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Abstract 

The company operates in an industry where demand can change rapidly. Therefore, 
the future places high demands on the company to keep its material management in 
shape to deliver with the right products, in due time and in the right quantity. To 
maintain Inwido competitive, material management needs to be streamlined. 

This thesis focuses on streamlining material management in the external material flow. 
It focuses on providing suggestions on how the company could improve controls for 
the inventory to solve issues that cause interference in the material flow. The thesis 
emphasizes ABC classification, which is a method to categorize the supply items in 
order to place an appropriate service level. When the service level is set for each 
category, the fluctuation stock is dimensioned to maintain that service level for each 
supply item. 

The thesis charts the turnover of the external material flow, which will facilitate the 
company's handling of purchases and lot sizing. The purpose is to reduce tied up 
capital and lower the lead times, which will minimize costs and increase revenues. 

In the conclusion of the thesis, it appears that by using an ABC analysis it is possible to 
meet the goals that the company previously set. The objectives can be met by applying 
methods we recommend for lot sizing and material management. The thesis presents 
a proposal whereby it is possible to lower the capital bond by 18.7% while fulfilling a 
97% service level for material stocks that hold external articles. 
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Sammanfattning 

Företaget verkar i en bransch där efterfrågan kan förändras snabbt. Därför ställer 
framtiden höga krav på Inwido att hålla sin materialstyrning i form för att kunna 
genomföra leveranser med rätt produkter, i rätt tid och i rätt kvantitet. För att 
upprätthålla Inwido konkurrenskraftigt behöver materialstyrningen effektiviseras. 

Detta examensarbete kretsar kring effektivisering av materialstyrningen i det externa 
materialflödet. Det lägger fokus på att ge förslag om hur företaget skulle förbättra 
styrningen av materiallagret för att lösa problem som orsakar störningar i 
materialflödet. Examensarbetet lägger vikt på ABC-klassificering, som är en metod för 
att kategorisera artiklar för att kunna applicera en lämplig servicenivå. När en 
servicenivå är satt för varje kategori dimensioneras säkerhetslagret för att kunna 
upprätthålla servicenivån för varje artikel.   

Examensarbetet kartlägger det externa materialflödets omsättning vilket ska 
underlätta för företaget att hantera inköp samt partiformning, vars syfte är att minska 
kapitalbindningen och ledtider vilket i sin tur minimerar kostnaderna och ökar 
intäkterna. 

I slutsatsen av examensarbetet så framgår det att med hjälp av en ABC-analys så är det 
är möjligt att uppfylla de målen som företaget haft på arbetet. Målen kan uppfyllas 
genom att applicera de rekommenderade metoderna för partiformning och 
materialstyrning. Examensarbetet presenterar ett förslag där det är möjligt att sänka 
kapitalbindningen med 18,7 % och samtidigt uppfylla en servicenivå på 97 % för 
materiallagret som håller externa artiklar. 
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 Inledning 

Examensarbetet har utförts på Inwido produktion AB i Vetlanda som är en tillverkare 
av fönster och dörrar i Sverige och är en av Inwido AB:s 25 produktionsanläggningar. 
Inom den svenska marknaden för fönster har företaget 45 % marknadsandelar och 25 
% av marknaden för ytterdörrmarknaden. Deras huvudkonkurrenter inom 
fönsterbranschen är Dovista med marknadsandelar på 30 % och Inwidos 
huvudkonkurrenter för ytterdörrbranschen är Jeld-Wen, Bordörren, NorDan och 
Dooria.  

Företaget har ett fokus på att erbjuda miljöanpassade produkter och tillbehör. 
Företagets produktionsanläggning som ligger i Vetlanda producerar produkter så som 
vridbara fönster med trippelisolerglas och anpassningsbara fönster som företaget 
namngett fria former. Rapporten har enbart fokuserat på material till dessa produkter. 
I nuläget har företaget 1 500 artiklar i materiallagret med ett lagervärde på 13,5 
miljoner kronor [1]. 

 Bakgrund 

Kundservice är viktigt både för utövare såväl som forskare, säger Emerson & Grimm i 
deras publicering från år 1998 [2]. Kortfattat innebär kundservice förmågan att 
leverera utefter kundens behov och det innefattar ett flertal omfattande beståndsdelar 
inom logistik och produktion. Logistik och kundservice är viktigt för kundens 
tillfredställdhet [2]. Grundligt beskrivs termen logistik som ”läran om effektiva 
materialflöden” och innebär metoder kring hur material och andra resurser ska 
hanteras och transporteras på lämpligt sätt. Vad som är lämpligast är relativt till vad 
som är viktigt för företaget och deras kunder, vilket som är det mest kostnads- och 
tidseffektiva, eller det mest miljövänliga förflyttningsalternativet [3]. 

Det är inte bara kvaliteten och priset för produkten som är viktigt för kunden, det är 
att kunna leverera rätt material, i rätt mängd, till rätt plats och i rätt tid. Därför är det 
viktigt för företag att lägga fokus på att ha en effektiv logistik i verksamheten. Ett 
effektivt materialflöde är en grund för en framgångsrik verksamhet [3]. 

Logistik innefattar allt från planering till utförande av alla aktiviteter som ingår i 
materialflödet hos verksamheten. Från införskaffning av råmaterial ända fram till 
kunden med konsumtion samt efterarbete som till exempel hantering av återvinning 
eller service. Det innebär även att hålla nere kostnader genom att eliminera slöseri och 
bevara en god kundservice för att generera en högre omsättning [3, pp. 19-23]. 
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 Problembeskrivning 
Inwido AB har mellan 1999 och 2016 gått från en omsättning på 428 miljoner kronor 
till en omsättning på 5,7 miljarder kronor. Denna tillväxt har bidragit till att 
materialhanteringen inte kunnat hålla samma takt som resterande delar inom 
företaget och därför behövs nu tekniska samt teoretiska uppdateringar. För att 
företaget ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden så behöver de 
applicera lagermetoder som används för att hålla ett effektivt lager. Inwido i Vetlanda 
är i nuläget inte nöjda med sin materialstyrning på grund av den bristfälliga 
servicenivån i materiallagret för externt material. Denna servicenivå leder till 
förseningar i produktionen, på grund av försenat material, och därför behövs 
materialstyrningen planeras om. Företaget har i dagsläget som mål att hålla en 
servicenivå på 96,5 % i sitt materiallager [1]. 

Bristerna som uppkommer leder till att företaget inte har kontroll på hur mycket 
material som företaget binder, vilket leder till kapitalkostnader1. Bristerna leder även 
till osäkerhet i planeringen angående hur stor kvantitet som behövs vid varje inköp av 
nytt externt material. Den här typen av problem leder till att företaget måste göra 
förhastade inköp som kostar pengar, det kan även leda till att företaget köper in för 
stora mängder material som tar upp lageryta samt binder kapital.  
 
Vid inventeringar har det upptäckts att det fysiska och det systemmässiga saldot inte 
stämt överens. Företaget anser att de inte använder sitt materiallager till sin fulla 
potential på grund av den struktur som de har på sin materialhantering i nuläget. De 
vill även sänka sin nuvarande kapitalbindning i materiallagret. 

 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ge förslag på förbättringar av prestandan i företagets 
materiallager.  

 Mål 
Första målet som företaget har ställt på examensarbetet är att ta fram lösningsförslag 
där materiallagret ska kunna uppnå en servicenivå på 96,5%. Det andra målet var att 
ta fram underlag för en möjlighet att kunna sänka kapitalbindningen med 10% 
samtidigt som första målet uppfylls. 

 Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer författarna till denna rapport att ta hänsyn till: 

I. Hur kan artiklarna klassificeras för att uppnå en differentierad och lämplig 
servicenivå? 
 

II. Hur ska materialstyrningen formas för att sänka den genomsnittliga 
kapitalbindningen och samtidigt hålla en lämplig servicenivå? 
 

III. Hur påverkas den genomsnittliga kapitalbindningen vid applikation av ny 
materialstyrning för de olika artikelklasserna utifrån fråga 1 och 2?  

                                                        

1 Kapitalkostnader – Kostnaderna som uppstår i samband med bundet kapital. 
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 Avgränsningar och fokus 
Arbetet kommer ha ett fokus på lagerteorier och kommer därmed inte ha med teori 
kring leverantörer eller produktionsgrupper som är i koppling med lagret. Arbetet 
kommer inte ta hänsyn till potentiellt ny teknik. Arbetet kommer inte ta hänsyn till 
artiklar som beställs in manuellt eller artiklar som beställs till specifika produkter så 
kallade orderinitierade produkter. Examenarbetet kommer enbart att arbeta med 
artiklar som är aktiva och används idag. Dessa artiklar beställs efter prognos. 

Arbetet kommer enbart omfatta det material som de har på materiallagret för inköpt 
externt material, som kallas för 705. Arbetet avgränsar det externa materialet med 
glasrutor eftersom det befinner sig på ett annat materiallager. Arbetet kommer inte ta 
hänsyn till internt material, så som träråvaror. Arbetet kommer bara ta hänsyn till de 
produkter som de producerar i Vetlanda med ett undantag från produktgrenen fria 
former som inte kommer vara med i arbetet av anledningen att fria former sköter sig 
enskilt från materiallagret. Arbetet kommer inte ta hänsyn till variationer som kan ske 
i ledtiden hos leverantörer. 

Rapportens fokus kommer att läggas på ABC-klassificering och lösningsförslag kring 
hur materialhanteringen kan förbättras, specifikt kring säkerhetslagret. 

 Disposition 
Rapporten är uppbyggd i sju delar. Den börjar med en inledning till vad företaget gör 
tillsammans med översiktliga uppgifter ihop med nyckeltal om verksamheten. Därefter 
får läsaren veta mer om vad rapporten kommer att handla om och dess syfte. 
Rapporten kommer sedan gå in på det teoretiska ramverket där läsaren får se basen 
till informationen som används till stöd för att lösa frågeställningarna. Rapporten tar 
upp hur vilka metoder författarna använt sig av såväl för att få tag i den teoretiska 
informationen som om hur de använt sig av det för att komma fram till de slutsatser 
som valts att tas med.  
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 Teori  

Under del av rapporten hittar läsaren all den teoretiska information som valts ut och 
granskats för att skapa underlag till examensarbetet. I det teoretiska ramverket tas 
delar av logistik och lagerhantering såväl som leveransserviceelement upp.  

 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

Med hjälp av vetenskaplig bakgrund till ABC-analyser kan författarna ta reda på hur 
servicenivån klassificeras  

I. Hur kan artiklarna klassificeras för att uppnå en differentierad och lämplig 
servicenivå? 
 

II. Hur ska materialstyrningen formas för att sänka den genomsnittliga 
kapitalbindningen och samtidigt hålla en lämplig servicenivå? 
 

III. Hur påverkas den genomsnittliga kapitalbindningen vid applikation av ny 
materialstyrning för de olika artikelklasserna utifrån fråga 1 och 2?

Problem

Typer av lager

Materialstyrning

Leveranssäkerhet 
och pålitlighet

ABC-analys

Kostnader

Typer av lager

Orderplockning/
Materialhanterring

Kostnader

Typer av lager

Partiformning

ABC-analys

I II III

 

Figur 1 - Koppling mellan frågeställningarna och de teoretiska områdena. 

Det teoretiska ramverket som valts avspeglas i syftet och frågeställningarna som 
rapporten omfattar. 
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 Kostnader 
Under denna rubrik finns det teorier kring olika 
kostnader som uppstår i lagret. Dessa kan visualiseras 
med hjälp av ett isberg, se Figur 2 - Isberg för kostnader. 
Isberget visar att det synliga inköpspriset har 
underliggande kostnader så som lagerhållningskostnad, 
kvalitetskontroll och transportkostnad. Det är viktigt att 
ta hänsyn till dessa för att kunna hålla nere kostnader. 
Exempelvis att ett företag handlar en stor mängd material 
på grund av kvantitetsrabatt dock får då istället betala 
mer för lagerhållningen [4].  

 Lagerhållningskostnad 
Detta är de kostnader som är sammankopplade med att upprätthålla ett lager. Detta är 
allt från lokal- och försäkringskostnader till personal- och administreringskostnader i 
lagret [5]. 

 Transportkostnader 
De kostnader som uppstår vid förflyttning av material och produkter. Det gäller både 
interna transporter, t.ex. kostnader vid förflyttning av material från lager till 
produktion, som externa transporter, t.ex. leveranser av material och produkter från 
underleverantörer såväl som till kund [4]. 

 Kapitalbindning 
När material och produkter stannar kvar i lagret längre än vad som är nödvändigt 
binder företaget kapital. Detta innebär att företaget inte gör någon förtjänst på 
materialet som egentligen skulle användas till inkomstbringande produkter. Detta 
gäller även de färdiga produkterna som egentligen kan skapa en inkomst genom 
försäljning istället för att ta upp plats i lagret. Kapitalbindningen påverkas av 
lageromsättningshastigheten och genomloppstiden av alla artiklar [4]. 

 Lageromsättningshastighet 
Desto fortare material och produkter förbrukas genom tillverkning respektive 
produktion desto högre omsättningshastighet har företaget. Detta beräknas på en eller 
flera artiklar i form av vikt, värde eller styck dividerat på genomsnittslager.  

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =  
𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟
 

Genomsnittslager är medelvärdet på deras maximala och minimala kapacitet på lagret. 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 =  
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 +  𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

2
 

Maxlager är den minimala kapaciteter som lagret kan ha adderat med den 
orderkvantiteten. 

𝑀𝑎𝑥𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 =  𝑀𝑖𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 +  𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 

En hög omsättningshastighet innebär att artiklarna omsätts fort och kvoten ger värde 
som beskriver antalet gånger det omsätts [4]. 

Figur 2 - Isberg för kostnader 
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 Typer av lager 
Under denna rubrik så kommer det finnas teorier kring olika typer av lager. Dessa 
typer av lager är omsättningslager, som är det vanliga lagret, och säkerhetslager som 
kan användas för att komplettera omsättningslagret. Kring dessa typer av lager finns 
det olika teorier [6]. 

 Komponentlager 
I alla tillverkande processer ingår inköpta detaljer, underdetaljer, som ska monteras 
ihop med andra enheter. Detta förråd binder mycket kapital då det håller bearbetade 
produkter. Därmed bör detta lager hållas till en lägre lagernivå för att bibehålla en hög 
lageromsättningshastighet [6]. 

 Säkerhetslager 
Eftersom det kan ske oväntade orderbeställningar och försenade inleveranser eller 
dylika störningar är ett säkerhetslager ett extra lager som inte används förens 
störningar sker och det ordinarie lagret är förbrukat. Det är ett bra alternativ för att 
undvika stillastående produktion och försenade utleveranser [6]. 

 Dimensionering av säkerhetslager 
Lagerservicenivå, eller servicegrad som det även är kallat, är den term som används 
som ett sätt att mäta i vilken utsträckning som företaget kan leverera direkt från lager 
till kund vid en order, med andra ord är detta leveransberedskap. Det är svårt att 
uppnå till en optimal gräns utan att riskera hög kapitalbindning, speciellt då företaget 
har flertal artiklar. Detta kan beräknas i procentenheter för att ta reda på den 
kompletta levererade order direkt från lager, antal orderrader levererade direkt från 
lager och andel artiklar som levereras direkt från lager [6]. 

Enligt Kent Lumsden (2006) så kan efterfrågan antas följa en normalfördelning som 
har ett medelvärde i efterfrågan per tidsenhet samt en spridning i efterfrågan, N (D, 
σD). I detta fall så behöver ledtiden, LT, omfatta mer än en tidsenhet, därmed 
korrigeras spridningsmåttet för fler tidsenheter n=LT vilket innebär att Ledtiden, DLT, 
kan tecknas som: [6, p. 312] 

𝐷𝐿𝑇 = 𝐷 ∗ 𝐿𝑇 ± 𝑍 ∗ σ𝐷 ∗ √𝑛 

Genom att n=LT kan formeln skrivas om till: 

𝐷𝐿𝑇 = 𝐷 ∗ 𝐿𝑇 ± 𝑍 ∗ σ𝐷 ∗ √𝐿𝑇 

Som i sin tur kan skrivas som: 

𝐷𝐿𝑇 = 𝐷 ∗ 𝐿𝑇 ± 𝑆𝐿 → 𝑆𝐿 =  𝑍 ∗ σ𝐷 ∗ √𝐿𝑇 

N (D, σD) = Efterfrågans fördelning under en tidsenhet 
LT = Ledtiden 
σD = Efterfrågans spridning under en tidsenhet 
Z = Säkerhetsfaktorn 
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Kent Lumsden (2006) menar på att all avvikelse som sker till på en mindre efterfrågan 
behöver inte något säkerhetslager, detta uppkommer från att avvikelserna täcks av 
omsättningslagret. Servicenivån kan därmed tecknas: [6, p. 313] 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑛𝑖𝑣å = 𝑆𝑛 = 1 − 𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑏𝑟𝑖𝑠𝑡 

 Leveranssäkerhet och pålitlighet 
För en kund är det viktigt att få rätt mängd till rätt vara till rätt plats vid rätt tillfälle 
från sin leverantör. Därför ställs det krav hos leverantörer att de ska kunna leverera 
det kunden vill ha, när kunden vill ha det. Genom att uppfylla dessa krav blir företaget 
mer pålitligt som leverantör. Utöver att leverera rätt typ av produkt i rätt mängd så 
finns det två följande faktorer som spelar stor roll [4]. 

 Leveranstid 
Den totala tid det tar från och med en order blir lagd av en kund hos en leverantör till 
att varan är hos kunden är definierat som leveranstid. I många branscher vill kunden 
ha sina varor så fort som möjligt efter order har lagts för att bland annat kunna hålla 
låg kapitalbindning [4, p. 102]. 

 Leveransprecision 
Leveransprecision en faktor till för att vara en pålitlig leverantör. Ofta när en order blir 
lagd av en kund utlovas den en vecka när leveransen skall ske. Leveransprecision mäts 
i procentenheter av hur många leveranser till kund som anländer inom utlovad tid. 
Detta är viktigt för en del branscher att få samtliga produkter en viss förutsatt tid då 
de kommer att använda det för att inte få störningar i deras fortsatta arbete. Till 
exempel byggbranschen med fönster och dörrar [4, p. 101]. 

 Flexibilitet och kommunikation 
Att vara flexibel och anpassa sig för kunden kan skapa ett mervärde för det som 
företaget levererar. 
Att kommunicera och ge information från leverantören kan även ge ökat mervärde för 
kunden då detta kan förbereda parterna på annars oväntade störningar i deras 
fortsatta arbete. Så som att leveransen blir sen och kundens vidare arbete får 
störningar eller att kunden inte längre kan ta emot en leverans och leverantören måste 
hålla lager för varorna tills vidare [4, p. 102].  

Önskad servicenivå,

SN (%)

Multipler baserad på

Standardavvikelse, Z

50,00 0,00

75,00 0,67

80,00 0,84

84,13 1,00

85,00 1,04

90,00 1,28

94,52 1,60

95,00 1,65

97,72 2,00

98,00 2,05

99,00 2,33

99,18 2,40

99,50 2,57

99,86 3,00

99,93 3,20

99,99 4,00

Figur 3 - Tabellen beskriver sambandet mellan 
servicenivån och säkerhetsfaktor (Lumsden 2006 
figur 12.11 [6]) 
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 Materialstyrning 
För en verksamhet i tillverkningsindustrin är materialstyrningen det grundläggande 
för att produktion och leverans skall kunna ske. Materialstyrning innefattar all form av 
styrning och planering av material som kommer från underleverantör till lager och från 
lager till produktion. Det förutsätter att rätt mängd material köps in samt att det 
levereras i rätt tid då det behövs snarast möjligt ifrån då det ska förbrukas, såväl som 
material från lager till produktion ska transporteras effektivast väg. Det är ett 
kontinuerligt arbete som omfattar leveransservice, kvantiteter, tidpunkter och inköp 
med mera [3, p. 299]. 

När lagrets material förbrukas måste nytt beställas in. För detta finns det olika typer 
av metoder som det kan genomföras på. Till exempel beställningspunktsystem, 
beställning av material sker efterhand materialet förbrukats till en viss nivå och fylls 
på innan säkerhetslagret nås, optimal vid ojämn materialförbrukning. 
Periodinspektionssystem innebär att fasta beställningar av nytt material sker 
kontinuerligt vid utsatt periodicitet, lämpligt vid jämn förbrukning av material vid 
varje period [3]. 

 Beställningspunktssystem 
Beställningspunktssystem är en materialstyrningsmetod där det görs jämförelser 
mellan det tillgängliga lagret och referenspunkten som Jonsson & Mattsson (2016) 
kallar för beställningspunkt. Metoden fungerar genom att när lagernivån underskrider 
referenspunkten så inträffar ett förslag om återfyllnad av lagret. Kvantiteten som ska 
fyllas på är efterfrågan under ledtiden plus eventuella säkerhetskvantiteter som 
fungerar som åtgärd mot osäkerheter och variationer på efterfrågan. För att beräkna 
följande beställningspunkt används följande formel [3, pp. 311-312]. 

BP = Beställningspunkt 
SL = Säkerhetslager 
E = Efterfrågan per period 
LT = Ledtidens längd i antal perioder 

𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 + 𝐸 ∗ 𝐿𝑇 

 
Figur 4 – Beställningspunktssystem (Jonsson & Mattsson 2016 12.5 [3]) 
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 Periodinspektionssystem 

Periodinspektionssystemet är en variant av det vanliga beställningspunktssystemet 
där inspektioner av lagersaldot genomförs enligt angivna tidsintervall. Istället för att 
göra jämförelser mellan lagersaldo och en referenspunkt, att det sker en jämförelse 
mellan det aktuella lagersaldot och beställningen efter varje tidsintervall. Detta gör att 
ett orderförslag skapas när beställningspunkten underskridits, och om det inte har 
underskridits så skapas det inget orderförslag. För denna variant används följande 
formel för att beräkna beställningspunkt [3, p. 312]. 

BP = Beställningspunkt 
SL = Säkerhetslager 
E = Efterfråga 
LT = Ledtidens längd i antal perioder 
IT = Inspektionsintervall 

𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 + 𝐸 ∗ (𝐿𝑇 + 𝐼𝑇) 

 Täcktidsplanering 
Enligt Jonsson & Mattsson (2016) så kan täcktidsplanering användas som ett 
alternativ till beställningspunktsystem genom att metoden fokuserar på tid istället för 
kvantitet. Jonsson & Mattsson skriver att täcktid tyder på den tid som tillgängligt lager 
förväntas räcka, tillgängligt lager är det fysiska lagret plus eventuella planerade 
inleveranser. Detta beräknas genom att använda följande formel: [3, pp. 313-314] 

𝑇ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑(𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡) =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎
 

Den förväntade efterfrågan beräknas på samma sätt som den görs vid 
beställningspunktssystem, d.v.s. genom prognoser, förbrukningsstatistik eller 
summerade bruttobehov gjord från nerbrytningar av produktionsplaner. För att 
gardera sig mot variationer i efterfrågan och andra osäkerheter så menar Jonsson & 
Mattsson (2016) att det går att använda sig av en säkerhetstid som motsvarar ett 
säkerhetslager. [3, p. 314] 

 Materialbehovsplanering 
De övriga materialstyrningsmetoderna bygger på att order läggs först när material 
förbrukas, Jansson & Mattsson (2016) benämner dessa typer som 
förbrukningsinitierade metoder. Enligt Jonsson & Mattsson (2016) så är 
materialbehovsplanering alternativt MRP (material requirements planning) en metod 
som bygger på att det finns tidpunkter för inplanering av inleveranser, detta bestäms 
då det uppstår ett nettobehov av material alltså när saldot i lagret blir negativt. Därmed 
anses materialbehovsplanering som en behovsinitierande metod inom 
materialstyrning [4, p. 317]. 

Materialbehovsplanering kan användas vid både beroende och oberoende behov. 
Jonsson & Mattsson (2016) syftar på att när materialbehovsplanering används för ett 
oberoende behov så går metoden under benämningen tidfasad beställningspunkt. 
Skulle metoden användas vid ett behov som är beroende så kan behovet brytas ner med 
hjälp av produktstrukturer. Detta bygger på att slutprodukten anger vilka kvantiteter 
som behövs vid tillverkning av nämnd slutprodukt på så sätt så skapas det en 
underliggande strukturnivå. Detta skapar ett nytt behov för den underliggande 
strukturnivån som i sin tur bryts ner till ytterligare strukturnivåer tills behovet når 
råvarumaterial. I varje strukturnivå beräknas nettobehovet för varje komponent 
periodvis [4, pp. 317-318].  
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 Partiformning 
Exempel på olika val av kvantiteter som kan användas utifrån beroende på värde av 
artikeln. Sådana exempel på val kan vara följande EOK (Ekonomisk Order-Kvantitet), 
L4L (Direktersättning) och TBO (optimal ordertäcktid).  

 Efterfrågan 
m = mängden material/antal produkter 
Q = Partistorlek 
R = Efterfrågan 
t = Tid 

Den mängd material som ska förvaras eller förflyttas beror på den efterfråga som finns. 
Efterfrågan styr förflyttningar mellan lagerpunkter som förflyttningar mellan företag, 
exempel på detta kan vara förflyttningen som sker mellan leverantör och kund. 
Efterfrågan som styr dessa förflyttningar kan ha stora variationer, och anledningarna 
till varför kan variera. För att få dessa förflyttningar att vara så effektiva som möjligt 
så kan förflyttningarna delas upp i olika stora partier antingen konstanta eller 
varierade storlekar. Partierna går genom antingen hela flödet eller bara delar av det. 
Grupperingarna kallas för partiformning [6, p. 339].  För att beräkna partistorleken 
används följande formel: 

𝑄𝑛 =  ∫ 𝑚(𝑡) ∗ 𝑑𝑡

𝑛

𝑛−1

 

Efterfrågan som styr mängden material eller antalet produkter måste vara förutsedd 
antingen via en prognos alternativt befintligt krav. Det finns flera olika 
efterfrågestrukturer som är kända inom de industriella processerna så det är viktigt att 
dela upp de enligt beroende efterfrågan och icke beroende efterfrågan [6, p. 340]. 

Beroende efterfrågan är vanligt i producerande industrier där detaljerna i processerna 
är underdetaljer till en slutprodukt. Därmed leder efterfrågan på slutprodukten vilken 
efterfrågan som underdetaljer till slutprodukten har. Detta innebär därmed att det inte 
behövs någon typ av prognos på underdetaljerna då deras efterfrågan redan är 
bestämd för att kunna tillverka slutprodukten [6, p. 340]. 

En icke beroende efterfråga skiljer sig från beroende efterfrågan då den efterfrågade 
produkten inte är beroende av någon överordnad produkt. Utifrån detta så måste den 
icke beroende efterfrågan tas fram via prognoser eller marknadsundersökningar och 
vid detaljer så kan efterfrågan betraktas som konstant [6, p. 340]. 
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 Partiformning utifrån konstant efterfrågan 

 Ekonomisk partistorlek 

Vid val av partistorlek, Q, finns det ett villkor som har baserats på ekonomiska krav. 
Det kommer från Wilsonformeln/kvadratsrotsformeln som beaktar två olika 
kostnader som sedan ställs mot varandra, ordersärkostnad och kostnaden för 
lagerhållning [6, p. 341]. 

 

 Efterfrågan – R 

För att använda kvadratrotsregeln så görs ett antagande kring att efterfrågan är 
konstant vilket ger en begränsning för hur formeln kommer kunna användas. Detta 
kommer då många produkter har en efterfrågan som är varierande [6, p. 342]. 

 Ordersärkostnad – S 

Är en engångskostnad som finns med i varje order och är konstant samt oberoende av 
ordens storlek. Exempel på en ordersärkostnad är tiden som det tar att plocka fram 
verktygen som krävs för att utföra en process [6, p. 343]. 

 Detaljens värde – C 

Detaljens värde skiljer sig beroende på vilken typ av kalkylmodell som använts och hur 
indirekta och fasta kostnader fördelas [6, p. 343]. 

  

Figur 5 – Totalkostnadskurva [3] 
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 Kapitalkonstandens andel – I 

Vid förvaring av material i lager så medför det att kapital blir bundet. Kostnaden för 
att binda detta kapital beroende av vilken kalkylränta som företaget använder vid 
investeringar. Kalkylräntan kan därför variera beroende på hur fort företaget vill betala 
av sin investering [6, p. 343]. 

 Kvadratrotsformeln/Wilsonformeln 

Periodens ordersärkostnad: 

𝑇𝑆 =  
𝑅

𝑄
∗ 𝑆 

Periodens lagerhållningskostnad: 

𝑇𝐿 =  
𝑄

2
∗ 𝐼 ∗ 𝐶 

Totala kostnad (TK): 

𝑇𝐾 = 𝑇𝑆 + 𝑇𝐿 

Periodens totala kostnader för partiformning: 

𝑇𝐾 =  
𝑅

𝑄
∗ 𝑆 +

𝑄

2
∗ 𝐼 ∗ 𝐶 

Optimala orderkvantiteten: 

𝑄𝑜𝑝𝑡 = √
2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑆

𝐼 ∗ 𝐶
 

 Partiformning med begränsad produktionskapacitet 

Grundförutsättning för Wilsonformeln är att hela partiet ska förflyttas samtidigt 
mellan processer, alltså mellan operationer eller företag. Vid förutsättningar för en hög 
servicenivå av ett levererande företag/avdelning är att företaget/avdelningen har en 
hög produktionskapacitet och att avdelningen har ett lager som de skickar från. Detta 
leder ofta till en överproduktion hos den levererande parten vilket medför 
kapitalkostnader. Bland producerande företag finns det ofta en typ av begränsning av 
produktionshastigheten på grund av kapitalkostnaderna. Detta leder till att 
leverantörer har en begränsad leveranshastighet [6, p. 354]. 
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 Partiformning med en varierad efterfrågan 

 Behovsberäkning 

Planeringen av hur många produkter som ska tillverkas av ett företag baseras utifrån 
kunders behov av slutprodukterna som företaget tillverkar. Efterfrågan baseras på 
antalet kundorder som ligger alternativt genom prognoser där en uppskattning av hur 
många kundorder som kommer tillkomma. Efterfrågan kan hämtas från ett par olika 
metoder så som har nämnts tidigare i prognostisering, säsongsvariationer eller 
marknadsåtgärder. Slutprodukten kan bestå av artiklar på flera nivåer [6, pp. 359-
360]. 

 Strukturregister (SR) 

Det samband som uppstår mellan slutprodukter och underdetaljer är att de skapar en 
produktstruktur, där underdetaljerna som utgör slutprodukten kan ha flera nivåer av 
underdetaljer dock så räknas dessa underdetaljer till beroende då de utgör en 
slutprodukt. Det finns underdetaljer som är undantag då de har samma funktion som 
en slutprodukt, exempel på sådana är reservdelar [6, p. 360]. 

 Artikelregister (AR) 

I artikelregistret finns information kring artiklarna så som ritningsnummer, 
materialkostnader, ledtider osv. [6, p. 360] 

 Operationsregister (OR) 

I operationsregistret finns information kring operationers genomförande så som 
operationstid, ställtid och vilken ordning operationerna sker [6, p. 360]. 

 Kostnad för lagerhållning 

Vid kostnaden av lagerhållning för en icke beroende detalj kan härledas till följande 
formel: 

TL = Lagerhållning 
ML = Medellager 

𝑇𝐿 = 𝑀𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶 =
𝑄

2
∗ 𝐼 ∗ 𝐶 

Kostnaden som uppstår vid lagerhållningen av en beroende detalj tar inte hänsyn till 
medellagret eftersom att efterfrågan är varierande olika beroende på vilken period det 
är. Detaljerna efterfrågas i perioder till ett visst antal (ri). partiet ska omfatta ett visst 
antal perioder framåt (m) av den totala mängden perioder (n) [6, pp. 362-363]. 
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 Direkt ersättning – L4L 

Syftet med att använda sig av L4L vid partiformning är att det söks en hög servicenivå, 
detta nås genom att fylla upp lagernivå så fort något plockas från lagret. Detta innebär 
att vid varje uttag, ri, från lagret så läggs en ny order för ett nytt parti, Q, som ska 
levereras vid nästa period. Lagernivån benämns som omsättningslagret, OL, och 
erhålls via återfyllnadsnivån, W, och periodens efterfråga, ri, [6, pp. 365-366]. 

𝑂𝐿 = 𝑊 − 𝑟𝑖 

För att metoden skall fungera bör återfyllnadsnivån alltid vara högre än den normalt 
maximala efterfrågan. Vid användning av denna metod så tas det ingen hänsyn till 
inverkan av säkerhetslagret.  

𝑊 >  𝑀𝑎𝑥 𝑟𝑖, 𝑖 = 1 … … . 𝑛 

 

 Optimal ordertäckningstid – TBO 

Vid det traditionella sättet att använda sig av Wilsonformeln så tas ingen hänsyn till 
att efterfrågan kan variera utan den räknar enbart med en konstant efterfrågan. Genom 
en uppskattning av det varierade behovet, ri, under perioderna använda sig av en 
genomsnittlig efterfrågan, 𝒓, från de berörda perioderna kan en optimal orderkvantitet 
användas på de beordrade partierna, Qopt, genom att använda sig av Wilsonformeln. 
Denna typ av optimal orderkvantitet kommer att täcka medelefterfrågan under de 
berörda perioderna.  

𝑇𝐵𝑂 =
𝑄𝑜𝑝𝑡

𝑟
 

Vid användningen av denna metod så behöver täckningstiden vara i heltal eftersom att 
den anger hur många perioder framåt den kommer att täcka. Det som denna metod 
erbjuder i jämförelse med den vanliga Wilsonformeln är att storleken på partierna kan 
variera, dock har ett konstant intervall [6, pp. 366-368]. 

 Lägsta kostnaden – LC 

Denna metod bygger på att ordersärkostnaden skall vara lika stor som 
lagerhållningens kostnad. Den lägsta kostnaden gäller för den totala kostandaden för 
partiet, TK, för det totala antalet detaljer i partiet, Q. Metoden bygger på att 
ordertäckningstiden dras ut på så långt att den genomsnittliga kostnaden för varje 

detalj per partiformning, 𝑻𝑲, blir minimerad för tidsintervallet. Detta syftar på att 
ordersärkostanden, S, fördelas över en växande order och att kapitalkostnaden ökar, 
TL, [6, pp. 369-371]. 

𝑇𝐾̅̅ ̅̅ =
𝑇𝐾

𝑄
=

𝑆 + 𝑇𝐿

𝑄
=

𝑆 + ∑[𝑟𝑖 ∗ (𝑖 − 1) ∗ 𝐼 ∗ 𝐶]

𝑄
 

ri = Efterfrågan period enligt prognos 

i = Antal perioder (i) som den specifika månadens efterfrågan ligger i lager 
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 ABC-analys 
En del företag kategoriserar produkter 
och artiklar av olika sorter i tre klasser: 
A, B och C. Detta görs för att det är ett 
vanligt förekommande att 80 
procentenheter av täckningsbidraget 
står 20 procentenheter av produkterna 
för, de så kallade A-artiklar, och vice 
versa. Detta kallas för 80/20-regeln och 
är ett koncept som den italienska 
ekonomen, socionomen och ingenjören 
Vilfredo Pareto skapade [7], se Figur 6 - 
ABC-analys som följer 80/20-regeln  
hur produktsortimentet och klasserna 
förhåller sig till täckningsbidraget. 
Därför är det viktigt att hålla extra kolla 
på A-artiklarna och se till att 
servicegraden hålls hög på artiklarna. B-artiklarna är de artiklar som är näst viktigast 
och klassificeringen fortsätter med C-artiklarna och vidare där prioriteringen minskas 
med bokstavsordningen. Vad ABC-analysen åstadkommer med att kategorisera 
produkterna och artiklarna är att företaget får en bra översikt på täckningsbidragen 
över samtliga produkter och kan därmed prioritera dessa för att skapa eller 
upprätthålla en bra säkerhetsnivå och en god servicenivå på. Med andra ord ska 
företaget sträva efter att ha mer A-artiklar tillgängliga i säkerhetslager för att kunna 
leverera under eventuella störningar [3, p. 111]. 

ABC-analysen kan både appliceras på färdiga artiklar som är produkter såväl som 
artiklar som är ingående material. I detta examensarbetets fall är det artiklar i form av 
ingående material som författarna tar hänsyn till.  

För att få en bas till att särskilja arbetsinsatser och styrparametrar som är av olika typer 
kan volymvärdet användas.  Artiklar klassificeras beroende på hur stort volymvärdet 
är. Detta innebär kvantiteten av en artikel som har omsatts under året multiplicerat 
med det enskilda styck värdet för artikeln [8].  

Utifrån volymvärdet kan det sättas en gräns på vart artiklarna övergår från A-klass till 
B-klass och B-klass till C-klass. Som sagt tidigare så är det utifrån dessa klasser som 
servicegraden bestäms. Servicegraden på A-klassificerade artiklar brukar läggas på 95 
% och är viktiga att se till att beställas i tid till produktion. Dock för dyra att beställa in 
för långt i förväg och att ha i större kvantitet i lager, vilket medför hög kapitalbindning. 
Detta kan exempelvis vara en bilmotor som beställs till produktion [6].  

B-klassificerade artiklar kan vara artiklar som inte används i lika stor kvantitet dock 
som har ett medel till högt anskaffningsvärde, och dessa artiklar används en högre 
servicegrad jämfört med A-artiklar fast en lägre än C-artiklar [6]. 

C-klassificerade artiklar är de som är billiga och inte utgör någon större 
kapitalbindning i lagret vid större kvantiteter och förbrukas frekvent i produktionen. 
Servicegraden läggs på 99 % för att de här artiklarna måste finnas i lager samt ha ett 
noga uträknat säkerhetslager. Detta för att produktionen av exempelvis möbler inte 
skall stannas upp på grund av att det saknas skruv och spik [6].   
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Figur 6 - ABC-analys som följer 80/20-regeln [6] 
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Med ABC-metoden kan företaget placera sina artiklar utefter den ordning de har 
klassificerats i. Exempelvis kan A-artiklar vara de som används frekvent och bör därför 
placeras nära utgången i lagret. C-artiklar är då de som inte används lika ofta och kan 
placeras längre in i lagret. Denna placering eliminerar onödiga rutter och minimerar 
tiden att plocka artiklar från lager. Klassificeringen kan även bero på produktens vikt, 
storlek eller kemiska funktion. Exempelvis placeras tyngre produkter längre ut i 
gången eller i en höjd så lagerarbetaren inte ska behöva bära på ett sätt som inte är 
ergonomiskt, eller använda onödig energi under orderplockningen. 

 ABC-analys med fler kriterier 
Syftet med att använda sig av denna matris är att utforma sin ABC-analys efter flera 
kriterier och sedan klassificera artiklarna utifrån de valda kriterierna. När artiklarna 
har klassificerats enligt de kriterier som valts så faller artiklarna in i nio olika kategorier 
A-A, A-B, A-C, B-A, B-B, B-C, C-A, C-B och C-C. 

Målet som skall uppfyllas med ABC-matrisen är att kategorisera om de nio klasserna 
till tre stycken. Med detta menas det att klassificera A-A, A-B, A-C och så vidare till AA, 
BB och CC, för att göra detta så krävs det att ett antagande att samtliga artiklar som 
inte ligger diagonalt behöver någon speciell behandling. Tillvägagångsättet för att 
klassificera de nio klasserna till AA, BB och CC sker genom att A-B och B-A tillhör AA, 
A-C och C-A tillhör BB och resterande B-C och C-B går in i CC klassen [9]. 

 

 Orderplockning/Materialhantering 
När en kundorder läggs ska antingen material plockas för att tillverkas enligt ordern 
eller att färdiga produkter plockas för att stämma överens med kundens begäran för 
att sedan transporteras vidare. Enligt R. de Koster, T. Le-Duc och K. Roodbergen finns 
fyra typer av metoder för orderplockning: produktförvaring, zonplockning, batching 
och ruttplockning [10].  

Figur 7 - A Joint Criteria Matrix [9] 
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 Produktförvarig 
Produktförvaring handlar om att produkter förvaras i ett lager innan utleverans. I 
lagret har de placerats med hjälp av ABC-klassificeringen. A-produkterna ligger nära 
utgången och C-produkter ligger mer otillgängliga [10]. 

 Zonplockning/zonindelning 
Zonplockning är då lagret delas in i olika typer av zoner, exempelvis zon A, zon B och 
zon C. Genom att dela upp lagret för utleverans i olika zoner där var zon har egna 
arbetare kan hanteringen av utleveranser förenklas då mindre lagertrafik kommer röra 
sig där det inte gör skillnad. Personalen kommer även ha bättre översikt på deras 
enskilda zoner [10]. 

 Ruttplockning 
Den sistnämnda typen av utleverans är ruttplockning, som vars syfte är att göra 
standardiserade rutter för varuplockarna i lagret. Ruttyperna kan se olika ut beroende 
på hur det organiseras, exempel på olika typer är s-formad, returformad och 
optimalformad rutt. Se figurerna nedan. De olika typerna kan ge varierade för- och 
nackdelar. Medan returformad rutt kan göra att en del varuplockare kör en längre 
sträcka än nödvändigt för att nå till varorna så ger det ett jämt och stabilt flöde i 
utleverans. Optimalformade rutter kan varuplockaren ta sig direkt dit varorna hen ska 
plocka sedan direkt till utleverans, dock kan det orsaka flaskhalsar vid platser där varor 
frekvent hämtas och andra lagerplockare förhindras att ta sig fram. Dessa rutter kan 
kombineras och anpassas för att passa företagets utleveranser och ABC-
klassificeringar [3].  

 

   

Figur 8 - Fyra stycken illustrationer för manuell plockning (man-till-material) [3, p. 81] 
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 Metod 

Under detta kapitel går rapporten genom författarnas metoder på hur de gått till väga 
för att samla in den information som behövts användas för teoriunderlaget samt hur 
den har bearbetats. Kapitlet berättar även om reflektioner över hur författarnas 
metoder för datainsamling. Detta genom att förklara hur metoderna förhållit sig under 
examensarbetets gång samt bedöma resultatet. 

 Metodansats 
Författarna har valt att utgå från ett deduktivt arbetssätt för examensarbetet. 
Deduktivt arbetssätt betyder att arbetet utgår utifrån tidigare bekräftade teorier och 
antaganden. Ett alternativt arbetssätt som examensarbetet kunnat utföras på är genom 
ett induktivt arbetssätt. Detta är motsatsen till deduktivt arbetssätt och syftar på att 
nya teorier dras utifrån insamlad empiri [11]. 

 Datainsamling 
Datainsamling som lägger grunden för den teoretiska bakgrunden har fåtts via 
användningen av Jönköping University bibliotek. Från bibliotekets databaser har 
litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar inom området logistik använts. 

Data kring företagets artiklar fås via företagets affärssystem där information kring 
inköpshistorik, försäljningshistorik, artikellistor och leveransloggar. Från 
affärssystemet kan data kring efterfrågan per period erhållas samt hur väl deras 
leverantörer presterar.  

 Observationer 
För att kunna få en förståelse över hur företagets inköp går tillväga så krävs det att 
observationer sker kring när beslutet om att göra en beställning av material till att det 
beställda materialet anländer till företaget. Från att detta fås information som krävs 
för att förstå delar av företagets lagerstyrning. 
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 Genomförande 
I genomförande så beskriver författarna vilken typ av tillvägagångsätt som använts för 
att utföra examensarbetet.  

 Artikelanalys 
För att kunna tillämpa olika metoder på företagets materiallager så var det viktigt att 

identifiera vilka av artiklarna som metoderna skulle täcka, detta gjordes genom en 

artikelanalys. De kriterier som författarna använde sig av för att välja artiklar var att 

samtliga artiklar skulle vara aktiva, en artikel är aktiv om den har haft en form av 

förbrukning under valda perioder. Nästa krav som författarna satte på artiklarna var 

att en order skapas baserat på behov och lagersaldo. Artiklarna som valdes i analysen 

var artiklar som befann sig på lagerplats 705 som representerar företagets 

materiallager. 

 ABC-analys 
När analysen över vilka artiklar som skall ses över är gjord så kan en ABC-analys 
utföras. Det första steget i en ABC-analys är att välja vilka parametrar som är lämpade 
för artiklarna, några exempel på parametrarna som kan användas är volymvärde, 
artikelvärde, ledtid och uttagsfrekvens. Efter att parametern är satta så kan samtliga 
artiklar klassificeras till A, B eller C beroende på dess värde. 

 Servicenivå & säkerhetslagerdimensionering 
Efter att artiklarna har klassificerat så kan författarna sätta en lämplig servicenivå 
baserat på artikelns värde, är artikeln en A klass så får den t.ex. en 95 % servicenivå 
medan ifall artikeln är en B eller C klass så får artikeln en högre alternativt lägre 
servicenivå. När samtliga artiklar blivit tilldelade en servicenivå kan en 
dimensionering av säkerhetslager ske för att upprätthålla servicenivån. 

 Partiformning och behovsplanering 
När en dimensionering av säkerhetslager är gjord för samtliga artiklar kan författarna 
beräkna lämpliga orderstorlekar för artiklarna samt när och hur många som ska 
planeras in för varje inköp.  



Nulägesbeskrivning 

24 

 Nulägesbeskrivning 

Vid detta kapitel beskriver författarna nuläget kring ämnesområdet på Inwido AB. 

Inwido AB är ett fönster- och 
dörrtillverkande företag som grundades år 
2004 som en koncern, det vill säga en 
sammanslutning av olika företag. Inwido 
består nu av 27 stycken kända fönster- och 
dörrvarumärken som till exempel svenska 
Elitfönster, danska Snickare Per, och 
brittiska Allan Bros [1]. 

Trotts att koncernen inte är så gammal så har företagen som lett upp till att senare bli 
Inwido funnits betydligt längre. Företaget som står till grund till dagens Inwido var 
Lenhovda Snickerifabrik som grundades 1924 i Småland utanför Växjö. Fabriken 
tillverkade fönster och dörrar samt diverse möbler och dylikt till såväl hus och hem 
som Sveriges kyrkor. År 1954 specialiserade sig fabriken på att enbart tillverka 
träfönster och år 1960 var företaget de första i Sverige som levererade fönster som var 
färdigmålade och glasmonterade. Detta ledde till att företaget döptes om till Elitfönster 
som än idag är en av Inwidos fönstervarumärken. Nu idag har koncernen omkring 
4000 anställda, varav ungefär en femtedel är verksamma i Vetlanda, med 
huvudverksamhet i Sverige och Skandinavien fast sträcker sig till olika delar i Europa 
så som Storbritannien, Tyskland och Schweiz [1]. 

 Organisation Inwido Sverige 
Inwido AB (Publ.) har huvudkontoret i Malmö och är moderbolaget för Inwido-
koncernen som därefter är uppdelat i dotterbolag utefter varje land som där de är 
operativa. Inwido Sverige AB är ett av de fem affärsområden som koncernen har och 
befinner sig i Vetlanda. Deras organisation är uppbyggt efter en traditionell hierarki 
där Verkställande Direktör är det högsta beslutsfattande organet där bland annat 
Human Resources, Forskning och Utveckling samt Produktion och inköp är stöttande 
staber.  Se Figur 10 nedan för träddiagram på organisationen [1]. 

Figur 10 - Inwido Sveriges organisation i ett träddiagram [1]. 

Figur 9 - Logotyp: INWIDO AB [1] 
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 Materialvarulager 
Materialvarulagret för externt material är uppbyggt som ett plocklager, anpassat efter 
artiklars frekvens av uttag och partistorlek. De har i nuläget 1’500 artiklar som har ett 
lagervärde på 13,5 miljoner kronor som används i produktionen.  

När material tas in i lagret rapporteras det vid incheckning. När material tas ut ur 
lagret, för tillexempel tillverkning, sker avskrivningar i slutet av produktionen när 
produkterna som materialet var ämnat till blivit färdigtillverkade. Detta gör att 
materialspill inte rapporteras omgående och separat utan istället inräknas spill som 
förbrukat material för de tillverkade produkterna, även om allt ingående material inte 
har gjort ökat mervärde på den slutliga produkten. 

Företaget har som mål att de ska med säkerhet kunna leverera till produktionen med 
en servicenivå på 96,5%. Lagerräntan räknas med 10 %, vilket innebär att 
lagerhållningskostnaden för artiklarna i lagret i förhållande till genomsnittliga värdet 
i lagret. Ordersärkostnaden är 240 kr per order. 

Inventeringar sker manuellt, förråd delas upp och inventeras vid olika dagar och 
resultat summeras i slutet av månaden. Årligen är det en till två större inventeringar 
som vanligtvis sker vid sommar och vinter. Inventeringarna i lagret sker månadsvis vid 
fredagar då produktionen går långsammare, vilket medför att inventeringen får mer 
korrekta siffror. 

 Kundorderpunkt 
Enligt Jonsson och Mattsson (2016) så är kundorderpunkt den punkt i produktens 
materialstruktur där produktens tillverkning och leverans är kundorderbestämd. Med 
detta så menar Jonsson och Mattsson (2016) att det som kommer från och med är 
kundorderstyrt. De produkter som ligger i underliggande strukturer till 
kunderorderpunkten styrs enligt prognos, exempel som styrs enligt prognos är 
tillverkning och inköp av dessa produkter. 

Företaget använder sig av kundorderpunkten tillverkning mot kundorder som enligt 
Jonsson och Mattsson (2016) bygger på att produkterna är till stor del helt 
konstruerade och förbereda för tillverkning innan kundordern kommit. I detta fall så 
innebär det att stor del av all materialanskaffning sker enligt prognos och ingen 
koppling till kundordern. Detta innebär att materialanskaffningen till det 
materiallager som arbetet berör sker enligt prognos.  

För att hantera kundorderna i materialstyrningen använder sig företaget av 
affärssystemen Movex. Programvaran är svenskutvecklad och används som ett 
affärssystem för främst tillverkande industrier. Syftet med affärssystemet är att digitalt 
kunna administrera och följa upp tillverkning, lager, ekonomi, försäljning, leveranser, 
inköp, projekt, underhåll och service. 

När beställningar sker i produktionen tas material från lagret och avropas och tilläggs 
på bevakningslistan för att kunna få en överblick på vad som har förbrukats. Detta är 
för att omgående kunna beställa in nytt material innan säkerhetslagret nås.  
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 Prognostisering 
I Figur 11 nedan visas hur prognostiseringen för inköp bestäms. Detta kan illustreras i 
fyra perioder över ett år. Eftersom varje period vanligtvis är lika varandra från 
förgående år så används år 2016 för att prognostisera inköp för år 2017. Avvikelser i 
form av oförutsedda kundorder och större behov av produktion bidrar med en 
omgående prognos under tiden som verksamhetsåret går.  

Denna prognostisering sker genom Microsoft Excel och är opålitlig vid variationer i 
behovet, om inte det kompletteras med fler metoder. Detta kan i värsta fall resultera i 
att för lite material finns tillgängligt vid kundorder om ordinarie leveranser inte 
anländer i tid och dyra expressleveranser måste göras för att kunna producera och 
leverera till kund utefter deras behov. Detta kan även göra så att företaget köper in mer 
material än vad som faktiskt behövs och kapitalbindningar i lagret.  

 

 

 
 
 
 

För att motverka variationen i behovet kompletterar företaget prognosen med att se 
vad det faktiska behovet är tre veckor fram i planeringen eftersom de har en ledtid på 
tre veckor från planering till leverans.  

Figur 11 - Illustration av perioder vid prognostisering 
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 Analys och resultat 

 ABC-analys 
För att identifiera vilka artiklar på företagets materiallager som har högst värde 
respektive lägst värde så har författarna valt att utföra en ABC-analys. För att kunna 
utföra ABC-analys så behövde först författarna göra en analys av vilka artiklar som 
ABC-analys skulle täcka. Utifrån artikelanalys fick författarna fram att utifrån de 1500 
artiklarna som företaget har på materiallagret så kommer total 457 artiklar ingå i ABC-
analysen.  

De tre kraven som har ställts på artikelanalysen var att enbart ta med artiklar som var 
aktiva och haft en förbrukning i företagets materiallager, andra kravet som hade ställts 
på artiklarna var att samtliga artiklar ska beställas genom att ett förslag läggs om en 
order baserat på behov och lagersaldo. Tredje kravet på artiklarna var att samtliga 
artiklar skulle ligga på lagerplats 705 som representerade företagets materiallager. Det 
tredje kravet tog bort externa artiklar så som glas eftersom det ligger på annan plats i 
fabriken. När samtliga tre krav var uppfyllda fanns 457 artiklar kvar som ska ingå i 
ABC-analysen. 

Resultatet från ABC-analysen visar vilka artiklar som stod för störst andel av 
förbrukningen 2016 – 2017 och därmed visar ABC-analysen vilka artiklar som har 
störst påverkan på företagets kapitalbindning i 705. Resultatet från ABC-analysen 
visar att de 457 artiklarna har ett totalt volymvärde av 45 263 132 kronor. 

A-klassen står för artiklar som medför ett högt volymvärde och B- och C-klassen 
kommer på samma sätt motsvara medel- och lågt volymvärde. A-klassen har 
klassificerats inom intervallet 200 001 kronor till 2 500 000 kronor per artikel. A-
klassen står för ett totalt volymvärde på 32 545 872 kronor vilket motsvarar cirka 72 % 
av det totala volymvärdet för alla artiklar. 

B-klassens artiklar har klassificerats inom volymvärdeintervallet på 50 000 kronor till 
200 000 kronor och det totala volymvärdet som gruppen står för ligger på 8 841 527, 
B-klassen motsvara cirka 19,5 % av det totala volymvärdet för alla artiklar. 

C-klassens artiklar ligger inom volymvärdeintervallet 1 krona till 49 999 kronor. Det 
totala volymvärdet för C-klassen ligger på 3 875 733 kronor vilket motsvarar i sin tur 
8,5 % av det totala volymvärdet för samtliga artiklar. Figur 12 visar vilka andelar som 
de olika klasserna motsvarar utifrån totalen. 

Figur 12 - ABC-analys Volymvärde sammanfattning 

KLASS (tk)

ANTAL

Artiklar

ANDEL

(% PÅ TOTALEN)

ACKUMULERAT VOLYMVÄRDE

(% PÅ TOTALEN)

A

>200 62 13,57% 71,904%

B

200≥50 91 19,91% 19,534%

C

50< 304 66,52% 8,563%

Totalt 457 100% 100%

ABC - analys Volymvärde sammanställning



Analys och resultat 

28 

Eftersom att artikelvärdet varierar kraftigt beroende på vilken av artiklarna som 
analyseras så har författarna valt att utföra en ABC-analys på med avsikt att klassificera 
artiklarna efter artikelvärdet. I denna ABC-analys så klassificeras artiklarna respektive 
beroende på hur högt/lågt artikelvärde artiklarna har. Artiklarna i A-klass har ett högt 
artikelvärde medan artiklarna som hamnar i B- respektive C-klass har medel- och lågt 
artikelvärde.  

A-klassens artiklar ligger inom artikelvärdesintervallet 49 kronor och uppåt medan B-
klassens artiklar motsvarar intervallet 10 kronor till 49 kronor och slutligen så 
representerar C-klassen artikelvärdesintervallet alla artiklar upp till 10 kronor. I Figur 
13 går det att utläsa vilka andelar av totalen de olika klasserna representerar. A-klassen 
visar att 14,22 % står för 89,5 % av det totala artikelvärdet av alla artiklar. 

Vid en sammanfattning av de två ABC-analyserna som utgör Figur 12 och Figur 13 kan 
en ny ABC-analys med flera parametrar utgöras, som tar hänsyn till både volymvärdet 
och artikelvärdet. I den nya ABC-analysen kan artiklarna klassificeras i en matris med 
nio stycken klasser som har olika mängder artiklar i respektive klass. De nio stycken 
klasserna är AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB och CC dessa klasser visas i Figur 14 där 
Y-axeln representerar huvudparametern, volymvärdet och X-axeln representerar 
parametern artikelvärdet.  

 

 

Figur 13 - ABC-analys Artikelvärde sammanfattning 

A B C

A 4 17 41

B 13 31 47

C 48 76 180

Totalt 65 124 268

Volym

Artikelvärde

Låg

Låg

Hög

Hög

Figur 14 - ABC-analys matris 

KLASS (kr)

ANTAL

Artiklar

ANDEL

(% PÅ TOTALEN)

ACKUMULERAT ARTIKELVÄRDE

(% PÅ TOTALEN)

A

>49 65 14,22% 89,5%

B

49≥10 124 27,13% 9,0%

C

10< 268 58,64% 1,5%

Totalt 457 100% 100%

ABC - analys Artikelvärde sammanställning
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Sammanfattningen av Figur 14 delar upp A-klassen i tre stycken mindre grupper AA, 
AB och AC, från matrisen går det att utläsa att enbart fyra artiklar utgör AA-klassen 
och står för knappt 1 % av det totala antalet artiklar och står för cirka 3 % av det totala 
volymvärdet av alla artiklar. AB-klassen har 17 stycken artiklar och står för cirka 4 % 
av alla artiklar med ett volymvärde på 8 320 032 kronor som motsvarar 18 % av det 
totala volymvärdet. AC-klassen har 41 stycken artiklar som motsvarar 9 % av samtliga 
artiklar, AC-klassen har ett volymvärde på 22 990 709 kronor som motsvarar 50 % av 
det totala volymvärdet på alla artiklar. 

I Figur 14 så syns det att B-klassen delas upp i klasserna BA, BB och BC. Där BA-klassen 
har 13 artiklar som står för 3 % av alla artiklar med ett volymvärde på 1 346 404 kronor. 
BB-klassen har 31 artiklar vilket motsvarar 6,7 % av alla artiklar, BC-klassen har ett 
volymvärde på 3 092 079 kronor. Den slutliga klassen BC har 47 artiklar som 
motsvarar 10,2 % med ett volymvärde på 4 403 043 kronor. 

C-klassen delas ner i delgrupperna CA, CB samt CC och utifrån Figur 13 så går det att 
utläsa att C-klassen består av 304 artiklar vilket motsvarar 66,5 % av hela sortimentet. 
I denna klass är artiklar som inte har ett högt volymvärde och därmed inte binder så 
mycket kapital, detta innebär att det går att lagerhålla dessa artiklar utan att det 
påverkar kapitalbindningen på samma sätt som A-klassen. Detta innebär att det inte 
behövs lika stor mängd styrning som A och B artiklar. 

Syftet med att utföra en ABC-matris är att klassificera om de nio klasserna tillbaka till 
tre klasser, AA, BB och CC. Detta sker genom att gruppera AB och BA till AA-klassen, 
AC och CA tillhör BB-klassen, BC och CB tillhör CC-klassen.  

I Figur 15 så går det att utläsa att det finns 34 stycken AA artiklarna som motsvarar 7,5 
% av den totala mängden artiklar och har ett ackumulerat volymvärde på 24 % av det 
totala volymvärdet. Artiklarna som finns i AA-klassen är artiklar som har en hög 
påverkan på företagets kapitalbindning och därmed behöver ett större fokus på 
artiklarnas materialstyrning. Detta innebär att artiklarna behöver en lägre servicenivå 
vid dimensioneringen av säkerhetslagret.  

 
I Figur 15 går det att se att det finns 120 artiklar som tillhör BB-klassen vilket i sin tur 
motsvarar 26,3 % av totalen och har ett ackumulerat volymvärde 59 % av det totala 
volymvärdet. De artiklar som finns i BB-klassen är artiklar som har en hög påverkan 
på kapitalbindningen dock en lägre påverkan än vad AA-klassen har, detta leder till att 
artiklarna kan ha en högre servicenivå än AA-klassen. Den slutliga klassen som går att 
urskilja i Figur 15 är CC-klassen som innehåller artiklar som har en låg påverkan på 
kapitalbindningen och är därmed artiklar som kan ha en hög servicenivå vid 
dimensioneringen av dess säkerhetslager. CC-klassen står för 66 % av alla artiklar och 
har ett volymvärde på 17 % av det totala volymvärdet.  

Figur 15 - Kombinerad ABC-matris 

ANTAL

AA 34 AA+AB+BA

BB 120 BB+AC+CA

CC 303 CC+BC+CB

Totalt 457
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 Resultat 
De tre klasserna som framgått från ABC-analysen i Figur 15 kan styras på olika sätt 
enligt materialstyrningsprinciper, dessa principer väljs beroende på vart i matrisen 
som klassen ligger. Bland dessa materialstyrningsprinciper finns det olika 
partiformningar som går att tillämpa på artiklarna och nedan kommer förslag på vilka 
partiformer som kan användas beroende på vilken klass artikeln ligger i. 

Materialstyrningsprincipen som företaget använder sig av i nuläget och bör använda 
sig av i fortsättningen är materialbehovsplanering(MRP). Anledningen till detta är att 
företaget har en säsongsvarieraden efterfrågan och därmed förändras prognoserna i 
MRP beroende på vilken period företaget befinner sig i. 

AA-klassen som fås från Figur 14 genom att kombinera AA, AB och BA består av 
artiklar som har ett högt volymvärde och högt artikelvärde. Då dessa artiklar har ett 
högt volymvärde och artikelvärde så kommer partiformningsprincipen ekonomisk 
orderkvantitet användas tillsammans med metoden optimal ordertäcktid där 
principen ligger på att hitta den lägsta totalkostnaden med hänsyn till både 
ordersärkostnaden och lagerförningskostnaden. Eftersom AA-klassen har ett högt 
volymvärde och har en hög påverkan på företagets kapitalbindning så är det viktigt att 
hålla en hårdare lagerstyrning. Resultatet som blir av att AA-klassen har en hög 
påverkan på kapitalbindningen leder till att en lägre lagernivå bör hållas, därmed bör 
en servicenivå på 95 % användas vid dimensioneringen av artiklarna i AA-klassen. 
Efter att säkerhetslagret är fastställt så räknas den ekonomiska orderkvantiteten fram 
på respektive artikel i AA-klassen. 

BB-klassen har, precis som AA-klassen, en hög påverkan på företagets kapitalbindning 
då det totala volymvärdet är högt och har ett lägre volymvärde per artikel. Eftersom att 
den har en hög påverkan på kapitalbindningen bör metoden ekonomisk orderkvantitet 
användas tillsammans med metoden optimal ordertäcktid. Detta för att räkna ut den 
mest optimala partistorleken för samtliga artiklar i BB-klassen för att kunna sänka 
klassens påverkan på kapitalbindningen. Lika som AA-klassen är det viktigt att hålla 
en sträng lagerstyrning för att hålla en lägre lagernivå för BB-klassen eftersom att 
klassen har ett högt volymvärde. Då artiklarna har ett lägre volymvärde per artikel så 
bör det sättas en högre servicenivå på 98 % vid beräkningen av BB-klassens artiklar då 
det finns artiklar som alltid borde finnas inne på materiallagret. 
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CC-klassen är artiklar som har ett lågt volymvärde och därmed har en mindre påverkan 
på företagets totala kapitalbindning vilket leder till att det går att ha en mildare 
materialstyrning. Detta leder till att det går att använda sig av partistyrningsprincipen 
L4L(direktersättning) som används när en hög servicenivå söks. Principen bygger på 
att så fort något tas från lagret så skapas det ett förslag på att fylla på lagret. Alternativt 
så skulle en ekonomisk orderkvantitet beräknas eftersom att företaget strävar för att 
sänka det bundna kapitalet i materiallagret. Eftersom att det genomsnittliga 
volymvärdet för CC-klassen är lågt kan en hög servicenivå appliceras då CC-klassen 
innehåller artiklar som inte kostar mycket att ha på lager. Däremot måste de finnas för 
att kunna färdigställa potentiella ordar. Utifrån dessa resonemang så bör företaget 
tillämpa en servicenivå på 99 % vid dimensioneringen av säkerhetslagret för respektive 
artikel i CC-klassen. 

Det som kan utläsas från Figur 16 är den beräknade orderkvantiteten för de tre 
klasserna. Vid beräkningarna av den ekonomiska orderkvantiteten så har författarna 
använt den kalkylränta som företaget använder sig av i nuläget där kalkylräntan som 
använts ligger på 10 %. Efter att den beräknade orderkvantiteten framställts för hela 
AA-klassen skulle företaget ha genomsnittlig kapitalbindning veckovis på 394 155 kr 
och en månadsvis på cirka 1,6 miljoner. Samma beräkningar av ekonomisk 
orderkvantitet utförs på BB-klassen och CC-klassen och från beräkningarna gick det 
att ta fram den genomsnittliga kapitalbindningen för BB-klassen och CC-klassen. BB-
klassen ligger på 1 208 864 kr veckovis och CC-klassen har en genomsnittlig 
kapitalbindning på 490 319 kr. Beräkningarna för att ta fram den genomsnittliga 
kapitalbindningen gör genom att räkna ut mellanlagernivån. 

(
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡

2
+ 𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟) = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛 

 

Artikelklass AA

Efterfrågan 

(st/v) Servicenivå

Säkerhetslager 

(v)

Ekonomisk orderkvantitet 

(L=10%)

 Genomsnittlig 

Kapitalbindning (v)  Lagerhållningskostnad (v) 

Artikel 1 148 95% 39 125 6 355,44 kr                397,22 kr                                 

Artikel 2 52 95% 53 45 13 131,30 kr              420,88 kr                                 

Artikel 3 2338 95% 4138 1095 58 525,93 kr              686,63 kr                                 

Artikel 4 1356 95% 1496 834 23 919,73 kr              524,34 kr                                 

Artikel 5 1449 95% 1647 706 37 305,27 kr              661,51 kr                                 

Artikel 6 1067 95% 1607 607 35 467,60 kr              565,78 kr                                 

Artikel 8 48 95% 55 59 7 633,00 kr                269,40 kr                                 

Artikelklass BB

Efterfrågan 

(st/v) Servicenivå

Säkerhetslager 

(v)

Ekonomisk orderkvantitet 

(L=10%)

 Genomsnittlig 

Kapitalbindning (v)  Lagerhållningskostnad (v) 

Artikel 20 16138 98% 23096 17179 11 093,60 kr              301,00 kr                                 

Artikel 21 35727 98% 51600 16319 51 350,26 kr              704,13 kr                                 

Artikel 22 15845 98% 33304 12491 25 710,10 kr              406,25 kr                                 

Artikel 23 207 98% 322 255 9 216,28 kr                265,07 kr                                 

Artikel 24 114 98% 115 248 2 853,60 kr                148,63 kr                                 

Artikel 25 158 98% 297 248 6 979,88 kr                206,75 kr                                 

Artikel 28 7 98% 28 21 4 692,05 kr                163,68 kr                                 

Artikelklass CC

Efterfrågan 

(st/v) Servicenivå

Säkerhetslager 

(v)

Ekonomisk orderkvantitet 

(L=10%)

 Genomsnittlig 

Kapitalbindning (v)  Lagerhållningskostnad (v) 

Artikel 105 689 99% 953 977 6 666,66 kr                226,38 kr                                 

Artikel 106 658 99% 828 955 6 042,96 kr                221,76 kr                                 

Artikel 107 452 99% 328 918 2 710,72 kr                158,24 kr                                 

Artikel 108 572 99% 889 900 6 052,28 kr                203,40 kr                                 

Artikel 112 1762 99% 785 6512 1 075,97 kr                86,72 kr                                   

Artikel 113 1464 99% 5908 6249 2 167,92 kr                75,00 kr                                   

Artikel 114 1539 99% 518 6209 925,68 kr                   79,33 kr                                   

Figur 16 – Exempel på beräknad Ekonomisk orderkvantitet och lagerhållningskostnad 
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Därefter går det att ta ut medellagervärdet genom följande formel. 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛 ∗ 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

Utifrån analysen av Figur 16 går det att utläsa att AA-klassen har en genomsnittlig 
högre lagerhållningskostnad än både BB-klassen och CC-klassen. Den genomsnittliga 
lagerhållningskostnaden för AA-klassen ligger på 353 kr per artikel medan BB-klassen 
har en genomsnittlig lagerhållningskostnad på 240 kr och CC-klassen har en 
genomsnittlig lagerhållningskostnad på 82 kr.  Beräkningarna bygger på att kostnaden 
för lagerhållning tas fram för samtliga detaljer, därefter tas det genomsnittliga värdet 
ut för de tre klasserna. Formeln som används för att beräkna kostnaden för 
lagerhållning finns i teorikapitlet under rubriken ”Kostnad för lagerhållning”. 
 I Figur 17 har författarna fastställt utifrån ovanstående resonemang vilka 
materialstyrningsprinciper och partiformningsmetoder som kan och bör användas i 
samtliga klasser. I Figur 17 går det även att urskilja vilken önskad servicenivå som bör 
användas för de olika klasserna.  

 

Eftersom att företaget har som ett mål att hålla servicenivå 96,5 % ut till kund så är det 
ett krav att även materiallagret ska kunna hålla en servicenivå över 96,5 %. Om 
företaget skulle följa förslaget som författarna beräknat och resonerat fram så skulle 
företaget kunna hålla en servicenivå ut från materiallagret på 97 %. Företaget hade 
även som mål att sänka sitt totala kapital med 10 % och genom att följa förslaget som 
författarna lämnat så skulle det ge en sänkning på 18,7 % av det bundna kapitalet i 
materiallagret. Dessa resultat redovisas i Figur 18. 

 

   

Artikelklass Materialstyrningsmetoder Partiformningsmetod Servicenivå
AA MRP EOK och TBO 95%

BB MRP EOK och TBO 98%

CC MRP EOK 99%

LFL - Direkt ersättning

Nyckeltal Nuläge Mål Förslag

Kapitalbindning 13 500 000,00 kr  12 150 000,00 kr  10 981 411,98 kr  1 168 588,02 kr  18,7%

OTIF(servicenivå) Okänd 96,50% 97% 0,50%

Differens

Företagets mål

Figur 17 - Förslag på materialstyrningsmetod, partiformningsmetod och önskad 
servicenivå för samtliga grupper 

Figur 18 - Mål och resultat 
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 Diskussion och Slutsatser 

I detta kapitel diskuterar författarna kring de resultat som har åstadkommits med 
arbetet och vilka slutsatser de drar. Här beskrivs även rekommendationer för åtgärder 
som besvarar problemfrågeställningarna samt vilket vidare arbete eller forskning som 
är lämpligt för att studera fallet vidare. 

 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
Författarna har granskat och bedömt deras källor pålitliga och därefter hämtat deras 
teoretiska bakgrund från erkända studentlitteraturer, vetenskapliga artiklar och 
pålitliga hemsidor. Information från företaget är från deras egna källor med statistiska 
tabeller. Författarna har valt att analysera den insamlade informationen med hjälp av 
metoder som beskrivits och rekommenderats av väl argumenterande källor. De källor 
som använts för analysmetoder, data, teori och empiri är validerade och bedömda 
riktiga vid tid av användning. För att säkerställa validitet och reliabilitet på samtliga 
källor för teori har författarna valt att studera källans referenser samt jämföra en data 
från en källa med en ytterligare oberoende källa. Den statistiska data som insamlats 
från företaget kommer från materialstyrningens egna affärssystem. Detta kan göra att 
viss avvikelse kan förekomma kring den faktiska kvantiteten av samtliga artiklar 
eftersom det förekommit saldofel i materialplaneringssystemet. 

 Diskussion kring metodval och genomförande 
Syftet med examensarbetet är att undersöka orsakerna till det som skapat problem hos 
företagets materialstyrning, för att sedan ta fram olika lösningsförslag på hur de kan 
åtgärdas. Genom syftet hade ett par medföljande frågeställningar som författarna 
därefter haft som mål att ta fram svar till.  

Vid reflektion över hur examensarbetets process har genomförts ser författarna i 
efterhand alternativa metoder kring hur arbete hade kunnat genomföras på ett 
effektivare sätt. Författarna anser att med tydligare delmålsättningar och milstolpar 
hade översikten på arbetet förtydligas ytterligare.  

 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatser som kan dras från resultatet och nulägesanalysen är att genom klassificera 
artiklarna och tillämpa partiformningsmetoder så är det möjligt att sänka den 
genomsnittliga kapitalbindning som företaget har i dagsläget. Det är även möjligt att 
uppnå det målet som företaget haft på sin totala servicenivå i materiallagret genom att 
dimensionera deras säkerhetslager utefter de klassificeringar som utförts på 
artiklarna.  En slutsats som kan dras från ABC-analysen är att ju högre påverkan en 
artikel har på företagets genomsnittliga kapitalbindning och lagerhållningskostnad 
desto högre bör dess lageromsättningshastighet vara. 

Högvärdeartiklar 

Artiklar som ingår inom gruppen högvärdesartiklar är artiklar som har ett högt 
volymvärde och ett högt artikelvärde och därmed artiklar som har en större påverkan 
företagets kapitalbindning. Eftersom att artiklarna har en hög påverkan så bör dessa 
artiklar ha en lägre partistorlek och beställas mer frekvent. Detta tas fram genom att 
använda sig av partiformnings metod ekonomisk orderkvantitet där orderkvantiteten 
beräknas med hänsyn till ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden. 

Eftersom att en lägre partistorlek söks hos dessa artiklar så bör även en lägre 
servicenivå sättas, för AA-klassen så sätts en servicenivå på 95 %. 



Diskussion och Slutsatser 

34 

Lågvärdeartiklar  

För artiklar som ingår i gruppen lågvärdesartiklar rekommenderas det att företaget 
väljer att lagerföra dessa artiklar utefter antingen direktersättning eller ekonomisk 
orderkvantitet. Anledningen till att företaget bör administrera beställningar utefter en 
ekonomisk orderkvantitet är för att dessa artiklar har ett lågt volymvärde samt lågt 
artikelvärde och skapar därför lägre kapitalbindning i lagret för företaget. Varför dessa 
artiklar även borde vara belagda utefter direktersättning är för att just dessa artiklar 
används frekvent och bör alltid finnas tillgängliga utan dröjsmål för att undvika 
störningar i produktionen för att en lågvärdesartikel saknas. Däremot bör samtliga 
artiklar granskas och bedömas av en ansvarig före beställning för att avgöra bästa 
beslutet för just den artikeln. 

Andra parametrar 

Att göra en ABC-analys med avsikt på enbart volymvärdet kan ge skeva och tvivelaktiga 
resultat och ska göras med baktanke till vad som faktiskt är viktigt i fallet.  Genom att 
välja rätt variabler som gör en påverkan och använda de i ABC-analysen. För att utöka 
reliabilitet i uträkningarna så kan ABC-analysen ta hänsyn till underliggande 
artikelgrupper.  

Vid ABC-analysen så finns det alternativet att utforma ABC-analysen efter variation i 
efterfrågan hos artiklarna. Syftet med en sådan utformning är att studera om artiklarna 
har en jämn efterfrågan eller om efterfrågan har spikar där efterfrågan höjs periodvis. 
En analys där det är möjligt att se variationen i efterfrågan skulle göra det möjligt att 
välja metoder för materialstyrning och partiformning baserat på om artikeln har en 
jämn efterfrågan eller en efterfråga med variationer i.  

Under arbetets gång så har författarna inte haft möjligheten att använda sig av denna 
typen av information. Den efterfrågan som har varit möjlig att studera har varit 
företagets årsförbrukningen för varje artikel. Detta har lett till att efterfrågan är 
baserad på en genomsnittlig efterfråga från den totala årsförbrukningen. Den variation 
som tagits hänsyn till är den variation som sker beroende på vilken säsong som 
företaget befinner sig i. 

Rekommendationer 

Författarna rekommenderar för företaget att hålla ett högt fokus på artiklar som tillhör 
gruppen högvärdesartiklar, med andra ord artiklar som binder mycket kapital och har 
en hög lagerhållningskostnad. Dessa artiklar bör beställas i mindre partier för att 
minimera tiden som dessa artiklar ligger på lagret. 

I nuläget så håller inte företaget data på den faktiska efterfrågan mellan lagret och 
produktionsgrupperna utan företaget utgår från den totala förbrukningen under ett år 
vid beräkning av efterfrågan. Författarna rekommenderar att en noggrannare studie 
av företagets efterfrågan mellan lager och produktionsgrupper för att kunna identifiera 
mängden spill som uppkommer mellan lagret och produktionsgruppen. Anledningen 
till denna studie är att kunna förebygga mot fortsatt spill. Detta skulle leda till en bättre 
resurseffektiv hantering av materialet. En noggrannare studie av efterfrågan skulle 
även öppna möjligheten att studera ifall efterfrågan hos en artikel är jämn eller ifall 
efterfrågan har variationer. 
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Författarna anser att företaget behöver ta hänsyn till utifall att några av artiklarna har 
underliggande nivåer vid användningen av ABC-analysen. Anledningen är att det 
måste finnas tillräckligt i de underliggande artikelgrupperna så att det inte påverkar 
de ovanliggande. 
 
I rapporten så har författarna inte tagit hänsyn till transportkostnader som skulle 
uppkomma vid frekventare beställningar. Författarna rekommenderar att företaget 
skulle behöva utföra en kostnadsanalys som ställer de ökade transportkostnaderna 
mot det sänkta kapitalet för varje ABC klass för att se ifall förslaget är lönsamt. 
 

 Vidare arbete eller forskning  
En ytterligare studie kan utföras där förbrukningen per vecka tas fram för artiklarna i 
materiallagret. Det skulle även vara bra att studera avvikelserna mellan prognoserna 
och efterfrågan över ett år för att få fram en mer adekvat standardavvikelse som 
uppstår mellan den förväntade och faktiskt efterfrågan. 

Uttagsfrekvens artikelvärde ABC-analys 

Ett vidare arbete som använder sig av den information författarna har tagit fram ur 

ABC-analysen är hur företaget gör en zonindelning i materiallagret och dess konkreta 

fördelar. För att genomföra detta krävs först studier och data på uttagsfrekvenser på 

samtliga artiklar i de olika ABC-klasserna för att avgöra vilka som tas ut mer frekvent 

än andra. Detta rör inte kvantiteten av en artikel som tas ut per gång utan antal gånger 

som ett uttag av en artikel sker under en period. Zonindelningen kan alltså ske med 

hjälp av ABC-analysen och uttagsfrekvensens data då artiklar. Detta för att artiklarna 

kan organiseras utefter deras attraktivitet så att de som används frekvent är lättast 

tillgängliga genom att de ligger lågt och närmast produktionen samt att de artiklar som 

inte används lika frekvent placeras längre in och högre upp i lagret.  
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