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Förord 

Med detta examensarbete avslutas vår utbildning på civilingenjörs programmet Industriell 
ekonomi med examensinriktning Industriell logistik.  Examensarbetet har utförts på Unilever 
Sverige AB vid dess enhet i Helsingborg mellan september 2007 och januari 2008. 

Vi vill först och främst tacka alla underbara personer vid avdelningen Nordic Sourcing Unit 
för dess enorma stöd, engagemang och vänlighet.  Vidare vill vi även passa på att tacka alla 
handledare och andra involverade personer på Unilever för dess givande reflektioner och 
synpunkter under arbetets gång. 

Slutligen tack till vår handledare Anders Segerstedt vid Luleå tekniska universitet för hans 
givande kommentarer under handledarträffarna. 

 

Helsingborg, januari 2008 

 

Johan Bredenberg  Khalil El-Achkar 
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Sammanfattning 

För ett par år sedan inträffade flera förändringar inom Unilever som hade direkt påverkan på 
dess enhet i Helsingborg. Antalet produkter som levererades till Helsingborgs kylda lager från 
leverantörer runt om i Europa ökade samtidigt som produktportföljen utökades. Även fabriken 
i Helsingborg genomgick produktionstekniska omstruktureringar som påverka lagernivåerna.  
Efter dessa förändringar kunde en tydlig förändring i beläggningsgraden urskönjas. Den 
började stiga i sådana nivåer att lagerkapaciteten inte räckte till och externa lagerplatser fick 
användas.  

Syftet med rapporten är därmed att identifiera och kartlägga de processer som påverkar 
beläggningsgraden på lagret samt att ge rekommendationer baserade på teorier med målet att 
reducera lagernivåerna. 

Analys samt resultatdelen visade på förbättringsmöjligheter inom Unilevers nuvarande 
prognoser, lagerstyrningsparametrar samt informationsflödet mellan företaget och dess 
leverantörer. 

Resultatet av prognosanalysen visade att Unilever överprognostiserar behovet systematiskt 
historiskt. Författarnas två testade prognosmetoder, glidande medelvärde och exponentiell 
utjämning, visade att denna systematiska överprognostisering är möjlig att dämpa något. 
Bättre insyn i kundernas prognoser och försäljningsstatistik och en mer ingående uppföljning 
av prognoserna är faktorer som föreslagits för bättre kvalitet på framtida uppskattningar av 
försäljning. 

Undersökningen av lagerstyrningsparametrarna visade att styrparametrarna för flertalet av 
produkterna inte hade uppdaterats på flera år, trots förändrade produktionsförhållanden och 
försäljning. Unilever bör därför utföra en uppdatering av styrparametrarna på en regelbunden 
basis. De beräknade styrgränserna visade att en minskning av säkerhetslager och 
beställningspunkt var möjlig för margarinprodukter men svårare för gräddprodukter på grund 
av dess långa ledtid. Just ledtiden visade sig vara en av de viktigare parametrarna för Unilever 
att arbeta med ifall de vill nå lägre lagernivåer.  

Resultatet från analysen av inleveranser från externa leverantörer påvisade en brist på 
information mellan företaget och dess leverantörer. Lagerpersonalen erhöll inte någon 
information om ankommande inleveranser från vissa leverantörer. Unilever borde därmed 
försöka framställa en applikation som sammanställer det sammanlagda antalet artiklar som 
släppts från respektive leverantör och förmedla detta till lagerpersonalen. Genom denna 
förändring skulle en hög beläggningsgrad kunna förutses och det skulle kunna sättas in 
åtgärder för att försöka reducera den. 
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Abstract 

A couple of years ago there were many changes within Unilever that occurred which had a 
direct influence on the production and warehouse unit in Helsingborg. The quantity of 
products delivered from suppliers around Europe increased and at the same time new products 
were introduced to the market. Moreover the factory in Helsingborg did many changes within 
their own production. After these changes the inventory levels increased and on several 
occasions external inventories had to be used. The purpose with this master thesis is therefore 
to identify and map the processes that influence the inventory levels and give suggestions 
based on theory how to reduce them. 

The analysis of the present situation shows possibilities of improvements in Unilever’s 
forecasts, computed safety- and target-stock and the information exchange between Unilever 
and their suppliers. 

The result from the forecast-analysis showed that Unilever has constantly over estimated their 
historical sale. The two tested methods, moving average and exponential smoothing showed 
that an improvement of today’s forecast-method can be made. Better insight in their 
customer’s forecasts and statistics of sales, and a better follow-up of Unilever’s own forecast-
method are recommendations that could improve the quality of future forecasts. 

The result from the safety and target stock analysis revealed that Unilever hadn’t updated 
these for years despite the changes in sales and production. Therefore they should 
immediately update the limits on a frequent basis. The new calculations on safety-stock and 
re-order point showed that Unilever can reduce the levels on their margarine products but not 
for the cream products because of long lead time. Lead times were identified as the biggest 
factor to work with and try to reduce if a significant reduction of the inventory levels can be 
obtained. 

The result from the analysis of incoming goods from suppliers revealed that there was a lack 
of information flow between Unilever and their suppliers. The warehouse personnel didn’t 
receive any information about incoming goods from some of the suppliers. Unilever should 
therefore make an application in their systems so that the information about incoming goods 
is easily available to the warehouse personnel. With this change Unilever should be able to 
predict high inventory levels and try to reduce them. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrund till problemet samt att syfte och avgränsningar redovisas. 
Vidare kommer även en företagsbeskrivning av Unilever och dess produkter att ges. 

När ett företag ökar sina marknadsandelar eller tillför nya produkter till sitt produktsortiment 
uppstår samtidigt kravet på en större lageryta. Denna yta finns oftast inte tillgänglig direkt 
utan där krävs en ombyggnad av nuvarande lager eller uppköp av ett nytt lagerutrymme. 

Är en expansion av lagret alltid den bästa lösningen? Existerar där några parametrar som 
starkt bidrar till högre lagernivåer, parametrar som kan utmanas och därmed sänka nivåerna 
på lagret? Att bygga ut ett lager är ett mångmiljonsprojekt, men att identifiera orsaker bakom 
hög beläggning och kunna åtgärda dessa är ett projekt som kan spara miljoner. Utifrån 
resonemanget och tankarna ovan utformades detta examensarbete i samarbete med personal 
från avdelningen Nordic Sourcing Unit vid Unilever Sverige AB. 

1.1 Bakgrund till problem 
Unilevers kylda lager i Helsingborg byggdes i början av 90-talet för att fungera som 
färdigvarulager i direkt anslutning till företagets producerande enhet i Helsingborg. Under 
åren som gått har nya produktsortiment adderats till fabriken och lagret byggdes senast ut när 
färskostproduktionen flyttades till enheten i Helsingborg. Historiskt sett har vissa 
säsongspeakar orsakat en alldeles för hög beläggning i lagret och externa kyllagerplatser har 
fått hyras in. 

Fabriken i Helsingborg genomgick sommaren 2006 en omstrukturering och en del volym 
tillverkas numera av externa leverantörer och för övrigt sortiment infördes en mer effektiv 
produktionsplanering. Produktionsplaneringen har i vissa fall inneburit att produkter 
produceras med längre mellanrum och därmed större volymer vid varje tillfälle. Det kan 
vidare konstateras att många nylanseringar har gjorts inom det kylda sortimentet. Genom 
dessa förändringar som har genomförts på leverantörssidan och sortimentssidan så kan det 
konstateras att numera levereras fler artiklar än tidigare av externa leverantörer. 

1.2 Problembeskrivning 
Under de senaste 12 månaderna har antalet tillfällen då man saknat tillräcklig lagerkapacitet 
ökat markant. Anledningarna till bristerna i lagerkapacitet råder det skilda meningar om inom 
företaget. Men ingen kan peka på en parameter eller process och utveckla ett 
förbättringsförslag för denna. Företagsledningen har planer på att bygga ut lagret ifall denna 
trend med otillräcklig lagerkapacitet håller i sig. Men innan dess vill de undersöka 
möjligheten att dämpa lagernivåerna något och undvika en dyr utbyggnad.    

1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att identifiera och kartlägga de processer som påverkar 
beläggningsgraden på lagret samt att utarbeta förbättringsförslag baserad på teoretiska 
modeller. 

Målet med examensarbetet är att genom de framtagna förbättringsförslagen ge 
rekommendationer som skall kunna frigöra lagerplatser. 
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar lagersaldot hos Unilever i 
Helsingborg för att försöka effektivisera lagerkapaciteten. Det är en mängd olika faktorer att 
ta hänsyn till när en effektivisering av lagerkapacitet ska utföras. Alla faktorer kommer inte 
att analyseras eftersom examensarbetet är på 30 högskolepoäng vilket omfattar 20 veckors 
heltidsstudier. De avgränsningar som dragits för detta examensarbete är följande: 

• Arbetet kommer att begränsa sig till att enbart analysera lagerstyrningen för det kylda 
höglagret i Helsingborg. 

• Anskaffning av råvaror för produktion kommer inte att behandlas, det kommer antas 
att råvaror alltid finns tillgängliga vid respektive produktionsstart. 

• Ekonomiska aspekter kommer inte att behandlas, såsom kostnader för inköp, restade 
ordrar, bundet kapital i form av lager, kassationer samt kostnader för användning av 
externa lagerplatser. 

1.5 Disposition 
Nedan följer en redogörelse över rapportens disposition. 

Kapitel 2 ger en kort introduktion av Unilevers historia därefter presenteras Unilevers 
verksamhet i Helsingborg lite närmare. 

Kapitel 3 beskriver under vilken beteckning denna undersökning kan rubriceras. Vidare 
redogör författarna för vilken typ av metod som använts vid datainsamling. Därefter 
diskuteras det hur datainsamlingens validitet och reliabilitet har säkerställts. Slutligen beskrivs 
tillvägagångssättet för undersökningen. 
 
Kapitel 4 presenterar den teoretiska referensramen som använts vid detta examensarbete. 
Teorierna används senare för analys av den insamlade informationen. 
 
Kapitel 5 är en nulägesbeskrivning av ett antal funktioner som anses påverka lagernivåerna. 
Bland annat beskrivs prognosuppsättning och företagets lagerstyrningsparametrar. 

Kapitel 6 presenterar författarnas analyser av den framtagna informationen, syftet med 
analysen och vilken teori som tillämpats. 
 
Kapitel 7 visar resultatet av de tilltänkta analyserna i kapitlet tidigare. 
 
Kapitel 8 redogör för de slutsatser som författarna har dragit ur resultatet av de analyser som 
utfördes. Vidare presenteras de rekommendationer som genererats med stöd av slutsatserna. 
 
Kapitel 9 skildrar en diskussion över brister och styrkor i undersökningen. Författarna 
diskuterar även ifall examensarbetets syfte har uppfyllts. 
 
Kapitel 10 uppvisar de referenser som författarna använt under examensarbetets gång. 
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2 Företagspresentation 
Detta kapitel ger en presentation av företagets historia och aktuella händelser. Vidare ges en 
introduktion till Unilever i Helsingborg. All information är hämtad ifrån Unilevers interna 
informationspärmar samt hemsida. 

2.1 Unilever 
Unilever är en holländsk-brittisk koncern med cirka 234 000 anställda i drygt 100 länder. 
Omsättningen år 2004 var på € 40,4 miljarder. Företaget äger flera världskända varumärken 
såsom Knorr, Sunsilk, Dove och Lipton.  Unilever sköter tillverkningen, marknadsföringen 
och distributionen för flertalet av dess varumärken.  

Unilevers övergripande vision är att bringa livskraft till vardagen. Detta är en vision som 
företaget levt efter i olika former sedan första grundstenen lades. 

2.1.1 Unilever historia 
Under de senare årtiondena av 1800-talet grundade William Hesketh Lever företaget Lever 
Bros, ett företag som tillverkade en ny typ av hushållstvål. Samtidigt i Oos, Noord-Brabant, 
Nederländerna väcktes ett intresse hos familjerna Jurgens och Van der Bergh för ett nytt 
substitut till smör, margarin. Margarin visade sig vara mer kostnadseffektivt än smör och 
exporterades främst till England. Under 1920-talet slogs familjernas företag ihop och bildade 
bolaget Margarine Unie-Margarinunionen. Ett par år senare går Lever Bros i England samman 
med Margarine Unie i Holland och bildar Unilever. En logisk sammanslagning med tanke på 
att båda företagen till stor del använde sig av samma råvaror(oljor och fetter) i sin 
tillverkning. 

Under andra världskriget investerade Unilever mycket kapital i bolag som hade liknande 
produktion inom Europa. Anledningen till dessa investeringar var för att förflyttning av 
kapital inom de krigshärjade Europa vid den tiden var väldigt svårt, om inte omöjligt. 
Affärerna var under denna tid väldigt dåliga och Unilever försvagades. 

Efter andra världskriget byggdes ett då försvagat Unilever upp igen, bland annat genom 
expandering av sina marknader till Afrika och Asien. Det satsades mycket pengar på 
forskning och utveckling vilket präglade företagets framtida produktportfölj. Den ökade i 
mycket stor hastighet. 

Under 1970-talet kämpade Unilever mot ekonomiska nedgångar. Unilever klarade krisen och 
på 1980-talet var Unilever världens 26:e största företag med verksamhet inom många skilda 
områden. Denna spridning av organisationen gjorde den mycket svårstyrd och komplex. Det 
ledde till en ny strategi där Unilever valde att endast satsa på sin kärnverksamhet och sålde 
därmed två tredjedelar av sin produktportfölj. 

Unilever förvärvar Bestfoods i början 2000-talet och delar upp koncernen i två globala delar, 
Unilever Bestfoods och Unilever Home and personal Care. 

2.2 Unilever idag 
Flera stora omorganisationer är på gång inom Unilever idag. Den största är uppstarten av 
bolaget USCC i Schweiz. Bolaget kommer att äga allt inom Unilever, från råvara till 
slutprodukt. Idag ägs tillexempel råvaran av fabriken som köper in och förädlar denna. Denna 
omstrukturering sker främst på ekonomiska grunder. 



  

       -Lagerstyrning vid Unilever Sverige AB i Helsingborg- 

4 

 

Samtidigt pågår förflyttningar och nedläggningar av flera produktionsanläggningar runt om i 
Europa. Tillexempel kommer all produktion av varumärket slotts att flyttas från Sverige till 
Polen. 

Inom norden har något som kallas för 1U varit ett av de främsta omstruktureringsprojekten. 
Den syftar till att avdelningarna ska arbeta mer nordiskt, till skillnad mot tidigare där arbetet 
försiggick på landsnivå.  

En aggressivare satsning på hälsosammare produkter är tydligare än någonsin inom Unilever.  
Produkter som Knorr Vie har tillförts till sortimentet, en produkt som tillför användaren mer 
än halva det rekommenderade dagsintaget av vitaminer. 

2.3 Enhet Helsingborg 
Unilevers fabrik i Helsingborg har sin grund i margarinfabriken som startades år 1899. 
Dagens produktion är resultatet av en centraliseringsprocess som ägde rum under 1990-talet. 
All margarintillverkning i Finland och Danmark flyttades till Helsingborgsfabriken som fick 
till uppgift att försörja den nordiska marknaden med margarin.  Under slutet av 1990-talet 
byggdes en ny anläggning för ostproduktion i anslutning till margarinproduktionen, detta var 
ännu ett steg i centraliseringsprocessen. I början av 2000-talet flyttades även produktionen av 
ädelprodukter till Helsingborg, därmed var centraliseringsprocessen över och Helsingborg 
gick från att endast tillverka margarin till dagens produktion av margarin, ost och 
gräddprodukter. 

 

Bild 2.1 Unilever Helsingborg 
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3 Metod 
Kapitlet startar med en beskrivning av författarnas forskningsansats. Vidare behandlas de 
metoder som använts för datainsamling. Kapitlet avslutas med en redogörelse över 
undersökningens validitet, reliabilitet och tillvägagångssättet vid utförandet av 
examensarbetet. 

3.1 Forskningsansats 
Ska undersökningen betecknas som en utredning eller forskning? Enligt författarna 
Wiedersheim-Paul och Eriksson (1997) innefattar forskning alltid en utredning men utredning 
är inte alltid forskning.  Tabell 3.1 nedan visar vad författarna anser kan vara som grund för 
separering av begreppen. 

 Utredning Forskning 

Resultaten Avser att lösa bestämda problem 
eller förändra en viss situation, ”få 
något att hända” 

Avser oftast att ge generaliserbar 
kunskap 

Problemorientering Direktiven ofta givna Kräver ofta en utförlig 
probleminventering och 
genomgång av tidigare 
forskningsresultat 

Tid Ofta kort Ganska lång och inte alltid 
bestämd i förväg 

Genomförande Sker ofta gemensamt med de 
personer som kommer att påverkas 
av resultaten 

Sker ofta i en sluten grupp med 
vetenskaplig kompetens 

Roll Utredaren fungerar som 
förändringsagent 

Forskaren styrs av 
inomvetenskapliga krav 

Redovisning Ofta genom samtal och i 
förhandling med de personer som 
berörs av förslagen, med 
referensgrupp e d. Skriftlig rapport 
kan ha underordnad betydelse 

Vetenskaplig uppsats, avhandling e 
d. Stora krav på utförlig modell- 
och metodredovisning och krav att 
”publicera sig” 

Tabell 3.1 Beskriver skillnader mellan en forskningsrapport och en utredningsrapport (Wiedersheim-Paul 
och Eriksson, 1997)sid 17-18. 

Vidare menar författarna att synen på en undersökning som antingen en forskning eller 
utredning suddas ut allt mer. 

Detta examensarbete passar inte in perfekt som en ren utredning eller forskning enligt 
kriterierna i tabell 1.  Följande exempel visar problematiken i att försöka placera 
examensarbetet i ett fack. Tiden för examensarbetet är tidbestämd men anses inte vara kort.  
Problemet är angivet sen starten av examensarbete och kräver ingen genomgång av tidigare 
forskningsresultat. Rollen som examensarbetare är en form av konsult- studentarbete, då det 
finns skyldigheter både mot universitet och företag. Denna roll passar inte fullständigt in på 
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varken en utredning eller forskningsundersökning.  Med exemplen ovan som grund kan detta 
examensarbete kallas för en hybrid av forskning och utrednings undersökning. 

3.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Det finns oftast olika sätt att införskaffa information, det går att välja mellan kvantitativa och 
kvalitativa metoder.  Beteckningarna kan något förenklat syfta på hur man väljer att bearbeta 
och analysera informationen som samlas in. (Patel och Davidson 1994)   

Kvantitativ data, ofta kallade hård data, samlar siffror och mängder som grund för statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativdata beskrivs som mjuk data och är en induktiv 
metod, det vill säga metoden har fokus på processer, förståelse och tolkning. Ord och bilder 
används istället för siffror för att beskriva en studie. (Merriam 1994) 

I det här examensarbetet har både kvantitativ- och kvalitativ data använts. Spontana intervjuer 
har utförts och resultaten ifrån dessa har varit som grund för nulägesbeskrivningen längre 
fram i rapporten. Dessutom har bilder använts flitigt för att ge läsaren en bättre insyn av det 
beskrivna.  Analys av lagersaldon, prognoser, försäljning och förhållandet mellan dessa har 
byggt på siffror hämtade från affärssystemen SAP och Business Warehouse. Analyserna utgör 
de kvantitativa metoder som författarna använt. 

3.3 Datainsamling 
Enligt författarna Wiedersheim-Paul och Eriksson (1997) sker all datainsamling efter en 
avvägning mellan tre olika parametrar: Kvalitet, kostnad och hastighet.  Vidare gäller det även 
att göra en avvägning mellan variablerna, tillexempel kan kvalitén i en undersökning öka med 
högre kostnader.  Sekundärdata är data som redan existerar eftersom det har samlats in 
tidigare av någon annan med ett annat syfte. Data som man själv samlar in kallas för 
primärdata. (ibid.) 

3.3.1 Primärdata 
Ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar är exempel på primära insamlingskällor 
(Wiedersheim-Paul och Eriksson 1997).  Införskaffning av primärdata har främst skett genom 
intervjuer. 

Intervjuer 

När en intervju utförs är det främst två aspekter som beaktas. Dels hur mycket ansvar och 
frihet som intervjuaren har gällande frågornas utformning och dess inbördes ordning. Det är 
den första aspekten och kallas för standardisering (Patel och Davidson 1994). 

Den andra aspekten är hur fritt intervjupersonen får tolka frågorna beroende på sin egen 
inställning eller erfarenhet.  Det kallas för grad av strukturering.  Vid helt standardiserade 
intervjuer ställs exakt samma frågor i samma ordning till samtliga intervjuade personer i syfte 
att kunna mäta och se ett mönster i svaren.  En låg strukturering av en intervju ger 
intervjupersonen fritt utrymmer att svara på frågorna. Frågorna är inte vinklade eller ställda på 
så sätt att endast Ja eller Nej kan ges som svar. (ibid.) 

Intervjuerna som författarna utförde var med personer inom prognosavdelningen, Nordic 
Sourcing Unit, produktionsplanering och lager. Intervjuerna var i hög grad ostrukturerade och 
med väldigt låg standardisering.  Författarna var intresserade av att få förståelse för processer 
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och system som används av den intervjuade personen. Svaren skulle inte användas för att 
mäta något eller undersöka ett mönster av något slag. 

3.3.2 Sekundärdata 
Data som redan existerar och samlats in av en annan person för ett annat ändamål kallas för 
sekundärdata (Wiedersheim-Paul och Eriksson 1997). Vidare menare de att sekundärdata i 
första hand ska användas först då den är billigare och tar mindre tid att införskaffa.  Den typen 
av information behöver oftast analyseras om så den passar ens eget syfte (Dahmström 2005). 

Det är främst sekundär data som använts i det här projektet. Informationen har hämtats från 
Unilevers affärssystem SAP R/3 och Business Warehouse. Denna information användes vid 
analys samt resultatdelen av arbetet. Det var information angående lagersaldon, försäljning, 
inleveranser av produkter och prognoser. 

Sekundärdata användes även vid litteraturstudier för att få djupare kunskaper inom aktuella 
ämnen. Dessa studier ägde rum på Luleå tekniska universitets bibliotek och Lunds universitets 
bibliotek (Campus Helsingborg).  Prognosmetoder och lagerstyrning var ett par av de aktuella 
ämnen som studerades. 

3.4 Metodproblem 
Ett vanligt problem som kan uppstå vid den här typen av undersökningar är hur väl teorin kan 
appliceras på verkligenheten. Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp vid sådana 
sammanhang. (Wiedersheim-Paul och Eriksson 1997) 

3.4.1 Validitet 
Inre eller intern validitet handlar om hur väl undersökarens resultat stämmer överens med 
verkligheten. Fångar resultaten verkligen det som finns? Mäter undersökaren det han tror sig 
mäta? Det existerar ett antal metoder som undersökaren kan använda sig av för att säkerställa 
validiteten (Merriam 1994): 

1. Triangulering, att använda flera informationskällor och metoder för att bekräfta 
resultaten. 

2. Deltagarkontroll, att personer som tillhandahåller information till undersökarna får ta 
del av resultaten och avgöra ifall de anses vara rimliga. 

3. Att observera det som avses mätas eller undersökas under en längre tid eller upprepade 
gånger. 

4. ”Horisontell” granskning och kritik, att be kollegor att ge sina kommentarer och 
åsikter på resultaten. 

Validiteten för examensarbetet har säkerställts genom att information har samlats in från alla 
berörda avdelningar inom företaget. Flera olika personer inom samma avdelning har 
intervjuats så inte undersökningen ”färgas” av en enskild persons åsikter. Validiteten för 
siffrorna i systemet Business Warehouse undersöktes genom en jämförelse med huvudkällan 
för informationen. Tillexempel har siffror gällande beläggningsgraden i lagret jämförts med 
lageravdelningens interna system och siffror. Examensarbetet handleddes av flera personer 
inom Unilever, dessa personer har positioner inom skilda avdelningar. De har genom arbetets 
gång fått ge sina åsikter på resultaten och påståenden som författarna framfört. Alla siffror 
som hämtats från Unilevers ERP-system är två årig historisk data. Universitet har anordnat ett 
antal träffar för examensarbetare vid institutionen för industriell logistik där kollegor kunnat 
ge förslag och kommentarer på idéer och resultat. 
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3.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga och stabila utslag ett mätinstrument (tillexempel ett 
enkätformulär) ger (Wiedersheim-Paul och Eriksson 1997). God reliabilitet uppnås genom att 
mätinstrumentet motstår slumpinflytande av olika slag (Patel och Davidson 1994).  Det finns 
flera tekniker som kan användas för att försäkra sig om att resultaten är beroende. Merriam 
(1994) nämner tre olika tekniker: 

1. Undersökarens position, Antaganden och teorier som ligger till grund för 
undersökningen ska förklaras. Undersökaren ska ange kriterier för valda 
informationskällor. 

2. Triangulering som beskrevs tidigare kan användas även som teknik för säkerställande 
av god reliabilitet. 

3. ”Att följa i samma spår”, hur informationen samlats in, med vilka redskap och hur 
dessa använts ska noggrant beskrivas så en utomstående undersökare enkelt kan följa 
samma spår. 

Alla informationskällor har under arbetets fortskridande granskats kritiskt och noggrant valts 
ut. Valen har därefter presenterats tydligt i rapporten för ökad reliabilitet.  Insamlig av data 
från flera skilda system, vid olika tidpunkter(dagar på veckan) påverkar reliabiliteten positivt. 
Författarna bifogade snapshots från systemet Business Warehouse, se bilaga A, som användes 
för att en utomstående läsare ska kunna följa i samma spår. 

3.5 Tillvägagångssätt 
Examensarbetet inleddes med samtal med handledare och rundvandringar på företaget. 
Samtalen syftade till att ge en introduktion av företaget och till vad de ansåg vara bakgrunden 
till problemet.  Författarna fick även en mindre introduktion i SAP/R3 och Business 
Warehouse för att underlätta datainsamlingen. Därefter följde en tids arbete med 
nulägesbeskrivningen där berörda personer visade och förklarade hur arbetet vid deras 
avdelning utfördes. Analysen byggde på examensarbetets nulägesbeskrivning och dess 
teoretiska del, den beskrev även författarnas syfte, tillvägagångssätt med de analyser som var 
tilltänkta. Resultatet av respektive analys presenterades under efterföljande kapitel. Slutligen 
sammanfattas resultaten av undersökningarna i ett flertal slutsatser som i sin tur leder till 
rekommendationer som uppfyller målet med examensarbetet. 

Litteraturstudier startade direkt efter introduktionen och fortsatte under resterande tid av 
examensarbetet. Rapportskrivning och datainsamling under hela arbetets gång med varierande 
intensitet. Figur 3.1 nedan ger en överskådlig bild av tillvägagångssättet för examensarbetet. 
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Figur 3.1 Visar tillvägagångssättet av examensarbetet 
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4 Teori 
Kapitlet behandlar den teoretiska referensramen som anses vara relevant för arbetet. De 
teorier som presenteras kommer att kopplas samman med analyskapitlet senare i arbetet. 

4.1 Parametrar som kan påverka beläggningsgraden på ett lager 
En grossist som mottar produkter direkt från fabrik måste bygga upp ett lager av varor för att 
kunna möta kundbehoven. När produkter säljs, beställs nya varor av leverantören för att fylla 
upp lagret igen.  Från det att grossisten beställer en vara tills det når lagret kallas för 
producentens ledtid eller responstid. Den inkluderar tillverkningstid, tid för väntan på 
produktion, omställningstider och transporttiden mellan leverantören och grossisten. Då 
ledtiden består av flera komponenter av tid medför det en lång responstid med flera felkällor. 
Lagersaldot är beroende av fluktationer i efterfrågan under responstiden. En lång responstid 
genererar höga lager för att kunna hantera variationerna i efterfrågan  under den perioden. 
(Blumenfeld, o.a. 1999) 

(Dubelaar, Chow och Larsson 2001) diskuterar förhållandet mellan lager, försäljning och 
servicegrad till kund. De menar att lager är en nyckelfaktor vid utformning av servicenivå till 
kund. När en vara är slut på lager medför det en utebliven leverans, ett förlorat  försäljnings 
tillfälle, kostnader i form av kompensation, föresning i ”cash flow” och i värsta fall en 
förlorad kund. Författarna menar även att osäkerhet i behovet från kund kan leda till höga 
lagervärden då företaget vill försäkra sig om att alltid kunna leverera. Ökat produktsortiment 
medför att fler produkter måste lagerhållas, ha ett säkerhetslager och skyddas från osäkerheter 
i behovet. Det leder direkt till högre lagervärden. 

Mattsson och Jonsson (2005) talar om att skapa en balans mellan behov och tillgång. Är 
tillgången mindre än behovet måste materialflödet ökas genom planering av nya 
tillverkningsorder eller inköpsorder. Om tillgången är större än behovet måste inleveranser av 
redan inplanerade och frisläppta order senareläggas eller behoven påverkas, tillexempel 
genom försäljningskampanjer. Obalanser mellan tillgångar och behov leder till stora lager om 
tillgångarna är för stora, och bristsituationer och dålig leveransförmåga om behoven är för 
stora. 
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4.2 ABC-analys 
En ABC-analys grundar sig på att några element i en grupp är mer betydelsefulla än andra. 
För att i så stor utsträckning som möjligt använda företagets resurser till sådant som ger störst 
effekt i förhållande till resursinsats och som har störst betydelse för verksamheten är det 
lämpligt att differentiera logistikinsatserna. ABC-klassificering är ett hjälpmedel för att 
åstadkomma en sådan differentiering. (Mattsson och Jonsson 2005) 

Med ABC-klassificering menas en uppdelning av artiklar, kunder, leverantörer eller andra 
objekt i olika klasser. Som underlag för klassificeringen används olika kriterier, exempelvis 
volymvärde per produkt, omsättning per kund mm. ABC-klassificering är en tillämpning av 
den så kallade 80-20-regeln som innebär att det i varje grupp av artiklar finns ett litet antal 
som står för den största omsättningen. 20 % av objekten står för 80 % av omsättningen och 
vice versa. ABC-analysen är en av de mest använda metoderna och har förmodligen betytt 
mycket för belysningen och begränsningen av färdigvarulager m.m. i svensk industri. 
(Segerstedt 1999) 

Det finns emellertid några fallgropar med modellen. Analysen tar inte hänsyn till artiklarnas 
betydelse för kunderna. En artikel som klassificerats som C-artikel kan vara av central 
betydelse för kunden.  Det kan till exempel handla om en säkerhetsdetalj som kunden 
självklart anser är viktigt och ska kunna leverera omedelbart. Vidare tar den inte hänsyn till 
artiklar som kompletterar varandra (exempelvis skruv och mutter) kan riskera att hamna i 
olika klasser. (Persson och Virum 1996) 

4.3 Efterfrågemönster 
För att undersöka vilket mönster efterfrågan följer för en viss vara eller tjänst krävs det 
tillgång till historisk information. För data om efterfrågan är det fyra mönster som man 
vanligen söker efter, se figur 4.1. Dessa är säsongs-, trend-, konjunktur- och slumpmässiga 
variationer. Säsongssvängningar upprepar sig regelbundet under året, till exempel en topp på 
sommaren och en dal på vintern. Trend anger om efterfrågan är ökande, minskande eller 
stabil. Dessutom skiljer man mellan linjär och ickelinjär trend. Konjunktursvängningar har 
mer långsiktiga förändringar i efterfrågan som beror på den generella ekonomiska 
utvecklingen. Vid högkonjunktur konsumeras det naturligt mer än vid låg. Slumpmässiga 
variationer är variationer som inte kan förutses eller härledas, det finns inget mönster i 
efterfrågan. (Persson och Virum 1996) 

I verkligheten är det mycket sällan som mönstret för efterfrågan kan identifieras som ett 
enskilt mönster. Vanligt är att efterfrågan är sammansatt av flera olika mönster. Den analys 
som görs för att undersöka efterfrågemönster kallas tidsserieanalys. Den bör göras på data för 
en period av minst två år, helst längre. (Ibid) 
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Figur 4.1 Visar olika mönster för efterfrågan 

4.4 Lagrets omsättningshastighet 
Ett vanligt förekommande nyckeltal är lageromsättningshastighet, som beskriver hur ofta 
lagret byts ut.  Nyckeltalet beskriver hur ofta den genomsnittliga artikeln byts ut, därför ska 
beräkningen ske på medellagret. Den uttrycks nästan uteslutande i enheten antal gånger per 
år. (Aronsson, Ekdahl och Oskarsson 2003) 

Noori och Radford (1995) menar att lageromsättningshastigheten inte ska påverkas negativt 
ifall lagernivåerna ökar samtidigt som försäljningen ökar. Detsamma gäller när försäljningen 
sjunker, då bör lagernivåerna sjunka i samma grad.  Med andra ord ska 
lageromsättningshastigheten hållas på samma värde ifall lagernivåerna regleras efter 
förändringar i försäljningen. Ett högt värde på omsättningshastigheten visar att produkten i 
genomsnitt ligger en kort tid innan den levereras ut till kund. 

För en enskild artikel kan omsättningshastigheten beräknas enligt formel 4.1 nedan anser 
Mattsson och Jonsson (2005). 

Formel 4.1 

Lagrets omsättningshasighet = årligt antal förbrukade enheter/genomsnittligt antal enheter i 
lager 

4.5 Kundorderpunkten 
Graden av förädling eller produktion ett företag utfört innan en kundorder anlänt skiljer sig 
från ett företag till ett annat.  Punkten där produktionen bör vara påbörjad innan en kundorder 
ankommer är beroende av flera faktorer. Kundens krav på leveranstid, tidsåtgången för att 
tillverka produkten, produktens sammansättning och hur effektivt den kan tillverkas är viktiga 
faktorer för fastställandet av denna så kallade kundorderpunkt. (Segerstedt 1999) 

Med kundorderpunkten menas den punkt i en produkts materialstruktur från och med vilken 
produktens tillverkning och leverans är kundorderstyrd. Från och med den punkten är 
tillverkningen kundorderstyrd medan tillverkning och inköp av artiklar på underliggande nivå 
är prognosstyrda. Det existerar flera strategier där kundens  efterfrågan av leveranstider och 
produktvariationer tillfredsställs. Dessa beskrivs kort nedan: (Mattsson och Jonsson 2005) 

• Tillverkning mot lager 

Vid tillverkning mot lager kan man tala om standardprodukter som lagerhålls i väntan på 
kundorder. Tillverkningsaktiviteter initieras av leveransplaner, prognoser och lagervärden.  
Tillverkning mot lager kännetecknas av mycket korta leveranstider till kund, stora 
produktions volymer och ingen integration med kund. 



  

       -Lagerstyrning vid Unilever Sverige AB i Helsingborg- 

13 

 

• Konstruktion mot kundorder 

Förtagets produkter utformas mot kundens specifika önskemål. Kundorder punkten ligger på 
mycket låg nivå, dvs i väldigt långt ner i produktstrukuren.  Konstruktion mot kundorder 
kännetecknas av långa leveranstider,  mycket små orderkvantiteter och hög integration med 
kund. 

• Tillverkning mot kundorder 

Produkterna är konstruerade av företaget men tillverkas först efter lagd kundorder. Kund 
orderpunkten ligger högre upp i kedjan än föregående strategi.  Strategin har liknande 
kännetecken som konstruktion mot kundorder men lite större orderkvantiteter, kortare 
leveranstider och mindre integration med kund. 

• Montering mot kundorder 

All materialanskaffning och detaljtillverkning sker utan koppling till enskilda kundorder. 
Produkten är helt standardiserad fram till produktens slutliga variantutformning. 
Kundorderpunkten ligger på strukturnivån strax under slutprodukten. Leveranstiden till kund 
är kortare än strategin tillverkning mot kundorder.  Integrationsnivån med kund och 
tillverkningsvolymerna är förhållandesvis låga. 

4.6 Prognos 
För att effektivt kunna balansera tillgång och efterfrågan på företagets produkter krävs 
information om vilka behov som kommer att behövas så lång tid i förväg som det tar att 
genomföra anpassningar av de resurser som finns till förfogande. Den information om 
efterfrågan som inneliggande kundorder ger sträcker sig vanligtvis inte tillräckligt långt i 
tiden för att anpassningar av resurser ska klaras. Man blir därför tvungen att uppskatta 
framtida efterfrågan med prognostisering. (Mattsson och Jonsson 2005) 

Vid val av prognosmetod måste en avvägning göras mellan kostnad och värde. Detta betyder 
att värdet av en ytterligare förbättrad prognos måste ställas mot kostnaden för att erhålla 
förbättringen. (Segerstedt 1999) 

Mattsson och Jonsson (2005) menar att val av prognosmetod avgörs av antal ingående 
artiklar, egna marknadsföringsaktiviteter, antal perioder som prognosen ska göras på samt 
historisk efterfrågestatistik på produkter. 

Metoder som används till prognostisering kan delas upp i två stora huvudgrupper, kvalitativa 
och kvantitativa metoder. (Ibid.) 

4.6.1 Kvalitativa metoder 
Kvalitativa prognosmetoder bygger inte på historisk data i lika stor grad som kvantitativa 
metoder. Metoden förlitar sig främst på kvalificerade gissningar baserat på erfarenhet och 
intuition snarare än kvantifierbar historisk data. Kvalitativa metoder är därmed lämpliga att 
använda vid lanseringar av nya produkter eller när företaget anser att en kvantitativ metod blir 
för kostsam och tidskrävande. Metoden är den mest använda inom företag och statliga organ. 
(Noori och Radford 1995) 
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Krajewski och Ritzman (2005) anser att det finns fyra stycken kvalitativa metoder som varit 
framgångsrika. Dessa är; kundundersökningar, intuition och erfarenheter från chefer, Delphi 
metoden samt säljkårsskattning som omvandlas till kvantitativa uppskattningar. 

Ledningsbedömning 

Prognoser kan utvecklas genom att tillfråga ledningen om vad de tror om det framtida värdet 
av de produkter som har prognostiserats. Fördelen med ledningsbedömning som 
prognosmetod är att människor med olika expertis möts och diskuterar för att generera en 
uppskattning på den framtida efterfrågan. Däremot så kan en närvaro av en person med 
mycket makt inom ledningen påverka de andra så att en missvisande prognos uppställs. 
(Noori och Radford 1995) 

Marknadschefernas sammanställda prognoser skickas till ledningsnivå och ses över för att 
sammanställa en totalbudget. Utifrån de erfarenheter som ledningen har om konjunkturer, 
kunder, konkurrenter och företagets produktionskapacitet ses det över om totalbudgeten är 
realistisk. Denna teknik är relativt billig och är den mest använda vid prognoser som sträcker 
sig under lång tid. (Segerstedt 1999) 

Säljkårsskattning 

I många företag förhandlar försäljarna direkt med kund vilket medför att de är en god källa för 
kundernas behov samt förväntningar. Denna kunskap kan generera en prognos snabbt och 
relativt billigt. Säljkårsskattningen går till genom att varje enskild säljare tillfrågas att 
uppskatta den försäljning de kommer att generera i framtiden. De individuella 
uppskattningarna från säljarna sänds därefter till marknadschefen, för ett specifikt segment, 
som sammanställer de individuella prognoserna till en marknadsprognos. Marknadschefen 
kan justera säljarnas prognoser om han anser att de är för optimistiska eller pessimistiska. 
Orsaker till att säljarna ibland gör en för optimistisk prognos kan bero på att de får provision 
för sin försäljning. (Noori och Radford 1995) 

Övriga metoder 

Kundundersökningar är en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder för att avgöra 
efterfrågan på en kund. Information hämtas genom personliga samtal, telefonintervjuer, 
enkäter, mail/fax mm. När all information är införskaffad från kunder är det inte ovanligt att 
man justerar den genom att se på historisk data av relationer mellan kunder samt deras 
tidigare inköp. (Krajewski och Ritzman 2002) 

Delphi-metoden omfattar en grupp experter som delar information och slutligen genererar en 
långsiktig prognos. Experterna som deltar i framtagandet av prognosen brukar vanligtvis vara 
lokaliserade på olika platser och medverkar anonymt. Genom att medverka anonymt så 
reducerar man risken för att ledning och andra chefer påverkar det slutgiltiga utslaget. Denna 
metod tar längre tid att generera fram än en uppskattning av ledningen, men historiskt har det 
visat sig att denna metod är bättre på att uppskatta framtida försäljning. (Noori och Radford 
1995) 
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4.6.2 Kvantitativa metoder 
Kvantitativa metoder kan delas upp i kausala metoder och tidsserieanalyser. Kausala metoder 
utgår från att en efterfrågan på en produkt kan härledas genom att se på efterfrågan på en eller 
flera andra produkter. Tidsserieanalyser bygger på historisk data och utifrån det se ett mönster 
för prognostisera framtida behov. De två vanligaste metoderna av tidsserier kan delas upp i 
medelvärdesmetoder och metoder för exponentiell utjämning. (Noori och Radford 1995) 

Glidande medelvärde 

Den enklaste formen av prognos är helt enkelt att anta att nästa periods efterfrågan blir lika 
stor som den senaste periodens. Risken med denna metod är att den kan bli alltför känslig för 
slumpmässiga variationer. (Mattsson och Jonsson 2005) 

Avsikten med att använda sig av metoden glidande medelvärde är att utjämna vissa 
extremvärden en viss period och få en mer rättvisande prognos än att bara ta hänsyn till 
föregående period. Ju fler mätvärden som används desto långsammare anpassar sig det 
glidande medelvärdet till en systematisk förändring. Antalet perioder som ska mätas bestäms 
av en avvägning mellan hur mycket en slumpmässig variation ska få påverka medelvärdet och 
hur långsamt medelvärdet ska anpassa sig till en systematisk förändring. (Segerstedt 1999) 

Enligt Mattsson (2004) beror antalet perioder som ska mätas på hur efterfrågenmönstret ser 
ut, se tabell 4.1. 

Efterfrågescenario Antal perioder vid glidande 
medelvärde 

Slumpmässig efterfrågan med måttliga variationer. 18 
Slumpmässig efterfrågan med stora variationer. 18 
Efterfrågan med trend och måttliga variationer. 6 
Efterfrågan med trend och stora variationer. 18 
Säsongsmässigt varierande efterfrågan. 12 
Tabell 4.1 visar värden på glidande medelvärde beroende på efterfrågescenario (S.-A. Mattsson 2004) 

Formelmässigt kan man uttrycka metoden enligt formel 4.2 (segerstedt 1999): 

Formel 4.2 

 

 = prognos för perioden t 

 = verkligt utfall för period t-1 

 = antal observationer 

Exponentiell utjämning 

Exponentiell utjämning liknar glidande medelvärde. Även denna är en form av 
genomsnittsberäkning, men de historiska observationerna viktas så att mätvärden i närtid har 
större påverkan av medelvärdet än äldre observationer. Vikten av observationerna avtar 
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exponentiellt. Utjämningskonstanten, alfa bestämmer hur snabbt gamla observationer avtar. 
Desto större värde, desto mindre tar metoden hänsyn till gamla observationer. (Noori och 
Radford 1995) 

Mattsson (2004) menar att värdet på alfa är beroende på hur det historiska efterfrågemönstret 
har sett ut för det som ska prognostiseras, se tabell 4.2. 

 
Efterfrågescenario α – värde vid exponentiell utjämning 

Slumpmässig efterfrågan med måttliga variationer. 0,05 

Slumpmässig efterfrågan med stora variationer. 0,05 

Efterfrågan med trend och måttliga variationer. 0,2-0,4 

Efterfrågan med trend och stora variationer. 0,05-0,1 

Säsongsmässigt varierande efterfrågan. 0,05 

Tabell 4.2 visar alfa värdet beroende på efterfrågescenario vid exponentiell utjämning (S.-A. Mattsson 2004) 

Formeln för exponentiell utjämning ser ut enligt formel 4.3 (Segerstedt 1999): 

Formel 4.3 

 

 = Prognos för perioden t 

 = Verkligt utfall för perioden t-1 

 = Prognos för perioden t-1 

4.6.3 Prognosfel 
Prognosfel definieras som differensen mellan prognos och den faktiska efterfrågan under en 
viss period, se formel 4.4 (Noori och Radford 1995). 

Formel 4.4 

 

 = Prognosfel för perioden t 

 = Efterfrågan för perioden t 

 = Prognos för perioden t 

Prognoser som ställs av företag slår alltid mer eller mindre fel eftersom det är omöjligt att 
exakt förutspå framtida efterfrågan på en artikel. Det finns därför alltid skäl till att beräkna 
prognosfel och fortlöpande kontrollera att prognoserna håller sig inom acceptabla 
felmarginaler. Syftet med att mäta prognosfel är dels att finna slumpmässiga fel, men också 
systematiska fel. (Mattsson och Jonsson 2005) 
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Enligt Segerstedt (1999) så är dimensioneringen på en artikels säkerhetslager beroende på hur 
stora avvikelser prognosen har jämfört med verklig efterfrågan. 

RSFE 

RSFE (running sum of forecast error) är en enkel metod för att beräkna prognosfel. Den 
summerar alla prognosfel för valda perioder och slår ut en sammanslagen avvikelse (se formel 
4.5). Om summan är positiv menas det att efterfrågan underskattats, och om den är för låg har 
efterfrågan överskattats. Nackdelen med metoden är att RSFE mäter den slutgiltiga periodens 
fel, men den visar inte de systematiska fel som kan ha inträffat över tiden eftersom metoden 
utjämnat felen till noll. (Noori och Radford 1995) 

Formel 4.5 

 

MFE 

MFE (mean forecast error) är liknande RSFE eftersom den summerar alla prognosfel och slår 
ut ett sammanslaget prognosfel. Skillnaden är att MFE tar ett medelvärde på prognosfelet 
under de perioder som valts att mätas (formel 4.6). (Vollmann, Berry, Whybark och Jacobs 
2005) 

Formel 4.6 

 

MAD 

MAD (mean absolute deviation) är en metod som används i stor grad av företag för att se hur 
stor spridning felen har. Metoden tar summan av alla prognosfelen utan hänsyn till om de är 
negativa eller positiva och delar med antal perioder (Formel 4.7). Anledningen till detta är att 
de olika prognosfelen inte ska kunna ta ut varandra och kanske visa en felaktig bild över hur 
prognosen träffade. Detta är även metodens nackdel eftersom den inte visar om efterfrågan 
var överskattad eller underskattad. (Ibid.) 

Formel 4.7 

 

MSE 

MSE (mean square error) är en metod som summerar alla prognosfel och delar med antal 
perioder som mätningen avser och sedan kvadrerar resultatet (Formel 4.8). Precis som 
metoden MAD så kommer de systematiska felen att elimineras med denna metod eftersom 
resultatet kvadreras och minus tecken försvinner. Eftersom en kvadrering görs så är metoden 
känslig för extremvärden, den gör extremvärden mer extrema. (Noori och Radford 1995) 
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Formel 4.8 

 

4.6.4 Tracking signal 
Tracking signal är en metod som kontrollerar huruvida prognosmetoden som används följer 
med i icke slumpmässiga upp och nedgångar i efterfrågan. Syftet är att finna systematiska 
förändringar och beräknas genom att ta kvoten mellan RSFE och MAD, se formel 4.9. Den 
övre och undre styrgränsen brukar vanligtvis sättas till plus minus 4 MAD för 
högvolymsartiklar, respektive plus minus 8 MAD för lågvolymsartiklar. Om prognosen är bra 
ska tracking signal närma sig noll. (Ibid.) 

Formel 4.9 

 

4.7 Materialstyrningsmetoder 
Balansen mellan tillgångar och behov kan upprätthållas genom att nya tillverkningsorder och 
inköpsorder planeras in. För att synkronisera materialflödena på bästa möjliga sätt används 
materialstyrningsmetoder. Nedan följer några av de mest använda metoderna för 
materialstyrning.(Mattsson och Jonsson 2005) 

4.7.1 Beställningspunktsystem 
En beställning kan påbörjas på olika sätt. En av de vanligaste metoderna är 
beställningspunktsystem. Där initieras order när lagersaldot går under en i förväg definierad 
nivå som kallas för beställningspunkt, BP. När denna referenskvantitet underskridits sker en 
beordning för återfyllnad av lagret, en tillverkningsprocess eller en anskaffningsprocess 
påbörjas för att tillverka respektive anskaffa önskad lagerpåfyllnadskvanitet. (Persson och 
Virum 1996) 

Denna beställningspunkt(BP) bestäms enligt Aronsson, Ekdahl och Oskarsson (2003) av 
storleken på säkerhetslageret och den normala förbrukningen under ledtiden (formel 4.10). 

Formel 4.10 

BP= säkerhetslager(SL)+normal förbrukning under ledtiden(Dlt) 

Figur 4.2 nedan visar i grova drag hur ett beställningpunktsystem fungerar. De lodräta linjerna 
visar att en påfyllning har skett. 
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Figur 4.2 Beställningspunktssystem, fritt ur (Aronsson, Ekdahl och Oskarsson 2003) 

De flesta företag har MPS-system som automatiskt kontrollerar när artiklarnas 
beställningspunkt är uppnåd, därför kräver beställningspunkt oftast ganska lite administration 
när denna punkt väl är bestämd. En nackdel är dock att om förbrukningen sjunker kraftigt 
kommer en påfyllning ändå att ske som figuren ovan visar, det medför ett högre lagersaldo för 
den produkten än nödvändigt. Detta kan undvikas genom att blicka framåt i tiden och ser över 
den förväntade förbrukningen. (Ibid.) 

4.7.2 Periodbeställningssystem 
Periodbeställningssystem fungerar i stort sett på samma sätt som ett beställningspunktsystem, 
främsta skillnaden är den att beställningar sker genom en fördefinierad frekvens.  Tillexempel 
varje vecka eller var tredjevecka. (Persson och Virum 1996) 

Vid varje sådant fördefinierat inspektionstillfälle jämförs aktuellt lagersaldo med 
återfyllnadsnivån. Orderförslag skapas ifall lagernivån vid inspektionstillfället underskridit 
beställningspunkten. (Mattsson och Jonsson 2005) 

Figur 4.3 nedan visar principen för ett periodbeställningssystem. Där Q är 
påfyllnadskvantiteten och LT är ledtiden för en påfyllnad.  Varje lodrätlinje föreställer en 
påfyllning som beställts vid inspektionsperioden innan. Kvantiteten som trillar in motsvarar 
den mängd som skiljer återfyllnadsnivån och den aktuella lagernivån vid inspektionen. Som 
figuren visar kan Q ändra storlek mellan perioderna beroende på förbrukad mängd mellan 
inspektionstillfällena. (Persson och Virum 1996) 
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Figur 4.3 Periodbeställningssystem, fritt ur (Persson och Virum 1996) 

4.7.3 Täcktidsplanering 
Täcktidsplanering kan liknas vid ett beställningspunktsystem baserat på tider istället för 
kvantiteter menar Segerstedt (1999).  Med täcktid menas den tid som tillgängligt lager, det 
vill säga nuvarande fysiskt lager plus planerade inleveranser förväntas räcka (Mattsson och 
Jonsson, 2005). 

Mattsson och Jonsson (2005) menar att täcktid kan beräknas enligt formel 4.11 nedan: 

Formel 4.11 

Täcktid= Tillgängligt lager/förväntad efterfrågan per tidsenhet (under ledtiden) 

Väntad efterfrågan kan fastställas på samma sätt som för beställningspunktsystem med 
utgångspunkt från förbrukningsstatistik, prognoser eller summerade bruttobehov via 
nedbrytning från produktionsplaner på slutproduktnivå. (Ibid.) 

För att säkerställa sig mot osäkerhet och variation i efterfrågan under återanskaffningstiden 
används säkerhetstid. Denna säkerhetstid multiplicerad med efterfrågan per tidsenhet 
motsvarar det säkerhetslager som används i beställningspunktsystem. (Ibid.) 

Vidare anser författarna att en ny order ska planeras in om täcktiden är mindre än 
återanskaffningstiden plus säkerhetstiden. Datumet för leveranstidpunkten bli dagens datum 
plus produktens ledtid. 

4.7.4 Leverantörsstyrda lager 
I stället för att meddela leverantören när och hur mycket man vill ha inlevererat, kan 
leverantören få tillgång till företagets lagersaldon, förväntad förbrukning, historiska 
förbrukning och inplanerade kampanjer. Leverantören får då ansvar för att det finns 
tillräckligt av artikeln i lager för att uppfylla det förväntade behovet.  Avtalade regler om min- 
och maxgränser för lagernivåerna förekommer ofta. Den information som överförs från 
leverantör till kund utgörs främst av planerade inleveranser samt aviseringar om att varor är 
på väg. (Mattsson och Jonsson 2005) 
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Genom att låta leverantören styra inleveranserna låter företaget denne styra över lagernivåer 
och leveransservice. Ett motiv som författarna Aronsson, Ekdahl och Oskarsson (2003) pekar 
på är att ju bättre insikt en leverantör har i sin kunds verkliga behov, desto lättare har de att 
planera sin egen verksamhet. De menar även att det blir lättare för leverantören att reagera 
snabbare på upp- och nedgångar i efterfrågan och anpassa sin tillverkning därefter. 

Vigtil (2007) diskuterar vikten av att leverantören skickar en signal till kund när varor 
skickats. Författarinnan menar att denna information är viktig i planeringsavseende, speciellt 
när företaget som tar emot varor har en begränsad lagerkapacitet. 

All information som kan påverka företagets lagernivåer är värdefull information för 
leverantören. En del information är mer prioriterad beroende på var företaget har sin 
kundorderpunkt.  När företaget är ett tillverkande företag och tillverkar mot lager bör 
produktions scheman och lageruttag skickas till leverantör. Inkommande order och POS( 
Point Of Sale) data kan skickas för bättre prognoser. Men är företaget en grossist eller 
tillverkar mot kundorder bör information om inkommande order skickas till leverantör.  POS 
data, produktionsscheman och lageruttag kan skickas i kontroll syfte. (Ibid) 

4.8 Dimensionering av ett säkerhetslager 
I alla material flöden förekommer osäkerheter av såväl behovet som tillgångar, de utgörs av 
både kvantitetsosäkerheter och tidsosäkerheter. Företag hanterar dessa osäkerheter via 
användning av olika slags säkerhetsmekanismer, främst säkerhetslager och säkerhetstider. 
(Mattsson och Jonsson 2005) 

Om allt fungerar som planerat kommer inte säkerhetslagret att användas. Men om något 
skulle gå snett kan säkerhetslagret utnyttjas och därmed kan företaget klara av en tids 
produktion eller utleveranser utan störningar. Följande kan hända och bidra till osäkerheter 
(Aronsson, Ekdahl och Oskarsson 2003): 

• Leverantörers och den egna tillverkningens bristande förmåga att alltid leverera i tid 
• För lite produkter levereras 
• Efterfrågeökningar, uttagen blir större än normalt under ledtiden 

Hur stort säkerhetslagret ska vara beror dels på hur stor osäkerheten är och dels på hur hög 
leveransservice företaget vill erbjuda. (Ibid.) 

4.8.1 Servicenivåbegrepp 
När nivån på säkerhetslagret ska ställas så utgås det antingen från en bristkostnad eller från ett 
servicekrav. Den vanligaste metoden som används är fastställande av en viss servicenivå och 
sedan dimensionera sitt säkerhetslager efter det. (Axsäter 1991) 

Persson och Virum (1996) menar att en överdrivet hög servicenivå kräver en mycket hög 
lagernivå. När servicenivån överskrider 90 % ökar lagernivån kraftigt. Vidare menar de att det 
är viktigt att göra en riktigt avägning mellan den servicenivå företaget vill erbjuda sina kunder 
och de lagernivåer som följer därefter. 



  

       -Lagerstyrning vid Unilever Sverige AB i Helsingborg- 

22 

 

 
Två vanliga definitioner av servicenivå är (Axsäter 1991): 

= sannolikheten att inte få brist under en ordercykel 

= andel av efterfrågan som kan hämtas direkt från lager 

 - beräknar sannolikheten att en leverans kommer fram i tid. Detta är en relativt enkel 
metod att räkna med (se formel 4.12), men har en del nackdelar. Metoden tar inte hänsyn till 
leveranskvantiteten, dvs. orderkvantiteten. Om orderkvantiteterna är stora och täcker 
efterfrågan under en längre tid så spelar det inte så stor roll om  är låg, eftersom 
leveranserna kommer så sällan. Det kan också vara så att ett högt värde inte ger en hög 
servicenivå om order kvantiteterna är små. (Ibid.) 

 - är besvärligare att räkna på än föregående metod eftersom den kräver en samtidig 
bestämning av säkerhetslagret och orderkvantiteten. Däremot så ger den ett bra mått på den 
verkliga kundservicen. (Segerstedt 1999) 

Formel 4.12 

 

 

 = säkerhetslager 

= standardavvikelse på normalfördelad efterfrågan under ledtiden 

 = säkerhetsfaktor, hämtas ur normalfördelningstabell 

Säkerhetsfaktorn för olika servicenivåer visas i tabell 4.3 nedan. 

 Säkerhetsfaktor 
0.95 
0.96 
0.97 
0.98 
0.99 
0.99 

1,65 
1,75 
1,88 
2,05 
2,33 
3,00 

Tabell 4.3 Säkerhetsfaktor vid olika servicenivåer (Persson och Virum 1996) 

Efterfrågans standardavvikelse under ledtiden beräknas enligt formel 4.13. (Ibid.) 

Formel 4.13 
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 = Ledtiden i perioder för att fylla på lagret 

= Efterfrågans standardavvikelse per period 

 = Efterfrågan per period 

= Ledtidens standardavvikelse 

Om ledtiden anses vara konstant kan standardavvikelsen räknas ut approximativt enligt formel 
4.14 (Axsäter 1991): 
 
Formel 4.14  

  L= ledtiden 

Beräkning av efterfrågans standardavvikelse kan beräknas enligt formel 4.15 (Ibid.): 
 
Formel 4.15  

 

4.9 Kundservice 
Kundservice definieras i allmänhet som alla de kringtjänster som erbjuds kunden och som 
sker vid affärsuppgörelse. Aktiviteter som involverar köpare, säljare och tredje parter som 
tillför värde till produkten kan beskrivas som kundservice. Logistiken kan påverka 
kundservicen före, under och efter själva leveransen. För att mäta kundservicen inom logistik 
används olika leveransserviceelement. (Mattsson och Jonsson 2005) 

4.9.1 Leveransserviceelement 
Aronsson, Ekdahl och Oskarsson (2003) beskriver sju olika leveransserviceelement, vilka är: 

• Ledtid 
• Leveranspålitlighet 
• Leveranssäkerhet 
• Information 
• Kundanpassning 
• Flexibilitet 
• Lagertillgänglighet 

Vidare menar författarna att det inte går att säga vilken av dessa element som är viktigast. Det 
skiljer sig från fall till fall, tex beroende på bransch eller kund. Fyra av dessa är dock konkret 
mätbara; ledtid, lagertillgänglighet, leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. 

Ledtid 

Persson och Virum (1996) definierar ledtid som tiden från behovsidentifikation till 
behovstillfredställelse. Om en vara beställs från en leverantör är ledtiden från den tidpunkten 
då behovet av varan identifieras och en order placeras till den tidpunkt då varan finns 
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tillgänglig i det egna lagret. Enligt Aronsson, Ekdahl och Oskarsson (2003) finns det ledtider 
på olika nivåer enligt figur 4.4. 

 

Figur 4.4 Beskriver ledtid på olika nivåer, fritt ur (Aronsson, Ekdahl och Oskarsson 2003) 

Persson och Virum (1996) beskriver vidare hur ledtider påverkar lagersaldon. De menar att ju 
längre ledtider som förekommer desto större blir lagerinvesteringarna hos mottagaren eller 
kunden. Omvänt gäller ju kortare ledtid desto mindre lagerinvestering. Detta menar 
författarna beror på att osäkerheter ökar med längre ledtid, såsom osäkerheter i framtida 
efterfrågan. 

Lagertillgänglighet 

Lagertillgänglighet är ett mått för sannolikheten att leverera från lagret till kund vid 
kundorder. Den mäter leveransberedskapen i lagret och är ett viktigt leveransserviceelement 
vid tillverkning mot, och leverans från, lager. (Mattsson och Jonsson 2005) 

Leveranspålitlighet 

Mattsson och Jonsson (2005) definierar leveranspålitlighet som antal leveranser på utlovad 
leveranstidpunkt i förhållande till totalt antal leveranser. Vidare säger författarna att detta 
leveransserviceelement främst mäts i företag som tillverkar mot kundorder eller montering. 
Att hålla sig till den utlovade leveranstiden är viktigt eftersom en försening kan leda till 
missnöjda kunder och en för tidig leverans leder till oönskade kapitalbindningar för kund 
menar Aronsson, Ekdahl och Oskarsson (2003). 

Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerhet mäter om rätt produkter har levererats i rätt kvantitet. Råder låg 
leveranssäkerhet så ger det upphov till aktiviteter hos mottagaren som annars varit onödiga, 
såsom kvalitetskontroll. Leveranssäkerheten definieras som antal kundorder utan anmärkning 
från kund i förhållande till totalt antal levererade kundorder. (Mattsson och Jonsson 2005) 

4.10 Bullwhipeffekten 
Utvecklingen det senaste årtiondet har lett till ett större behov av att samverka och koordinera 
aktiviteter med kunder och leverantörer. Det är inte längre optimalt att vara individuellt 
effektiv. Företaget måste vara effektivt tillsammans med övriga företag i sina 
försörjningskedjor. (Mattsson och Jonsson 2005) 

En god kommunikation mellan de samarbetande företagen inom en  försörjningskedja ökar 
effektiviteten. Tillexempel måste rätt information om behovet kommuniceras vidare till 
leverantörer för att de ska kunna planera sin tillverkning och leverera i rätt tid med efterfrågad 
kvantitet. När denna information saknas måste enheterna uppskatta(prognos) vilka produkter 
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som behövs, i vilka kvantiter och när de behövs. Dessa uppskattningar som är resultatet av 
bristen på god information om behovet leder till följande scenarion (Ireland 2004): 

• Överskattad volym medför att för mycket produceras. 
• Underskattad volym leder till att för lite produceras. 

Affärsenheten närmast konsumenten är oftast den enhet med mest korrekt information om 
framtida behov.  För företag som befinner sig mer uppströms i försörjningskedjan innehar 
oftast minst korrekt data. Variationer i efterfrågan tenderar att förstärkas i riktning mot 
råvarutillverkare i försörjningskedjan. Detta fenomen kallas för bullwhipeffekten. (Ibid.) 

Förstärkning av variationer i efterfrågan från företag till företag uppströms i en 
försörjningskedja beror till stor del på slumpeffekter i kombination med stora 
orderkvantiteter.  Slumpvariationerna blir större ju större orderkvantiteter ett företag 
använder. Samarbetsgraden och informationsutbytet mellan företag och dess 
kunder/leverantörer påverkar uppkomsten av bullwhipeffekten. (Mattsson och Jonsson 2005) 

De effekter som orskakar bullwhip kan delas upp i fyra enligt Kaipa, Korhonen och Hartiala 
(2006). 
 

• Forrester-effekten 
• Burbidge-effekten 
• Houlihan-effekten 
• Försäljningskampanj-effekten 

 
Forrester-effekten uppkommer av tolkningar i efterfrågesignaler mellan aktörer i 
försörjningskedjan. Detta resulterar i fluktationer i lagernivåer, lågt kapacitetsutnyttjande och 
leveransproblem till kund. Burbidge-effekten orsakas av orderbatchning som uppkommer om 
produktion sker i särskilda cykler. Houlihan-effekten orsakas av osäkerhet bland aktörerna i 
försörjningskedjan. Om det skulle bli brist på material i produktion resulterar det i större 
ordrar för att undvika framtida brist. Detta påverkar aktörer längre bak i försörjningskedjan 
genom att antingen så får de brist eller så lägger de högre prognoser, vilket resulterar i större 
ordrar och säkerhetslager. Försäljningskampanj-effekten uppkommer genom prisvariationer 
på varor vilket resulterar i höga lagernivåer när företag eftersträvar lägsta pris. (Ibid) 

4.11 ERP- system (Enterprise Resource Planning) 
Ett ERP-system består av ett flertal funktionella och tätt integrerade moduler. Alla moduler är 
kopplade till en databas som uppdateras i realtid. Likt Microsoft Office paketet utnyttjas 
samma användargränssnitt i alla enheter för ökat användarvänlighet.  Modulerna är 
arrangerade på olika sätt beroende på försäljare, däremot är det främst fyra områden som 
fokus ligger på (Vollmann, Berry, Whybark och Jacobs 2005): 

• Finans 
• Sälj och marknadsföring 
• Human Resources 
• Logistik 

Grunden till en ERP-plattform är inte enkel att byta ut eller ersätta på grund av den stora 
installerade basen av användare och supportförsörjare. Trots detta sker sådana förändringar, 
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tillexempel SAP; s övergång från SAP R/2 till SAP R/3 vilken innebar en stor förändring i 
mjukvaran. (Ibid.) 

4.11.1 ASP-system 
ERP-systemen karakteriseras av dess förmåga att lagra enorma datamängder, bearbetningar 
som genomförs i systemet är dock jämförelsevis enkla. För mer avancerade och specialiserade 
applikationer används APS-system(Advanced Planning and Scheduling). De innehåller oftast 
inte en egen databas utan använder den data som finns lagrad i ett parallellt använt 
affärssystem. APS-systemen utmärks av att de utför avancerade databearbetningar, i många 
fall baserade på operationsanalytiska metoder. (Mattsson och Jonsson 2005) 

4.11.2 Data Warehouse 
Data warehouse är en samling av information införskaffad från en mängd olika källor. Den 
innehåller endast ”read only” data, vilket innebär att alla användare har tillgång till samma 
obearbetade data.  Detta då ingen har möjlighet att utföra förändringar på den lagrade 
informationen. (Atkinson 2001) 

I alla tillverkande och distribuerande verksamheter existerar ständigt stora volymer av 
transaktioner. Informationen om dem måste behandlas och lagras så att den kan utnyttjas för 
styrning och uppföljning i arbetet. (Mattsson och Jonsson 2005) 

Enligt Mattsson och Jonsson (2005) kan de lagrade transaktionerna avse: 

• In- och utleveranser från lager 
• Disponibla kvantiteter i lager 
• Historisk data gällande prognoser och försäljning 
• Framtida prognoser över efterfrågan på företagets produkter 
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5 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel identifieras de processer som påverkar flödet av produkter in till det kylda 
varulagret i Helsingborg. Vidare kommer en noggrannare beskrivning av dessa att utföras. 

5.1 Kartläggning av processer som påverkar lagersaldot 
Kartläggningen av de processer som inverkar på lagersaldot identifierades med observationer 
samt diskussioner med handledare och berörd personal. 

 

Figur 5.1 processer som påverkar lagersaldot 

De processer som identifierades var Prognos, Externa leverantörer, upprättning av 
lagerstyrningsparametrar, Nordic supply unit (NSU), kapacitetsplanering samt aktiviteter på 
lagret. Dessa processer går till stor del in i varandra men generellt kan man dela upp de 
logistiska aktiviteterna som påverkar lagersaldot som figur 6.1 illustrerar. Informationsflödet 
mellan dessa olika processer sköts med ett ERP-system som omsluter samtliga processer. För 
att skapa en klar bild över hur de olika processerna är uppbyggda bröts de ned för att 
identifiera de aktiviteter de består av. I kommande kapitel kommer de utvalda processerna att 
beskrivas mer ingående. 

5.2 Prognos 
De nordiska länderna har egna prognos- och försäljningsavdelningar. De arbetar nationellt för 
att lättare kunna möta variationer på den inhemska marknaden. Demand 
planners(behovsplanerarna) är ansvariga för prognosuppsättning, de beräknar prognosen för 
sina produkter veckovis. Till sin hjälp har planerarna det SAP baserade planeringssystemet 
APO. Det är ett avancerat behovsplaneringssystem som utifrån ett flertal prognosmetoder 
beräknar ett skattat behov. Det finns olika statistiska modeller att välja mellan, en 
säsongsmodell som tar hänsyn till säsongsbeteende, konstant modell som lägger samma 
volym i varje vecka etc. Den ger även möjlighet att välja hur mycket vikt modellen ska ta av 
den senaste trenden i försäljningen eller om den ska titta på historisk data med samma vikt. 

Nedan följer en beskrivning av prognosuppsättningsprocessen: 
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Den största delen av prognosen är ”baseline”, det som Unilever säljer då inga 
marknadsaktiviteter är inplanerade. Hur mycket som ska bli baseline bestäms genom 
utrensning av toppar och dalar i treårig historisk försäljningsdata. Dessa toppar och dalar bero 
på kampanjer och uteblivna leveranser, på grund av detta filtreras de bort. Samtidigt beräknar 
kunden tillsammans med Unilevers kundansvariga fram vilka kvantiteter denne tror sig kunna 
sälja utan några kampanjer. Informationen uppdateras kontinuerligt och överförs till ansvarig 
planerare. Idag sker all kontakt med kund via marknadsavdelningen, men det existerar planer 
på ett tätare samarbete mellan behovsplanerare och kunder. 

Unilevers marknadsavdelning ansvarar för Unilevers produktkampanjer och nylanseringar, 
dessa har kontinuerlig kontakt med behovsplanerarna. De hålls uppdaterade i vilka 
marknadsföringsaktiviteter som ska utföras och vilka produkter det gäller. Detta då all 
marknadsföring och nylanseringar av produkter kan medföra försäljningsökningar och därmed 
påverka de prognostiserade volymerna. Via marknadsavdelningen erhålls vilka volymer som 
uppskattningsvis kommer att säljas vid aktuella kampanjer eller nylanseringar. Dessa är oftast 
för optimistiska och där avgör behovsplanerarens erfarenhet att sätta rimliga kvantiteter. 

Prognosen skickas automatiskt under helgen via APO till de produktionsplanerare och NSU 
som använder prognosen som grund i sitt arbete. Figur 6.2 nedan sammanfattar avsnittet om 
prognosuppsättningsprocessen. 

 

 

5.3 Kapacitetsplanering 
Eftersom Unilever tillverkar en stor variation av artiklar ställer det höga krav på 
kapacitetsplaneringen. Det gäller att planera sin produktion så att den kan vara så effektiv som 
möjligt. Nedan beskrivs det hur uppsättning av huvudplanering samt detaljplanering går till 
hos Unilever Helsingborg. 

5.3.1 Huvudplanering 
När huvudplanen tas fram är det främst en parameter som har stor inverkan för Unilevers 
produktionsplanerare. Den framtagna prognosen under en viss tidsperiod. I det första stadiet 
av planeringen så används en prognos som sträcker sig 18 månader fram i tiden. Planeringen 
ligger i det här stadiet på en relativt hög aggregerad nivå där det inte tas hänsyn till respektive 
artikel utan de har grupperats i familjer som delar samma produktionslinje. De artiklar som 
delar lina har gemensamt att de delar ingredienser eller att bara en smaksättare behövs 
tillsättas för att starta produktion av nästa. Denna gruppering görs för att hålla ned 

Figur 6.2: Figuren visar information som matas in i APO som senare genererar prognosen 
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omställningstiderna på maskinerna för att få ut maximal effektivitet inom 
produktionsapparaten. 

När grupperingen av artiklar är klar så räknas det ut vilken kapacitet det kommer att krävas 
för att träffa prognosen. För att kunna göra det så tas det först reda på hur mycket kapacitet i 
tid det finns i produktionen per vecka. Den sammanlagda tiden som tas fram här tar inte 
hänsyn till tid som försvinner för omställning av maskiner samt uppstart mm, utan det är all 
tid som finns tillgänglig. Tidsbehovet räknas ut på veckobasis. 

Därefter så ska det tas hänsyn till de aktiviteter som används som inte skapar värde, och 
subtrahera denna tid med den sammanlagda för att se den kapacitet man har tillgänglig för att 
producera. Aktiviteter som inte skapar värde är t.ex. diskning mellan olika recept, 
omställningar för att byta förpackningsmaterial mm. När detta är klart kan planeraren 
koordinera sin produktionskapacitet så att prognosen träffas. Planeringen ger en god överblick 
om hur resurser ska koordineras samt vilken kapacitet det kommer att krävas av 
produktionsapparaten under en längre tidsperiod. 

När tillgänglig tid per vecka är fastställd så planeras produktionen så att den ska gå så 
effektivt som möjligt. Den grova planen är satt och planeringen av resurser i detalj ska nu 
påbörjas. Nästa kapitel kommer att beskriva hur Unilever går tillväga när en detaljplan sätts 
upp. 

5.3.2 Detaljplanering 
När det fastställts kvantiteter och tidsresurser av det som ska produceras kan 
produktionsplaneraren koordinera sina resurser så att den beräknade efterfrågan uppnås. Här 
planeras det vad som ska tillverkas respektive dag under veckan samt i vilka kvantiteter. 
Planeringsavdelningen sätter varje tisdag upp ett körschema för vad som ska tillverkas veckan 
efter, sedan låses denna. Att låsa ett körschema betyder inte att den är låst i den bemärkelsen 
att det inte kan göras korrigeringar i efterhand. Om villkoren förändras från en dag till en 
annan kan planeraren gå in och korrigera produktionen så att den matchar de nya villkoren. 
Ett villkor som kan förändras ofta är prognosen. Eftersom planeringen erhåller prognoser på 
dagsbasis och detaljplaneringen sträcker sig på veckobasis är korrigeringar oundvikliga 
ibland. Om en korrigering ska göras måste den sättas kontra kostnad för korrigeringen, det ska 
i slutändan vara lönsamt. Parametrar som har störst betydelse när körscheman sätts upp är 
omställningstider, ledtider och batchstorlekar. 

Omställnings- och ledtider 

För att optimera den tid som är tillgänglig sätts körschema så att mindre eller inga 
omställningar behövs vid artikelbyte. Detta för att hålla ned icke värdeskapande aktiviteter 
som diskning mm. 

Ledtider i förädlingsprocessen är en parameter som är väldigt fluktuerande beroende på 
artikel. Gräddprodukter har en ledtid på minst 14 dagar eftersom den ska mogna inne i 
höglagret och kvalitetssäkras innan den går ut till försäljning. Särskilda gräddprodukter som 
vispgrädde ska också efter linan mogna i en värmekammare innan den kan registreras för 
försäljning. Det finns idag fyra stycken värmekammare och varje kammare har 96 pallplatser, 
sammanlagt blir det 384 pallplatser. I dagsläget försöker planeraren att koordinera 
produktionen av dessa artiklar så att de tillverkas en gång per vecka. Detta menas att ena 
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veckan fylls två av de fyra kamrarna och nästa vecka fylls de resterande två. Det medför att 
man erhåller ett jämt utflöde av dessa artiklar på veckobasis. 

Margarin artiklar har också en mognadsperiod innan den kan gå ut till försäljning. Den måste 
ligga ute på höglagret minst 48 timmar innan den kan gå ut till kund. Detta eftersom 
margarinet måste kylas ned och hinnas kvalitetskontrolleras. 

Batchstorlek 

Batchstorleken är fast, ska produktionsvolymen ändras måste det ske med en multipel av 
batchstorleken. Batchstorleken på Unilevers artiklar varierar efter vilka produktfamiljer de 
tillhör. Gräddprodukter har som minsta batchstorlek 6 ton, ostprodukter 2,33 ton och margarin 
10 ton. Vid varje produktionstillfälle av grädde så uppkommer det en förlust på 1,2 ton av 
batchen på grund av att receptet fastnar i rör mm. Därför körs det nästan aldrig bara en batch 
eftersom förlusten blir densamma oberoende på hur många batcher man kör. Fem batcher ger 
lika mycket spill som att köra en, dvs 1,2 ton. Spillet för de andra produktsorterna är av en 
kvantitet som är försumbar. 

5.4 Lagerstyrningsparametrar 
Unilever styr sina lagernivåer efter tre styrgränser, dessa är ställda vid olika tillfällen 
beroende på tiden för produktlanseringen, alla tre anges i dagar. Nedan följer en kort 
beskrivning av dessa gränser. 

• Safety stock- Säkerhetslager, Produktens lagernivå ska alltid kunna täcka minst de 
dagar som säkerhetslagret är angivet i. 

• Target stock- Mållagret, leverantören av produkten ska försöka hålla den 
genomsnittliga lagernivån på produktens beräknade target stock. 

• Max stock- Nivån på lagret får inte överstiga denna gräns, gör den det går det en 
signal till produktionsplaneraren om att lagret överskridits. 

För att beräkna fram dessa gränser har Unilever utvecklat en egen modell för lagerstyrning 
som kallas för Stock modell. Den upprättas för varje enskild produkt och tar hänsyn till 
följande parametrar: 

• Önskad servicenivå från kund 
• Historik data gällande fel i produktionen 
• Historisk prognosfel 
• Säkerhetslager som krävs för att nå service nivån som kunden kräver 
• Ekonomisk batch storlek 

Modellen beräknar dock endast fram safety stock och cycle stock(påfyllningsvolymen). 
Target och max stock upprättas efter en överenskommelse mellan marknadsavdelningen och 
tillverkningsenheten (leverantören).  Tillsammans bildar den beräknade safety stock och de 
framförhandlade target och max stock Service level agreements (SLA). Leverantören ska 
hålla lagernivåerna efter de uppsatta SLA; n. 

Trots den befintliga modellen används personlig erfarenhet vid uppsättning av safety stock. 
Den ansvarige personen eller personerna justerar denna styrgräns efter vad de anser vara 
rimligt och nödvändigt. 
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5.5 Helsingborgs kylda färdigvarulager 
Helsingborgslagret är det enda kylda lager som ägs av Unilever inom Norden. Därmed 
lagerhålls alla kylda produkter som ska distribueras till de nordiska länderna här. Det kylda 
lagret i Helsingborg är uppdelat i två stora lagerplatser, ett helautomatiskt och det andra 
manuellt skött. Det helautomatiska kallas för Höglagret och det manuella för plocklagret. 

Lagret är indelat i nio korridorer där varje korridor sköts av en kran, korridorerna rymmer 
totalt 12 500 pallar. Bild 6.1 illustrerar en av de nio kranarna samt korridor. 

 
             Bild 6.1 en av nio kranar som placerar ut en ny ankomen pall 

5.5.1 Inleveranser 
Inleveranser till Höglagret sker från två olika håll, dels den egna produktionen men även från 
externa leverantörer. 

Produktionen i Helsingborg är direktkopplat till höglagret. När produktionen startas och en 
pall blivit färdig transporteras den till höglagret via ett rullband. De använder sig inte av ett 
mellanlager, vilket menas att allt som produceras ska rymmas ute i höglagret. När pallen 
lämnar produktionen tilldelas den ett artikel nummer, batch nummer, bäst före datum och 
annan relevant produktinformation. Därefter skickas pallen vidare till höglagret där den efter 
en dimensionskontroll tilldelas en plats. Det existerar inga specifika platser för produkterna 
utan de väljs slumpmässigt fram av kranarna. Samtliga processer sker per automatik, inga 
manuella operationer utförs om alla operationer sker felfritt. 

Inleveranser från externa leverantörer sker via två lastkajer. Pallarna flyttas från lastbilarna in 
till ett provisoriskt lagerutrymmer där pallarna kontrolleras. Kontrollen avser att undersöka 
temperaturen på produkterna, vid felaktig temperatur skadas varan och måste kasseras. När 
temperatur kontrollen är avklarad placeras pallen på ett rullband där den scannas samt 
dimensionskontrolleras, se bild 6.2. En del pallar som mottas av externa leverantörer har inte 
en märkning som krävs för att kunna registrera pallen som mottagen. När detta inträffar ska 
en operatör manuellt skriva en märkning så att varan kan registreras. Därefter leds pallen till 
höglagret via rullband. Inleveranser från externa leverantörer sker stötvis. Lagerpersonal vet 
aldrig i förväg hur mycket som kommer att komma in från externa leverantörer under 
veckodagarna. Det har hänt att lastbilar har varit tvungna att vänta upp emot ett dygn innan 
det funnits tid för att lasta av eftersom de kom in samma veckodag. 
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Bild 6.2 Dimensionskontroll av pallar från externa leverantörer 

5.5.2 Utleveranser 
Vid utleverans av varor från höglagret plockas de pallar med närmast SSL(Short shelf life) 
datum först. Utplockningen sker automatiskt ut från höglagret, systemet registrerar SSL-
datumet samtidigt som pallen registreras för inleverans till höglagret. På så sätt känner 
systemet av vilken pall som ska plockas först. Utplockning startas då lagerpersonalen 
registrerar en kundorder och anger tid för frisläppande från höglagret. En kundorder kan 
läggas senast ett dygn innan utleverans och levereras till kund två dygn efter beställning. 
Utleverans sker via en av 12 dockstationer, se bild 6.3. Där väntar lastbilar från åkerier som är 
kontrakterade av Unilever. Kontrakten är på årsbasis och anger vilka kvantiteter, frekvens 
som bilarna kan behövas och priser. Utleveranserna från höglagret anser lagerpersonalen vara 
jämnfördelad på veckodagarna förutom onsdagar då utleveranserna är relativt låga. 

 
Bild 6.3 Produkter på väg ut till kund 

5.5.3 Överbeläggning 
Vid de tillfällen som höglagret haft en beläggningsgrad på hundra procent har lagerpersonalen 
kasserat ett antal pallar för att frigöra utrymme. Artiklar med närmast SSL datum har då 
slängts först. Kassering av produkter sker även då lagret inte är fullbelagt, det beror på att 
produkter har överskridit sitt SSL datum och inte kan säljas längre. Kassationer orsakade på 
grund av detta sker dagligen. Vid de tillfällen där kassationer inte varit tillräckliga för att 
frigöra nog med utrymme har externa lagerplatser hyrts in. 
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5.6 Nordic Sourcing Unit (NSU) 
Nordic Sourcing Unit har sitt kontor vid Unilever i Helsingborg och fungerar som en 
planeringsfunktion. Avdelningens främsta uppgifter är att koordinera inflödet av artiklar och 
se till att leverantörerna håller sig till de avtal som är uppsatta. Artiklarna som kommer från 
externa leverantörer är uppdelade på planerarna, så varje person är ansvarig för ett visst antal 
artiklar samt leverantör.  Om det skulle bli out-of-stock av någon artikel så är det denna 
avdelnings ansvar att undersöka varför detta har hänt samt åtgärda om möjligt. Dessutom så 
ska de se till lagernivåerna hålls på en resonlig nivå. För att detta ska vara möjligt så krävs det 
att respektive person har tillgång till information såsom planerade inleveranser, lagernivåer, 
uppsatta SLA samt prognoser. Denna information hämtas och sammanställs av 
planeringsprogrammet APO som hämtar data från SAP/R3. 

5.7 Externa Leverantörer 
Leveranser av produkter till lagret i Helsingborg sker från huvudsakligen två grupper av 
leverantörer. Dels från Unilever ägda leverantörer men även från kontrakterade leverantörer 
som kallas för Copackers. Nedan beskrivs de två olika leverantörerna mer ingående. 

5.7.1 Unilever leverantörer 
Unilevers egna leverantörer har tillgång till Helsingborgs lagersaldon samt till deras 
framtagna prognoser. Förutom prognoserna har leverantörerna de uppsatta SLA att gå efter. 
De beskriver hur stora batcher leverantören ska producera, samt vilka styrgränser 
lagernivåerna ska hålla sig inom. När lagersaldot går under denna styrgräns så går det en 
signal till leverantören och en order ska genereras. Kontrakten är för de flesta produkterna ett 
par år gamla. 

Unilevers leverantörer kan utifrån de ovan nämnda parametrarna planera sin produktion och 
leverera direkt till Helsingborg utan att några avrop sker från planeringsavdelningar. 
Leverantörerna producerar antingen harmoniserade eller unika produkter beroende på vilken 
marknad de ska leverera till. De leverantörer som producerar harmoniserade produkter, 
produkter som säljs på flera marknader, har tillgång till tredjeparts lager. Därifrån 
transporteras varor vidare till slutlagren, till exempel Helsingborg. Leverantörer som 
producerar unika produkter, sådant som endast är tillverkat för en enda marknad, har däremot 
inte egna lager utan produkterna lastas på lastbilar direkt efter produktion. 

Ändringar i produktionsvolymen kan till viss del förhandlas med leverantörer. Förhandlingen 
är beroende på om leverantören redan planerat in en kvantitet och köpt in råvaror. Om så är 
fallet så kan varken en ökning eller minskning av beställningskvantitet att göras eftersom 
kostnaden då skulle drabba leverantören. Däremot om en ökning eller minskning av volymen 
skulle vara möjligt så måste det ske med en multipel av batch-storleken. Batch-storleken är 
beroende på dels leverantörernas ekonomiska produktionskvantiteter samt hur mycket som 
ryms i en lastbil. 

5.7.2 Copacker leverantörer 
Förutom Unilevers egna leverantörer finns det även externa leverantörer så kallade 
Copackers, de både tillverkar och packar Unilever produkter. 

Tillgång till Unilevers lagersaldon, utförliga prognoser och annan intern information beror på 
hur viktig leverantören är och vilka kvantiteter som beställs. Leverantörer som har stort 
förtroende från Unilever tillåts leverera utan att några avrop från NSU. De får tillgång till 
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samma information som Unilevers egna leverantörer, det vill säga prognoser och lagersaldon. 
Men de har inga SLA skrivna med Unilever. 

Övriga leverantörer som inte har tillgång till Unilevers lagernivåer väntar på avrop från NSU, 
dessa förser leverantörer med prognoser för minst ett halvår fram i tiden. Avropen sker 
veckovis då det handlar om kylda varor med kort hållbarhetsdatum. NSU anger datumet som 
Unilever behöver varan och när den ska finnas tillgänglig på lagret. 

Externa leverantörer har via kontrakt med Unilever garanterat vissa volymer och produkter 
som de ska producera årligen. Kontrakten är fram förhandlade centralt inom företaget. 
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6 Analyser 
Utifrån teorikapitlet där flera faktorer ansågs påverka lagernivåerna kommer nu en analys av 
dessa parametrar att utföras. 

6.1 ABC- Analys 
Utifrån ett genomsnitt av lagersaldot på fem veckor identifierades 239 artiklar som upptog 
plats vid höglagret. Författarna anser att antalet överskrider vad som är hanterbart att 
analysera enskilt. Segerstedt (1999) beskriver en ABC-analys som ett sätt att identifiera och 
fördela produkter i olika klasser beroende på dess betydelse för verksamheten. Vidare menar 
författaren att där existerar flera olika parametrar för klassificeringen till exempel volym, 
kostnad, pris etc. 

Genom samtal med handledare ansågs att en uppdelning av artiklarna via en ABC-analys, där 
volym används som fördelningsnyckel kommer att generera en rättvis analys. Detta då vissa 
produkter upptog en väsentligt större andel pallplatser än andra och därmed bidrar till större 
delen av beläggningsgraden vid lagret. 

Samtalet ledde till att följande värden bildar klassificeringsgränserna: 

Klassificering 

• A-artiklar 
Produkter som upptar 100 eller fler pallplatser. 

• B-artiklar 
Produkter som upptar mellan 30 och 100 pallplatser. 

• C-artiklar 
Produkter som upptar mindre än 30 pallplatser 

Utifrån villkoren ovan kunde tabell 6.1 utformas. Den visar hur stor andel av den 
genomsnittliga lagervolymen och antalet produkter som klasserna har under den studerade 
fem veckors perioden. Se bilaga B för att se fördelningen av produkterna. 

Klass Antal  Andel i procent Volym 
(pallar)  

Andel av volymen i 
procent 

A 28 12 % 5819 48 % 

B 81 34 % 4627 39 % 

C 130 54 % 1573 13 % 

Tabell 6.1 Fördelning av artiklarna mellan de olika klasserna 
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Segerstedt (1999) menar att 20 % av objekten oftast står för 80 % av omsättningen. Det 
medför att 20 % av artiklarna ska stå för 80 % av den totala beläggningen vid lagret. Analysen 
visar att endast 12 % av artiklarna bidrar till 48 % av lagerbeläggningen. Vidare i arbetet 
kommer endast A-klassade artiklar att undersökas. 

6.2 Lager omsättningshastighet 
Enligt Noori & Radford (1995) bör lagernivån sjunka naturligt i samband med minskande 
försäljning och viceversa . Då lageromsättningshastigheten beror på försäljning  borde en 
sjunkande föräljning visa en oförändrad lageromsättningshastighet ifall lagernivån sjunker 
samtidigt. 

Denna hypotes kommer att granskas via uträkning av dessa parameter för två år och sätta de i 
relation till varandra. Författarna  Jonsson & Mattson (2005) anser att en artikels 
lageromsättninghastighet kan beräknas enligt formel 4.1. 

6.2.1 Försäljning 
Via programmet Business Warehouse extraherade författarna historisk försäljningsdata för de 
de A-klassade artiklarna. Utifrån den informationen framställdes figur 6.1  nedan som visar 
försäljning över en två års period bakåt i tiden. Intervallet är uppdelat i två delar med vecka 
40 år 2005 som start och vecka 39 år 2007 som slut. Med denna graf vill författarna 
undersöka ifall det är möjligt att urskönja något mönster i efterfrågan.  Persson & Virum 
(1996) menar att där vanligen existerar en eller en kombination av fyra mönster, säsongs-, 
trend-, konjunktur- och slumpmässiga mönster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafen visar flera tydliga säsongsvariationer, dessa uppkommer vid ungefär samma tidpunkter 
på året under den studerade tidsperioden.  Försäljningsnivån under december månad stiger till 
bland de högsta under året för att sedan sjunka mellan vecka 52 och den första veckan av 
januari. Ökningen är beroende av julhelgen där konsumtionen av livsmedelsprodukter ökar 
markant. Den direkta och största försäljningsminskningen under året beror på antalet 
helgdagar och konsumentbehovet vid den tidpunkten.  En högre uppgång i försäljningen sker 
strax innan påsk för att minska strax därefter, dock är denna minskning inte lika stark som 

Figur 6.1 Jämförelse av försäljningen mellan två år 
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efter julhelgen. Orsakerna är desamma som vid den föregående högtiden.  Nästa markanta 
ökning sker vid midsommar, den åtföljs som tidigare av en minskning. Allmänt brukar 
sommartiden medföra en tappad försäljning, men den är starkt beroende av vädret som 
varierar slumpmässigt i Sverige.  De somrar där vädret fint och temperaturen hög sjunker 
försäljningen. Däremot ökar volymerna när vädret är sämre. 

Det är tydligt att försäljningstoppar och dalar sker vid och efter de Nordiska högtiderna där 
konsumtionen av livsmedelprodukter ökar.  De studerade produkterna som levereras ut från 
höglagret är typiska ingredienser för högtidsmåltider och bakverk. 

Nedan visar figur 6.2 illustrerar försäljning med trendlinje. Författarna vill undersöka ifall det 
existerar någon trend i försäljningen de två senaste åren.  Trendlinjen är uträknad automatiskt 
via programmet Excel. 

 

Linjerna visar en negativ trend av försäljningen under den studerade tidsperioden. Mellan 
vecka 40 2005 och vecka 2006 var minskningen betydligt större än de påföljande 52 
veckorna.  Detta kan härledas till den minskande försäljningen av margarin och smör. 
Dämpningen av den negativa trenden beror på den ökade försäljningen av gräddprodukter där 
nya sorter med låga fetthalter har introducerats. 

6.2.2 Lagernivåer 
Figur 6.3 nedan visar lagernivån för de studerade artiklarna under samma tidsperiod som 
försäljningen ovan undersöktes. Samma uppdelning av tidsperioden utfördes även här.  Syftet 
med denna analys var att undersöka hur lagernivåerna varierar under året. Det är viktigt att 
påpeka att grafen visar lagernivån för de artiklar som klassas som A-artiklar. Flera likheter 
finns mellan de två studerade åren, det är tydligt att lagernivån ökar strax innan julveckorna 
och strax före midsommar för att sjunka därefter. Resterande delen av året är det svårare att 
urskilja några tydliga likheter av lagernivån mellan kurvorna. 

 

Figur 6.2 Försäljning med en trendlinje insatt 
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Då grafen inte visar den sammanlagda lagernivån för lagret är det omöjligt att peka ut när det 
varit fullbelagt. Författarna studerade gamla fakturor ställda från företaget vilket Unilever 
skickar produkter till när det råder brist på plats i höglagret. Det existerade fakturor endast 
från vecka 40 2006 och framåt i tiden. Ur dessa fakturor identifierades två tillfällen där 
externa lagerplatser hyrts in. Den första fakturan var ställd vecka 40 2006 och den andra 
vecka 22 2007. Det är dock svårt att ange exakt när lagrets beläggningsgrad var över 100%. 
Genom diskussion med lagerchefen antogs att från faktura datumet och fyra veckor bak i 
tiden är rimlig tid att anta som start för fullbeläggning. 

6.3 Prognos 
Att generera en felaktig prognos av efterfrågan leder till att lagerstyrningen inte kommer 
fungera tillfredställande (Segerstedt, 1999). 

Unilever är i dag beroende av korrekt ställda prognoser eftersom de tillverkar mot lager och 
ska kunna leverera till kund redan en dag efter orderpunkten. Om prognosavvikelsen skulle 
bli stor så medför det antingen orderrestningar eller för höga lagernivåer som kan leda till 
kassationer eftersom produkternas SSL överskridits. Olika artiklar är olika känsliga för 
prognosavvikelser beroende på hur lång ledtid samt vilken produktionsfrekvens artikeln har. 

En artikel som har en produktionsfrekvens på veckobasis är inte lika beroende av en god 
prognos som den som produceras var tredje vecka. Detta eftersom den bara är beroende av en 
prognosperiod. Den behöver således bara täcka behovet en vecka fram i tiden. Däremot den 
som tillverkas var tredje vecka måste tillverkas i sådan kvantitet så den kan tillfredställa 
efterfrågan till nästa produktionsstart. Det gör de artiklarna mer känsliga för 
prognosavvikelser. 

Ledtiderna från produktionsstart till försäljning till kund är också varierande för respektive 
artikel. Ledtiden på gräddprodukter är på två veckor eftersom de efter produktion måste ligga 
i höglagret och mogna innan försäljning. Det medför att produktionsplaneraren är beroende av 
prognosen eftersom han hela tiden måste se behovet två veckor fram i tiden. En stor 
prognosavvikelse för dessa produkter kan således leda till oönskade lagernivåer. 

Figur 6.3 Lagernivåerna för de studerade artiklarna 
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En god prognos ligger också som grund för produktionsplaneraren så att han kan planera 
resurser som behövs för att klara prognosen. En stor avvikelse kan därmed leda till oönskade 
kostnader i form av extra kapacitet utnyttjats. 

Att framställa en prognos som inte har några avvikelser alls från den riktiga efterfrågan är 
mycket svårt, om inte omöjligt. Däremot kan avvikelserna minimeras genom att mäta 
prognosavvikelserna och om det är möjligt minimera dessa. (Mattsson och Jonsson 2005) 

För att kunna mäta prognosavvikelserna och härleda dessa till lagernivåerna togs det data på 
försäljning samt prognos två år bak i tiden. Dessa extraherades från programmet Business 
warehouse och sammanställdes. Data som togs fram var ställda på veckobasis och gav 104 
stycken prognosvärden på respektive artikel. Dessa 104 veckor delades upp på 4 veckors 
perioder eftersom Unilever i dagsläget utvärderar sina prognoser på månadsbasis, samt att 
uppdelningen medför att systematiska fel framträder tydligare. 

Den första metoden för prognosavvikelser som testades var MAD, mean absolute deviation. 
Anledningen till valet av MAD som första metod var för att den visar hur mycket prognosen 
avviker från verkigt utfall utan hänsyn till över eller under prognostisering. MAD kommer 
åskådliggöra hur mycket i genomsnitt prognos har slagit fel per månad. Nackdelen är att 
systematiska fel inte kommer att ses eftersom man tar absolutbeloppet av prognosfelet. 
Däremot ger den en god fingervisning om hur bra prognosmetoden som används idag är. 

Eftersom MAD inte tar hänsyn till över eller underprognostisering och vårt syfte var att finna 
orsaker som ökar beläggningsgraden krävdes det en metod som tog hänsyn till hur avvikelsen 
påverkade lagersaldot.  Vollmann, Berry, Whybark, & Jacobs (2005) beskriver en metod som 
tar hänsyn till detta, RSFE (running sum of forecast errors). De systematiska avvikelserna 
som kan ha uppstått över tiden kommer att identifieras med hjälp av denna metod. 

Även två andra metoder för att mäta prognosmetoder kommer att utföras, MSE(mean square 
error) och MFE(mean forecast error). Den först nämnda metoden kommer enligt Noori & 
Radford (1995) att straffa extremvärden, den gör de extrema mer extrema. Den andra metoden 
beskrivs av Vollmann, Berry, Whybark, & Jacobs (2005) och visar genomsnittligt prognosfel 
under den studerade perioden. 

Avvikelserna för respektive artikel kommer sedan att summeras så att en kumulerad 
prognosavvikelse per månad erhålls. Genom denna summering så kommer det visas om de 
signifikanta avvikelserna går att härleda till de datum då Unilever haft över 100% beläggning 
ute på höglagret. Vidare kommer en identifiering att göras på de artiklar som uppvisar de 
största prognosavvikelserna. Dessa artiklar kommer att testas mot andra prognosmetoder än 
de som används idag. 

Idag när Unilever sätter upp sina prognoser så använder de sig av en blandning av tidsserier 
samt erfarenhetsbaserade metoder. Detta eftersom aktiviteter såsom marknadsföring och 
kampanjer inte är parametrar som man kan räkna på genom tidsserieanalyser. För att 
säkerställa att en korrekt prognosmetod används på de utvalda artiklarna kommer det att 
undersökas om en prognosmodell baserad enbart på historisk data kan användas. Detta för att 
se hur inslaget av erfarenhet kan ha påverkat prognosens utfall. 

De prognosmetoder som ska användas är glidande medelvärde och exponentiell utjämning. 
Valet av dessa metoder gjordes genom att de är relativt lätta att räkna på samt om de 
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metoderna visar ett bättre utfall än nuvarande så är det ett starkt argument till att 
prognosmetoden som används idag bör ses över. Enligt Mattson (2005) specifieras antal 
perioder som ska vara med i glidande medelvärde samt alfa-värde i exponentiell utjämning 
genom att se på historiskt efterfrågemönster på det som ska prognostiseras. Författaren menar 
på att alfa-värdet ska ligga mellan 0,05-0,4 i exponentiell utjämning och 6, 12 eller 18 antal 
ingående perioder i glidande medelvärde beroende på efterfrågemönstret. Enligt Persson & 
Virum (1996) är det fyra mönster som kan finnas i efterfrågan; trend-, slumpmässig-, säsongs- 
och konjunktur- mönster. Detta kommer ligga som grund när alfa-värde samt antal ingående 
perioder bestäms för de utvalda artiklarna. 

De ovan nämnda prognosmetoderna kommer sedan att testas jämfört med nuvarande metod 
under perioden v. 39 2006-v.40 2007. Noori & Radford (1995) beskriver en metod för 
undersöka om prognosmetoder följer slumpmässiga upp eller nedgångar i efterfrågan, 
tracking signal. När de artiklarna som behandlas är högvolymsartiklar så ska styrgränserna 
enligt författarna sättas till plus minus 4 MAD. 

Det är viktigt att den prognosmetoden som ska användas uppvisar slumpmässigt för höga 
respektive för låga prognoser. Eftersom ett systematiskt fel över tiden kommer antingen leda 
till för höga lagernivåer eller att beställda order måste restas. Om systematiska fel identifieras 
så ska de tas bort eller så ska en ny prognosmetod användas. 

6.4 Lagerstyrnings parametrar 
Idag finns ingen inom Unilever som känner till hur leverantörerna har förhållit sig historiskt 
sett till de uppsatta lagerstyrningsparametrarna. Vidare menar författarna att där inte finns 
någon klar kännedom om dessa styrgränser rimlighet, eftersom vissa är satta för ett antal år 
sedan samtidigt som marknaden förändrats och ingen kontinuerlig uppdatering av dessa har 
skett. 

För att undersöka hur lagernivåerna för de studerade A-artiklarna förhåller sig till sina 
styrgränser kommer en studie över täcktiden att utföras. Denna studie kommer att sträcka sig 
över en historisk period på två år. Denna period kommer att uppdelas i två lika stora perioder, 
år 1 som representerar tiden mellan v.40 2005 och v. 39 2006 och år 2 för tiden mellan v. 40 
2006 och v. 39 2007. Mattsson och Jonsson (2005) menar att täcktid kan beräknas enligt: 

Täcktid= Tillgängligt lager/förväntad efterfrågan per tidsenhet (under ledtiden) 

Data gällande historiska lagernivåer extraherades manuellt via affärsystemet SAP/R3. 
Nivåerna är ett genomsnittligt värde för belägningen under en vecka och är angivna i antal 
pallar. Prognosen historiskt är erhållen från programmet Business Warehouse. Täcktiden(antal 
dagar)för styrgränserna fanns sedan tidigare i en excelfil som företaget försåg författarna med, 
listan finns under bilaga C. 

Tidsenheten för förväntad efterfrågan (prognosen) kommer att  representeras av den täcktid 
för den styrgräns som undersöks. Exempel 1 nedan visar hur beräkningen kommer att ske: 

Exempel 1 

Beräkning av täcktiden för  Artikel A:s target stock 

Target stock är 14 dagar 
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Tillgängligt lager vecka 1 är 100 pallar 

Förväntad efterfrågan per vecka är 45 pallar, därmed är den totala efterfrågan 90 pallar då 
target stock är 14 dagar. 

Täcktid= (100/90) veckor 

Då författarna vill ange täcktiden i antalet dagar kommer den uträknade täcktiden att 
multipliceras med antalet dagar som target stock anger, i detta fall 14 dagar: 

14* 10/9 ≈ 15,5 dagar,  vilket betyder att tillgängligt lager täcker 15,5 dagar och att denne är 
över den uppsatta target stock på 14 dagar. 

6.4.1 Påfyllnadsnivå 
Inom Unilever används target stock som en påfyllnadsgräns, lagernivån ska kunna täcka 
antalet dagar som styrgränsen anger. Target stock beräknas inte fram av företaget utan 
bestäms utifrån en överenskommelse mellan leverantör och Unilever.  Det kan vara av 
intresse att undersöka hur denna påfyllnadsgräns förhåller sig till teoretiskt uträknade gränser. 
En för högt uppsatt påfyllnads gräns borde generera höga lagersaldon och kan den minskas 
skulle det automatiskt medföra lägre lagernivåer. 

För att utmana de uppsatta styrgränserna för de utvalda artiklarna så undersöktes det vilka av 
de som inte hade blivit restade under 1,5 år bak i tiden. Anledningen till identifikationen var 
att utesluta de artiklar som hade restats under den studerade perioden från vidare analys. Det 
antogs att de artiklar som aldrig hade restats var de artiklar där styrparametrarna skulle kunna 
förändras. 

När lagernivån når targetstock uppstår ett behov då tillgången är under den begärda täcktiden. 
Behovet upprätthålls via inplanering av nya tillverkningsorder (Jonsson & Mattson, 2005). 
Det existerar flera materialstyrningsmetoder för att synkronisera materialflöden på bästa 
möjliga sätt. Persson och Virum (1996) talar om ett beställningspunkt system där en 
tillverkningsorder initieras när lagernivån når en förutbestämd beställningspunkt. Denna 
punkt kommer att beräknas av författarna enligt formel 4.10. 

Av formeln ses att denna uträkning först kräver en beräkning av säkerhetslager. Nedan 
beskrivs tillvägagångssättet för beräkning av säkerhetslagret. 

6.4.2 Säkerhetslager 
Jonsson & Mattson (2005) beskriver två säkerhetsmekanismer som används av företag för att 
säkra materialflödet vid osäkerheter i behov samt tillgångar, säkerhetslager och säkerhetstider. 

Axsäter (1991) beskriver två metoder för att beräkna nivån på säkerhetslager, antingen utgås 
det från en bristkostnad eller en uppsatt servicenivå. Eftersom Unilever använder sig av en 
uppsatt servicenivå mot kund så bestämdes det att säkerhetslagren som ska beräknas ska utgå 
från detta. Idag har Unilever uppsatt en servicenivå på 98,5% vilket leder till att de 
servicenivåer som ska prövas sattes till 99% samt 99,9%. Axsäter (1991) beskriver vidare hur 
beräkningarna ska gå till för att beräkna säkerhetslager med uppsatt servicenivå, se formel 
4.12. Ledtiderna kommer även att antas vara konstanta vid beräkning, vilket leder till att 
beräkningar av standardavvikelse under ledtid kommer att utföras med stöd av formel 4.14. 
De ingående parametrarna förutom servicenivå är ledtid samt efterfrågans standardavvikelse. 
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Definition av ledtid 

Persson & Virum (1996) definierar ledtid som tiden från behovsidentifikation till 
behovstillfredsställelse. 

Att fastställa ledtiden för respektive utvald artikel visade sig vara mer komplicerat än väntat. 
Genom diskussioner med olika personer inom företaget visade det sig att respektive person 
hade olika åsikter om vilken ledtid som skulle vara rimlig att räkna på. 

En uppskattning på ledtiden var att ta tiden från planeringstillfället tills artikeln var redo för 
försäljning. Med denna definition så skulle det erhållas en ledtid på 22 dagar för 
gräddprodukter och 10 dagar för margarin. Dessa ledtider togs fram genom att varje tisdag så 
sätts produktionsplaneringen för nästa produktionsvecka, och i snitt så planeras artikeln in på 
onsdagen nästa vecka. Det medför att ledtiden från planeringstillfället till produktionsstart i 
medel skulle bli 8 dagar. Denna ledtid är gemensam för de båda produktsorterna. Därefter så 
ska mognadstiden läggas till, denna tid skiljer sig däremot mellan de olika produktsorterna. 
Grädde har en mognadstid på 14 dagar och margarin två dagar. Produktionstiden var så kort 
att författarna ansåg att denna tid var försumbar. Den sammanlagda ledtiden illustreras i figur 
6.4. 

  

Figur 6.4 Ledtidsdefinition av ledtiden för margarin och grädde 

Den andra uppskattningen på ledtiden antogs vara tiden från att marknadsavdelningen skickar 
en signal att de behöver en viss artikel tills den är redo för försäljning. Enligt 
produktionsplaneraren Frida Kjellén kan produktionen av artikeln ske redan samma dag, 
därmed blir ledtiden för respektive produktsort densamma som mognadstiden. 2 dagar för 
margarin och 14 dagar för grädde. Detta ska dock helst inte hända eftersom det innebär 
förändringar i produktionsplanen som lades veckan innan. Unilever producerar mot lager 
vilket innebär att de producerar mot prognoser, förändringar i den uppsatta 
produktionsplaneringen förekommer därmed bara när prognosavvikelserna är stora. Det 
händer ändå relativt frekvent vilket visar på att responstiden inom produktionsapparaten är 
snabb och flexibel och att tisdagens plan inte är huggen i sten. 

Den tredje uppskattningen av ledtiden som kan användas var frekvensen artiklarna anlände till 
lagret. Gräddprodukter produceras i snitt varannan vecka och margarin varje vecka av de 
utvalda artiklarna, se bilaga D. Därefter så adderas respektive produkts mognadstid. Detta 
innebär att ledtiden för denna metod skulle bli 28 dagar för grädde samt 9 dagar för margarin. 
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Efterfrågans standardavvikelse 

Axsäter (1991) beskriver en formel för att beräkna efterfrågans standardavvikelse med hjälp 
av det absoluta prognosfelet, se formel 4.15. 

För att få fram efterfrågans standardavvikelse beräknas prognosavvikelserna för respektive 
artikel som studerats, resultatet av dessa kommer att användas vid beräkningarna av 
säkerhetslagret. Tvåårig veckobaserad data kommer att användas. Då all extraherad data från 
Business warehouse är i antal pallar och författarna vill ha avvikelsen i procent kommer dessa 
att räknas om. Anledningen till bytet från pallar till procent är för att det slutgiltiga 
säkerhetslagret ska anges i dagar istället för antal pall. Fördelen med detta är att 
säkerhetslagret inte kommer anges i kvantitet utan säkerhetstid som Unilever använder sig av 
idag. 

6.5 Inleveranser från externa leverantörer 
Författarinnan Vigtil (2007) menar på att bristande information om när en leverans släppts 
från leverantörer kan leda till planeringssvårigheter, speciellt när företaget som tar emot varor 
har en begränsad lagerkapacitet. 

Information om när en leverans från externa leverantörer anländer till höglagret i Helsingborg 
är i dagsläget bristande. När ordern släpps från externa leverantörer så skickas det en signal 
till planeringsavdelningen i Helsingborg. Signalen skickas artikelvis till ansvarig planerare, 
därmed har repsektive planerare stor kontroll över sina egna artiklar. Däremot sammanfattas 
inte denna information om respektive artikels ordersläpp i en lista. Det finns därmed en stor 
kontroll på när artiklar är på väg, däremot så skickas inte denna information till 
lagerpersonalen på ett smidigt sätt. Detta leder till att lagerpersonalen inte kan koordinera sina 
resurser för att ta emot varor på bästa sätt. Denna okunskap om när inleveranserna kommer 
leder därmed till att planering av lagerkapaciteten blir svår. Vissa dagar så har lastbilar från 
externa leverantörer varit tvungna att vänta med att lasta av tills nästa dag pga kapacitetsbrist, 
medan andra dagar har de kunnat lasta av direkt. Dessa stötvisa inleveranser från externa 
leverantörer kan vara en faktor i varför lagret vissa stunder har en hög beläggning. 

För att undersöka om inleveranskvantiteten skiljer sig från vecka till vecka har en studie gjorts 
under 9 veckor då författarna var på företaget. Därefter spjälkades dessa nio veckor ned på 
dagsbasis för att undersöka om kvantiteterna som kommer in skiljer sig mellan veckodagarna. 
Informationen har tagits fram manuellt genom att författarna har gått ned till lagret en gång i 
veckan och uthämtat arkiverade följesedlar från ordermottagaren. 
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7 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av de analyser som presenterades i föregående kapitel. 

7.1 Lageromsättningshastighet 
Nedan kommer jämförelsen mellan lageromsättningshastigheten och försäljningen under de 
två föregående åren att presenteras. 

Bilaga E visar hur försäljningen för de studerade artiklarna har förändrats från år 1 till år 2. 
De med röd markering visar en sjunkande försäljning. Dessa artiklar visas i tabell 7.1 nedan. 
Då försäljningen för dessa har sjunkit borde enligt teorin lageromsättningshasigheten visa en 
oförändrad nivå ifall den genomsnittliga lagernivån har sjunkit i samma takt. Visar den en 
ökad omsättning innebär det att dessa omsätts oftare, en minskad nivå tyder på oförändrad 
eller ökat genomsnittlig lagernivå trots sjunkande försäljning. 

Produkt Art.Nr Försäljning 
år 1 

Försäljning 
år 2 

Oms. 
År 1 

Oms. 
År 2 

Milda Lqmarg 12X500ml 6353 7938 6594 15 19 
Becel Kevyt 35 16x400g/Fin 6546 6034 5952 29 26 
Milda Visp 20% 21x25cl 9530 1855 1680 17 18 
Milda Mat 15% 21x25cl 9534 1717 1688 9 11 
Milda 10x1 kg 303923 9265 8162 33 29 
Lätta 12x600 g 303930 11653 11025 30 26 
Milda NS 12x600 g 70% 303931 3058 2826 28 28 
Lätta 16x400g 303934 6831 6323 24 25 
Flora Ruoka Cr. low lac. 21x25cl 304156 1047 1044 10 11 
Flora Vispi Cr 21x25cl 304159 1463 1377 19 16 
Flora Vanilla Cr 21x25cl 304160 1551 1450 10 10 
Lätta 600 g  ½-pall 304206 10534 8883 28 22 
Becel Lättm.12x600g 1015523 7882 7792 30 30 
Becel Pro Active 8x500gram tub 1016700 1778 1504 23 18 
Becel Liquid 12x500ml 8104042 2793 2539 15 17 
Mini Lätta 12x600g 8107310 7279 6458 34 28 

Tabell 7.1 Visar försäljningen och den beräknade lageromsättningshastighen för produkter med minskad 
försäljning 

Flera produkter visar på sjunkande lageromsättningshastighet samtidigt som de sjunker i 
försäljning. Vilken kan ha sin förklaring i bristande uppskattning av verkligt behov. Det vill 
säga prognosmakaren har missat den sjunkande försäljningen och fortsatt att tro på produkten. 
En annan förklaring kan vara batch storlekarna som används, de kan medföra att 
tillverkningsvolymerna är svåra att minska när försäljningen inte minskar med mycket. 

Tillexempel minskade försäljningen av artikel 304206 med mer än 1500 pallar mellan åren. 
Hade lagernivån följt med i denna försäljningsminskning borde lageromsättningshastigheten 
visa samma värde för år 1 och 2. Istället har lageromsättningshastigheten minskat med sex 
gånger vilket tyder på att det genomsnittliga lagret varit högre än nödvändigt. 

Författarna menar att lageromsättningshastigheten som ett nyckeltal är användbart för 
Unilever då den visar på hur produktens genomsnittliga lagernivåer förhåller sig till 
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försäljningen av denna. Onödigt höga lagernivåer kan undvikas genom uppföljning av 
nyckeltalet. 

7.2 Prognos 
I figur 7.1 nedan illustreras försäljningen för de 28 artiklarna i jämförelse med den prognosen 
som togs fram för respektive månad. Av figuren ser man att prognosen följer med bra i 
efterfrågans toppar och dalar. Däremot så har prognosen ett stort systematiskt fel, den är alltid 
överskattad jämfört med den riktiga efterfrågan under nästan samtliga perioder. Det är enbart i 
punkt 24 som prognosen ligger under efterfrågan, 

 

Figur 7.1 Visar prognosen och verklig försäljning för de studerade produkterna över en två års period 

I figur 7.2 illustreras det vilket prognosfel respektive period genom att använda RSFE 
metoden. Den visar att de största avvikelserna som funnits under de två åren är punkt fyra, 
åtta och sjutton. Vid dessa punkter så har prognosen genererat ett behov på över 1100 pallar. 
Detta kommer således resultera i att lagernivåerna kommer att vara onödigt stora dessa 
perioder. Jämförs denna figur med de gånger beläggningsgraden ute på lagret varit över 100% 
så kan det inte påvisas ett samband genom att bara studera avvikelserna. Däremot om vi 
undersöker avvikelserna samtidigt som försäljningsnivån studeras under de perioder det varit 
fullt på lagret ses ett samband. 

Den första identifierade perioden då höglagret var belagt med över 100% var i punkt 14-15. I 
de punkterna ses det att försäljningen var väldigt hög, men skillnaden mellan försäljning och 
prognos var inte speciellt extrem om det jämförs med andra punkter. Däremot kommer 
prognosavvikelsen att drabba lagret i högre grad under denna period eftersom den redan är 
belagd med mycket pga den högt uppskattade försäljningen. 

Den andra perioden som det var fullt på lagret identifierades till punkt 21-22. I dessa punkter 
så var varken prognosavvikelsen eller försäljningen på artiklarna speciellt hög. Därför kan det 
inte påvisas att prognosavvikelserna har skuld i att beläggningsgraden varit över 100 % i 
dessa punkter. 
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Figur 7.2 Prognosfel metoden RSFE 

Identifikation av de artiklar som uppvisade störst prognosavvikelse under studieperioden på 
två år gjordes genom att upprätta en tabell som visas i bilaga F. Där kan man se att de artiklar 
som uppvisade störst prognosfel mellan v.40 2005-v.39 2006 var artikel 6353, 303923, 
303930 och 304206. Mellan v.40 2006-v.39 2007 så visade det sig att det var samma artiklar 
som var utsatta för prognosavvikelser förutom artikel 303923 som uppvisade en mindre 
systematisk avvikelse än föregående år. Eftersom denna artikel inte uppvisar 
uppseendeväckande avvikelser andra året jämfört med övriga valdes det att gå vidare med de 
andra artiklarna. 

Därefter så analyserades respektive artikels efterfrågemönster historiskt för att finna alfa-
värde samt antal perioder som ska vara ingående i prognosmetoderna, se bilaga G. De värden 
som ska användas för respektive artikel blev enligt tabell 7.2. 

 

Artikel -värde Antal perioder 
6353 0,05 12 
303930 0,1 18 
304206 0,3 6 

Tabell 7.2 Visar de valda alfa värden och antal valda perioder för de studerade artiklarna 

I figur 7.3 nedan illustreras försäljningen för artikel 6353 under den prognostiserade perioden 
i förhållande till nuvarande prognosmetod samt de som blivit framtagna. För artikeln så följer 
nuvarande prognosmetod inte alls den riktiga efterfrågan mellan perioderna 1-9, prognosen är 
alltid överskattad. Däremot så träffar den väldigt bra mellan perioderna 9-13. Prognosen 
genererad med exponentiell utjämning samt glidande medelvärde uppvisar också en 
överskattad prognos under flertalet av perioderna som undersöktes. 
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Figur 7.3 Visar på skillnaden mellan den beräknade prognosen och Unilevers prognos samt faktisk 
försäljning för artikel 6353 

I figur 7.4 illustreras försäljningen för artikel 303930 under den prognostiserade perioden i 
förhållande till nuvarande prognosmetod samt de som blivit framtagna. Den nuvarande 
prognosmetoden är betydligt högre än den realiserade försäljningen i början samt i slutet av 
den studerade perioden. De enda perioder den ligger under är period 6 samt mellan 12 och 13. 
Däremot så träffade den bra under perioderna 4-8. De framtagna prognoserna uppvisar också 
en högre nivå än den realiserade försäljningen under samma perioder som nuvarande 
prognosmetod, men avvikelsen är generellt mindre under året. Den enda gången under året 
som det kan bli kritiskt är mellan perioderna 11-13 då prognosen konstant ligger under 
realiserad försäljning. Dessa perioder kan leda till att ordrar blir restade. 

 

Figur 7.4 Visar på skillnaden mellan den beräknade prognosen och Unilevers prognos samt faktisk 
försäljning för artikel 303930 

I figur 7.5 belyses försäljningen för artikel 304206 under den prognostiserade perioden i 
förhållande till nuvarande prognosmetod samt de som blivit framtagna. Den nuvarande 
prognosmetoden följer efterfrågan bra utan att uppvisa några signifikanta avvikelser. Däremot 
så uppvisar metoden ett stort systematiskt fel. Prognosen är nästan alltid över den realiserade 
försäljningen, det är endast under den andra perioden som den är under. De framtagna 
prognoserna visar en lägre nivå än den realiserade försäljningen mellan period 1-4, vilket kan 
leda till brist om det tillverkas mot prognos. Under resten av året så växlar över och 
underprognostisering varandra vilket borde leda till att brist inte uppkommer. 
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Figur 7.5 Visar på skillnaden mellan den beräknade prognosen och Unilevers prognos samt faktisk 
försäljning för artikel 304206 

För att utvärdera de framtagna prognoserna jämfört med nuvarande metod har prognosfel 
samt tracking signal studerats. 

I bilaga H kan prognosfelen för artikel 6353, 303930 och 304206 under den prognostiserade 
perioden studeras. För artikel 6353 kan det utläsas att de nya prognosmetoderna uppvisar en 
mindre avvikelse än den nuvarande under året. Av exponentiell utjämning och glidande 
medelvärde är det den senare som uppvisar minst absolutfel samt lägst systematisk avvikelse. 

För artikel 303930 kan det utläsas att båda de framtagna prognosmetoderna uppvisar lägre 
avvikelse än nuvarande. Exponentiell utjämning uppvisar ett högre absolutfel än glidande 
medelvärde, däremot så är de systematiska felen under året lägre med den senare metoden. 

Artikel 304206 uppvisar en lägre prognosavvikelse med de nya metoderna än den nuvarande. 
Den stora skillnaden kan ses på de systematiska avvikelserna. De har lyckats minska med 
över 1000 pallar under året, däremot så kan inte absolutavvikelsen minska i så stor grad. 

I bilaga I kan tracking signal ses för artikel 6353, 303930 och 304206. Med dessa grafer blir 
det ännu tydligare att de nya prognosmetoderna förbättrat de systematiska fel som uppkommit 
med den metod som används tidigare. 

7.3 Lagerstyrnings parametrar 
Nedan visas resultatet av jämförelsen mellan Unilevers uppsatta styrgränser och hur de 
förhåller sig till dem idag. 

Bilaga J visar utfallet av täcktiden under den studerade perioden för de A-klassade artiklarna.  
Undersökningen visade att större delen av produkterna förhåller sig mycket väl till sina 
styrgränser. Ingen artikel hade en genomsnittlig täcktid under sin safety stock.  Det betyder att 
det aldrig uppstått någon bristsituation med restade order som påföljd, men det beräknade 
värdet är ett genomsnittsvärde och denna slutsats kan således inte dras med säkerhet. 
Inleverans av varor kan ha ägt rum på en fredag och lagret haft slut av en viss produkt några 
dagar innan, detta ser dock inte författarna på grund av genomsnittsvärdet på lagernivån. 

Större delen av artiklarna visade sig ha en genomsnittlig täcktid som ungefär motsvarar de 
uppsatta target stocks. Vilket innebär att lagernivåerna för de flesta produkter inte befunnit sig 
en signifikant tid nära dess max stock utan hållit sig till target stock. Det ska tilläggas att 
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samma resonemang gällande genomsnittsvärdet av lagernivåerna för safety stock gäller även 
här. 

Som det nämndes ovan uppvisade flertalet produkter täcktider nära sina target stock.  Dock 
fanns där ett antal produkter där täcktiden överskred target stock med ett antal dagar. Det 
tyder på att lagernivån legat i genomsnitt en bit över denna styrgräns som ska vara det 
genomsnittliga lagervärdet. 

Tabell 7.3 visar de produkter där den genomsnittliga lagernivån överstigit target stock under 
något av de undersökta åren. En signal om att produkten har onödigt höga lager går först vid 
överstigandet av styrgränsen max stock, endast två produkter har överstigit max gräns. 

Artikel Art.Nr Täcktid  
år 1 

Täcktid 
år 2 

Target- 
stock 

Max- 
stock 

Milda Lqmarg 12X500ml 6353 23 17 17 24 
Becel Lqmarg 12X500ml 6354 54 62 18 25 
Milda Mat 15% 21x25cl 9534 36 33 28 42 
Milda Vanilj visp12% 21x25cl 9536 36 35 16 42 
OMA Stege 30x500g    /DK 304056 19 24 17 28 
OMA Bage 30x500g     /DK 304059 35 43 14 28 
Flora Ruoka Cr. low lac. 21x25cl 304156 32 34 28 42 
Flora Vispi Cr 21x25cl 304159 17 21 14 44 
Flora Vanilla Cr 21x25cl 304160 31 36 28 42 
Knorr Cuisine cooking 8x1 lit 1015537 36 36 16 56 

Tabell 7.3 Visar den beräknade täcktiden (i dagar) för de produkter där täcktiden överstigit target stock något 
av de studerade åren 

Produkt 6354 uppvisade stora differenser från dess max stock. Författarna misstänkte att ett 
stort prognosfel kan vara orsaken till höga lagernivåerna, detta då produktionen styrs efter 
prognos. Enligt bilaga F där prognosavvikelserna redovisas kunde inte några större 
felaktigheter i prognosen urskönjas.  En diskussion med vår handledare vid Unilever visade 
att en viss kvantitet av produkten packades om och bildade fyra nya artiklar. De packas om till 
kartonger i olika storlekar innehållande olika kvantiteter av artikel 6354, varje storlek bildar 
en ny produkt. Med andra ord så ska lagret av 6354 täcka behovet för just den produkten men 
även för de fyra andra produkterna som bildas utifrån den. Uttag av kvantiteter från produkt 
6354 för ompackning till de andra produkterna registreras i business warehouse som uttag och 
lagersaldot minskar. Uttaget visas inte i business warehouse som försäljning av 6354 eller om 
kvantiteten ska packas om. När ompackningen är färdig tilldelas de nya produkterna ett 
artikelnummer och registreras in i lagret igen, först när detta har skett syns det i systemet att 
behovet är uppfyllt(att lagernivån uppfyller target stock). En fördröjning av denna registrering 
medför att systemet fortsätter uppvisa ett behov. Denna information om behovet ser 
leverantören som har tillgång till de aktuella lagersaldon och fyller på lagret med den 
kvantitet som behövs för att täcka behovet. 

Vigtil (2007) diskuterar vikten av informationsutbyte mellan ett företag och dess leverantörer. 
Särskilt viktigt är detta utbyte vid situationer där en leverantör styr lagernivån hos kunden. 
Felaktig information kan leda till felaktiga lagernivåer, antigen för höga eller för låga.  Ireland 
(2004) menar även han att korrekt information är av stor vikt för leverantör då denne måste 
planera sin produktion efter tillgänglig information om behovet. Vidare menar författaren att 
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företag som befinner sig uppströms i en försörjningskedja har oftast minst korrekt 
information. 

Variationer  i efterfrågan som kan uppstå har en tendens att förstärkas i riktning mot 
råvarutillverkaren i en försörjningskedja. Det talas då om uppkomsten av en bullwhip effekt 
vilken beror enligt Jonsson & Mattson (2005)  på informationsutbytet och sammarbetsgraden 
mellan ett företag och dess leverantörer.  Kaipa, Korhonen & Hartiala (2006) beskriver olika 
effekter som orsakar bullwhip. Forrester-effekten som uppkommer genom tolkningar av 
efterfrågesignaler mellan olika parter i en försörjningskedjan. Denna effekt ska bland annat 
resultera i fluktationer i lagernivåerna. 

Författarna anser att den beskrivna bullwhipeffekten kan vara orsaken till de höga 
lagernivåerna av bland annat produkt 6354. Detta då informationsutbyttet som beskrivits ovan 
inte varit fullständigt. Det ska tilläggas att det inte är enbart artikel 6354 som ompackas till 
nya artiklar av det som lagerhålls i höglagret. 

7.3.1 Beställningspunkt samt säkerhetslager 
Resultatet av de uträknade säkerhetslagren samt beställningspunkterna redovisas i bilaga K. 

Användandet av en ledtid på 2 och 14 dagar för margarin respektive grädde leder till väldigt 
låga värden på styrgränserna gentemot dagens uppsatta gränser. Däremot uppvisade två 
gräddprodukter en ökad beställningspunkt gentemot dagens uppsatta target stock. Den 
sammanlagda minskningen av styrparametrarna skulle leda till betydligt lägre lagernivåer än 
dagens. Förändringar som utfördes av servicegraden på respektive artikel uppvisade ingen 
signifikant skillnad. Detta resultat skulle dock inte fungera i realiteten eftersom Unilever idag 
har en produktflora som är väldigt bred och flera artiklar delar samma tillverkningslinje. Det 
finns helt enkelt inte tillräckligt med kapacitet och resurser för att kunna tillverka efter 
kundorder vilket dessa ledtider medför. Dessa uträknade parametrar är därmed de absolut 
lägsta möjliga företaget kan använda. 

Användandet av en ledtid på 10 dagar för margarin respektive 22 dagar för gräddprodukterna 
leder till att säkerhetslagret på samtliga artiklar reduceras i kontrast till det nuvarande. 
Däremot uppvisar de uträknade beställningspunkterna gentemot dagens target stock ingen 
signifikant skillnad på gräddartiklarna, men på margarin så minskar gränsen på samtliga 
artiklar förutom två. Användandet av olika servicenivåer resulterar i en minskning av 
säkerhetslagret på 1 dag vilket i sin tur genererar en beställningspunkt på en dag lägre. Vid 
användandet av dessa ledtider har det antagits att varje artikel kan planeras in varje vecka 
efter behov. Antalet dagar som margarin skulle minska med i snitt på respektive artikel med 
de nya uträknade nivåerna och olika servicenivåer illustreras i tabell 7.4. 
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99,9% Servicenivå 99% Servicenivå 

Artikelnamn Ledtid Säkerhetslager Beställningspunkt Säkerhetslager Beställningspunkt 

Becel Kevyt 35 16x400g/Fin 10 5 3 6 4 

Milda 20x500 g 10 5 -1 6 0 

Lätta 12x600 g 10 5 2 6 3 

Milda NS 12x600 g 70% 10 4 3 4 3 

Lätta 16x400g 10 6 3 6 3 

OMA Stege 30x500g    /DK 10 7 3 8 4 

OMA Bage 30x500g     /DK 10 4 -3 5 -2 

Lätta 600 g  ½-pall 10 3 2 3 2 

Becel 35 16x400g*5095/DK 10 4 8 5 9 

Tabell 7.4 Antal täckdagar margarin skulle minska i snitt med ledtid 10 dagar 

Användandet av en ledtid på nio dagar för margarin respektive 28 dagar för gräddprodukter 
leder liksom tidigare resultat till en minskning av samtliga artiklars säkerhetslager. Däremot 
så blir beställningspunkten högre för gräddprodukter eftersom ledtiden som användes på 28 
dagar ska adderas. Däremot så uppvisar margarinprodukterna en minskning i 
beställningspunkten gentemot dagens target stock såsom föregående resultat. Minskningen av 
servicenivån genererar en dags minskning på de uträknade parametrarna liksom föregående 
resultat. Vid användning av dessa ledtider har det antagits att artiklarna följer en cyklisk 
planering, dvs att margarin tillverkas en gång i veckan och grädde varannan. Det antal dagar 
margarin skulle minska i snitt på respektive artikel med de nya uträknade nivåerna med olika 
servicenivåer illustreras i tabell 7.5. 

99,9% Servicenivå 99% Servicenivå 

Artikelnamn Ledtid Säkerhetslager Beställningspunkt Säkerhetslager Beställningspunkt 

Becel Kevyt 35 16x400g/Fin 9 5 4 6 5 

Milda 20x500 g 9 6 1 6 1 

Lätta 12x600 g 9 5 3 6 4 

Milda NS 12x600 g 70% 9 4 4 4 4 

Lätta 16x400g 9 6 4 6 4 

OMA Stege 30x500g    /DK 9 7 4 8 5 

OMA Bage 30x500g     /DK 9 4 -2 6 0 

Lätta 600 g  ½-pall 9 3 3 3 3 

Becel 35 16x400g*5095/DK 9 4 9 5 10 

Tabell 7.5 Antal täckdagar margarin skulle minska i snitt med ledtid 9 dagar 

7.4 Inleveranser från externa leverantörer 
I figur 7.6 illustreras kvantiteterna som togs emot under de veckor som studien pågick. Av 
figuren kan det utläsas att det är stor skillnad på kvantiteter som kommer in respektive vecka. 
Vecka 48 så var inleveranserna sammanlagt 1600 pallar medan vecka 45 bara 610 stycken. 
Detta visar att kvantiteterna som inlevereras till höglagret mellan olika veckor varierar kraftigt 
vilket leder till ojämnt kapacitetsbehov i lagret mellan de olika veckorna. 
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Figur 7.6 Visar inleveranser från externa leverantörer 

Av tabell 7.6 illustreras antal pallar som kommit in respektive veckodag under veckorna. Av 
dessa kan det utläsas att det inte verkar som om det finns något specifikt mönster på vilken 
kvantitet som ankommer respektive veckodag under veckorna. På måndagen vecka 45 så 
ankommer det 32 pallar och veckan därefter samma veckodag har denna siffra tiodubblats till 
317 pallar. Däremot om ett genomsnitt på antal ankommande pallar räknas ut per veckodag så 
är måndag och tisdag de dagar då det ankommer flest pallar och onsdag samt torsdag de som 
är lugnast. 

 V. 40 V. 41 V. 42 V. 43 V. 44 V. 45 V. 46 V. 47 V. 48 Genomsnitt 
Måndag 286 109 413 350 235 32 317 530 528 311 
Tisdag 251 215 172 240 176 118 409 286 393 251 
Onsdag 145 65 226 52 78 106 249 62 120 123 
Torsdag 200 106 249 195 150 66 15 194 367 171 
Fredag 245 237 348 156 46 304 263 148 202 217 
Tabell 7.6 Visar hur mycket som levereras in per veckodag från externa leverantörer 
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8 Slutsatser och rekommendationer 
I följande kapitel presenteras de slutsatser som framkommit utifrån analyserna och resultaten. Vidare 

ges rekommendationer på hur Unilever ska förbättra sin lagerstyrning.  

8.1 Prognos 
Det är viktigt för Unilever att kunna förutsäga sina kunders köpbeteende. Det verktyg som 
används idag för att uppskatta detta är prognoser. Eftersom Unilever befinner sig i en make-
to-stock miljö så styrs produktion samt inleveranser från externa leverantörer in i höglagret till 
stor del av prognoser. 

Resultatet av analysen på hur Unilever historiskt har träffat med sina prognoser uppvisar ett 
systematiskt fel som sträcker sig över nästan samtliga perioder, de överprognostiserar. Dessa 
systematiska fel påverkar lagernivån negativt genom att det ständigt under de två studerade 
åren kommer att vara onödigt hög beläggningsgrad för de studerade artiklarna. Eftersom 
produkterna som tillverkas är färskprodukter och har en begränsad livstid så kommer en 
överskattad prognos även att innebära kassering av produkter som är överfödiga och passerat 
sin SSL. Kasseringar sker konsekvent och blir under ett verksamhetsår en stor kvantitet. 
Unilever bör därför ständigt arbeta med att förbättra kvalitén på prognoserna. 

Resultatet av jämförelsen med den nuvarande prognosmetoden och de framtagna, glidande 
medelvärde och exponentiell utjämning, visar på ett bra sätt hur utslaget skulle kunna blivit 
med relativt simpla beräkningar utan erfarenhetsbaserade inslag. 

Idag när prognoser tas fram så används olika systemstöd som tar hänsyn till tre år bak i tiden 
och genererar en första prognos, så kallad baseline. Denna först framtagna prognos som 
enbart baserats på historisk data kunde inte extraheras från de nuvarande systemen av 
författarna utan bara det slutgiltiga. Denna begränsning medför att en jämförelse mellan de 
testade metoderna och nuvarande baserad enbart på historisk data inte kunde genomföras. 
Därmed antog författarna att de avvikelser som uppkommit mellan den uträknade prognosen 
och nuvarande främst beror på de erfarenhetsbaserade inslagen som nuvarande metod till viss 
del består av.  

Med de genererade prognosmetoderna så har de systematiska felen som tidigare funnits på de 
utvalda artiklarna reducerats och i många fall har metoderna skattat efterfrågan bättre än 
nuvarande metod. Även fast de systematiska felen har reducerats så kan inte slutsatsen dras att 
de erfarenhetsbaserade inslagen helt ska elimineras. För det första tillverkar Unilever 
färskvaror som har en viss livslängd och när den går ut så måste artikeln kasseras. 
Livslängden på respektive artikel sätter därmed gränser på hur en överprognostisering kan 
täcka upp en underprognostisering. Vidare så påverkar marknadsaktiviteter såsom reklam och 
sponsring naturligtvis också utslaget av försäljningen under en viss period. Dessa faktorer tar 
inte de nya prognosmetoderna hänsyn till vilket verkligen ska beaktas. De nya metoderna för 
skattning av framtida försäljning visar ändå tendenser på att företaget i fortsättningen ska vara 
lite försiktig med att lägga på extra behov på den uträknade prognosen utefter erfarenhet. 

Det är av stor vikt att Unilever ser över vilka faktorer som kan ha påverkat utslaget av 
prognosen. Idag när Unilever utför uppföljningar på prognosen så ser man till det 
sammanlagda prognosfelet veckovis. Det görs därmed ingen uppföljning på vilken faktor i 
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prognosprocessen som påverkat utfallet. Det är inte ovanligt att marknadsavdelningarna inom 
företag gör en överskattad uppskattning på framtida efterfrågan eftersom de naturligtvis vill 
sälja mycket. Brist på varor innebär en missad försäljningschans vilket de inte vill ska ske. 

Eftersom författarna anser att de största avvikelserna som förekommit historiskt berott på 
erfarenhetsbaserade inslag så bör det skapas rutiner för att följa upp dess påverkan och 
jämföra med vad utslaget skulle blivit utan dessa. Informationen om utslaget bör sedan sändas 
ut till alla berörda avdelningar för att ligga som grund för förbättringsarbete. 

Att uppskatta försäljning mot slutkund i försörjningskedjan om det är många aktörer mellan 
producent och grossist är mycket svårt för företag inom alla branscher. Unilever är idag en 
producent utan egna försäljningsställen mot slutkund. De använder sig därmed av grossister 
såsom Ica, Coop, Konsum mm som sköter försäljning mot slutkund. En feluppskattning längst 
fram i ledet kan leda till stora svängningar hos Unilever vilket kan förklaras med bullwhip-
effekten. Osäkerheten i efterfrågan för respektive aktör läggs på den slutgiltiga prognosen 
som producenten erhåller vilket kan medföra stora avvikelser för denne. För att Unilever ska 
kunna få en korrekt uppfattning om vad slutkunderna efterfrågar så kan en insyn i 
grossisternas lagervärden vara en förbättringsmöjlighet. Idag har Unilever ingen som helst 
insyn i sina kunders lagervärden vilket leder till att de endast kan lita på deras prognoser. 
Tillgängligheten till sina kunders lagernivåer skulle kunna leda till en större förståelse för 
deras behov samt en korrekt uppskattning om slutkundernas konsumering. 

8.2 Identifiering av styrparametrar 
Safety stock 

Av de undersökta produkterna visade inte någon produkt på en lagernivå som understiger den 
uppsatta safety stock gränsen. Författarna kan dra slutsatsen att Unilever håller en 
genomsittlig lagernivå över dess uppsatta styrgräns. Som det beskrevs i tidigare kapitel så 
existerar det osäkerheter kring gränsernas betydelse inom Unilever. Genom att visa att 
lagersaldot i genomsnitt överstiger safety stock med några dagar kan slutsatsen dras att denna 
används som en osäkerhetsbuffert och inte någon beställningspunkt tillexempel. 

Dock ska det påpekas att lagernivån vilken uträkningen för täcktid bygger till stor del på är ett 
genomsnitts per vecka. Vilket kan innebära att lagernivån kan mycket väl ha understigit 
safetystock under veckan, men utjämnats via genomsnittet. 

Target stock 

Den beräknade täcktiden visade att de flesta produkter hade en täcktid som ungefär kan 
motsvara dess target stock. Detta betyder att gränsen måste fungerat som en 
beställningspunkt, där lagernivån i genomsnitt pendlat kring. Otydligheten kring styrgränsens 
funktion kan därmed elimineras, Unilever använder target stock som en beställningspunkt. 
Detta diskuteras då det existerar en osäkerhet i företag kring target stocks funktion och 
betydelse.  

En otydlighet uppstod då ett antal produkter påvisade en lagernivå vilken i genomsnitt 
överstiger target stock med ett antal dagar. Flertalet av produkterna visade sig vara 
gräddprodukter. Författarna anser att det existerar flera faktorer som kan förklara detta 
resultat, tillexempel att target stock är för lågt satt för dessa produkter och den ansvarige 
person eller personerna ansett att en högre lagernivå bör hållas. En viktig faktor är 
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uppdatering frekvensen av styrgränserna, senaste uppdateringen ägde rum för de flesta 
produkterna i april 2004. Under den tiden kan många förändringar ha skett, tillexempel 
förändringar i ledtiden, ändrade produktionsvolymer med mera. 

Max stock 
Endast 2 av de undersökta 28 produkterna visade på genomsnittliga lagervärden över max 
stock. Med detta kan författarna dra slutsatsen att det inte är lagernivåer som överstiger 
styrgränsen max stock som är den faktor som medför full beläggning på lagret. Detta då 
endast 2 produkter påvisade en genomsnittlig lagernivå över max stock. Författarna anser 
dock att en användning av en max stock är farlig, detta då målet ska vara att hålla en lagernivå 
på target stock. Men då möjligheten finns att lägga lagernivån ännu högre utan att en signal 
avges kan en produktionsplanerare lägga lagernivån närmare max stock vilket medför 
lagernivåer över det nödvändiga. 

8.3 Beräkning av styrgränser 
Säkerhetslager 

En slutsats som kan dras gäller definitionen av säkerhetslagret som författarna använder 
kontra Unilevers definition. Författarna stödjer den teoretiska definitionen som menar att ett 
säkerhetslager ska täcka variationer i behovet under ledtiden.  Företaget använder sju dagar 
som safety stock för produkter där det angetts att ledtiden är sju dagar. Med andra ord så 
täcker deras safety stock behovet och inte variationen under ledtiden. 

Beräkningarna av säkerhetslagret visade att minskningar av Unilevers nuvarande 
säkerhetslager är möjlig vid användning av teorin. Styrgränsen minskade beroende på valet av 
ledtid och servicenivå. Högre service nivå och längre ledtid medför större säkerhetslager då 
variationer under en ledtid ska täckas. Ifall en minskning av ledtiden inte kan utföras och 
servicenivån inte är möjlig att sänka pågrund av företagspolicy leder det till att minskning av 
variationer under ledtiden är den naturliga påverkbara faktor vid försök till minskning av 
säkerhetslagren. 

Beställningspunkt 

Utifrån beräkningar av beställningspunkt med teoretiska formler som grund kan författarna 
visa att där finns möjligheter för minskning av dagens target stock och därmed lagernivåerna. 
Minskningarna är signifikanta främst för margarin produkterna, de visade på lägre 
beställningspunkt än dagens uppsatta för flertalet av produkterna. Men författarna anser inte 
att denna slutsats kan fattas för gräddprodukterna, då beställningspunkten hamnade över 
dagens uppsatta för många av artiklarna. Eftersom de beräknade täcktiderna för 
gräddprodukterna visade att flera av dem hamnade över target stock samtidigt som den 
beräknade beställningspunkten visade på nivåer över dagens gränser kan slutsatsen om att 
dagens uppsatta target stock för gräddprodukterna kan vara felaktiga och bör ses över.  

En gedigen genomgång av styrgränsernas betydelse och funktion anser författarna vara ytterst 
nödvändig. Den skulle kunna ske via en föreläsning för all personal som berörs eller påverkar 
styrgränserna. Informationen ska även finnas lätt tillgänglig på intranätet.  

Unilever bör se över alla täcktider för alla sina styrgränser då dessa med stor sannolikhet kan 
vara inaktuella. För högt uppsatta styrgränser leder tydligt till onödigt höga lagernivåer. 
Uppdateringen ska ske via användning av teorin för materialstyrnings metoder och inte enbart 
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personlig erfarenhet. Uppdateringen bör ske minst en gång per halv år då förändringar på 
tillexempel marknaden kan påverka gränsernas utformning. För att underlätta denna 
uppdatering bör en kontinuerlig uppföljning ske. Det går inte att utföra denna uppföljning 
månadsvis eller varannan vecka då lagersaldon finns lagrade endast en vecka bak i tiden. 
Detta kan åtgärdas via en applikation i business warehouse som möjliggör lagring av 
historiska lagersaldon. Författarna tycker att just historiska lagersaldon borde vara en viktig 
parameter vid utvärderingen av hur lagret och dess beläggning varierar över tiden. 

Företaget bör använda säkerhetslagret som säkerhet vid variationer under ledtiden och inte ett 
lager som täcker behovet under den tiden. Speciellt denna förändring kan leda till en del 
minskningar i lagernivåerna. 

8.4 Inleveranser från externa leverantörer 
Resultatet av analysen på hur kvantiteterna på inleveranser från externa leverantörer är under 
den studerade tidsperioden på veckobasis påvisar ett ojämnt inflöde in till höglagret. Det kan 
skilja sig på 1000 pallar mellan de olika veckorna. Denna varians på inleveranser mellan 
veckorna kan leda till lagerstyrningsproblem eftersom beläggningsgraden hela tiden kommer 
fluktuera. Vidare påvisar även analysen att kvantiteterna varierar kraftigt på veckodagarna 
inom veckorna. 

Om inleveranserna från externa leverantörer hade varit jämnt fördelade mellan veckorna samt 
veckodagarna så hade information om produkternas anländande till lagret inte varit relevant. 
Detta eftersom lagerpersonalen då skulle känt till hur mycket som anländer dagligen och 
planerat därefter. Resultaten påvisar att en jämn ström av varor inte förekommer, vilket visar 
på hur viktigt det är att information om ankommande leveranser från externa leverantörer når 
lagerpersonalen. Skulle denna information finnas tillgänglig för dem hade en beläggning på 
100 % kanske kunnat undvikas. Detta eftersom lagerpersonalen kan koordinera sina resurser 
samt se över lagerkapaciteten innan varorna anländer. 

Unilever bör därmed försöka framställa en applikation som sammanställer det sammanlagda 
antalet artiklar som släppts från respektive leverantör och förmedla detta till lagerpersonalen. 
Denna lista ska vara ett levande dokument och uppdateras kontinuerligt. Genom denna 
förändring skulle en bättre styrning av inleveranser till höglagret i Helsingborg erhållas. 

I resultatdelen för lagerstyrningsparametrar identifierades artikel 6354 som uppvisade 
onormalt höga lagernivåer i jämförelse till de uppsatta styrparametrarna. Slutsatsen av denna 
signifikanta avvikelse i lagernivå identifierades till informationsbrister till leverantör 
angående tillfälliga förflyttningar av produkter. 

Unilever bör förbättra sina rutiner vid utplock av artiklar som ska göras om till displaypallar 
från höglagret. Detta kan erhållas genom att vid varje uttag av artikeln ska det direkt 
registreras in antalet display-pallar det motsvarar istället för att vänta med registreringen tills 
den är redo för inleverans till höglagret igen efter ompackning. På detta sätt kommer felaktig 
information om lagernivåerna till leverantör att elimineras.  
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Rekommendationerna som angetts i kapitlet sammanfattas i figur 8.1. Förslagen har delats 
upp med hänsyn till den tidsåtgång som de antas kan komma att krävas för att implementera.  

 

                          Figur 8.1 Visar de rekommendationer som författarna föreslår  
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9 Diskussion 
Detta kapitel innehåller en beskrivning om uppkomna problem under arbetets gång samt 
brister och styrkor med arbetet. Vidare diskuteras det huruvida syfte och mål är uppfyllt. 

Examensarbetet startade under en period där Unilever var i full färd med att implementera en 
förbättring av dess affärssystem, kallat för projekt Sirius. Denna förändring påverkade 
samtliga avdelningar i företaget. Det spekulerades om att försäljningen skulle öka markant 
strax innan implementeringen då kunderna skulle vara rädda att övergången kan medföra 
leveransproblem. Denna spekulation medförde att produktionen gick på högvarv under den 
tiden. Författarna beslutade vid den tiden att en avgränsning via en ABC-analys skulle utföras 
med volym som nyckeltal. Analysen kan ha påverkats av implementering av Sirius då 
produktionsvolymerna inte kan beskrivas som normala. De 28 utvalda produkterna kan med 
andra ord ha varit de mest volymkrävande vid den tiden och inte i övrigt. Denna ABC-analys 
utfördes pågrund av bristen på nödvändig data för historiska lagernivåer. Det var möjligt att 
utläsa data för en produkt i taget från SAP/R3, det gick dock inte att extrahera data. 
Författarna var tvungna att kopiera siffrorna manuellt för varje produkt. Proceduren var 
tidskrävande och felaktigheter kunde enkelt smyga igenom. 

Det identifierades två tillfällen där lagret varit fullt, sättet som denna identifiering utfördes på 
anses vara osäkert. Detta då den inte visar exakt när och hur länge lagret var fullt. Denna brist 
kunde inte förhindras eftersom ingen inom Unilever hade data på vid vilka tillfällen lagret var 
fullt. Mer korrekta lagernivåer kunde ha stärkt undersökningen, då en exaktare identifiering 
av tiden för fullbeläggningen hade kunnat urskönjas. Författarna hade kunnat erhålla en 
tydligare insikt i vilken eller vilka faktorer som varit bidragande till situationen. 

Styrkan i undersökningen anses vara den grundliga beskrivningen av arbetsgången. 
Författarna tycker att de beskrivit tankar på ett tydligt sätt vilket medför att en extern person 
enkelt kan utföra samma undersökning och nå liknande resultat. Arbetets trovärdighet har 
stärkts genom att tveksamheter i data eller tolkning av data diskuterats med berörda personer 
vid Unilever. Genom att fördjupa sig i flera områden som ansets påverka lagernivåerna visar 
det på en bred infallsvinkel. 

Det ska dock poängteras att Unilever ligger i framkanten gällande många av de undersökta 
parametrarna. Tillexempel dess prognossättning som är bland de mer sofistikerade metoderna 
jämte de multinationella företagen idag.  Detta förklarar varför författarna haft svårt att finna 
betydliga felaktigheter.  Flera av rekommendationerna i föregående kapitel kan förklaras av 
kommunikationsbrister. Vilket borde vara en naturlig orsak vid stora företag när 
informationen ska kommuniceras mellan en mängd personer, informationen blir helt enkelt 
påverkad vid det tillfället. 

9.1 Förslag för vidare undersökning 
Ledtiderna som visade sig vara av stor vikt för Unilevers lagernivåer kan vara grunden till ett 
förbättringsarbete. Den skulle kunna behandla teorier och metoder för reducering av ledtider 
inom produktionen. De ekonomiska aspekterna har inte diskuterats med hänsyn till 
avgränsningen för examensarbetet.  Vidare undersökningen skulle kunna behandla de 
kostnader som medföljer då lagerbeläggningen når max kapaciteten. Därefter ställa dessa 
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kontra kostnaderna för en utbyggnad av lagret. Nedan följer fler förslag på ämnen som 
Unilever skulle behöva en vidare undersökning av: 

• Ett projekt skulle kunna utföras i syfte att förbättra prognosmetoden, det är ett av de 
projekt som Unilever bör prioritera högt då många parametrar är starkt beroende av 
korrekta prognoser. 

• Införa en applikation i BW som sammanställer lagernivåerna och lagrar dessa. Det 
borde vara betydelsefullt för många personer inom företaget att ha tillgång till dessa. 
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Bilaga A - Tillvägagångssätt för framställning av listor från Business Warehouse 

Steg 1- Starta upp BW och välj applikationen ”Start the Business Explorer Analyzer” 
markerad med rött i bilden nedan. 

 

Steg 2 – klicka på den gulfärgade mappen och välj ”open workbook”. Välj ”Roles” från listan 
till vänster, därefter Supply planning under fliken 3101 Business Warehouse: General Menu 
Role. Där under finns flera listor som författarna har använt sig av tillexempel lista 5.2.  
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Bilaga B- Resultatet av ABC-analysen 
A-Artiklar   Artikel nr  Medel 5 veckor  

Becel 16x400g 1173 291 

MILDA LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6353 340 

BECEL LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6354 373 

Becel Kevyt 35 16x400g/Fin 6546 226 

Milda Visp 20% 21x25cl 9530 175 

Milda Mat 15% 21x25cl 9534 192 

Milda Vanilj visp12% 21x25cl 9536 282 

Milda 20x500 g 303918 160 

Milda 10x1 kg 303923 454 

Lätta 12x600 g 303930 367 

Milda NS 12x600 g 70% 303931 112 

Lätta 16x400g 303934 242 

OMA Stege 30x500g    /DK 304056 145 

OMA Bage 30x500g     /DK 304059 108 

Flora Ruoka Cr. low lac. 21x25cl 304156 117 

Flora Ruoka Cr 21x25cl 304157 119 

Flora Vispi Cr 21x25cl 304159 123 

Flora Vanilla Cr 21x25cl 304160 118 

Lätta 600 g  ½-pall 304206 380 

Becel 35 16x400g*5095/DK 304258 154 

Becel Lättm.12x600g 1015523 182 

Becel 600g ½-p (336st) 1015525 103 

Knorr Cuisine cooking 8x1 lit 1015537 326 

Becel Pro Active 8x500gram tub Finland 1016700 149 

Becel Liquid 12x500ml 8104042 167 

Mini Lätta 12x600g 8107310 142 

Flora Mini Cooking Cream DCA 7% 21x25 cl 8115487 166 

Becel Diet 12x600g 8118850 104 

   

Summa   5819 

   

B-Artiklar    

  Medel 5 veckor  

"Lätta Lättmarg. 2,5kg" 1039 64 

Milda NS 16x400g 70% 1162 69 

Milda Milkfree16x400g 1176 43 

Milda Pure Mayonnaise 1x5kg 1796 55 

Milda Pure Mayonnaise 1x10kg 1798 56 

FLORA LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6364 63 

Flora NS 16x400g    /Fin 6543 63 

Flora ES 16x400g    /Fin 6544 63 

Becel 60 16x400g    /Fin 6545 42 

Kultarypsi 16x400g  /Fin 6549 62 

Milda Fraiche 24% 21x25cl 9538 60 

Lätta 200x10g 303912 85 

"Milda Smörgåsmarg. 4,5kg" 303913 52 

Mjuka Milda 12x500 ml 303922 56 
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Melba 10x1kg 303926 38 

Flytande Milda 4x2,5 lit 303927 64 

Milda ES 12x600g 70% 303932 80 

Becel Pro Active 8x250gram tub Sweden 303933 59 

"CB Softsp.Naturell 1,5kg" 303944 35 

CB Softsp.Gräslök 8x200g 303953 30 

CB Softsp.Vitlök 8x200g 303954 39 

CB  Grek.vitlök 10x100g 303992 32 

CB  Vitlök 10x100g 303996 44 

CB  Gräslök 10x100g 303997 35 

Flora L 12x600g     /Fin 304080 45 

Flora N 12x600g     /Fin 304083 98 

Becel Pro Active 8x250gram tub Finland 304089 91 

Cocos 20x500g 304096 43 

Milda Kaffe 10% 21x25cl 304201 66 

CB Kantarell 10x100g 304252 32 

Flora LF 16x400g    /Fin 304259 61 

Flora NS 400g ½-p   /Fin 304267 44 

OMA Stege  1/4-pall 304638 46 

Knorr  Whip. low lac. 8x1 lit. 1015538 99 

Knorr Whip. high lac. 8x1 lit. 1015539 92 

Knorr Fraiche 8x1 lit. 1015540 60 

ICA Lättmarg. 40% DOB 12x600g 1015565 95 

Mini Lätta 16x400g 1015566 95 

Flora 10g 70%200x10g /F 1016706 30 

KEVYT MAJONEESI 5KG 4901749 42 

Becel liquid Finland 12*500ml 8104041 50 

CB Softsp. Garlic Low Lac. 200g 8105306 40 

BECEL LIQUID 108BTLS 8109262 59 

BECEL LIQUID 216BTLS 8109263 90 

Lätta low fat margarine 750g ½ pallet 8110320 59 

ICA DOB Lowfat margarine 600g 1/2 pallet 8110707 69 

Milda Mini Cooking Cream DCA 7% 21x25 cl 8113455 71 

Maizena Creme fine Cooking 12x250ml 8114403 56 

Phase Liquid Deep Frying Oil 1x10 l 8118513 77 

Milda R&S Cooking Margarine 4x2,5kg 8118517 54 

Phase Sauce base  & Flav. Fry Oil 1x10 l 8118519 48 

Flora light 16x400g 8119300 69 

KNORR Whipping 28%  lola 8x1 l 8122541 61 

CB Cuisine Challot&Chives 6x2,5dl 8129710 38 

Flora Mini Cooking cream 7% 1/2p 8131194 55 

Crème Bonjour Cuisine Garlic 6x2,5dl 8131291 43 

Flora Kevyt 12x600g 15018801 52 

Becel proactiv skimmed milk 8x1l 15024801 48 

Knorr Creamy Pepper sauce 16x400ml 15081901 35 

Becel Mini Cooking cream 7% 21x250ml 15083701 45 

Becel Cooking Cream 15% 21x250ml 15090501 34 

Becel Pro act Dr-Yog Strawberry 6x4x100g 15123902 35 

Becel pro activ Extra Light 8x500g 15152401 59 

MAIZ CRMFINE CCA 7% 12x250ML BOT EW NDC 15157901 55 
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Knorr Vie App/Car/Strawb 6x(3x100ml) 15225801 78 

Knorr Vie Ora/Ban/Car 6x(3x100ml) 15225901 43 

Becel liquid Olive 12x500ml 15229701 92 

MILDA CULNS LQMARG 432x500ML BOT EW NDC 15264701 51 

Knorr Vie Apple/Carr/Strawb 6x(3x100ml) 17002201 46 

"Milda Cooking & Baking marg 10x1,1kg" 17052501 89 

Flora Mini Cooking Extra 4% 21x25cl 17060001 73 

Becel 35% Olive 16x400g 17065801 52 

Milda Mini Cooking Extra 4% 21x25 cl 17077601 80 

Knorr Vie Pinea/Passion/Sweetc 6x3x100ml 17082501 37 

Becel Cooking 15% lola 8x1 L 17101301 57 

Flora Mini Cooking Extra 4% ½p 17160401 33 

MiniLätta 2x100 g 17181301 31 

Milda Vanilla 12% lola 21x250 ml 17196101 31 

Milda Cooking 15% lola 21x250 ml 17197201 33 

Becel Gold 12x600 g 17212601 87 

Milda Light Margarine 12x600g 25109001 85 

   

Summa   4627 

   

   

C-Artiklar    

  Medel 5 veckor  

Milda 200x10g 1021 13 

Milda ES 16x400g 70% 1163 22 

Milda Salad mayonnaise 1x5kg 1794 10 

BB Touche Krem Fraiche 8x1L DB NL 32294 29 

"Milda Smörgåsmarg. 2,5kg" 303914 22 

Milda 4x2,5 kg 303919 11 

Melba 20x500 g 303924 8 

"CB Softsp.Gräslök 1,5kg" 303945 15 

"CB Softsp.Vitlök 1,5kg" 303946 9 

CB Softsp.Naturell 8x200g 303957 13 

CB Softsp.Naturell light 8x200g 303958 10 

CB Softsp.Shrimp 8x200g 303960 13 

CB Softsp.Soltorkad Tomat 8x200g 303962 22 

Garde dOr Ostcreme 3,5kg 303971 27 

Garde dOr Pastacr.3,5kg 303972 9 

"CB Softsp Carbonara1,5kg" 303990 9 

CB  Bleu 10x100g 303994 14 

CB  Svartp/Dill 10x100g 303995 11 

CB  Taco 10x100g 304006 27 

GdOr White saucebas2x2,5 304028 9 

GdOr Brown saucebas2x2,5 304030 23 

GdOr Tomato sauce2x2,5kg 304031 5 

GdOr Holl.sauce 2x2,5kg 304032 1 

"Let Becel 2,5 kg     /DK" 304051 21 

Flora ES 12x600g/Fin 304084 30 

Oma Stege Greenland 30x500g 304162 1 

Milda  Mat ½-p 1176st 304205 3 
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Lätta 600 g  ½-pall 304208 2 

CB Softsp.Pepparmix Light 8x200g 304214 23 

Becel 60 16x400g*5090/DK 304257 29 

Lætta 400g  1/4-pall 304616 1 

OMA Bagemargarine 1/4-p 304640 15 

Winborgs Horseradish Jar 45g 1x12 311522 7 

WINBORGS HORSERADISH TUBE 45 G 1X18 311523 6 

WINBORGS HORSERADISH TUBE 90 G 1X12 311524 7 

WINBORGS HORSERADISH WHIP TUBE 1X18 311532 13 

Becel Pro.activ 8x500g 1015517 26 

CB Softsp.Örtag.8x200g 1015521 17 

"CB Sun Dried Tomato 1,5kg" 1015560 8 

Flora Lactose 2.5kg 70% /F 1016707 23 

Garde d'Or Gravy 2x2,5kg 1016708 4 

Milda Triss Exp. pallet 210x3x500g 1915567 14 

TALON OMA 3X2,5L 4901722 11 

Hellmann's Dressing Piement 3x2,5L 4901723 6 

RANSKALAINEN 3X2,5L 4901724 11 

Hellmann's Dressing Dijon/Dill 3x2,5L 4901725 2 

Vitlök Boursin 12x80 g 8103122 3 

CB Softsp. Gräslök Low lac. 200g 8105307 24 

CB Softsp. Italienska Örter Light 200g 8105310 12 

Carte d`Or vanilla 8x1L 8108206 27 

PHASE LACTOSE FREE COOKING MARG. 4X2,5KG 8108207 29 

"Alfa Plantemargarin 70% 2,5 kg" 8109681 4 

"CB Softsp. Pepper-mix 1,5 kg" 8110695 8 

Maizena Creme fine Whip 12x250ml 8114404 13 

3 FL  Phase easy Browning  3,7L 8115468 6 

Phase Rape Seed Oil 1x10 l 8118514 11 

Phase Solid Deep Frying Oil 4x2,4kg 8118515 9 

Phase Cooking Margarine 20x500g 8118516 12 

Phase Liquid Margarine 4x2,5 l 8118518 18 

Phase Sauce Base & Flav. Fry Oil 4x2,4 l 8118520 18 

Boursin CBS Garlic & Herbs 8x200 g 8120466 1 

CB Cheddar 8x200 g 8120467 17 

CB Olive 10x100 g 8120468 15 

Becel 200x10g 8122735 6 

Becel 200x10g 8127698 19 

Hellmann's 80% Real Mayonnaise 1x5 kgs 8128864 2 

Hellmann's 80% Real Mayonnaise 1x5 kgs 8129159 15 

Hellmann's Remoulade 1x5 kgs 8129160 11 

Crème Bonjour Cuisine Pepper 6x2,5 dl 8131290 12 

Crème Bonjour Cuisine Tomato 6x2,5dl 8131292 19 

Hellmann's Mayo Real 1x2L PET EW NDC 11490803 9 

Hellmann´s Extra Light Mayonnaise 5kg 12088301 0 

Hellmann´s Extra Light Mayonnaise 5kg 12101204 2 

BECEL PA YOGH STR 6x(4x125g) POT EW NDC 12132401 5 

Knorr Cooking 7% 8x1L 13599901 11 

Knorr Cooking 7% 8x1L 15002101 11 

Knorr Carbonara-Pasta S w bacon 16x400ml 15037701 14 
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CB Chèvre&Herbs Light 8x200 g 15041201 14 

"CB Chanterelle 1,5 kg" 15046601 10 

Maizena Cremefine Vanilla 12x250ml 15056401 0 

Flora 20x500g 15059301 13 

CB Chanterelle 6x1,5 kg 15062401 0 

Boursin Cuisine Mushroom 6x2,5 dl 15067001 8 

Garde d´Or Cheese Creme Lolac 1x3,5kg 15078701 18 

Knorr Classic Bearnaise sauce 16x400ml 15081801 20 

Knorr Hollandaise sauce 16x400ml 15082101 3 

Becel Mini Cooking cream 7% 21x250ml 15082901 15 

Becel Cooking Cream 15% 21x250ml 15109201 0 

Hellmann's Thousand Island 3x2,5L 15126901 9 

Hellmann's Garlic 3x2,5L 15127101 0 

Hellmann's Caesar 3x2,5L 15127301 13 

KNORR CT12 EMMENTHAL & MUSHROOM SAUCE 15147501 7 

"Hellmann`s Sandwich Natural 1x1,5kg" 15165901 22 

"Hellmann`s Sandwich Cucumb&Dill 1x1,5kg 15166101 9 

"Hellmann`s Sandwich Chives&Herbs 1x1,5k 15168901 4 

Crm Bonj Cuisine Mustard&Herbs6x250ml 15199101 14 

Milda Easy Browning 3x3,7L 15220501 5 

Phase Cooking Margarine 4x2,5kg 15220601 26 

Milda R&S Cooking Margarine 20x500g 15220801 9 

Knorr Vie Apple/Carr/Strawb 12x(1x100ml) 15226001 11 

Becel Pro-activ Drink-Yog Orang 6x4x100g 15249702 6 

Becel liquid w/olive 108x500ml display 15277501 1 

CREME BONJ SALAD GAR&HER 6x120G EB NDC 15344101 10 

CREME BONJ SALAD NUTS 6x120G EB NDC 15344201 4 

CREME BONJ SALAD OLIVES 6x120G EB NDC 15344301 8 

Garde d'Or Cheese Cream 17% 1x3,5 kg 17001601 3 

Milda Mini Mat 7% CCA 12x500ml BRI 17053201 11 

Flora Kevyt rouka 7% 12x500ml 17053301 5 

MiniLätta Plain Yoghurt 16x400g 17058401 15 

Knorr Vie Pinea/Passion/Sweetc 6x3x100ml 17110701 29 

Knorr Vie Pinea/Passion/Sweetc 12x100ml 17129401 13 

Becel pro.activ dr-yog Tropical 6x4x100g 17139601 10 

Becel light 35% 400g 1/2p 17160301 18 

CB Hell Tomato & Chili Light 8x200g 17168501 3 

Milda Vanilla 12% lola 21x250 ml 17189701 19 

Milda Cooking 15% lola 21x250 ml 17189801 13 

KNORR VIE SEASONAL 6X(3X100ML) 17197301 22 

HELL SLDDRE HNY&MUST STY 3X2,5L PBOT EW 17212501 15 

HELL SLDDRE HNY&MUST STY 3X2,5L PBOT EW 19388501 11 

Hellmann's Dressing Italian 3x2,5L 19438801 9 

Effi Délice d´été Chèvre 8x200g 22056001 1 

"Hellmann`s Sandwich Curry 1x1,5kg" 25166001 2 

Becel Pro Activ Olive 8x250g 27001901 25 

BECEL PA XLT LFMARG 8X250G TRT EW NDC 27009501 21 

DU FLORA IDEA LFMARG 8X250GR TRT EW FI 27047201 23 

CB Extra Garlic 10x100g 27097401 14 

Winborgs Horseradish 3x500g 34038888 5 
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Flora Lac.free 20x500g 35059401 11 

Knorr Vie Orange/Banana/Carrot 6x3x100ml 37002101 19 

KN KITCHEN CREAM CCA 20% 10L BOX EW NDC 99900007 23 

   

Summa   1573 
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Bilaga C - Styrgränserna angivna i antalet dagar  

 Artikel  Art. Nr  Target stock  Safety stock  Max stock  

Becel 16x400g 1173 14 7 17.50 

MILDA LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6353 17 15 24 

BECEL LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6354 18 15 25 

Becel Kevyt 35 16x400g/Fin 6546 15 7 24.50 

Milda Visp 20% 21x25cl 9530 28 7 42 

Milda Mat 15% 21x25cl 9534 28 14 42 

Milda Vanilj visp12% 21x25cl 9536 16 14 42 

Milda 20x500 g 303918 11 7 24.50 

Milda 10x1 kg 303923 14 4 21 

Lätta 12x600 g 303930 14 7 21 

Milda NS 12x600 g 70% 303931 14 5 21 

Lätta 16x400g 303934 14 7 28 

OMA Stege 30x500g    /DK 304056 17 11 28 

OMA Bage 30x500g     /DK 304059 14 11 28 

Flora Ruoka Cr. low lac. 21x25cl 304156 28 8 42 

Flora Ruoka Cr 21x25cl 304157 28 14 42 

Flora Vispi Cr 21x25cl 304159 14 7 44 

Flora Vanilla Cr 21x25cl 304160 28 14 42 

Lätta 600 g  ½-pall 304206 14 5 21 

Becel 35 16x400g*5095/DK 304258 21 7 28 

Becel Lättm.12x600g 1015523 11 7 24.50 

Becel 600g ½-p (336st) 1015525 10 5 17.50 

Knorr Cuisine cooking 8x1 lit 1015537 16 15 56 

Becel Pro Active 8x500gram tub Finland 1016700 21 14 34 

Becel Liquid 12x500ml 8104042 24 13 38 

Mini Lätta 12x600g 8107310 14 7 21 

Flora Mini Cooking Cream DCA 7% 21x25 cl 8115487 28 9 36 

Becel Diet 12x600g 8118850 11 5 28 
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Bilaga D- Genomsnittlig produktionsfrekvens  

Artikel  Art. Nr  1 vecka  2 veckor  

Becel 16x400g 1173 X  

MILDA LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6353  x 

BECEL LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6354  x 

Becel Kevyt 35 16x400g/Fin 6546 x  

Milda Visp 20% 21x25cl 9530  x 

Milda Mat 15% 21x25cl 9534  x 

Milda Vanilj visp12% 21x25cl 9536  x 

Milda 20x500 g 303918 x  

Milda 10x1 kg 303923 x  

Lätta 12x600 g 303930 x  

Milda NS 12x600 g 70% 303931 x  

Lätta 16x400g 303934 x  

OMA Stege 30x500g    /DK 304056 x  

OMA Bage 30x500g     /DK 304059 x  

Flora Ruoka Cr. low lac. 21x25cl 304156  x 

Flora Ruoka Cr 21x25cl 304157  x 

Flora Vispi Cr 21x25cl 304159  x 

Flora Vanilla Cr 21x25cl 304160  x 

Lätta 600 g  ½-pall 304206 x  

Becel Lättm.12x600g 1015523 x  

Becel 600g ½-p (336st) 1015525 x  

Becel Liquid 12x500ml 8104042 x  

Mini Lätta 12x600g 8107310 x  

Flora Mini Cooking Cream DCA 7% 21x25 cl 8115487  x 

Becel Diet 12x600g 8118850 x   

 

Produktionsfrekvensen är ett genomsnittliga värden som Unilever försåg författarna med. De har 

beräknats fram genom att dividera 52(antalet veckor på ett år) med antalet produktionstillfällen för 

produkten. 
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Bilaga E- Resultatet för uträkningen av lageromsättningshastigheten  

Tabellen nedan visar hur försäljningen och lager omsättningshastigheten har förändrats från år 
1 till år 2.  

Artikel  Art.Nr  Försäljning 
år 1 

Försäljning år 2  Oms. 
1 

Oms. 
2 

Becel 16x400g 1173 6858 6650 29 26 

MILDA LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6353 7938 6594 15 19 

BECEL LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6354 1879 2209 7 7 

Becel Kevyt 35 16x400g/Fin 6546 6034 5952 29 26 

Milda Visp 20% 21x25cl 9530 1855 1680 17 18 

Milda Mat 15% 21x25cl 9534 1717 1688 9 11 

Milda Vanilj visp12% 21x25cl 9536 1841 2055 9 10 

Milda 20x500 g 303918 4603 4641 33 32 

Milda 10x1 kg 303923 9265 8162 33 29 

Lätta 12x600 g 303930 11653 11025 30 26 

Milda NS 12x600 g 70% 303931 3058 2826 28 28 

Lätta 16x400g 303934 6831 6323 24 25 

OMA Stege 30x500g    /DK 304056 1727 2029 18 16 

OMA Bage 30x500g     /DK 304059 606 701 11 10 

Flora Ruoka Cr. low lac. 21x25cl 304156 1047 1044 10 11 

Flora Ruoka Cr 21x25cl 304157 1246 1278 13 15 

Flora Vispi Cr 21x25cl 304159 1463 1377 19 16 

Flora Vanilla Cr 21x25cl 304160 1551 1450 10 10 

Lätta 600 g  ½-pall 304206 10534 8883 28 22 

Becel 35 16x400g*5095/DK 304258 1867 2345 28 22 

Becel Lättm.12x600g 1015523 7882 7792 30 30 

Becel 600g ½-p (336st) 1015525 2518 3485 31 39 

Knorr Cuisine cooking 8x1 lit 1015537 2909 3010 10 10 

Becel Pro Active 8x500gram tub Finland 1016700 1778 1504 23 18 

Becel Liquid 12x500ml 8104042 2793 2539 15 17 

Mini Lätta 12x600g 8107310 7279 6458 34 28 

Flora Mini Cooking Cream DCA 7% 21x25 cl 8115487 2356 2479 11 13 

Becel Diet 12x600g 8118850 3531 3957 34 30 

Summa  114618 110136   

Summan anger utfallet av försäljningen för de studerade artiklarna år 1 och 2. Den visar en 
minskning av försäljningen på drygt 4500 pallar.  
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Bilaga F(1)- Utfallet av prognosfelen för år 1 
 
Artikel  Art.Nr  MAD RSFE MSE MFE 

Becel 16x400g 1173 12 39 206 1 

MILDA LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6353 35 -929 2029 -18 

BECEL LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6354 8 -49 103 -1 

Becel Kevyt 35 16x400g/Fin 6546 18 -187 595 -4 

Milda Visp 20% 21x25cl 9530 9 -241 159 -5 

Milda Mat 15% 21x25cl 9534 9 -235 138 -5 

Milda Vanilj visp12% 21x25cl 9536 9 -355 174 -7 

Milda 20x500 g 303918 12 -219 292 -4 

Milda 10x1 kg 303923 35 -927 2104 -18 

Lätta 12x600 g 303930 36 -962 2176 -19 

Milda NS 12x600 g 70% 303931 8 23 91 0 

Lätta 16x400g 303934 15 -141 400 -3 

OMA Stege 30x500g    /DK 304056 16 -230 373 -4 

OMA Bage 30x500g     /DK 304059 7 -38 77 -1 

Flora Ruoka Cr. low lac. 21x25cl 304156 7 -148 75 -3 

Flora Ruoka Cr 21x25cl 304157 8 -103 97 -2 

Flora Vispi Cr 21x25cl 304159 9 -165 143 -3 

Flora Vanilla Cr 21x25cl 304160 11 -165 219 -3 

Lätta 600 g  ½-pall 304206 40 -1137 2333 -22 

Becel 35 16x400g*5095/DK 304258 8 105 81 2 

Becel Lättm.12x600g 1015523 17 -264 541 -5 

Becel 600g ½-p (336st) 1015525 8 214 95 4 

Knorr Cuisine cooking 8x1 lit 1015537 11 -117 189 -2 

Becel Pro Active 8x500gram tub Finland 1016700 9 -61 131 -1 

Becel Liquid 12x500ml 8104042 8 -71 94 -1 

Mini Lätta 12x600g 8107310 18 -102 625 -2 

Flora Mini Cooking Cream DCA 7% 21x25 cl 8115487 12 -269 239 -5 

Becel Diet 12x600g 8118850 14 -145 310 -3 
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Bilaga F(2)- Utfallet av prognosfelen år 2 

Artikel  Art.Nr  MAD RSFE MSE MFE 

Becel 16x400g 1173 12 -397 228 -8 

MILDA LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6353 30 -944 1577 -18 

BECEL LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6354 10 190 146 4 

Becel Kevyt 35 16x400g/Fin 6546 15 -384 391 -7 

Milda Visp 20% 21x25cl 9530 8 -215 104 -4 

Milda Mat 15% 21x25cl 9534 8 -66 114 -1 

Milda Vanilj visp12% 21x25cl 9536 10 -117 201 -2 

Milda 20x500 g 303918 12 -44 428 -1 

Milda 10x1 kg 303923 30 2 1478 0 

Lätta 12x600 g 303930 35 -522 1842 -10 

Milda NS 12x600 g 70% 303931 6 -67 57 -1 

Lätta 16x400g 303934 13 -140 298 -3 

OMA Stege 30x500g    /DK 304056 11 15 176 0 

OMA Bage 30x500g     /DK 304059 6 -15 76 0 

Flora Ruoka Cr. low lac. 21x25cl 304156 8 -10 151 0 

Flora Ruoka Cr 21x25cl 304157 8 92 119 2 

Flora Vispi Cr 21x25cl 304159 9 -268 145 -5 

Flora Vanilla Cr 21x25cl 304160 10 -185 279 -4 

Lätta 600 g  ½-pall 304206 38 -894 2101 -17 

Becel 35 16x400g*5095/DK 304258 9 128 125 2 

Becel Lättm.12x600g 1015523 16 -116 485 -2 

Becel 600g ½-p (336st) 1015525 12 252 268 5 

Knorr Cuisine cooking 8x1 lit 1015537 10 -56 204 -1 

Becel Pro Active 8x500gram tub Finland 1016700 5 -79 38 -2 

Becel Liquid 12x500ml 8104042 7 -159 77 -3 

Mini Lätta 12x600g 8107310 14 -527 324 -10 

Flora Mini Cooking Cream DCA 7% 21x25 cl 8115487 12 -207 230 -4 

Becel Diet 12x600g 8118850 12 -139 260 -3 
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Bilaga G- Efterfrågemönster mellan v. 47 2004-v.39 2006. 

 

Av grafen så kan det identifieras att det inte är någon signifikant trend och inte heller stora 
variationer mellan perioderna för artikel 2. Däremot så kan det utskiljas säsongsmönster till en 
viss del. I början av året så var försäljningen relativt hög vilket den också är i slutet av året.  

 

Av grafen så kan det identifieras en trend samt att det är relativt stora variationer mellan 
perioderna i efterfrågemönstret för artikel 10. 

 

Av grafen så kan det identifieras en trend samt måttliga variationer mellan perioderna i 
efterfrågemönstret för artikel 19.  
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Bilaga H- Prognosfel med nuvarande metod samt de framtagna metoderna. 

Exponentiell utjämning Glidande medelvärde 

Artikel 6353 Artikel 6353 

Alfa-värde MAD  RSFE MFE Antal perioder MAD  RSFE MFE 

0,1 25 -247 -5 12 24 -104 -2 

Verkligt utfall 35 -929 -18 Verkligt utfall 35 -929 -18 

Artikel 303930 Artikel 303930 

Alfa-värde MAD  RSFE MFE Antal perioder MAD  RSFE MFE 

0,1 34 103 2 18 31 124 2 

Verkligt utfall 36 -962 -19 Verkligt utfall 36 -962 -19 

Artikel 304206 Artikel 304206 

Alfa-värde MAD  RSFE MFE Antal perioder MAD  RSFE MFE 

0,3 38 69 1 6 34 80 2 

Verkligt utfall 40 -1137 -22 Verkligt utfall 40 -1137 -22 
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Bilaga I- Tracking signal  

 

 

 

 

 

 



  

       -Lagerstyrning vid Unilever Sverige AB i Helsingborg- 

77 

 

Bilaga J- Uträknad genomsnittlig täcktid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel  Art.Nr  Genomsnittlig  
täcktid år 1 

Genomsnittlig  
täcktid år 2 

Target  
Stock 

Becel 16x400g 1173 13 13 14 

MILDA LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6353 23 17 17 

BECEL LQMARG 12X500ML BOT EW NDC 6354 54 62 18 

Becel Kevyt 35 16x400g/Fin 6546 13 14 15 

Milda Visp 20% 21x25cl 9530 19 20 28 

Milda Mat 15% 21x25cl 9534 36 33 28 

Milda Vanilj visp12% 21x25cl 9536 36 35 16 

Milda 20x500 g 303918 10 11 11 

Milda 10x1 kg 303923 10 13 14 

Lätta 12x600 g 303930 12 14 14 

Milda NS 12x600 g 70% 303931 13 14 14 

Lätta 16x400g 303934 13 13 14 

OMA Stege 30x500g    /DK 304056 19 24 17 

OMA Bage 30x500g     /DK 304059 35 43 14 

Flora Ruoka Cr. low lac. 21x25cl 304156 32 34 28 

Flora Ruoka Cr 21x25cl 304157 28 28 28 

Flora Vispi Cr 21x25cl 304159 17 21 14 

Flora Vanilla Cr 21x25cl 304160 31 36 28 

Lätta 600 g  ½-pall 304206 13 15 14 

Becel 35 16x400g*5095/DK 304258 15 18 21 

Becel Lättm.12x600g 1015523 10 10 11 

Becel 600g ½-p (336st) 1015525 10 7 10 

Knorr Cuisine cooking 8x1 lit 1015537 36 36 16 

Becel Pro Active 8x500gram tub Finland 1016700 17 21 21 

Becel Liquid 12x500ml 8104042 24 21 24 

Mini Lätta 12x600g 8107310 12 13 14 

Flora Mini Cooking Cream DCA 7% 21x25 cl 8115487 29 27 28 

Becel Diet 12x600g 8118850 9 10 11 
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Bilaga K(1)- Säkerhetslager och beställningspunkt vid olika ledtider och servicegrader  

              Servicenivå 99,99%                 Servicenivå 99%        Dagens styrgränser  
Artikelnamn  Ledtid  StdA  Säkerhetslager  Beställningspunkt  Säkerhetslager  Beställningspunkt  Säkerhetslager  Target  
Becel Kevyt 35 16x400g/Fin 2 0,17 1 3 1 3 7 15 
Milda Vanilj visp12% 21x25cl 14 0,31 3 17 3 17 14 16 
Milda 20x500 g 2 0,17 1 3 1 3 7 11 
Lätta 12x600 g 2 0,19 1 3 1 3 7 14 
Milda NS 12x600 g 70% 2 0,15 1 3 0 2 5 14 
Lätta 16x400g 2 0,14 1 3 0 2 7 14 
OMA Stege 30x500g    /DK 2 0,47 2 4 2 4 11 17 
OMA Bage 30x500g     /DK 2 0,77 3 5 3 5 11 14 
Flora Ruoka Cr. low lac. 21x25cl 14 0,43 5 19 4 18 8 28 
Flora Ruoka Cr 21x25cl 14 0,42 5 19 4 18 14 28 
Flora Vispi Cr 21x25cl 14 0,35 4 18 3 17 7 14 
Flora Vanilla Cr 21x25cl 14 0,40 5 19 4 18 14 28 
Lätta 600 g  ½-pall 2 0,23 1 3 1 3 5 14 
Becel 35 16x400g*5095/DK 2 0,28 1 3 1 3 7 21 
Flora Mini Cooking Cream DCA 7% 21x25 cl 14 0,29 3 17 3 17 9 28 

 

 

              Servicenivå 99,99%                 Servicenivå 99%        Dagens styrgränser  

Artikelnamn  Ledtid  StdA  Säkerhetslager  Beställningspunkt  Säkerhet slager  Beställningspunkt  Säkerhetslager  Target  
Becel Kevyt 35 16x400g/Fin 10 0,17 2 12 1 11 7 15 
Milda Vanilj visp12% 21x25cl 22 0,31 4 26 3 25 14 16 
Milda 20x500 g 10 0,17 2 12 1 11 7 11 
Lätta 12x600 g 10 0,19 2 12 1 11 7 14 
Milda NS 12x600 g 70% 10 0,15 1 11 1 11 5 14 
Lätta 16x400g 10 0,14 1 11 1 11 7 14 
OMA Stege 30x500g    /DK 10 0,47 4 14 3 13 11 17 
OMA Bage 30x500g     /DK 10 0,77 7 17 6 16 11 14 
Flora Ruoka Cr. low lac. 21x25cl 22 0,43 6 28 5 27 8 28 
Flora Ruoka Cr 21x25cl 22 0,42 6 28 5 27 14 28 
Flora Vispi Cr 21x25cl 22 0,35 5 27 4 26 7 14 
Flora Vanilla Cr 21x25cl 22 0,40 6 28 4 26 14 28 
Lätta 600 g  ½-pall 10 0,23 2 12 2 12 5 14 
Becel 35 16x400g*5095/DK 10 0,28 3 13 2 12 7 21 
Flora Mini Cooking Cream DCA 7% 21x25 cl 22 0,29 4 26 3 25 9 28 



  

       -Lagerstyrning vid Unilever Sverige AB i Helsingborg- 

79 

 

Bilaga K(2) - Säkerhetslager och beställningspunkt vid olika ledtider och servicegrader 

              Servicenivå 99,99%                 Servicenivå 99%        Dagens styrgränser  

Artikelnamn  Ledtid  StdA  Säkerhetslager  Beställningspunkt  Säkerhetslag er Beställningspunkt  Säkerhetslager  Target  

Becel Kevyt 35 16x400g/Fin 9 0,17 2 11 1 10 7 15 

Milda Vanilj visp12% 21x25cl 28 0,31 5 33 4 32 14 16 

Milda 20x500 g 9 0,17 1 10 1 10 7 11 

Lätta 12x600 g 9 0,19 2 11 1 10 7 14 

Milda NS 12x600 g 70% 9 0,15 1 10 1 10 5 14 

Lätta 16x400g 9 0,14 1 10 1 10 7 14 

OMA Stege 30x500g    /DK 9 0,47 4 13 3 12 11 17 

OMA Bage 30x500g     /DK 9 0,77 7 16 5 14 11 14 

Flora Ruoka Cr. low lac. 21x25cl 28 0,43 7 35 5 33 8 28 

Flora Ruoka Cr 21x25cl 28 0,42 7 35 5 33 14 28 

Flora Vispi Cr 21x25cl 28 0,35 6 34 4 32 7 14 

Flora Vanilla Cr 21x25cl 28 0,40 6 34 5 33 14 28 

Lätta 600 g  ½-pall 9 0,23 2 11 2 11 5 14 

Becel 35 16x400g*5095/DK 9 0,28 3 12 2 11 7 21 

Flora Mini Cooking Cream DCA 7% 21x25 cl 28 0,29 5 33 4 32 9 28 

 

 

 


