningen av artikel 5A2NS108000, under år 2000 till vecka 39 år 2003. 
 
Kund nr 26720000 stod för 36 % av den totala försäljningen av artikeln från lagret under 2003 
till och med vecka 39. De två största kunderna stod för 64 % av den totala försäljningen, totalt 
antal kunder var 5 stycken (se tabell 4.9). Försäljningen över tiden för år 2000 till vecka 39 år 
2003, visas i diagram 6, Bilaga 5. 
 

Medelvärde 53,15385
Standardfel 19,14406
Standardavvikelse 138,0498
Varians 19057,74
Toppighet 6,885139
Snedhet 2,699535
Variationsvidd 636
Minimum 0
Maximum 636
Summa 2764
Antal 52
Konfidensnivå(95,0%) 38,43327
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Efterfrågemönster 
Trenden för denna artikel tycks vara en uppåtgående försäljning. 
Tydliga säsongsmönster finns vid semesterveckorna, 29 till och med 31, samt vecka 52. 
I övrigt förefaller försäljningen av artikeln vara slumpmässig över tiden (se diagram 6, Bilaga 
5). 
 
Medelvärdet av lagernivån för artikeln under perioden vecka 19 till och med vecka 50 var 
cirka 1150 kg (se diagram 1 Bilaga 7). Det har funnits möjlighet at leverera från lagret i cirka 
78 % av tiden. Från och med september 2002 fram till och med vecka 38 år 2003 var 
beställningspunkten 190 kg och beställningskvantiteten 760 kg enligt EOQ (se Bilaga 3). 
Efter vecka 38 år 2003 ökade beställningspunkten till 380 kg samt beställningskvantiteten till 
950 kg enligt EOQ (se Bilaga 3). 
 
Artikel 5A2NS4105000 
Denna artikel stod för 3,5 % av den totala försäljningen från lagret under 2003 till och med 
vecka 39.  En leveransenhet för artikeln är 190 kg. 
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Diagram 4.9 Ackumulerad försäljning per vecka, vecka 36 2002 till vecka 35 2003, artikel 5A2NS105000, med 
tillhörande beskrivande statistik. 
 
Enligt Diagram 4.9 var det 18 stycken veckouttag under perioden vecka 36 2002 till vecka 35 
2003. Vilket var detsamma som under motsvarande period året innan (se diagram 7 Bilaga 5). 
 

ÅR Antal kunder 
(st) 

Försäljningsmängd 
(kg) 

Försäljnings belopp
(kr) 

2000 9 4546 128859
2001 9 8278 234026
2002 7 11274 290803
2003 tom v39  8 6424 162772

Tabell 4.10 Försäljningen av artikel 5A2NS105000, under år 2000 till vecka 39 år 2003. 
 
Kund nr 26720000 stod för 33 % av den totala försäljningen av artikeln från lagret under 2003 
till och med vecka 39. De två största kunderna stod för 67 % av den totala försäljningen, totalt 
antal kunder var 8 stycken (se tabell 4.10). Försäljningen över tiden för år 2000 till vecka 39 
år 2003, visas i diagram 7 bilaga 5. 
 
Efterfrågemönster 
Tydliga säsongsmönster finns vid semesterveckorna, 29 till och med 31, samt vecka 52. 

Medelvärde 148,3269
Standardfel 36,48257
Standardavvikelse 263,0796
Varians 69210,85
Toppighet 5,183595
Snedhet 2,216126
Variationsvidd 1174
Minimum 0
Maximum 1174
Summa 7713
Antal 52
Konfidensnivå(95,0%) 73,24176
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I övrigt förefaller försäljningen av artikeln vara slumpmässig över tiden (se diagram 7, Bilaga 
5). 
 
Medelvärdet av lagernivån för artikeln under perioden vecka 19 till och med vecka 50 var 
cirka 1500 kg (se Bilaga 7). Det har funnits möjlighet at leverera från lagret i 100 % av tiden. 
Från och med september 2002 fram till och med vecka 38 år 2003 var beställningspunkten 
950 kg och beställningskvantiteten 1330 kg enligt EOQ (se Bilaga 3). Efter vecka 38 år 2003 
minskade beställningspunkten till 760 kg samt beställningskvantiteten till 1140 kg enligt EOQ 
(se Bilaga 3). 
 
Artikel 5A2NS4100800 
Denna artikel stod för 4,5 % av den totala försäljningen från lagret under 2003 till och med 
vecka 39 (se tabell 4.2).  En leveransenhet för artikeln är 40 kg. 
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Diagram 4.10 Ackumulerad försäljning per vecka, vecka 36 2002 till vecka 35 2003, artikel 5A2NS100800, med 
tillhörande beskrivande statistik. 
 
Under perioden vecka 36 2002 till vecka 35 2003 var det 25 veckouttag, enligt diagram 4.10. 
Försäljningen under år 2000 till vecka 39 år 2003 visas i diagram 8, Bilaga 5. 
 

ÅR Antal kunder 
(st) 

Försäljningsmängd 
(kg) 

Försäljnings belopp
(kr) 

2000 12 7456 283082
2001 14 10598 371108
2002 11 6964 242534
2003 tom v39  10 6338 208782

Tabell 4.11 Försäljningen av artikel 5A2NS100800, under år 2000 till vecka 39 år 2003. 
 
Kund nr 41980900 (dotterbolaget i tyskland) stod för 37 % av den totala försäljningen av 
artikeln under 2003 till och med vecka 39. De två största kunderna stod tillsammans för 56 % 
av den totala försäljningen under samma period (se tabell 8, Bilaga 6). 
 
Efterfrågemönster 
Tydliga säsongsmönster finns vid semesterveckorna, 29 till och med 31, samt vecka 52. 
I övrigt förefaller försäljningen av artikeln vara slumpmässig över tiden (se diagram 8, Bilaga 
5). 
 
Medelvärdet av lagernivån var cirka 660 kg under perioden vecka 19 till vecka 50 år 2003 (se 
Bilaga 7). Möjlighet till leverans från lagret har funnits i cirka 84 % av tiden. 

Medelvärde 135,2037
Standardfel 25,09014
Standardavvikelse 184,3741
Varians 33993,83
Toppighet 0,633072
Snedhet 1,290777
Variationsvidd 640
Minimum 0
Maximum 640
Summa 7301
Antal 54
Konfidensnivå(95,0%) 50,32443
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Från och med september 2002 fram till och med vecka 38 år 2003 var beställningspunkten 
480 kg och beställningskvantiteten 920 kg enligt EOQ (se Bilaga 3). Efter vecka 38 år 2003 
ökade beställningspunkten till 600 kg samt beställningskvantiteten till 1080 kg enligt EOQ (se 
Bilaga 3). 
 
Lågförbrukande artiklar 
 
Artikel 5A2NS4100750 
Denna artikel stod för 0,7 % av den totala försäljningen från lagret under 2003 till och med 
vecka 39. En leveransenhet för artikeln är 40 kg 
 

Akumulerad försäljning per kvartal 
Artikel 5A2NS4100750 
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Diagram 4.11 Ackumulerad försäljning per kvartal, år 2000 till kvartal 3 år 2003, artikel 5A2NS100750, med 
tillhörande beskrivande statistik. 
 
Artikeln hade 10 stycken uttag under 2002, och 7 stycken uttag under 2003 till och med vecka 
39 (se Bilaga 4). 
 

ÅR Antal kunder 
(st) 

Försäljningsmängd 
(kg) 

Försäljnings belopp
(kr) 

2000 6 760 27837
2001 5 626 22943
2002 6 1198 42076
2003 tom v39  4 940 32142

Tabell 4.12 Försäljningen av artikel 5A2NS100750, under år 2000 till vecka 39 år 2003. 
 
Det var 12 stycken olika kunder under 2000 till vecka 39 2003 (se Bilaga 4), fördelade 
övertiden enligt tabell 4.12. 
 
Efterfrågemönster 
Det låga antalet uttag gör det svårt att se något mönster i försäljningen. Kvartal två har dock 
dom senaste fyra åren uppvisat låga försäljnings siffror.  
Tydliga säsongsmönster finns vid semesterveckorna, 29 till och med 31, samt vecka 52. 
I övrigt förefaller försäljningen av artikeln vara slumpmässig över tiden (se Diagram 4.11). 
 
Enligt Bilaga 7 var möjligheten till leverans 100 % av denna artikel under tiden vecka 19 till 
och med vecka 50 år 2003. Medelvärdet av lagernivån under samma period var 1070 kg. Från 
och med september 2002 fram till och med vecka 38 år 2003 var beställningspunkten 120 kg 
och beställningskvantiteten 480 kg enligt EOQ (se Bilaga 3). Efter vecka 38 år 2003 minskade 
beställningskvantiteten till 440 kg enligt EOQ (se Bilaga 3) 

Medelvärde 234,9333
Standardfel 39,39404
Standardavvikelse 152,5724
Varians 23278,35
Toppighet 0,845978
Snedhet 0,68709
Variationsvidd 595
Minimum 0
Maximum 595
Summa 3524
Antal 15
Konfidensnivå (95,0%) 84,49188
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Artikel 5A2NS4100450 
Denna artikel stod för 0,2 % av den totala försäljningen från lagret under 2003 till och med 
vecka 39. En leveransenhet för artikeln är 40 kg 

Dimension 0,45 mm 
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Diagram 4.12 Ackumulerad försäljning per kvartal, år 2000 till kvartal 3 år 2003, artikel 5A2NS100450, med 
tillhörande beskrivande statistik. 
 
Artikeln hade 4 stycken uttag under 2002, och 2 stycken uttag under 2003 till och med vecka 
39 (se Bilaga 4). 
 

ÅR Antal kunder 
(st) 

Försäljningsmängd 
(kg) 

Försäljnings belopp
(kr) 

2000 4 1309 72153
2001 4 425 21791
2002 4 886 44701
2003 tom v39  1 213 10391

Tabell 4.13 Försäljningen av artikel 5A2NS100450, under år 2000 till vecka 39 år 2003. 
 
Det var 12 stycken olika kunder under 2000 till vecka 39 2003, se Bilaga 4, fördelade 
övertiden enligt tabell 4.13. 
 
Efterfrågemönster 
Det låga antalet uttag gör det svårt att se något mönster i försäljningen. Tydliga 
säsongsmönster finns vid semesterveckorna, 29 till och med 31, samt vecka 52. 
I övrigt förefaller försäljningen av artikeln vara slumpmässig över tiden (se Diagram 4.12). 
 
Enligt Bilaga 7 var möjligheten till leverans cirka 87 % av denna artikel under tiden vecka 19 
till och med vecka 50 år 2003, då lagret var noll under fyra veckor. Medelvärdet av lagernivån 
under samma period var 190 kg. Från och med september 2002 fram till och med vecka 38 år 
2003 var beställningspunkten 80 kg och beställningskvantiteten 360 kg enligt EOQ (se Bilaga 
3). Efter vecka 38 år 2003 minskade beställningspunkten till 40 kg samt 
beställningskvantiteten till 200 kg enligt EOQ (se Bilaga 3) 

4.4 Prognoser 
I syfte att belysa skillnaderna i att använda prognosmetoder som baseras på historiska 
efterfrågedata, gentemot att endast använda en jämn efterfrågetakt enligt ekonomisk 
efterfrågekvantitet (se avsnitt 3.6.1), visas nedan en jämförelse med ett par av de 
grundläggande prognosmetoderna presenterade i avsnitt 3.4.  
I denna jämförelse använder jag mig av glidande medelvärde och exponentiell utjämning 
vilka finns implementerade i Microsoft Excel 2000.  

Medelvärde 188,84
Standardfel 53,76
Standardavvikelse 208,2116
Varians 43352,07
Toppighet -0,31681
Snedhet 1,002981
Variationsvidd 614
Minimum 0
Maximum 614
Summa 2832,6
Antal 15
Konfidensnivå(95,0%) 115,3038
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Prognoserna spänner över en tidsperiod på 52 veckor och baserar sig på försäljningen från 
lagret mellan vecka 36 2002 och vecka 35 2003. Artikeln som prognostiseras är artikel 
5A2NS102000. 
För artiklar med en låg uttags frekvens, eller för att använda en prognosmetod lämplig för 
samtliga artiklar, kan prognostisering med hjälp av Croston eller modifierad Croston enligt 
avsnitt 3.4.3 vara ett alternativ. Dessa prognosmetoder har vid tidigare studier visat sig vara 
lämpliga för den typen av köpbeteende. 
 
Alfakonstanten (α) i exponentiell utjämning och antalet perioder i glidande medelvärde kan 
ändras systematiskt för att hitta det värde som ger lägst MAD (alternativt använda 
problemlösaren i Excel). Då en prognosmetodjämförelse i detta skede endast är en vägvisare 
om vikten av prognoser, och används därmed endast i ett övergripande studerings syfte, sätter 
jag alfakonstanten i exponentiell utjämning till 0,08 (ett något för högt värde i detta fall), samt 
använder mig av motsvarande 12 perioder i glidande medelvärde (se avsnitt 3.4.3), för att 
skillnaderna mellan de olika prognosmetoderna tydligare skall framgå (se digram 4.13). 
För vecka 29, 30, 31 och 52 sätt till prognosen noll, då dessa veckor inte förväntas innehålla 
någon försäljning. Prognos ingångsvärde för exponentiell utjämning i vecka 36 2002 samt 
vecka 1 och 32 2003 sätts till värdet 381 enligt EOQ. Enhetligt sätts prognos ingångsvärde för 
glidande medelvärde i de första 11 perioderna till 381 enligt EOQ. MAPE för veckor med noll 
i uttag (ej ovan nämnda) sätts till 100 %.  
 
Prognosmetodjämförelse, dimension 2,0 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.14 Prognosmetodjämförelse artikel 5A2NS102000.  
 
Enligt nuvarande system och tidigare genererad och ackumulerad data per vecka, fås under 
perioden vecka 36 2002 till och med vecka 35 2003 ett MAPE (se tabell 4.14) på 73 % för 
dimension 2,0, med hänsyn enbart taget till beräknad efterfrågan per vecka genererad enligt 
EOQ. Det vill säga en beräknad efterfråga på 381 kg per vecka. MAD (se tabell 4.14) 334 
samt CFE (se tabell 4.14) 1853.  
Ett flertal faktor spelar dock in och gör så att det faktiska felet troligtvis inte blir så stor som 
det beräknade teoretiska. Den faktiska ledtiden är mindre än 3 veckor då 3 veckor är en 
maxgräns. En manuell justering av orderstorleken per period görs, om denna justering 
påverkat negativt eller positivt på prognos felet är inte framtaget. 
 
Diagram 4.13 visar en grafisk jämförelse mellan de olika prognosmetoderna. 

 MAD MAPE AFE Spårsignal 
Jämn efterfråga 

EOQ (381) 
334 73 35,6 0,11 

Exponentiell 
utjämning (α 0,08) 

339 74 41,8 0,12 

Glidande medelvärde 
(12 perioder) 

328 73 38,6 0,12 
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Diagram 4.13 Prognosjämförelse. 
  
Det finns några försäljnings toppar som sticker ut från de övriga, vecka 40 och vecka 46 2002 
samt vecka 32 2003 (se diagram 4.13). Dessa toppar består av ett flertal ordrar från olika 
kunder, vilket gör att dessa inte kan anses som speciella förutsägbara fall och därmed 
utelämnas från beräkningarna. 
 
Den ekonomiska orderkvantitet formel (se avsnitt 3.6.1) som används hösten 2002, ger med 
de ingångs värden som användes under samma period, en prognostiserad produktions 
efterfrågan (kvantitativ prognos) på 381 kg per vecka. Vilket ger med en ledtid på tre veckor 
och en säkerhets buffert på 25 % av ledtids efterfrågan, ett säkerhets lager (SS) på 286 kg, en 
beställnings punkt på 1428 kg samt ett EOQ på 1846 kg. Då en leverans enhet ligger på 100 
kg för dimension 2,0 mm avrundas beställningspunkten respektive orderkvantiteten till 1400 
kg och 1800 kg (se Bilaga 3). 
Nuvarande nivå på säkerhetslagret, 286 kg, motsvarar en säkerhetsnivå nivå på cirka 64 % (se 
avsnitt 3.9.3). 
 
Exempel: 
Beräknat säkerhetslager enligt fastställd säkerhetsnivå (85 %) med nuvarande prognosmetod 
och en fast ledtid på 3 veckor. 
SSD = k * σD * √LT= k* 1,25 MAD*30,5  (enligt formel 3.28) 
En säkerhets nivå på 85% (k=1,04 ur bilaga 1), MAD 334 (se tabell 4.14), ger SSD = 752 kg.  
Vilket motsvarar en höjning med cirka 466 kg. 
 
Exponentiell utjämning, α= 0,08 
MAD 339 (se tabell 4.14), ger med 85 % säkerhetsnivå ett SSD på 763 kg. 
 
Glidande medelvärde, 12 perioder/veckor 
MAD 328 (se tabell 4.14), ger med 85 % säkerhetsnivå ett SSD på 739 kg. 
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Ifall en ledtid på 2 veckor används skulle SSD för nuvarande prognosmetod, exponentiell 
utjämning (α= 0,08) samt glidande medelvärde (12 perioder) ändras till 614 kg, 623 kg 
respektive 603 kg. Vid en säkerhetsnivå på 85 %.  
 
Enhetsstorleken tas hänsyn till först vid beräknande av beställningspunkt. 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Försäljning 

5.1.1 Allmänt 
Ingen hänsyn till semesterveckor, se avsnitt 4.3.1, är tagen vid uträkning av beskrivande 
statistik. Skulle semesterveckorna tas bort från försäljningsstatistiken kommer medelvärdet att 
stiga samt att vi får en mindre standardavvikelse med mera, vilket är lämpligt vi en eventuell 
prognostisering.  
Försäljningen från lagret uppvisar en stor skillnad i försäljningsmängd över tiden, 
försäljningen är starkt stokastisk. Ett tiotal kunder står för drygt 90 % av den totala 
försäljningen och endast ett fåtal kunder för mer än hälften.  
Överlag visar försäljningen på en uppåtgående trend. Något cykliskt mönster är svårt att 
utläsa. Tydliga säsongsmönster finns vid semesterveckorna, 29 till och med 31, samt vecka 
52. I övrigt förefaller försäljningen av artikeln vara slumpmässig över tiden.  
 
En storförbrukare från lagret är koncernens eget bolag i Tyskland. En större kontroll över 
detta bolags lager skulle vara att föredra. Ett sådant närmande tycks även ligga nära.  
Några artiklar har en väldigt låg lageromsättningshastighet, och få uttag per år. Deras 
lagerföringsvärde bör diskuteras. Man måste kunna motivera lagerhållning av en artikel då 
detta kostar. En artikel som endast har ett fåtal uttag per år bör ej hållas i lager. Eventuellt kan 
man låta den gå i brist under vissa perioder, ifall inte lager hållningen av den/dessa artiklar 
kan motiveras med ökade kostnader eller större inkomst bortfall ifall den/dessa inte finns 
tillgängliga för mycket snabba leveranser.  
Exempel: Reservdelsfallet, egen produktion står stilla. Eller finns inte just denna artikel i lager 
så köper kunden inte heller någon annan artikel. 
En dialog bör föras med de kunder som köper dessa artiklar (se även avsnitt 5.3). 
Artiklarna 5A2NS4100350 och 5A2NS4100450 har endast ett fåtal uttag per år, 
dimensionerna är små och priset för produkterna och därmed lagerhållningskostnaderna höga.    
De artiklar som i förstahand bör stå i fokus för lagerstyrningen är de artiklar som står för den 
större delen av omsättningen. Dimensionerna 2,5 mm, 2,0 mm och 1,0 mm har under de 
senaste åren alltid legat bland de fem som stått för den högsta omsättningen i lagret. En ABC 
klassificering av artiklarna och kunderna bör införas (se avsnitt 3.1). 
 
Då en lista på vad som finns i lagret skickas till kunderna varje vecka, och kunderna har 
relativt god kännedom om företagets normala ledtider, så kommer kunderna troligtvis inte att 
beställa mer än vad som finns i lagret för snabba leveranser. Vilket leder till att prognoserna 
inte kommer att uppdateras så som dom borde. I nuläget (hösten 2003) planeras således 
produktionen och styrningen av lagret, till stor del på hur mycket som har sålts tidigare, och 
dessa siffror har då baserats på vad som har funnits i lagret. Detta gör att man ligger steget 
efter i styrningen av lagret. 
 
Mycket som sker i dagens process sker med en manuell handpåläggning, det funkar säkert bra 
så länge som dom som gör detta är rutinerade och välinsatta i de aspekter som finns, men vad 
skulle hända vid ett eventuellt person byte, sjukdom med mera. Att arbeta på så vis är även 
kostsamt. Detta handhavande ligger ej heller i paritet med företagets grundfilosofi om �lean 
production�. 
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Produktionen till lagret styrs i stort av vad som redan ligger inne i produktion, vilket innebär 
att då beställningspunken nås och en lagerorder startas kan det dröja innan den påbörjas i 
produktionen. Detta vet produktionsplaneraren om och startar ibland lagerordrar som inte 
ännu har nått sin beställningspunkt för att köra dessa med vad som ligger inne i produktionen 
för tillfället. Handpåläggningen av beställningsmängden är också något beroende av vad som 
ligger inne i produktionen. 

5.1.2 Artiklar 
Det procentförhållande för möjligheten till leverans som presenterats för artiklarna är sett 
övergripande över en längre tidsperiod (ser man på lagren ur ett kortare tidsperspektiv bör 
frågor som hur och när lager nivån mäts behandlas). 
 
Högförbrukande artiklar 
Dessa artiklar står för en större del av omsättningen i lagret. Artiklarna i den här kategorin har 
en hög variationsvidd. Samtliga artiklar har en relativt hög positiv snedhet. Samtliga artiklar 
uppvisar även en viss trend i försäljningsökning. Möjligheten till leverans är relativt hög och 
varierar från 84 till 100 % för artiklarna. Antalet kunder, under 2003 till och med vecka 39, 
som köper dessa artiklar varierar från 11 till 15 stycken mellan artiklarna.  
 
Mellanförbrukande artiklar 
En hög positiv snedhet finns för samtliga artiklar i denhär kategorin. Möjligheten till leverans 
varierar från 78 till 100 % för artiklarna. Antalet kunder, under 2003 till och med vecka 39, 
som köper dessa artiklar varierar från 5 till 10 stycken mellan artiklarna. 
 
Låg förbrukande artiklar 
Artiklarna i denna kategori har väldigt få uttag under ett år. Möjligheten till leverans har varit 
hög. Antalet kunder som köper dessa artiklar varierar från 1 till 4 stycken under 2003 till och 
med vecka 39.   

5.2 Styrning 
Ekonomisk orderkvantitet bör även i fortsättningen ligga till grund för orderstorlekarna, för att 
få så bra ekonomi som möjligt i beställningarna, dock bör värdena som man stoppar in i den 
vara så aktuella och verklighetsnära som dom kan bli. Denna framräknade kvantitet skall dock 
inte ses som ett fast värde utan endast som ett riktmärke som justeras med prognoser, där 
större spelrum uppåt än nedåt för orderstorlekarna finns. Hur ofta dessa prognoser uppdateras 
bör diskuteras och prövas. De artiklar som står för den större delen av omsättningen bör 
prioriteras enligt vad som tidigare nämnts.  
 
En lagerorder kan startas samtidigt som en �vanlig� produktionsorder till motsvarande 
dimension startas. På så vis får man en snabbare påfyllnad till lagret samtidigt som man håller 
en hög leveranssäkerhet. Högsta nivån i lagret för artiklarna kan sänkas och man beställer upp 
till en nivå varje gång. Hur lågt lagrets högsta nivå kan sänkas för dessa artiklar beror på hur 
ofta och regelbundenheten på dom �vanliga� produktionsordrarna. Denna metod lämpar sig 
bra för hög förbrukande dimensioner. För mindre omsatta dimensioner kan en eventuell 
metod där en lagerorder startas samtidigt som en �vanlig� order införas i kombination med ett 
beställningspunktsystem. En utvärderingsstudie av dessa system bör startas. 
 
En automatisk uppdatering och orderläggning av och till halvfabrikat lagren bör införas för en 
optimalare styrning av dessa, då detta idag (hösten 2003) sker helt manuellt och godtyckligt 
(dock av en mycket rutinerad produktions planerare). MRP/nettobehovsplanering eller 
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täcktidsplanering kan vara alternativ att se över för dessa lager (se avsnitt 3.7.3). Ett enklare 
beställningspunkt system skulle även här tänks gå att applicera.  
 
Beställningspunkten beror på den beräknade efterfrågan per vecka (årlig efterfrågan delat med 
antalet produktions veckor gånger ledtiden för artikeln), plus ett säkerhetslager. Denna punkt 
uppdateras för närvarande (hösten 2003) cirka en till två gånger per år. Systemet bör 
uppdateras oftare, där klassificeringen av artiklarna ligger till grund för en differentierad 
strategi.  
 
Säkerhetslagrets storlek beror på felet i prognosen samt den service man vill ge till kunderna. 
Hösten 2003 används 25 % av ledtidsefterfrågan som säkerhetslager. En servicenivå bör 
sättas, exempel 95 % säkerhet till leverans. Denna bör bygga på den faktiska osäkerheten i 
efterfråga och ledtid. Då försäljningen från lagret uppvisar en stor varians i mängd över tiden 
skulle säkerhetslagren, med nuvarande prognossystem och försäljnings policy, öka i de flesta 
fall, ifall en hög servicenivå eftersträvas.  
 
Produktionsplanerare/tekniker/orderhanterare med flera, bör alla använda sig av samma 
termer, exempelvis dagar, när produktionen, styrningen eller kundkontakten sker på så vis 
kommer det att i längden att bli ett mer enhetligt intryck och lättare att styra. Då vi vill 
leverera på dagen och gärna timmen när och vi vill krympa vårat lager, ledtider och kostnader 
till det minimala så bör vi arbeta med små enheter och enhetligt över alla arbetsområden. 
 
Analys av parametrarna i EOQ formeln (se avsnitt 3.6.1 och 4.2.3): 
Då EOQ ökar, ökar också genomsnittslagret och därmed även bundet kapital. 
Att använda så aktuella och faktiska värden som möjligt för dom olika storheterna i EOQ 
formeln är viktigt, då de eventuella felen kan adderas och riktvärdet för den minimala 
kostnaden blir fel. 
 
Den totala beräknade försäljningen per år beräknas idag cirka en till två gånger per år, denna 
storlek bör uppdateras oftare då försäljningen inte har visat sig vara konstant (se avsnitt 5.3). 
Desto större beräknad försäljning desto större EOQ. 
 
Ordersärkostnaden är förhållandevis konstant. Bör dock ses över för att se att om 
ordersärkostnaden verkligen är den som används. Då i stort ingen enskild tillverkning startas 
för lager ordrarna utan dessa tillverkas tillsammans med kund ordrar bör lagerordrarna åka 
snålskjuts på kundordrarna vad gäller uppställningskostnader med mera, dessa kostnader 
kommer annars att dubbleras för samma arbete.   
En minskning av ordersärkostnaden innebör en minskning av EOQ. 
 
Lagerhållningsräntan är en konstant som förhåller sig enligt företagets policy. En ökning av 
den innebär en minskning av EOQ. 
 
Dagens pris för artiklar som säljs från lagret är detsamma som priset för artiklar som säljs från 
produktionen. En ökning i pris innebär en minskning av EOQ. Priset som används bör 
återspegla försäljningen. Idag används ett pris baserat på en enstaka kund. Det genomsnittliga 
försäljningspriset är mera korrekt att använda då det finns större skillnader i pris för olika 
kunder. 
 
En ledtid på tre veckor används för samtliga artiklar i lagret vid uträkning av EOQ. 
Produktens ledtid är den största anledningen till varför man håller lager, desto längre ledtid 
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desto större lager. För att sänka lagernivån och därigenom minska bundet kapital bör man 
således eftersträva att minska ledtiderna för artiklarna.  
En ledtid och variation i den samma baserat på statistik och eventuella erfarenheter bör 
preciseras per respektive artikel.  
En förutsättning för att kunna åstadkomma en hög leveransförmåga utan stora lager och hög 
kapital bindning, är ju att man med rimlig säkerhet kan förutse hur lång återskaffningstiden 
för att fylla på lagret är och därmed hur mycket som kan komma att förbrukas före nästa 
inleverans. Då leveranstiderna är korta spelar variationer en större roll då en mindre variation 
relativt sett blir större. Statistik över leveranstiderna bör föras. Statistik över antalet förlorade 
ordrar på grund av för lågt lager saldo bör även föras. Dessa data medför att man kan fokusera 
sina ansträngningar i förbättringsarbetet där de bäst behövs samt att uppföljningsarbetet 
underlättas (se avsnitt 5.5). 

5.3 Prognoser 
I nuläget (hösten 2003) görs ingen regelbunden kvantitativ prognos, förutom den 
genomsnittliga förbrukningstakt som tas fram en till två gånger per år, och är baserad på 
förväntad total försäljning under det kommande året. En prognosmetod som uppdateras oftare 
för att bättre följa med i denna utveckling visade sig vara att föredra. Dock så gör skillnaden i 
förbrukning från period till period, att en prognosmetod som bygger på för närliggande 
information ökar prognosfelen. En mer utjämnad prognos visar sig vara att föredra sett över 
en längre tid. 
 
Prognosmetoder som baseras utifrån historiska data lämpar sig väl där en mindre 
efterfrågevariation och mönster och/eller trender finns. Som vi har sett så är försäljningen i 
dagsläget starkt varierande, vilket gör att vikten av sådana prognosmetoder minskas. Det 
totala felet sett över en längre tidsperiod minskar dock, och ser man framåt i tiden där 
företaget skaffar sig bättre kvalitativa prognoser och minskar sina ledtider kommer 
hjälpmedel av detta slag att vara till ännu större nytta. Prognosmetoder av detta slag är relativt 
enkelt att implementera i befintligt affärssystem. 
 
Då prognoser baserat på historiska data visade sig ge en mindre hjälp till att förutspå 
kommande leveranser i dagsläget, bör företaget uppföra en mer sytematisk kontakt med 
kunden, där kunden får utrycka sin syn på leveransservice, upplevd kvalitet med mera. 
Rutiner för uppföljning med de största kunderna bör fastställas, dels för att förbättra 
prognoserna, dels för att följa upp kundservicen samt knyta kunderna närmare. Då det kostar 
att hålla lager och lagerhållning är en service gentemot kunden, bör man inte enbart förlita sig 
på vad man tror att kunden vill ha och värdesätter. Utan kontinuerligt aktivt ta reda på 
kundens önskemål. Därigenom och tillsammans med ekonomiska faktorer, kan man styra 
lagret optimalt ur kundens synvinkel. Vi har ju konstaterat att kundens krav på 
leveransservice är det som styr lagret i mångt och mycket. Övertyga kunden att det ligger i 
allas intresse att företaget som levererar får ta del av deras beräknade förbrukning 
(prognoser), då företaget således kan se till att det finns varor när kunden behöver det. Vid 
snabbare besked, direkt feedback och tidigare lagda ordrar, desto mindre och optimalare lager 
behövs.  
Endast då vi vet hur mycket kunden skall förbruka under den närmaste tiden, och ledtiderna i 
den egna produktionen blir kortare (detta utan större ökade kostnader), kan lagren bli så 
minimala som de kan bli.  
 
Det är viktigt att notera hur prognosen har tagits fram om beslutsfattaren har korrigerat 
prognosen, inflationstakt osv. När beslutsfattaren fått en prognos (eller gjort den själv) som 
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bygger på någon form av tidigare värden, till exempel en trendframskrivning, bör han (hon) 
bedöma prognosens rimlighet och om det anses befogat korrigera den med hänsyn till 
kunskap om vad som kommer att inträffa i framtiden. Sådan kunskap kan vara kännedom om 
att en stor kund kommer att byta leverantör och så vidare. Detta innebär samtidigt en risk 
(förutom att man kan kompensera i fel riktning), prognosen blir subjektiv. Olika 
intressegrupper i företaget kan ha olika önskemål om prognosens värde. Detta gör att 
prognosen mer liknar en önskan än en �objektiv� uppskattning av en framtida händelse. 
Ytterligare en nackdel med dessa subjektiva prognoser är att man saknar möjligheten att ange 
hur pass säker skattningen är. 
Genom att bygga en prognosmodell måste beslutsfattaren formalisera sin uppfattning om de 
samband som gäller mellan olika variabler, och sambanden kan sedan testas statistiskt. 
Prognosen blir således mindre personlig och kan i princip tas fram av vem som helst. 
 
Innan man väljer metod bör man ställa sig tre frågor: 

• Vilket är syftet med prognosen �hur ska resultatet användas? 
• Vilka variabler och samband ingår i det system för vilket prognosen ska göras? 
• Hur betydelsefull är den tidigare utvecklingen för att förutsäga den fortsatta 

utvecklingen? 
  
En diskussion bör föras om hur ofta man ska uppdatera prognoserna, till exempel en gång per 
dag, vecka, månad, kvartal eller halvår. Att som idag �enbart� förlita sig till kvalitativa 
prognoser är vanskligt då stora manuella insatser krävs vilket kostar pengar, samt är svårt att 
följa upp. De enskilda personernas åsikter väger in stort vilket gör att olika personer kommer 
att prognostisera olika. 
 
Då effekterna av en förändrad kundkontakt och lagerstyrning, främst vad gäller 
leveransservice, är svåra att förutse bör differenserna av de olika prognosmetoderna som 
visats endast användas som exempel på skillnader i metoder, och inte vad som bör tillämpas 
på lagret i framtiden då dessa exempel baserar sig på tidigare försäljnings data.  

5.4 Förändringars påverkan 
Varje ändring av lagerstyrningen ger både kortsiktiga och långsiktiga effekter. När man 
genomför förändringar siktar man i allmänhet på att långsiktigt uppnå en bra styrning.  
För att belysa utvecklingen på kort sikt skall vi diskutera vad som händer när man förändrar 
beställningspunkter och orderkvantiteter. Ökar man beställningspunkterna via t.ex. längre 
ledtider och eller högre säkerhetslager kommer detta snabbt att ge upphov till en mängd nya 
ordrar eftersom många artiklar direkt eller snart når sina beställningspunkter. Svarar 
höjningen i genomsnitt mot till exempel en veckas behov kommer den extra beordringen 
under en övergångs period också att svara mot en veckas behov. 
En sänkning av beställningspunkterna motsvarande en veckas behov ger lika stor sänkning av 
beordringen under en övergångsperiod. Denna förändring blir dock långsammare eftersom 
den påverkar beordringen först när artiklarna når sina beställningspunkter. Ökar man 
orderkvantiteterna ger detta, då artiklarna når sina beställningspunkter, större order och då 
också en ökning av orderflödet. Lägre orderkvantiteter ger analogt en minskning. 
 
Slutsatser: 

• En förändrad lagerstyrning brukar nästan alltid kortsiktigt leda till ökade lager. Vid 
förändrad styrning ökar nämligen vissa beställningspunkter medan andra sänks. 
Eftersom ökningarna slår igenom snabbare får vi totalt sett en ökning i början. 
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• Förändringar i lagerstyrningen kan kortsiktigt ge kraftiga ökningar eller minskningar 
av orderflödet. Avser beordringen en egen produktionsapparat där man vill hålla en 
jämn beläggning kan en förändrad styrning således kortsiktigt få mycket ogynnsamma 
effekter i produktionen. Det är därför viktigt att alla förändringar genomförs långsamt 
och under full kontroll. 

 
När man trimmar in och anpassar lagerstyrningen måste man hela tiden vara medveten om 
kortsiktiga dynamiska effekter, och att det kan ta lång tid innan styrningen når ett stationärt 
tillstånd. När man justerar systemet måste man också se till att åtgärderna ger önskat resultat 
och inte förvärrar situationen. Ett exempel på ett ganska vanligt misstag är när man vid 
överbeläggning i produktionen ökar lagerstyrningens ledtider. De verkliga ledtiderna ökar 
naturligtvis då beläggningen ökar, men en temporär höjning av lagerstyrningens ledtider ger 
högre beställnings punkter och, som vi tidigare diskuterat, härigenom en tillfällig ökning av 
orderflödet. Beläggningssituationen i produktionen blir då bara ännu mer besvärlig. [Axsäter] 
 
Vill man reducera säkerhetslagrets storlek för en artikel och efterfrågan är stark varierande 
med hög variationskoefficient det vill säga ett stort förhållande mellan standard avvikelse och 
medelefterfrågan, bör man i första hand reducera leveranstiden. Sådana förhållanden är 
vanliga för lågomsatta artiklar. 
Är däremot efterfrågan någorlunda jämn och med låg variationskoefficient, bör man i första 
hand eftersträva att reducera leveranstids variationerna snarare än medel leveranstiden. 
Om det är svårt att reducera leveranstidsvariationerna men man vill ändå gardera sig mot stora 
leveranstidsvariationer, kan man vid dimensioneringen av säkerhetslager med fördel avsiktligt 
sätta för långa leveranstider. Vid beställning använder man sig av den vid tillfället aktuella 
leveranstiden från leverantören eller den egna produktionen. Tillvägagångssättet är emellertid 
endast lämpligt om efterfrågevariationerna är små. [Mattson] 
 
Det är viktigt att de berörda personerna i företaget är med i utvecklingen av förändringarna så 
att alla aspekter, synpunkter och frågor kan behandlas i ett så tidigt stadium som möjligt, för 
att på så sett undvika större utgifter och outbildad personal i ett senare skede. 
För framgångsrik implementering av ett nytt lagerstyrnings system bör man följa två huvud 
regler.  

• Inför förändringar stegvis. Ta en grupp i taget. 
• Utnyttja det nya och det gamla systemet parallellt. I ett inledningsskede bör man ta 

fram beordringsförslag både enligt det gamla och det nya systemet. Man kan då lättare 
finna brister och felaktigheter i det nya systemet och korrigera dessa.  

5.5 Uppföljning 
Ett lagerstyrningssystem har i allmänhet som syfte att sänka kostnaderna för kapitalbindning 
och beordring samt upprätthålla en tillfredställande servicenivå. För att kunna uppnå detta är 
det viktigt att kan följa upp hur kostnader och service utvecklas. En sådan uppföljning är 
nödvändig för att skapa motivation för en riktig användning av systemet, och för att kunna 
trimma in och justera lagerstyrningen. 
 
Det finns flera väsentliga krav som bör ställas på ett uppföljningssystem. Man bör först och 
främst ha klara regler för hur olika storheter skall mätas så att olika mätningar kan jämföras. 
Vissa mått är inte alltid så lätt att definiera på ett lämpligt sätt. Servicenivån kan till exempel 
utvärderas på många sätt. Det är naturligtvis en stor fördel om den verkliga servicenivån som 
registreras definieras på samma sätt som servicenivån i lagerstyrning systemet. Man kan då 
direkt följa upp att styrningens intentioner följs. 
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6 Rekommendationer  
Här presenteras kortfattat de förslag som diskuterats i tidigare avsnitt. 
 
Statistik över ledtider, leveranstider samt förlorade ordrar på grund av för lågt lagersaldo bör 
föras. 
 
ABC klassificering av artiklar och kunder bör införas. 
 
Orderstorlekarna till lagret bör även i fortsättningen baseras utifrån EOQ formeln, dock bör 
värdena som används vara så aktuella och faktiska som möjligt. 
Prognosmetoder bör implementeras i affärssystemet. 
 
Man kan sänka lagrens högstanivå och förenkla styrningen, genom att beställa upp till denna 
nivå då en �vanlig� produktionsorder till motsvarande dimension startas, ifall detta skulle 
behövas.  
  
Rutiner för uppföljning med de största kunderna bör fastställas, dels för att förbättra 
prognoserna, dels för att följa upp kundservicen samt knyta kunderna närmare  
 
En artikel som endast har ett fåtal uttag per år bör ej hållas i lager. Bland annat artiklarna 
5A2NS4100350 och 5A2NS4100450 har endast ett fåtal uttag per år och bör således 
ifrågasättas  
 
Säkerhetslagret bör sättas utifrån den service nivå man vill erbjuda sina kunder. 
Uppföljningen och dokumenteringen bör ske i samma termer så att styrningen och ändringar 
är lättare att utföra och går snabbare. 
 
Lika terminologi genom hela organisationen bör eftersträvas. 
 
En uppdatering och orderläggning av och till halvfabrikat lagren bör implementeras i 
affärssystemet. Exempelvis med hjälp av MRP/nettobehovsplanering, täcktidsplanering eller 
beställningspunkt. 
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