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I 

Abstract 
Purpose – To analyze the impact on total cost by inventory control methods under the influence of 
seasonal demand. The purpose will be answered with following research questions: 
 

1. What inventory control methods can be used when there is seasonal demand? 
2. What is the impact of inventory control methods on total cost under the influence of seasonal 

demand? 
 
Method – The study was conducted as a case study and the empirical data was collected through 
interviews and document study. Both of these contributed to the basis for the analysis and for the 
calculations in the test of the study. Literature study was conducted and included theories for inventory 
control methods to answer the first research question, as well as formulas for the methods used to 
answer the second research question. 
 
Findings – It appears from the study, the inventory control methods that can be used when there is 
seasonal demand and during current planning environment is periodic ordering system and cycle 
service method. These have been tested further in the study. Seasonal index was considered an 
important method since it dimensions demand which to a high degree regulate the inventory levels and 
thereby the result of the inventory control methods. Further the study compares none theoretical 
inventory control methods and theoretical inventory control methods impact on total cost. It is shown 
that carrying costs, as a part of total cost, can be reduced by 25% during the peak season and 62% during 
off-season. This without changing the deliverability. Alternatively, the deliverability can be increased by 
10% by using inventory control methods without increasing the total cost of the inventory. 
 
Implications – The theoretical contribution of the study is that it has increased the knowledge 
concerning inventory control methods when there is seasonal demand, and the possible results they 
might bring. The empirical contribution of the study is that companies can use the study as an indication 
of the economic benefits and motivation for implementing theoretical inventory control methods.  
 
Limitations – The tested inventory control methods did not alter the ordering cost, which to a high 
degree can have an impact on the total cost. The study also shows a possible impact on the inventory 
control during the current planning environment. If the planning environment changes, the result of the 
study can be different.  
 
Keywords – Seasonal demand, total cost, carrying cost, inventory control methods, safety stock, 
forecasting



 

II 

Sammanfattning 
Syfte – Att analysera hur totalkostnaden kan påverkas av lagerstyrningsmetoder vid säsongsvarierad 
efterfrågan. Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 
 

1. Vilka lagerstyrningsmetoder kan användas vid säsongsvarierad efterfrågan? 
2. Vilken verkan har lagerstyrningsmetoder på totalkostnaden vid säsongsvarierad 

efterfrågan? 
 
Metod – Studien genomfördes som en fallstudie och empiri samlades via intervju och 
dokumentstudier. Dessa gav båda underlag för analys och för beräkningarna i studiens test. 
Litteraturstudie genomfördes och innefattade teorier kring lagerstyrningsmetoder för att besvara första 
frågeställningen samt formler för de metoder som använts för att besvara andra frågeställningen. 
 
Resultat – Det framgår att lagerstyrningsmetoderna som kan användas vid säsongsvarierad 
efterfrågan och vid den planeringsmiljö som råder och har testats vidare i studien är 
periodbeställningssystem och cykelservicemetoden. Säsongsindex ansågs som en viktig metod eftersom 
det dimensionerar efterfrågan vilket i hög grad styr lagernivåerna och därmed utfallet av 
lagerstyrningsmetoderna. Vidare visar studien att jämfört med icke teoretiskt grundad lagerstyrning kan 
lagerföringskostnaden, vilken är en del av totalkostnaden, minskas med 25% under högsäsong 
respektive 62% under lågsäsong med testade lagerstyrningsmetoder. Detta utan att förändra 
leveransförmågan. Alternativt kan leveransförmågan ökas med 10% genom utnyttjande av 
lagerstyrningsmetoder, utan att öka totalkostnaden för lager. 
 
Implikationer – Det teoretiska bidraget för studien är att studien ökat kunskapen kring 
lagerstyrningsmetoder vid säsongsvarierad efterfrågan och vad utfallet av dessa kan bli. Det empiriska 
bidraget för studien är att företag kan använda den som en indikation för hur lagerstyrningsmetoder 
kan påverka kostnader och motivering för att implementera teoretiska lagerstyrningsmetoder. 
 
Begränsningar – Med de lagerstyrningsmetoder som testades förändrades inte ordersärkostnaden, 
vilken kan utgöra stor del av totalkostnaden. Studien visar också på eventuell påverkan på 
lagerstyrningen vid planeringsmiljön som beskrivs. Är planeringsmiljön annorlunda kan även resultatet 
av studien bli annorlunda. 
 
Nyckelord – Säsongsvarierad efterfrågan, totalkostnad, lagerföringskostnad, lagerstyrningsmetod, 
säkerhetslager, prognostisering
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1 Introduktion 
Detta kapitel innehåller bakgrundsbeskrivning kring lager samt en problembeskrivning av 
svårigheter som kan uppstå i samband med lager. Detta används sedan för att formulera studiens 
syfte och frågeställningar. Även omfång och avgränsningar samt rapportens disposition presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Lager är något som, i princip, alla företag har och som i många fall utgör en stor del av de totala 
tillgångarna (Chapman, Arnold, Gatewood, & Clive, 2017). Anledningen till att lager används grundar 
sig i att kunder efterfrågar kortare ledtid och mindre kvantiteter än vad som ofta erbjuds av leverantörer 
(Mattsson, 2013). Det finns olika lagertyper med olika syften. Omsättningslager är det lager som gradvis 
förbrukas av efterfrågan över en tidsperiod (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006). Säkerhetslager är 
ett lager vars funktion är att agera som ett kortsiktigt skydd mot osäkerheter. Sådana osäkerheter kan 
vara varierande efterfrågan eller osäkerhet i ledtid från leverantör (Silver, Pyke, & Thomas, 2017). 
Företag vars syfte är att förse kunder med produkter behöver kunna ha produkter tillgängliga vid rätt 
tidpunkt (Jonsson & Mattsson, 2016). Att utnyttja lager möjliggör att tillfredsställa dessa kundbehov då 
inköp eller produktion av produkterna inte är tillräckligt (Wild, 2002). Det fyller en viktig funktion att 
ge kunder den service och tillgänglighet de efterfrågar (Oskarsson et al., 2006). Att inneha lager kan på 
så sätt motiveras med att värde skapas för kunder genom att tillgängliggöra produkter vid den tidpunkt 
och i den kvantitet de efterfrågar (Levy, Weitz, & Dhruv, 2014). Ett lager är dock inte något som sköter 
sig självt. Modern styrning av lager baseras i många fall på svårhanterliga metoder (Axsäter, 2006).  
 
Enligt Nationalencyklopedin (2019) definieras lagerstyrning som taktiska- och operativa aktiviteter för 
beslut, beordring, och kontroll. Syftet med lagerstyrning är att uppnå ett läge där lagernivåer hålls så 
låga som möjligt utan att leveransförmågan mot kunderna hamnar på en oacceptabel nivå. Faktorer som 
påverkar lagernivåer och därmed är grundläggande för lagerstyrning är hur stora orderkvantiteter som 
beställs, beställningsintervall och hur gardering mot osäkerheter ska utformas (Oskarsson et al., 2006). 
Strävan är att arbeta med detta effektivt och effektiv lagerstyrning innebär därmed att skapa positiva 
skillnader i resultat. Positiva skillnader i lagerstyrning är främst sådana som kan kopplas till förbättrade 
ekonomiska mätetal och innefattar kundservice, kostnader och kapitalbindning (Jonsson & Mattsson, 
2016). Lagerstyrningsmetoder, vilka är olika sätt att styra lager på, innefattar bestämning av 
orderkvantiteter, beställningsintervall, säkerhetslagerdimensionering och prognostisering. Hur dessa 
bestäms styr i hög grad utfallet av lagerstyrningsmetoderna (Jonsson & Mattsson, 2013).  
 
För att hitta ett acceptabelt läge på lagernivåer behövs det vetskap om hur mycket som kommer att 
efterfrågas. Då detta i flesta fall är okänt måste en uppskattning av framtida efterfrågan att göras, vilket 
benämns prognos (Axsäter, 1991). Prognostisering går att göra på flera olika sätt och är, 
sammanfattningsvis, en uppskattning av framtida behov baserat på historiska försäljningsdata. 
Prognostisering är därmed en lagerstyrningsmetod för att planera framtiden och användning av 
historiska data är en central del (Wikner, 2018a). Både Axsäter (2006) och Wikner (2018a) menar att 
det finns fler aspekter än historik och uppskattning att ta hänsyn till för att ta fram prognosunderlag. 
För att än mer korrekt kunna bestämma prognosen bör historiska data kompletteras med information 
angående trender som identifierats, prognosperiodens säsongsmönster samt tidigare prognosers 
avvikelse från verklig efterfrågan (Wikner, 2018a). Prognoser för alltid med sig en viss osäkerhet 
eftersom marknaden styr efterfrågan, vilket leder till att det utöver prognosen kan tillkomma eller 
bortfalla behov som produktägaren inte räknat med. Det är därför viktigt att avgöra graden av osäkerhet 
och därmed om den bör påverka lagernivåerna (Axsäter, 1991). 
 
Kostnader kopplade till lager kategoriseras lagerhållningskostnader och lagerföringskostnader. 
Lagerföringskostnader är bundet kapital vilket hade kunnat investeras i andra syften och ökar 
kontinuerligt i förhållande med volymen i lagret. Den utgörs också av kostnader för osäkerheter och risk 
(Axsäter, 2006). Lagerhållningskostnader utgörs av kostnad för fysisk förvaring och kan innefattas av 
personal, lokalhyra och administration (Jonsson & Mattsson, 2016). Kostnader uppstår även i samband 
med de order som läggs och benämns ordersärkostnad. Ordersärkostnad är en fast kostnad kopplad till 
varje order. Denna kostnad är oberoende av de kvantiteter som beställs och ökar istället successivt med 
antalet order som läggs (Jonsson & Mattsson, 2016). Sådana kostnader kan vara administrativa 
kostnader kopplade till order, transporter eller materialhantering (Axsäter, 2006). Totalkostnad avser 
summan av dessa tre kostnader (Oskarsson et al., 2006). Trent & Monczka (2003) hävdar att hög 
totalkostnad beror på långa transporter, långa ledtider och onödig kapitalbindning. 
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1.2 Problembeskrivning 
Att inneha lager är oftast nödvändigt för att kunna besvara efterfrågan. Däremot binder lager kapital 
och kräver fysiskt utrymme (Segerstedt, 2018). För höga lagernivåer är inte gynnsamt eftersom kapitalet 
istället hade kunnat investeras i andra syften (Axsäter, 1991; Oskarsson et al., 2006). För låga 
lagernivåer innebär däremot att kunder inte får den tillgänglighet på produkter som de önskar. Detta 
riskerar att minska kundnöjdheten och det värde kunden uppfattar att produkten har, vilket i sin tur 
kan påverka omsättning och lönsamhet (Waters, 2003). Låg tillgänglighet kan också leda till att 
kunderna väljer att handla av en konkurrent och det kan då bli svårt att vinna tillbaka kundens 
förtroende (Toomey, 2000). Oavsett vilka lagernivåer som hålls är det konstaterat att lager kostar 
pengar (Axsäter, 2006). 
 
Kostnader i samband med lager och det kapital som binds där är stora och utgör därmed en stor 
potential för utveckling. Att arbeta med effektiv lagerstyrning kan, i stor utsträckning, påverka 
lönsamheten i företag (Axsäter, 2006). Axsäter (2006) menar att studier i området visar på att teoretiskt 
grundade lagerstyrningsmetoder kan bidra till konkurrenskraft i branschen. Många företag bör kunna 
sänka sina lagernivåer utan att öka andra kostnader (Axsäter, 2006). Svårigheter som kan uppstå i 
samband med valda lagerstyrningsmetoder och påverkar utfallet av dem beror på den planeringsmiljö 
lagerstyrningen måste ske i. Exempel på vad som kan forma planeringsmiljön är ojämn efterfrågan, 
varierande prognoskvalitet, osäkra ledtider och orderkvantiteters storlek. Planeringsmiljö innebär 
därmed de förutsättningar företag behöver arbeta utifrån. Uppskattning av framtida efterfrågan, 
prognos, lägger grunden för flera lagerstyrningsmetoder och osäkra prognoser är det som anses försvåra 
lagerstyrning mest (Jonsson & Mattsson, 2013). Detta innebär att olika lagerstyrningsmetoder passar 
olika planeringsmiljöer och behöver väljas utifrån befintliga förutsättningar samt tillvägagångssättet 
företag vill styra lager på (Jonsson & Mattsson, 2016).  
 
Ojämn efterfrågan, vilket tillför komplexitet till prognostisering, kan vara säsongsvariationer (Ehrental, 
Honhon, & Van Woensel, 2014). Säsongsvariationer innebär att ett tydligt mönster i efterfrågan är 
återkommande med ett visst tidsintervall. Det kan innebära att samma kvartal varje år alltid har högst 
efterfrågan i förhållande till de andra kvartalen. Det betyder att företag, inför säsongen med högre 
efterfrågan, måste bygga upp sina lager högre än vanligt och därmed binda mer kapital (Oskarsson et 
al., 2006). Bland företag med säsongsvarierad efterfrågan uppstår problem i att arbeta med traditionella 
lagerstyrningsmetoder (Mattsson, 2010).  

För att hantera variationer i efterfrågan och avvikelser i prognoser används ofta säkerhetslager 
(Mattsson, 2011). Oskarsson et al. (2006) menar att utfallet av förbrukning eller efterfrågan sällan blir i 
enighet med det som prognostiserats. När prognoserna visar sig bli för låga till skillnad från utfallet 
kommer en brist i lager att uppstå (Oskarsson et al., 2006). Enligt Herrin (2005) tyder det på att vid 
beräkning av säkerhetslager behöver hänsyn tas till säsongsvarierad efterfrågan. Att bestämma 
säkerhetslager är inte helt enkelt och utgör därför god potential för utveckling hos företag (Oskarsson et 
al., 2006).  

Svårigheter inom lagerstyrning uppstår vid val av de lagernivåer som önskas hållas och vilken 
planeringsmiljö lagerstyrningen sker i, där säsongsvarierad efterfrågan tillför komplexitet. Att äga lager 
kostar pengar och förbättrad lagerstyrning kan bidra till ökad konkurrenskraft. Kunskapsluckan studien 
ska fylla är därmed att öka kunskapen inom lagerstyrning och dess påverkan på totalkostnad vid 
säsongsvarierad efterfrågan.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Utifrån ovan definierade problemområde konstateras att säsongsvariationer i efterfrågan försvårar 
arbetet med att styra lager. Om inga teoretiskt baserade lagerstyrningsmetoder utnyttjas så tyder 
teorierna på att förbättringsmöjligheter finns. I de fall då lagerstyrningsmetoderna anpassas utefter 
planeringsmiljön ökar chansen att minimera kostnader som lager medför. Ovanstående leder därmed 
till studiens syfte:   

Att analysera hur totalkostnaden kan påverkas av lagerstyrningsmetoder vid 
säsongsvarierad efterfrågan.  

För att besvara studiens syfte behöver en analys göras för att avgöra vilka metoder som ska testas. Detta 
leder till studiens första frågeställning: 

1. Vilka lagerstyrningsmetoder kan användas vid säsongsvarierad efterfrågan? 

Med lagerstyrningsmetoder för säsongsvarierad efterfrågan definierade är det inte självklart för 
organisationer vad utfallet av metoderna blir. Därför behöver en jämförelse göras mellan teoretiskt 
grundad lagerstyrning och icke teoretisk grundad lagerstyrning. För att belysa skillnaden första 
frågeställningens lagerstyrningsmetoder medför genomförs beräkningar baserat på empiriska data. 
Därmed lyder den andra frågeställningen: 

2. Vilken verkan har lagerstyrningsmetoder på totalkostnaden vid säsongsvarierad 
efterfrågan? 

De sammanställda svaren på frågeställningarna resulterar i en inblick i hur organisationers 
totalkostnader kan påverkas av lagerstyrningsmetoder. Utifrån beräkning av lagerstyrningsmetoders 
utfall på totalkostnad baserat på lagerstyrningsmetoder som kan användas vid säsongsvarierad 
efterfrågan kan en jämförelse göras och därmed besvara syftet för studien. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien genomförs med ett fallföretag och fokuserar på att undersöka och analysera vilken påverkan 
lagerstyrningsmetoder kan ha på ett centrallagers totalkostnad. Totalkostnaden i studien omfattar 
enbart ordersärkostnader och lagerföringskostnader, och därmed avgränsas lagerhållningskostnaderna. 
Detta eftersom lagerhållningskostnaderna oftast är en fast kostnad och inte påverkas av de valda 
lagerstyrningsmetoderna. Studien omfattar enbart ett centrallager i ett lagernätverk och enbart 
lagerstyrningsparametrarna orderkvantitet, beställningsintervall och hantering av osäkerheter. 
Lagerstyrning består av fler delar, till exempel teorier om lagerlayouter och produktklassificering, men 
dessa avgränsas i studien. Eventuella trender i efterfrågan omfattas heller inte i studien. Studien 
anpassas till företag med avsaknad av teoretiskt grundade lagerstyrningsmetoder. Omfånget illustreras 
nedan i Figur 1. 

 

Figur 1 - Omfång och avgränsningar 

1.5 Disposition 
Rapporten är indelad i sex kapitel, enligt Figur 2. I inledningen ingår bakgrund där lagerstyrning 
beskrivs allmänt för att sedan leda ner till problembeskrivningen där svårigheter med lagerstyrning 
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belyses. I kapitel två, metod och genomförande, presenteras inledningsvis kopplingen mellan 
frågeställningar och metod för att tydliggöra vilka metoder som besvarar respektive frågeställning. 
Vidare beskrivs hur intervjuer och dokumentstudier använts för datainsamling mer djupgående och 
därefter följer en beskrivning för hur trovärdigheten säkerställts. I kapitel tre, teoretiskt ramverk, 
presenteras teorier om lagerstyrningsmetoder och de formler som ligger till grund för studien och 
används i testet. Även detta kapitel inleder med att beskriva vilka teorier som besvarar 
frågeställningarna. I det fjärde kapitlet presenteras den empiri som samlats in. Kapitlet innehåller även 
resultatet, i form av ett test, av lagerstyrningsmetoder utifrån fallföretagets data tillsammans med 
teoretiska formler. I kapitel fem analyseras empirin tillsammans med teorierna. I kapitel sex diskuteras 
metod och resultat och utifrån detta dras slutsatser för studien.  

 

Figur 2 - Disposition
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur litteraturstudier, dokumentstudier och intervjuer kopplas till studiens 
frågeställningar. Arbetsprocessen beskrivs och studiens kvantitativa inriktning, induktiva ansats och 
design motiveras. Därefter motiveras och beskrivs tillvägagångssättet för intervjuer, 
dokumentstudier och litteraturstudier och hur dessa ska användas i analysen. Till sist presenteras hur 
studiens trovärdighet ska fastställas. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Nedan beskrivs vilka metoder som syftar till att besvara frågeställningarna. Figur 3 beskriver kopplingen 
mellan studiens frågeställningar och använda metoder.  

 

Figur 3 - Koppling mellan frågeställning och metod 

Det definierade problemområdet är inom lagerstyrning vid säsongsvarierad efterfrågan. För att besvara 
första frågeställningen användes litteraturstudier för att ge en överblick över tillgängliga 
lagerstyrningsmetoder inom lagerstyrning. Detta har genererat ett teoretiskt ramverk. 
Dokumentstudierna och de två första intervjuerna gav en förståelse för de förutsättningar fallföretaget 
har. 

Andra frågeställningen baserades på svaret från första frågeställningen. De lagerstyrningsmetoder som 
där föreslogs har testats med empiri, insamlat via dokumentstudier och den tredje intervjun, för att 
undersöka dess verkan på totalkostnaden. En jämförelse gjordes mellan totalkostnaderna för 
lagerstyrningsmetoder som föreslås i första frågeställningen och den totalkostnad icke teoretiska 
lagerstyrningsmetoder medför. Litteraturstudierna för den andra frågeställningen var en fördjupning 
av de teorier som valdes vid första frågeställningen. De innefattade formler som krävdes för testets 
beräkningar.  
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2.2 Arbetsprocessen 
Arbetet för studien innehöll processerna förstudie, litteraturstudie, datainsamling, test, och analys. I 
Figur 4 visualiseras tidsomfattningen för de olika processerna i arbetet. I förstudien ingick genomgång 
av grundläggande teorier kring problemområdet. Den har även innefattat den problembeskrivning som 
har genererat studiens syfte. Förstudiens teorier är också en del av de teorier vilka har lagt grunden för 
litteraturstudierna och som senare har använts i analysen. Data angående fallföretaget har samlats 
genom både intervjuer och dokumentstudier. Teorierna som har valts testades med data från 
intervjuerna och dokumentstudien och gav analysunderlag.  

 

Figur 4 - Arbetsprocess 

2.3 Ansats 
Kopplingen mellan teorier och empiri kan hänvisas till induktiv arbetsgång. Eriksson (2015), Kovács & 
Spens (2005) samt Patel & Davidson (2011) menar att induktivt arbete grundar sig i att skapa förståelse 
genom att studera verkligheten och bygga modeller, hypoteser eller prepositioner. Studien har utgått 
från ett enskilt fall och slutsatser har dragits från empirin, vilket Patel & Davidson (2011) menar är en 
del av en induktiv ansats. I denna studie har teorier kring lagerstyrning använts vilket det finns 
omfattande kunskap om. Axsäter (2006), Jonsson & Mattsson (2016) och Silver et al. (2017) är några, 
av många, som studerat detta. Däremot kan det ändå finnas svårigheter att avgöra vilka 
lagerstyrningsmetoder som är passande för säsongsvarierad efterfrågan (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Den ansats och infallsvinkel som studien har utgått från är den som Patel & Davidson (2011) beskriver 
som kvantitativt inriktad forskning. Genom mätningar, statistiska bearbetningar och analyser skapas 
kunskap (Patel & Davidson, 2011). Detta går i linje med studiens syfte vilket är att analysera hur 
totalkostnaden kan påverkas av lagerstyrningsmetoder vid säsongsbetonad efterfrågan. Detta kan 
ytterligare kopplas tillbaka till Patel & Davidsons (2011) påstående att frågor som behandlar skillnader 
och relationer mellan företeelser bör använda statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Även 
kvalitativa inslag finns då viss empiri angående fallföretaget kan ses som “mjuka“ data. Med sådana 
mjuka data menas empiri som tolkande analyser och verbala analysmetoder (Patel & Davidson, 2011), 
vilket i studien krävs där konkreta data saknas. Exempel på sådan data är den som samlats via intervjuer. 
Med detta kan det fastställas att studiens ansats, till största del är, kvantitativt inriktad med induktiv 
ansats. 

2.4 Design 
Studien har utförts som en fallstudie. Den har gått ut på att analysera hur totalkostnaden för ett lager 
påverkas vid användning av lagerstyrningsmetoder och då specifikt vid ett fall där efterfrågan varierar 
beroende på säsong. En fallstudie är användbar när syftet är att granska ett enstaka fall, vilket kan 
karaktäriseras av en organisation, en mindre grupp individer eller ett tillstånd (Patel & Davidson, 2011). 
Fallstudie kan användas som en metod för att i en studie tillhandahålla grundläggande information och 
data vilket senare kan användas för en mer ingående jämförelse och analys (Bell, 2006). Yin (2018) 
menar att en fördel med fallstudie är att det ger möjlighet att testa teorier i praktiken, vilket i studien 
har tillämpats och där resultatet analyserats för att besvara frågeställningarna.  

Fallföretaget i studien använder för närvarande inga teoretiskt kända lagerstyrningsmetoder. Problemet 
som identifierades var de svårigheter som säsongsvarierad efterfrågan medför vid lagerstyrning. 
Insamlad data från fallföretaget har använts tillsammans med teorier för att analysera 
lagerstyrningsmetoders påverkan på totalkostnaden.  
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2.5 Datainsamling 
Nedan följer de metoder som använts för att utföra studiens datainsamling. Datainsamlingen gjordes i 
form av litteraturstudier, dokumentstudier samt intervjuer. Litteraturstudierna gav underlag för 
förstudien och teoretiskt ramverk. Dokumentstudierna och intervjuerna gav empiriska data från 
fallföretaget. Mer detaljerade beskrivningar för metoderna presenteras nedan. 

2.5.1 Intervjuer 
I studien genomfördes tre intervjuer. Intervjuerna var svagt styrande och i samtalsform vilket Yin (2018) 
menar är en vanlig intervjuform i mindre omfattande fallstudier. Intervjuerna var i första hand 
ostrukturerade, vilket enligt Patel & Davidson (2011) bygger på att frågorna är av öppen karaktär så att 
respondenten får chansen att forma ett eget svar. De två första intervjuerna behandlade fallföretagets 
bakgrund respektive planeringsmiljö för att samla data för den första frågeställningen. Den första 
intervjun syftade till att klargöra fallföretagets bakgrund och förutsättningar. I den andra intervjun 
fördes det samtal om hur studiens problemområde skulle kunna hanteras. Syftet med intervjun var att 
samla information för att kunna koppla fallföretagets problemområden till den teoretiska 
kunskapsluckan och fastställa studiens syfte och omfattning. Medverkande i de två första intervjuerna 
var fallföretagets logistikansvarig samt fallföretagets lagerchef som besitter kunskap inom den 
nuvarande lagerstyrningen. Samtalen var främst för att skapa en diskussion och en samsyn på 
problemområdet och den fortsatta arbetsgången.  

Vid studiens datainsamling genomfördes den tredje intervjun. Den var av något mer strukturerad form 
där frågorna var förbestämda men fortfarande gav upphov till diskussion. Medverkande var 
fallföretagets VD och lagerchef. De ansågs besitta mest kunskap kring de kostnader som är kopplade till 
lager. I det här skedet var en intervju nödvändig för att samla data motsvarande variabler som skulle 
användas i framtida beräkningar. Intervjun genererade information som inte kunde erhållas från 
dokumentstudien i affärssystemet. Vid intervjun antecknades svaren och efter samtliga intervjuer 
diskuterade författarna innehållet och kompletterade anteckningarna ytterligare. Tabell 1 nedan 
presenterar de genomförda intervjuerna. 

Tabell 1 - Intervjuer 

Datum Medverkande Syfte 
21/1–2019 Logistikansvarig & lagerchef Bakgrund om fallföretaget 
4/2–2019 Logistikansvarig & lagerchef  Problembeskrivning 
10/4–2019 VD & lagerchef Datainsamling nuläge 

2.5.2 Dokumentstudier 
Genomförandet av dokumentstudier gjordes i fallföretagets affärssystem, Visma, där det som studerats 
innefattas av lagerstatistik, vilket enligt Patel & Davidson (2011) är en av flera dokumenttyper. I 
affärssystemet har lagerstatistik de fyra senaste åren för 22 produkter studerats. Lagerstatistik längre 
tillbaka i tiden än så finns inte tillgänglig. Med lagerstatistik avses utleveranser vilket har antagits 
motsvara efterfrågan. Utleveranserna för varje månad i respektive år sammanställdes i en tabell i 
Microsoft Excel. Dokumentstudierna gjordes delvis för att bekräfta att efterfrågan är säsongvarierad 
samt för att mer specifikt kunna se hur efterfrågan varierar. Den insamlade datan var viktig för fortsatta 
dokumentstudier i frågeställning två. Från dokumentstudien har även produkternas värde erhållits för 
att kunna användas i framtida beräkningar. Produkterna som valts att studeras är från en och samma 
leverantör. Dokumentstudierna har utförts vid fyra olika tillfällen. Det är även denna data som har 
testats i de formler vilka presenteras i teoretiskt ramverk. 

2.6 Litteraturstudier 
För att bygga en grund angående vad som ska undersökas har litteraturstudier genomförts. Från 
litteraturstudierna har teorier valts och sedan jämförts med empirin för att besvara studiens 
frågeställningar. Litteraturstudier innefattas av att söka och samla kunskap från teorier utifrån olika 
typer av källor (Patel & Davidson, 2011). Litteratur för den första frågeställningen har karaktäriserats av 
grundläggande teorier för lagerstyrning vilka ansågs möjliga att använda utifrån säsongsvarierad 
efterfrågan samt planeringsmiljön. Frågeställning två omfattades av en mer ingående litteraturstudie 
gällande de formler och variabler lagerstyrningsmetoderna bygger på. De teorier som använts i studien 
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var främst vetenskapliga artiklar och böcker. Tabell 2 presenterar de begrepp som litteraturstudien 
bygger på.  

Tabell 2 - Litteratursökning 

 

Dessa sökningar är baserade på begrepp som ansågs vara relevanta för ämnet lagerstyrning och därmed 
kunna utgöra en viktig del i studien. Grundsökningarna har gjorts i högskolebibliotekets sökmotor 
Primo och därefter har databaserna ProQuest Central, Science Direct, Taylor & Francis online och 
Scopus använts för vidare sökning. Filtren som använts är inkluderande och alla valda artiklar är peer 
reviewed. 

2.7 Beräkningar 
Beräkningar innebär resultatet av formlerna från litteraturstudien vilka valts i analysen för den första 
frågeställningen. Detta i kombination med den data som erhölls från intervjuer och dokumentstudier. 
Resultatet av beräkningarna är det som har gett analysunderlaget för frågeställning två.  

2.8 Dataanalys 
Hur studiens olika delar har kopplats till varandra och hur de utgör dataanalysen illustreras i Figur 5. 
Litteraturstudier och intervjuer användes för att besvara båda frågeställningarna men innehållet i dessa 
skiljer sig. Figuren illustrerar också hur första frågeställningen har gett underlag för litteraturstudierna 
som har krävts för att besvara andra frågeställningen. 

 

Figur 5 - Dataanalys 
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Dataanalysen för första frågeställningen har gjorts genom att jämföra data från intervjuer beträffande 
fallföretagets planeringsmiljö med de lagerstyrningsmetoder som har studerats i litteraturstudien. 
Planeringsmiljön som framgår i datainsamlingen har matchats med de lagerstyrningsmetoder som 
teorierna från litteraturstudien påstår vara passande. Detta har resulterat i att besvara vilka 
lagerstyrningsmetoder som kan användas vid säsongsvarierad efterfrågan.  

Dataanalys för andra frågeställningen har gjorts genom att analysera utfallet på totalkostnaden av de 
lagerstyrningsmetoder som fastställts i första frågeställningen, jämfört med den nuvarande 
totalkostnaden hos fallföretaget. Den nuvarande totalkostnaden är ett resultat av icke teoretiskt 
grundade lagerstyrningsmetoder. Vid intervjuer och dokumentstudier samlades data som påverkar den 
nuvarande totalkostnaden. För att beräkna totalkostnaden med teoretiska lagerstyrningsmetoder 
användes fallföretagets efterfrågedata i de teoretiska formler som litteraturstudien gav. Med de två olika 
totalkostnaderna beräknade har en jämförelse kunnat göras och därmed besvara den andra 
frågeställningen. 

Beräkningar har genomförts i Microsoft Excel för att kunna besvara andra frågeställningen. Två 
antaganden har gjorts vid beräkningarna. Det första antagandet är att efterfrågan är normalfördelad och 
det andra antagandet är att standardavvikelsen är proportionell mot efterfrågans storlek. I Microsoft 
Excel skapades kalkyler med de formler som litteraturstudierna gav. Inmatning av fallföretagets data 
gjordes därefter för de 22 produkter som innefattas i studien. Resultaten sammanställdes i tabeller och 
gav först då underlag för jämförelse. Vissa data som tagits från fallföretaget är konfidentiella. Detta 
innebär att produkternas verkliga efterfrågan och produktvärdet inte har presenterats, utan endast 
resultatet av beräkningarna.  

2.9 Trovärdighet 
Patel & Davidson (2011) definierar god reliabilitet som något som vid flertalet mätningar av ett objekt 
ger likvärdiga resultat. Definitionen stärks även av Yin (2018) som förtydligar att samma studie ska 
kunna utföras av en annan forskare och ge samma resultat. För att stärka reliabiliteten i studiens empiri, 
främst vid intervjun, har båda författarna varit närvarande. Patel & Davidson (2011) beskriver detta som 
ett av flera tillvägagångssätt för att minska risken för missuppfattningar eller feltolkningar. För att öka 
reliabiliteten ytterligare förde en av författarna anteckningar parallellt med intervjun. Patel & Davidson 
(2011) beskriver en metod som bygger på att lagra verkligheten, ofta i bildform eller i form av 
ljudinspelningar. Syftet med detta är att ha möjlighet att flera gånger se eller höra samma sak och 
därmed garantera samförstånd (Yin, 2018). Att uppnå samförstånd har i studien säkerställts genom att 
författarna, mellan intervjutillfällena, förberett frågor som kräver förtydligande och påståenden som 
kräver bekräftelse eller förnekelse. Dokumentstudiernas trovärdighet anses hög eftersom all efterfrågan 
som finns tillgänglig hos fallföretaget har använts. 

För att bedöma validiteten i studien har Patel & Davidsons (2011, s. 102) definition av begreppet använts, 
“att vi undersöker det vi avser att undersöka”. Innehållsvaliditet innebär att de delar som verktyg är 
baserade på är tagna från litteraturstudier (Patel & Davidson, 2011). Kopplat till studien, är 
lagerstyrningsmetoderna uppbyggda på parametrarna orderkvantiteter, beställningsintervall och hur 
osäkerhet hanteras. De variabler som ingår i de formler som använts för beräkningar av 
lagerstyrningsmetoder kan hänvisas till dessa tre parametrar. Frågeställningarna är baserade på dessa 
parametrar vilket bidrar till att studien har undersökt det som avses undersökas. Validiteten har höjts 
genom att iterativt göra kontroller av arbetet för att klargöra att studiens syfte följts. Detta har gjorts 
genom att rapporten granskats av skolans handledare och av författarna. Seminarium och opponeringar 
med andra studenter har också varit bidragande till att kontrollera och bibehålla validiteten. 

Yin (2018) förklarar även intern och extern validitet. Intern validitet innebär att kunna förklara varför 
händelser sker och hur de kan relateras till andra faktorer. I studien har intern validitet hanterats genom 
att resultatet av lagerstyrningsmetoder brutits ned och variabler i de formler som använts har 
analyserats. Extern validitet innebär hur väl resultatet från studien kan generaliseras (Yin, 2018). Det 
specifika inom lagerstyrning studien fokuserat på är säsongsvarierad efterfrågan. Då detta gjordes med 
ett fallföretags data involveras många andra faktorer vilka nödvändigtvis inte behöver karaktäriseras av 
säsongsvariationen, utan kan vara branschspecifika, bero på företagets storlek och omsättning eller på 
produkternas karaktär. Detta begränsar externa validiteten men studien anses ändå kunna generaliseras 
för organisationer med liknande planeringsmiljöer.
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3 Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel beskrivs den teori som analysen kommer att bygga på. Teorierna i kapitlet behandlar 
prognostisering, säkerhetslager, lagerstyrningsmetoder, ordersärkostnad och lagerföringskostnad.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Nedan beskrivs vilka teorier som har använts för att besvara studiens frågeställningar. Figur 6 illustrerar 
kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd teori. 

 

Figur 6 - Koppling mellan frågeställningar och teori 

Teorier för att besvara första frågeställningen har innefattat vilka typer av lagerstyrningsmetoder som 
finns tillgängliga att använda. Det har därför gjorts en grundläggande överskådning av metoder för att 
bestämma orderkvantitet, beställningsintervall och hantera osäkerheter. Sådana metoder innefattar 
prognostisering, olika typer av säkerhetslager och materialstyrningsmetoder. 

Andra frågeställningen bygger, som nämnt tidigare, på svaret från första frågeställningen. De metoder 
som där väljs vidare för studien har fördjupats för att kunna testas med fallföretagets data i analysen. 
Det innebar att även här behövdes teorier angående bestämning av orderkvantiteter, 
beställningsintervall och hantering av osäkerhet. Skillnaden var att specifika lagerstyrningsmetoder och 
dess formler och variabler studerats mer djupgående. För studien har det inneburit formler för 
prognostisering utifrån extrapolering, säkerhetslagerdimensionering baserat på cykelservice samt 
orderkvantiteter och beställningsintervall i periodbeställningssystem. 

Nedan följer använda metoder och modeller i studien. De innefattar metoder för att bestämma 
orderkvantitet, avgöra beställningsintervall samt hantera osäkerhet. Även ordersärkostnad och 
lagerföringskostnad, vilka ingår i beräkning av totalkostnad, har en inverkan på ovan tre parametrar 
varför de också är en del i detta kapitel. Teorierna i kapitlet används för att besvara båda 
frågeställningarna och separeras inte från varandra. De formler som presenteras syftar till att användas 
för beräkningar som krävs för att besvara frågeställning två.  

3.2 Prognostisering 
För att möta framtida behov måste företag kunna kontrollera sina materialflöden och försäkra sig om 
att rätt produkter finns i lager vid rätt tidpunkt. Det kan underlättas med hjälp av prognostisering 
(Jonsson & Mattsson, 2016). Thomopoulos (2015) påpekar den höga relevansen av prognoser för lager 
då de till stor del avgör hur lagernivåerna bestäms. Wieser, Perret & Jaffeux (2012) beskriver vikten av 
prognostisering och menar att om det används på rätt sätt kan det ge en positiv effekt på företagets 
prestation. En kvantitativ prognos beräknas och kallas projektion om den gör så från efterfrågehistorik. 
Detta kallas även att extrapolera och går ut på att ett medelvärde beräknas utifrån kända data. Detta är 
ett av de vanligaste sätten att prognostisera på (Thomopoulos, 2015). De mönster som prognostisering 
vanligtvis utgår efter är basnivå, trend och säsong (Wikner, 2018a). Basnivå är genomsnittlig efterfrågan 
över en period och trend innebär ett mönster i efterfrågan av uppåtgående eller nedåtgående riktning 
(Jonsson & Mattsson, 2016). 



Teoretiskt ramverk 

 12 

Säsong innebär en systematisk variation genom att ett återkommande mönster kan identifieras över 
tidsperioder. Säsongsindex (𝑠"#) används vid prognoser för att visa hur medelefterfrågan över 
prognosperioden fördelas (Mattsson, 2017). Enligt Formel 1 (Mattsson, 2017) beräknas säsongsindex: 

Formel 1 

𝑠"# =
𝐸#

𝐸&'(')
 

 
där 𝐸#	är historisk efterfrågan för en period och 𝐸&'(') är medelefterfrågan över åren. Extrapolering är 
en metod som kan utgå från medelvärdet av efterfrågan från ett valt antal perioder bakåt. Ju fler perioder 
som används, desto stabilare blir prognosen mot standardavvikelser (Jonsson, 2008). Genom att 
använda metoden ges ett medelvärde baserat på efterfrågan. Detta medelvärde motsvarar basnivån för 
prognosen (Olhager, 2013). Formel 2 (Thomopoulos, 2015) används för att ta fram en prognos utifrån 
extrapolering och lyder:  

Formel 2 

𝐹# =
𝐸# + 𝐸#-. + 𝐸#-/ +⋯+ 𝐸#-1

𝑛  

 
där 𝐹# är beräknad prognos för en period. Tillsammans ger säsongsindex och prognos en säsongsmodell 
för prognostisering vilket görs enligt Formel 3 (Olhager, 2013): 

Formel 3 

𝐹"# = 	𝐹# ∙ 	𝑠" 
 
𝐹"# är den slutgiltiga prognosen med säsongsindex för en period. En prognos stämmer sällan exakt 
överens med verkligheten (Oskarsson et al., 2006). Vid prognostisering behövs, utöver uppskattning av 
framtida efterfrågan, en uppfattning om de avvikelser som kommer uppstå mellan verklig efterfrågan 
och prognos (Thomopoulos, 2015). En periods prognosfel beräknas med Formel 4 (Olhager, 2013):  

Formel 4 

𝐹𝐸# 	= 	 |𝐸# 	−	𝐹#| 
 
där 𝐹𝐸#	 är prognosfelet för en period. Detta används för att beräkna medelabsolutfelet (𝑀𝐴𝐷) vilket 
beräknas enligt Formel 5 (Olhager, 2013). 

Formel 5 

𝑀𝐴𝐷 = .
1
∑ 𝐹𝐸#1
#:.  

 
𝑀𝐴𝐷 beskrivs som lättare än standardavvikelse att beräkna och kan användas för att få ett ungefärligt 
värde för standardavvikelsen (Olhager, 2013). Standardavvikelsen motsvarar osäkerheten som 
säkerhetslager skall skydda mot (Jonsson & Mattsson, 2016). Från 𝑀𝐴𝐷 beräknas standardavvikelsen 
genom att multiplicera med 1,25 enligt Formel 6 (Olhager, 2013):  

Formel 6 

𝜎# ≈ 	𝑀𝐴𝐷# ∙ 1,25 
 
där 𝜎# är standardavvikelsen för en period och 𝑀𝐴𝐷# är medelabsolutfelet för samma period.  
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För att med säkerhetslager hantera osäkerheter vid säsong krävs också information gällande mönstret i 
efterfrågan, vilket ges av säsongsindex för de olika perioderna över året (Mattsson, 2017). För att hantera 
osäkerheten mer korrekt kan standardavvikelsen justeras genom att multipliceras med säsongsindex 
(Mattsson, 2017). Detta görs på antagandet att standardavvikelsens storlek är proportionell mot 
efterfrågans storlek. Detta görs enligt Formel 7 där	𝜎"# är standardavvikelsen för en period med avseende 
på säsongen. 

Formel 7 

𝜎"# = 𝜎# ∙ 𝑠"# 

3.3 Säkerhetslager 
Det finns flera typer av störningar som kan uppstå i samband med lager som skapar osäkerhet angående 
om rätt kvantitet kan levereras i rätt tid till kunder. Sådan osäkerhet kan vara leveransförseningar från 
leverantörer eller att de kvantiteter som levereras är felaktiga, men framförallt finns en osäkerhet i hur 
stor efterfrågan för en framtida period kommer vara (Jonsson & Mattsson, 2016). Ett säkerhetslager 
används för att skydda mot sådana typer av osäkerheter, genom att ”gardera mot brist i lagret under 
ledtiden” (Lumsden, 2012, s. 328). Att avgöra hur stor volym säkerhetslager ska hålla kan göras på flera 
sätt. Grunden dimensionering av säkerhetslager bygger på är att väga lagerföringskostnader för 
säkerhetslager mot bristkostnader (Toomey, 2000). Bristkostnad är en kostnad som brister i lager 
medför, till exempel i form utebliven försäljning eller sänkta priser genom good-will (Lumsden, 2012). 
Bristkostnader används dock sällan för säkerhetslagerdimensionering då de är svåra att definiera 
(Storhagen, 2018) och att förutse (Oskarsson et al., 2006) och beror mycket på situationen (Jonsson, 
2008). Ett mer konkret sätt är att beräkna det är utifrån en bestämd servicenivå (Axsäter, 1991). De 
vanligaste metoderna för säkerhetslagerdimensionering är uppskattning, förhållande till efterfrågan, 
utryckt i tid eller vald servicenivå (Jonsson, 2008; Jonsson & Mattsson, 2016) 

Att uppskatta säkerhetslager innebär att lagernivån bestäms baserat på erfarenhet (Jonsson & Mattsson, 
2016). Metoden är mest lämplig då efterfrågedata eller systemstöd saknas, men kommer sällan ge bättre 
utfall än övriga metoder som kräver beräkningar (Mattsson, 2017). Metoden kräver även att ändringar 
måste ske manuellt i systemen som används (Jonsson & Mattsson, 2016).  

Säkerhetslager baserat på efterfrågan går ut på att dimensionera säkerhetslager utifrån 
medelefterfrågan som förekommer under perioden (Jonsson & Mattsson, 2016) och vanligtvis uttryckt 
i procent (Jonsson, 2008). Att sätta säkerhetslager i proportion mot efterfrågan är det lättaste sättet att 
beräkna säkerhetslager (Storhagen, 2018). Skillnaden från det uppskattade lagret är att här planeras 
lagret täcka behovet för en viss tid framåt. Detta gör att denna metod är mer systematisk och har en mer 
logisk grund (Mattsson, 2017). En fördel med detta tillvägagångssätt är att den enda information som 
behövs är efterfrågan (Mattsson, 2017). En annan fördel är att de olika produkterna kan differentieras 
beroende på grupper och klasser (Jonsson & Mattsson, 2016). Metoden hanterar dock inte variationer i 
efterfrågan eller prognosfel. Metoden kan användas på flera sätt, till exempel genom att dimensionera 
utifrån efterfrågan under ledtiden (Jonsson, 2008). Ett annat sätt som bygger på en liknande princip är 
att uttrycka säkerhetslager som tid. Medelefterfrågan används då för att bestämma hur lång period 
säkerhetslager skall täcka (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Det går även beräkna säkerhetslager med avseende på den servicenivå som önskas hållas mot 
marknaden. Både Axsäter (1991) och Olhager (2013) påpekar att säkerhetslager bör bestämmas baserat 
på bristkostnader eller servicenivå. Som nämnt tidigare är bristkostnader svårhanterat och servicenivå 
är därmed mer rekommenderat att använda (Olhager, 2013; Waters, 2003). Att bestämma 
säkerhetslager baserat på servicenivå innebär att beräkna lagernivån med avseende på leveransförmåga 
mot marknaden (Mattsson, 2017). Ett av de två vanligaste sätten att göra det på är cykelservice, eller 
SERV1, och innebär ”sannolikhet att inte få brist under en ordercykel” (Axsäter, 1991, s. 68). Metoden 
kräver information om standardavvikelser, ledtider och önskad servicenivå. Detta då säkerhetslager inte 
är till för att skydda mot efterfrågan, utan mot avvikelser i efterfrågan i förhållande till prognosen (Wild, 
2002). Metoden passar för återförsäljare som säljer produkter i styck och med ett affärssystem som 
stödjer funktionen kan säkerhetslager uppdateras i princip automatiskt (Mattsson, 2017). En nackdel 
med metoden är att den inte tar hänsyn till kvantiteterna i bristerna eller hur länge varje brist varar. 
Den andra metoden som bygger på servicenivå är fyllnadsgradsservice, eller SERV2, och innebär ”andel 
av efterfrågan som kan hämtas direkt från lager” (Axsäter, 1991, s. 68). Samma variabler som för 
cykelservice ingår i denna metod men här tas även hänsyn till orderkvantiteter och kräver en extra 
beräkning för att avgöra säkerhetslagrets storlek (Jonsson & Mattsson, 2016). En nackdel med metoden 
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är att den inte säger något om antalet bristtillfällen per år utan istället hur mycket som förväntas att 
missas (Mattsson, 2017). 

För att dimensionera säkerhetslager med avseende på vald servicenivå via cykelservicemetoden behövs, 
utöver efterfrågans standardavvikelse, även information om ledtider och servicenivån som en 
procentenhet. Servicenivån ger en säkerhetsfaktor vilken antingen kan erhållas från Bilaga 1 eller genom 
att använda funktionen NORMSINV(SERV1) i ett Exceldokument, om efterfrågans standardavvikelsen 
är eller antas vara normalfördelad (Jonsson & Mattsson, 2016). Säkerhetsfaktorn gör att 
lagerföringskostnaden för säkerhetslager ökar exponentiellt när servicenivån närmar sig 100%, 
(Mattsson, 2017). 

För beräkning av säkerhetslager med viss materialstyrningsmetod, periodbeställningssystem, behövs 
även beställningsintervall, I, tas i beaktning och behandlas på samma sätt som ledtiden. Därför adderas 
detta till ledtiden i beräkningen (Mattsson, 2017). Med Formel 8 (Mattsson, 2017) dimensioneras 
säkerhetslager (SL):  

Formel 8 

𝑆𝐿 = 𝑘 ∙ 𝜎"# ∙ √𝐿𝑇 + 𝐼 

där k avser säkerhetsfaktorn vilken erhållits på något av ovan nämnda sätt. Med alla variabler i 
kombination beaktas den förväntade osäkerheten under ledtiden i samband med den erbjudna 
servicenivån. LT innebär ledtiden för produkten. 

3.4 Materialstyrningsmetoder 
Lager är en tillgång som medför kostnad i väntan på att lagerhållna produkter blir sålda (Axsäter, 1991; 
Jonsson & Mattsson, 2016). För att minska kostnader men samtidigt hålla en bra servicenivå krävs 
effektiv lagerstyrning (Axsäter, 2006) och en balans mellan lagernivåer och önskad servicenivå (Shin, 
Ennis, & Spurlin, 2015). Det finns en koppling mellan lagerstyrning, lönsamhet och företagets storlek. 
Företag som har effektiv lagerstyrning tenderar att öka sin lönsamhet, något som har visat sig ge större 
effekt i små företag (Shin et al., 2015). Effektiv lagerstyrning definieras som positiva resultat på 
ekonomiska mätetal (Jonsson & Mattsson, 2016). Orderkvantiteter och beställningsintervall är i hög 
grad beroende av varandra. Oskarssons et al. (2006) kategorisering av orderkvantitet och 
beställningsintervall, vilken presenteras mer detaljerat nedan i Figur 7, har använts som grund för 
materialstyrningsmetoder. 

 

Figur 7 - Indelning av materialstyrningsmetoder efter beställningsintervall och orderkvantitet. Baserad på 
Oskarsson, Aronsson & Ekdahls (2006) figur 8.1 

De fyra fälten i Figur 7 visar på en grov kategorisering av hur beställningar kan ske. Inom dessa 
kategorier finns dessutom flertalet metoder som baseras på olika filosofier att styra lager på. De passar 
därmed olika planeringsmiljöer och nedan presenteras de mest grundläggande av dessa metoder. 
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3.4.1 Fast orderkvantitet – Fast beställningsintervall 
Det här tillvägagångssättet bygger på att beställningarna alltid innefattar samma kvantitet och att 
tidsintervallet mellan beställningarna alltid är samma. Detta är i de flesta situationer inte tillämpbart då 
det i princip innebär att efterfrågan måste vara helt fast och helt känd. Därmed anses tillvägagångssättet 
olämpligt. (Oskarsson et al., 2006) 

3.4.2 Fast orderkvantitet – Varierande beställningsintervall 
Även här är kvantiteten, oavsett tillfälle, alltid samma. Skillnaden från ovan tillvägagångssätt är att tiden 
mellan beställningar varierar och beror på hur lagerutvecklingen ser ut. Hur orderkvantiteter och 
beställningsintervall fastställs kan variera men den vanligaste kombinationen är att använda 
Wilsonformeln, eller kvadratrotsformeln som den också benämns (Axsäter, 1991; Jonsson & Mattsson, 
2016), tillsammans med ett beställningspunktsystem (Oskarsson et al., 2006). 
 
Wilsonformeln bygger på att ta fram den mest ekonomiska orderkvantiteten (Harris, 2014). Den erhålls 
genom att hålla totalkostnaden så låg som möjligt, vilken beror på lagerföringskostnader och 
ordersärkostnader, varför dessa därmed bör minimeras (Roach, 2005; Taleizadeh & Dehkordi, 2017).  
Ytterligare förutsättningar för att formeln ska vara användbar menar Axsäter (1991) och Roach (2005) 
är att efterfrågan är jämn och återkommande.  
 
Vid användning av beställningspunktsystem varierar intervallet mellan beställningar och beror på 
lagerutvecklingen (Jonsson & Mattsson, 2016). Systemet bygger på att det finns en punkt och när 
lagernivån når denna punkt indikeras att en beställning ska ske (Babaï, Syntetos, Dallery, & 
Nikolopoulos, 2009). Vid punkten innefattas lagernivån av säkerhetslagrets storlek samt förväntad 
förbrukning under ledtid (Jonsson, 2008). 

3.4.3 Varierande orderkvantitet – Fast beställningsintervall 
I detta fall varierar orderkvantiteten beroende på hur lagerutvecklingen ser ut. Kvantiteten kan 
bestämmas utefter en återfyllnadsnivå eller med hjälp av prognoser. Tiden mellan beställningar är 
istället fast och bestäms med täcktidsplanering (Oskarsson et al., 2006) eller genom att bestämma ett 
inspektionsintervall som motsvarar tiden mellan beställningar (Mattsson, 2017). En metod som bygger 
på varierande orderkvantitet och fast beställningsintervall är periodbeställningssystem. 
Periodbeställning används till fördel när flertalet produkter anskaffas från samma leverantör. Genom 
att låta dessa produkter samlevereras kan ordersärkostnaderna hållas lägre (Jonsson & Mattsson, 2016). 
Enligt Mattsson (2017) används periodbeställningssystem även med fördel för materialstyrning 
innefattande produkter som lagerförs och planeras att säljas.  

Återfyllnadsnivån innebär en bestämd lagernivå dit varje beställning ska nå upp. Utgångspunkten för 
orderkvantiteten är alltså att ta hänsyn till nuvarande lagersaldo och utefter det beställa en kvantitet 
som når återfyllnadsnivån, därav den eventuella varierande orderkvantiteten (Oskarsson et al., 2006). 
Som alternativ till den bestämda återfyllnadsnivån kan orderkvantiteten även beräknas utifrån de 
prognoser som tagits fram. Det som då måste beaktas är hur mycket som prognostiserats att säljas under 
täcktiden (Oskarsson et al. 2006), det vill säga tiden som det aktuella lagersaldot förväntas räcka 
(Jonsson & Mattsson, 2016; Storhagen, 2018). De variabler som ingår i beräkning av återfyllnadsnivå är 
efterfrågan, ledtid, samt beställningsintervall. Formeln för återfyllnadsnivån (ÅF) presenteras med 
Formel 9 (Mattsson, 2017): 

Formel 9 

Å𝐹 =	𝐸# ∙ (𝐿𝑇 + 𝐼) + 	𝑆𝐿 

Vid varje beställningstillfälle kommer lagret fyllas upp till en nivå vilken motsvarar samma kvantitet 
som efterfrågan under ledtid och beställningsintervall, samt kvantiteten för säkerhetslagret.  
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Täcktidsplanering är en metod för att styra material och planera materialbehov för en given tid framåt 
(Jonsson & Mattsson, 2016; Segerstedt, 2017). Utgångspunkten är att använda en tidigare beräknad 
orderkvantitet, ofta den ekonomiska orderkvantiteten, för att beräkna hur många perioder framåt som 
kan täckas. Genom att dividera den ekonomiska orderkvantiteten med historisk medelefterfrågan från 
förgående år erhålls täcktiden, det vill säga med vilket intervall beställningarna återkommer (Oskarsson 
et al., 2006). Det går även att bestämma tiden mellan beställningar utifrån ett inspektionsintervall som 
bestäms utan någon bakomliggande beräkning. Det betyder att en beställning görs återkommande med 
till exempel en dag, en vecka eller en månads intervall vilket i många fall kan vara en fördel. (Mattsson, 
2017) 

3.4.4 Varierande orderkvantitet – Varierande beställningsintervall 
Oskarsson et al. (2006) utgår här ifrån två olika metoder. Metoderna är Silver & Meal samt Wagner & 
Whitin och båda karaktäriseras av varierande orderkvantiteter och varierande beställningsintervall. 

Wikner (2018b) beskriver Silver & Meal som en avvägning mellan ordersärkostnad och 
lagerföringskostnad. Antal framtida perioder att försörja bestäms utifrån det som ger lägst totalkostnad 
utspritt över de perioder som ska täckas (Ho, Chang, & Solis, 2006; Wikner, 2018b). Den är användbar 
i fall där efterfrågan är varierande (Axsäter, 1991). Silver & Meal genererar ofta låg totalkostnad, och är 
relativt simpel att tillämpa, men ger inte alltid den mest gynnsamma lösningen (Oskarsson et al., 2006).  

Även vid användning av Wagner & Whitin görs en avvägning mellan ordersärkostnad och 
lagerföringskostnad för att ta fram den lägsta kostnaden för en beställning. Skillnaden mellan Silver & 
Meal och Wagner & Whitin är att den sistnämnda innefattar mer komplicerade och tidskrävande 
beräkningar (Oskarsson et al., 2006) och utfallet blir därmed en mer optimerad totalkostnad (Axsäter, 
1991; Degraeve, Roodhoft, & van Doveren, 2005). Ytterligare en förutsättning för Wagner & Whitin-
metoden är att efterfrågan är, inte bara är varierande, utan även känd (Axsäter, 1991).  

3.5 Ordersärkostnad 
Ordersärkostnad är en kostnad helt oberoende av orderkvantiteten. Den varierar istället med antal order 
som läggs (Jonsson & Mattsson, 2016) och utgörs till exempel av transportkostnader, kostnader för 
materialhantering och administrativa kostnader för att lägga en order (Axsäter, 2006). Att uppskatta 
ordersärkostnader för inköpsprodukter kan enligt Mattsson (2017) göras med metoden 
medelordersärkostnader. Medelordersärkostnader tar hänsyn till både fasta och rörliga kostnader. 
Fasta kostnader kan innefatta leverantörsval och rörliga kostnader kan kopplas till antalet order som 
läggs per år. Den här metoden ger något hög ordersärkostnad men är samtidigt enkel att beräkna. 
Mattsson (2017, s. 2, modul B11) beskriver arbetsgången som följande: 
 

1. ”Beräkna eller uppskatta de totala årliga särkostnaderna för inköps- och 
godsmottagningsverksamheten under kommande år”. 
 

2. ”Uppskatta antalet inköpsorderrader under kommande år”. 
 

3. ”Dividera de beräknade årliga särkostnaderna med beräknat antal inköpsorderrader. Det 
erhållna värdet representerar den uppskattade ordersärkostnaden för kommande år”  
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3.6 Lagerföringskostnad 
Lagerföringskostnaden beror på lagervolymen och förändras kontinuerligt med denna (Axsäter, 2006). 
Det är en kostnad kopplad fysiska produkter i lager (Oskarsson et al., 2006). De kostnader Oskarsson et 
al. (2006) menar ingår i lagerföringskostnader är riskkostnader samt kostnader för kapitalbindning. 
Riskkostnaden ökar i samband med lagervolymen eftersom högre lager medför högre risk. Likaså ökar 
kapitalbindningskostnaden i samband med volymen då fler produkter i lager innebär mer pengar som 
hade kunnat investeras i andra syften (Jonsson & Mattsson, 2016). Lagerföringskostnaden beräknas 
med Formel 10 (Oskarsson et al., 2006): 

Formel 10 

𝐾K = 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎	 ∙ 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

där 𝐾K är lagerföringskostnaden. Lagerräntan är en procentsats som avser den årliga särkostnaden av 
det genomsnittliga lagervärdet (Jonsson & Mattsson, 2016). Medellagervärde är det genomsnittliga 
värde som lagret uppskattas ha.  

Lagerräntan räknas ut enligt Formel 11 (Oskarsson et al., 2006): 

Formel 11 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 + 𝐹ö𝑟𝑠ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 +
Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎	𝑟𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟	𝑝𝑒𝑟	å𝑟

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡  

där kalkylräntan innebär den avkastning som det bundna kapitalet förväntas ge. Försäkringspremie, i 
procent av lagervärdet, innebär den kostnad som är kopplad till att försäkra lagret (Piasecki, 2001). 
Tillsammans utgör summan av ordersärkostnad och lagerföringskostnad en totalkostnad (Oskarsson et 
al., 2006)  
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4 Empiri 
I detta kapitel introduceras den empiri som samlats in i studien. Först presenteras empiri som 
förklarar planeringsmiljön fallföretaget arbetar i, vilket används för att besvara första 
frågeställningen. Därefter presenteras de test som ger analysunderlag för andra frågeställningen. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallföretaget studien har genomförts med är en återförsäljare av produkter för marktäckning och 
inredning. Utöver fallföretagets centrallager finns fem butiker utspridda på olika orter i landet. 
Fallföretagets slutkunder är främst privatpersoner men en mindre del av omsättningen utgörs även av 
B2B-försäljning, där kunderna är återförsäljare inom byggbranschen. 

4.2 Planeringsmiljö 
Data angående planeringsmiljön hos fallföretaget beskrivs nedan vilken har samlats via intervju och 
dokumentstudier. 

4.2.1 Intervju 
I nuläget används inga teoretiska lagerstyrningsmetoder. Orderkvantiteter, beställningsintervall samt 
gardering mot osäkerhet görs uppskattningsvis och vid slumpmässiga tillfällen. Anledningen till detta 
är att det saknas teoretisk kunskap inom lagerstyrning samtidigt som fallföretagets affärssystem inte 
stödjer dessa funktioner. Det görs i nuläget inga beräkningar på hur mycket lagret kostar per år eftersom 
det inte anses vara nödvändigt av fallföretaget. Ingen lagerstatistik sammanställs eller följs upp i 
nuläget. Beställningar innefattar vid samtliga leveranser fulla lastbilar eftersom produkterna är tunga 
och transporterna därmed maximeras utifrån de viktrestriktioner som finns. Lastbilarna fylls inte av 
enbart en produktvariant utan transporter till centrallagret innehåller i samtliga fall flera 
produktvarianter. Produkterna är av lika karaktär och används av slutkunden i lika syften, vilket medför 
att även efterfrågemönstren är lika. I Tabell 3 sammanfattas den grundläggande empirin vilken samlats 
via intervjuer för första frågeställningen. 

Tabell 3 - Empiri för frågeställning ett 

Orderkvantitet Uppskattas 
Beställningsintervall Uppskattas 
Säkerhetslager Uppskattas 
Affärssystem Bristfälligt 
Lagerstatistik Följs ej upp 

Transporter Begränsas av viktrestriktioner, 
Samleverans 

 
Fallföretaget har en tydligt säsongsvarierad efterfrågan där månaderna april till september utgör 
högsäsongen med högst försäljning i månaderna maj och juni. Oktober till mars utgör lågsäsongen. 
Efterfrågan i respektive säsong är inte jämn eller känd utan varierar mellan månaderna, vilket försvårar 
planeringen. Årlig efterfrågan förväntas heller inte öka för de 22 produkterna de kommande åren. 
Ledtiden från leverantören är en vecka för samtliga produkter och beställningar sker i snitt två gånger i 
veckan. Servicenivån fallföretaget håller i nuläget uppskattades vara cirka 80% i snitt för alla produkter 
och har inte beräknat några bristkostnader vid lagerbrist. Medellagervärdet på de studerade 
produkterna i centrallagret under högsäsong och lågsäsong erhölls i den tredje intervjun. Detta värde är 
konfidentiellt och har därför normaliserats i Tabell 4. Ordersärkostnaden fanns sedan tidigare inte 
beräknad. Därför har den, tillsammans med fallföretagets VD och lagerchef, diskuterats och uppskattats. 
Beräkningen finns presenterad i kapitel 4.3. Fallföretaget uppskattar kalkylräntan till 6%. 
Försäkringskostnaderna är försumbara eftersom produkterna inte anses vara stöldbenägna. Övriga 
riskkostnader i förhållande till medellagervärdet uppskattas därmed också vara små eftersom svinn eller 
inkurans sällan inträffar. Fallföretaget uppskattar dessa övriga riskkostnader till cirka 1 % av 
medellagervärdet. I Tabell 4 sammanfattas den grundläggande empirin som samlats via intervjuer för 
frågeställning två. 
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Tabell 4 - Empiri för frågeställning två 

Servicenivå 80% 
Medellagervärde högsäsong 1 000 000 kr 
Medellagervärde lågsäsong 357 000 kr 
Ordersärkostnad 58 000 kr/år 
Kalkylränta 6% 
Försäkringskostnader 0% 
Övriga riskkostnader 1% 
Ledtid 7 dagar 
Beställningsintervall 2 ggr/vecka 

 

4.2.2 Dokumentstudier 
Empirin samlad via dokumentstudier för den första frågeställningen har enbart innefattats av att 
identifiera säsongsmönstret. Det som studerades var fallföretagets lagerstatistik i form av alla 
utleveranser de senaste fyra åren för de 22 studerade produkterna. Datan sammanställdes och 
säsongsvariationen illustreras med hjälp av Figur 8. Den lodräta axeln motsvarar antal produkter i 
procent av den månad som hade högst försäljning och den vågräta axeln visar månaderna över de fyra 
åren. Statistik längre tillbaka fanns inte tillgänglig i affärssystemet.  

 

Figur 8 - Efterfrågan över fyra år 

4.3 Test 
I följande del har fallföretagets efterfrågedata använts i de formler som definierades i teoretiska 
ramverket för att beräkna ordersärkostnaden, lagerföringskostnad, prognostisera, beräkna 
lagerstyrningsmetod och säkerhetslagerdimensionera. De lagerstyrningsmetoder som valts för testet är 
periodbeställningssystem och säkerhetslagerdimensionering enligt cykelservicemetoden. Motivering 
bakom dessa val ges i kapitel 5.1. Efterfrågedatan är konfidentiell och därför har endast resultatet av 
formlerna presenterats.  
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4.3.1 Prognostisering 
Prognostiseringen har genomförts i den ordning som följer i teoretiska ramverket genom att först 
bestämma säsongsindex över årets månader. Medelvärdet av efterfrågan för respektive månad över de 
fyra åren dividerades med det totala medelvärdet för försäljningen över alla år. Detta gjordes för varje 
produkt enligt Formel 1. Det resulterade i säsongsindex för 12 månader för 22 stycken produkter, där 
alla hade likartade mönster i efterfrågan. Av praktiska skäl vid utnyttjandet av indexen har ett 
gemensamt säsongsindex beräknats för alla produkter genom att beräkna medelvärdet för varje månads 
säsongsindex. En normalisering av efterfrågans fördelning presenteras i Tabell 5 vilken visar hur den 
historiska efterfrågan är fördelad i styck per månad gemensamt för alla produkter. 

Tabell 5 – Normaliserad efterfrågedata 

jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec 

200 700 5400 17 000 20 600 23 700 16 800 13 400 11 400 8700 4300 500 
 
Vidare har extrapolering, Formel 2, använts vilket motsvarar en basnivå för prognosen. Den slutgiltiga 
prognosen för kommande period gjordes till sist genom att multiplicera månadens säsongsindex med 
den extrapolerade prognosen för gällande period enligt Formel 3.  

4.3.2 Säkerhetslagerdimensionering 
Beräkning av säkerhetslager för produkterna har sin grund i de prognoser som tagits fram. 
Standardavvikelsen säkerhetslagret ska skydda mot har tagits fram genom att avgöra prognosfelen i 
varje månad för respektive produkt. För att avgöra prognosfelet gjordes en prognos för varje månad i 
2018 baserat på de tre föregående årens efterfrågan enligt samma prognostiseringsmetod som beskrivits 
ovan. Eftersom 2018 års efterfrågan numera är känt bestämdes prognosfelen i Formel 4 genom att 
beräkna absolutbeloppet av skillnaden mellan prognosen och utfallet. MAD, vilken är summan av 
prognosfelen dividerat med antalet perioder, Formel 5, användes sedan för att ge en standardavvikelse 
för varje produkt enligt Formel 6. Standardavvikelserna har multiplicerats med respektive säsongsindex 
enligt Formel 7 och resulterat i en standardavvikelse anpassad efter säsongen. Säkerhetslagrets kvantitet 
för varje månad bestämdes sedan med Formel 8 och resulterade i nya säkerhetslagernivåer. 

4.3.3 Materialstyrningsmetod 
Periodbeställningssystemet beräknades enligt Formel 9, där ledtid och beställningsintervall för samtliga 
produkter var samma; sju dagars ledtid respektive beställning var tredje dag. Ledtiden erhölls i den 
tredje intervjun och beställningsintervallet beräknades genom att dividera antal arbetsdagar per vecka 
med hur många gånger i veckan beställningar sker i nuläget. Detta gav ett beställningsintervall på 2,5 
dagar och avrundades därför till tre dagar av praktiska skäl. Efterfrågan i Formel 9 motsvaras av 
respektive månads prognos. 
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4.3.4 Ordersärkostnad 
Ordersärkostnaden innefattar kostnader för administrativ- och fysisk orderhantering. Det totala antalet 
inköp från den studerade leverantören har uppskattats till två gånger i veckan vilket, med 48 
arbetsveckor inräknat, resulterat i 96 stycken inköpsorderrader per år. Ordersärkostnaden har 
avrundats till 600 kr/order. Uppskattningen presenteras i  

Tabell 6. Eftersom beställningsintervallet är oförändrat i periodbeställningssystemet jämfört med 
tidigare lagerstyrning kommer ordersärkostnaden inte förändras med de teoretiska 
lagerstyrningsmetoderna.  

Tabell 6 - Uppskattad ordersärkostnad 

Uppskattad årlig 
särkostnad för inköp 
och godsmottagning 

(A) 

58 000 kr 

Uppskattat antal 
inköpsorderrader till 

centrallagret för 2019 
(B) 

96 st 

Ordersärkostnad (A/B) 604,17 kr/order 
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4.3.5 Lagerföringskostnad 
Kalkylränta, försäkringspremie och övriga riskkostnader erhölls i den tredje intervjun och har resulterat 
i en lagerränta på 7% efter beräkning enligt Formel 11. Lagervärdet för hög- och lågsäsong har också 
erhållits från den tredje intervjun. Detta värde har sedan använts i Formel 10 tillsammans med 
lagerräntan för att beräkna lagerföringskostnaden utan teoretiska lagerstyrningsmetoder. 
Ordersärkostnaden har sedan adderats till lagerföringskostnaden och resulterat i totalkostnaden utan 
teoretiska lagerstyrningsmetoder. Lagervärdet med teoretiska lagerstyrningsmetoder har beräknats 
utifrån återfyllnadsnivåerna. Återfyllnadsnivåerna har här antagits vara de nivåer som lagret normalt 
kommer att hålla. Dessa nivåer har på så vis, tillsammans med värdet för respektive produkt, använts 
för att beräkna medellagervärdet under hög- och lågsäsong. Medellagervärdet har i nästa steg 
multiplicerats med lagerräntan enligt Formel 10 och resulterat i en ny lagerföringskostnad. På samma 
sätt som innan har ordersärkostnaden adderats till lagerföringskostnaden och resulterat i en ny 
totalkostnad. Då ordersärkostnaden inte förändras för studien motsvarar skillnaden i totalkostnad 
samma som skillnaden i lagerföringskostnad. Vid beräkning av lagerföringskostnad har flertalet värden 
på servicenivå testats. Det som presenteras är den procentuella skillnaden i lagerföringskostnad för olika 
servicenivåer jämfört med fallföretagets kostnad för lagerföring utan teoretiska lagerstyrningsmetoder. 
Utfallet av beräkningarna för lagerföringskostnaden presenteras nedan i Tabell 7 och i Tabell 8. 
 
Tabell 7 - Test av lagerföringskostnad i högsäsong 

Högsäsong Procentuell skillnad i 
lagerföringskostnad 

Se
rv

ic
en

iv
å 

80% -25% 
85% -14% 
90% -3% 
95% 16% 
97% 26% 
99% 49% 

 

Tabell 8 - Test av lagerföringskostnad i lågsäsong 

Lågsäsong Procentuell skillnad i 
lagerföringskostnad 

Se
rv

ic
en

iv
å 

80% -62% 
85% -54% 
90% -48% 
95% -39% 
97% -33% 
99% -19% 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med teorin som valts för studien utifrån 
frågeställningarna. Första delen av analysen motiverar valet av de lagerstyrningsmetoder som testas 
utifrån prognostisering, säkerhetslager och materialstyrningsmetod. Den andra delen analyserar 
utfallet av dessa lagerstyrningsmetoder. Andra frågeställningen har analyserats utifrån de variabler 
som ingår i beräkningarna och resulterar i totalkostnaden. 

5.1 Frågeställning 1 
Vilka lagerstyrningsmetoder kan användas vid säsongsvarierad efterfrågan? 

Analys för den första frågeställningen innefattar förklaringar för varför vissa metoder inte är lämpliga 
och motiveringar för de metoder som valts. Från teoretiskt ramverk ges ett antal lagerstyrningsmetoder. 
Med empiri samlad för den första frågeställningen framgår det att fallföretaget inte utnyttjar några 
teoretiska lagerstyrningsmetoder. Enligt Shin et al. (2015) kan lagerstyrningsmetoder användas för att 
uppnå ett bättre ekonomiskt resultat. Avsaknaden av teoretiska lagerstyrningsmetoder beror på att 
kompetensen inte finns tillgänglig hos fallföretaget och att affärssystemet inte stödjer funktionerna. 
Vidare visar både intervjun och dokumentstudierna att efterfrågan på fallföretagets produkter är 
säsongsvarierad och att komplexiteten i planeringen kan öka i samband med detta. För att styra lagret 
utifrån planeringsmiljön måste hänsyn tas till beslut om orderkvantiteter, beställningsintervall och hur 
osäkerheter hanteras (Oskarsson et al., 2006).  

5.1.1 Prognostisering 
Fallföretagets prognoser görs i nuläget uppskattningsvis baserat på erfarenhet. Wieser et al. (2012) 
beskriver vikten av att göra prognoser så sanningsenliga som möjligt. Prognosmetoderna som valts för 
studien har utförts enligt Formel 3 (Olhager, 2013) vilken beskrivs i teoretiskt ramverk. Den 
efterfrågedata som finns att tillgå sträcker sig fyra år tillbaka varför extrapolering, när medelvärde 
beräknas utifrån kända data, har använts. Jonsson (2008) menar att ju fler perioder tillbaka som 
inkluderas i beräkningen, desto säkrare blir prognoser mot standardavvikelser. Mönster i efterfrågan är 
något som måste tas i beaktning vid prognostisering (Wikner, 2018a). Det framgår vid intervjun samt 
vid dokumentstudier att efterfrågan är säsongsvarierad vilket försvårar planeringen. Därför har det varit 
passande att bevisa säsongen med säsongsindex för varje månad enligt Formel 1 (Mattsson, 2017). 

Thomopoulos (2015) menar att vid prognostisering behövs en uppfattning om hur efterfrågan kommer 
avvika från prognosen. Standardavvikelse i efterfrågan motsvarar ofta osäkerheten som säkerhetslagret 
ska skydda mot (Jonsson & Mattsson, 2016). På grund av den teoretiskt begränsade kompetensen inom 
lagerstyrning hos fallföretaget har en lättare beräkning för standardavvikelse använts. MAD, beräknat 
enligt Formel 5 (Olhager, 2013) och ingående i Formel 6 (Olhager, 2013), har använts för att ge ett 
approximativt värde på standardavvikelsen.  

5.1.2 Säkerhetslager 
De metoder för säkerhetslagerdimensionering som innefattar standardavvikelse är cykelservice och 
fyllnadsgradsservice. För fyllnadsgradsservice behövs information angående använda orderkvantiteter 
(Mattsson, 2017). Bestämda orderkvantiteter är inget som fallföretaget använt sig av eller kommer att 
använda inom snar framtid. Fyllnadsgradsservice är även en mer komplex metod eftersom den kräver 
fler beräkningar (Jonsson & Mattsson, 2016). Med cykelservice tar beräkningen hänsyn till servicenivå 
mot marknaden och standardavvikelse (Wild, 2002). Utifrån rådande förutsättningar med kompetens 
har säkerhetslagerdimensionering valts att göras med cykelservice. Axsäter (1991) och Olhager (2013) 
nämner att säkerhetslager bör dimensioneras baserat på bristkostnader eller servicenivå. Att 
dimensionera säkerhetslager med hjälp av bristkostnader är inte aktuellt då teorin påpekar svårigheter 
i att definiera och förutse sådana kostnader (Oskarsson et al., 2006; Storhagen, 2018). Det är heller inget 
som fallföretaget beräknat eller använder sig av i nuläget. Då bristkostnader konstaterats som mer 
svårhanterat (Waters, 2003) är metoder baserat på servicenivå mer passande för fallföretaget. Från 
intervjun gavs även en servicenivå varför det ansågs utgöra ett mer logiskt test än bristkostnader.  

Ett uppskattat säkerhetslager, som använts tidigare, är inte att föredra då lämpliga efterfrågedata för att 
beräkna säkerhetslager finns tillgänglig hos fallföretaget. Mattsson (2017) beskriver att uppskattning av 
säkerhetslager endast är lämpligt då detta saknas. Mattsson (2017) menar också att metoden sällan kan 
konkurrera med övriga metoder som kräver beräkningar. 
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Dimensionering av säkerhetslager baserat på efterfrågan tar inte hänsyn till variationer i efterfrågan och 
prognosfel (Jonsson, 2008) vilket gör metoden mindre lämplig. Även om fallföretagets efterfrågan är 
säsongsvarierad framgår det i intervjun att den i respektive säsong kan variera från månad till månad. 
Som nämnt tidigare är meningen att säkerhetslager ska skydda mot standardavvikelser i efterfrågan 
(Jonsson & Mattsson, 2016). Med denna metod baseras säkerhetslagernivåerna på efterfrågan och 
hanterar inte variationer i efterfrågan eller prognosfel (Jonsson, 2008). 

5.1.3 Materialstyrningsmetod 
Fallföretaget gör alltid beställningar med maximal fyllnadsgrad utifrån viktrestriktionerna och flera 
produktvarianter samlevereras. Att kunna variera orderkvantiteter utifrån prognoserna, vilket 
Oskarsson et al. (2006) beskriver i kategoriseringen av varierande orderkvantitet och fast 
beställningsintervall, blir därmed fördelaktigt. Jonsson & Mattsson (2016) menar att i fall där 
samleverans utnyttjas är varierande orderkvantitet och fast beställningsintervall fördelaktigt att 
använda då det möjliggör lägre kostnader för order. Detta eftersom det totala antalet beställningar per 
år minskar (Jonsson & Mattsson, 2016). Att bestämma ett fast beställningsintervall, istället för det 
erfarenhetsmässiga, konkretiserar lagerstyrningen och är på så sätt användbar vid beräkning av 
lagerstyrningsmetoder (Mattsson, 2017). Fallföretaget är en återförsäljare och alla produkter i 
centrallagret är avsedda för försäljning, delvis till slutkund och delvis till andra företag. Mattsson (2017) 
beskriver att periodbeställningssystem är en lagerstyrningsmetod som går att använda i detta syfte. I 
Figur 9, vilken bygger på Figur 7, illustreras valet av lagerstyrningsmetod utifrån ovan beskriven 
planeringsmiljö. Baserat på planeringsmiljön har periodbeställningssystem, inom varierande 
orderkvantitet och fast beställningsintervall enligt Oskarssons et al. (2006) kategorisering, ansetts 
kunna användas vid säsongsvarierad efterfrågan. Valet illustreras i Figur 9. 

 

Figur 9 - Val av beställningsintervall och orderkvantitet 

Fast orderkvantitet och fast beställningsintervall beskrivs som ej tillämpbart i de flesta fall (Oskarsson 
et al., 2006). Fasta orderkvantiteter passar inte den planeringsmiljö studien utförts i. Det som 
karaktäriserar denna typ av lagerstyrning är inte kompatibelt med en säsongsvarierad efterfrågan, 
eftersom den varken är fast eller känd. 

Fast orderkvantitet och varierande beställningsintervall bygger ofta på en ekonomisk orderkvantitet för 
att generera så låg totalkostnad som möjligt (Roach, 2005). Axsäter (1991) och Roach (2005) menar att 
en sådan beräkning kräver att efterfrågan är jämn vilket inte är fallet vid en säsongsvarierad efterfrågan. 
Utöver detta är, som nämnt ovan, inte fasta orderkvantiteter mest lämpligt när samleveranser av 
produkter förekommer (Oskarsson et al., 2006). Då täcktidsplanering ofta baseras på ekonomisk 
orderkvantitet (Oskarsson et al., 2006) passar det inte heller planeringsmiljön studien utförts i. 

En metod som använder varierande orderkvantitet och varierande beställningsintervall är Silver & Meal 
(Oskarsson et al., 2006). Metoden är lämplig när efterfrågan varierar (Axsäter, 1991), den är relativt 
simpel att använda och ger ofta låg totalkostnad (Oskarsson et al., 2006). Lagerräntan på 7% medför att 
denna metod hade resulterat i stora orderkvaniteter och långa beställningsintervall, vilka inte är möjliga 
i praktiken. Anledningen bakom de stora orderkvantiteterna beror på avvägningen mellan 
ordersärkostnad och lagerföringskostnad. Den låga lagerräntan innebär att höga lagernivåer måste 
hållas innan kostnaderna balanserar varandra. Ytterligare en metod som karaktäriseras av detta är 
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Wagner & Whitin. Oskarsson et al. (2006) beskriver den här metoden som mer komplicerad än Silver & 
Meal eftersom den kräver mer omfattande uträkningar men menar, precis som Axsäter (1991) och 
Degrave et al. (2005), att den ofta ger en ännu lägre totalkostnad. Däremot kräver Wagner & Whitin att 
efterfrågan både är varierande och helt känd (Axsäter, 1991). Det framgår i intervjun att efterfrågan är 
varierande men inte känd vilket gör att den här metoden inte är passande i planeringsmiljön. 

5.2 Frågeställning 2  
Vilken verkan har lagerstyrningsmetoder på totalkostnaden vid säsongsvarierad efterfrågan? 

Den andra frågeställningen har analyserats med testet i kapitel 4.3 och visar hur lagerstyrningsmetoder 
påverkar totalkostnaden. Detta har gjorts genom att jämföra resultaten av testet med kostnader för icke 
teoretiska lagerstyrningsmetoder. Tabell 5 presenterar det säsongsindex som ligger till grund för den 
prognostisering som i sin tur påverkar lagernivåerna. Den normaliserade datan i tabellen visar att under 
december, januari och februari är efterfrågan obefintlig för de flesta produkter eller befintlig vid 
sporadiska tillfällen. Från april till september är efterfrågan högre än det årliga genomsnittet och högst 
är den i maj och juni. Vidare har teorier använts för att belysa hur testets resultat skiljer mot att inte 
använda teoretiska lagerstyrningsmetoder.  

5.2.1 Beställningsintervall 
Lagerföringskostnaden påverkas av materialstyrningsmetoden, i detta fall periodbeställningssystem 
enligt Formel 9 (Mattsson, 2017). Bortsett från säkerhetslagret är det efterfrågan, ledtid och 
beställningsintervall som påverkar lagernivåer. Eftersom efterfrågan hos fallföretaget styrs av 
marknaden och ledtiden styrs av leverantör är det enbart beställningsintervallet som går att justera i 
formeln. En justering av beställningsintervall har dock inte omfattats utan det som har använts är tre 
dagar, vilket erhölls av fallföretaget och avrundades i testet. Ett kortare intervall hade inneburit förhöjd 
ordersärkostnad i form av fler beställningar per år. Det hade heller inte varit kompatibelt med 
planeringsmiljön, att transporter alltid maximeras utifrån viktrestriktioner. Ett längre intervall hade 
istället kunnat minska ordersärkostnaderna men inneburit högre lagernivåer enligt Formel 9 (Mattsson, 
2017). Detta eftersom variabeln för beställningsintervall ingår i både beräkning av säkerhetslager och 
omsättningslager (Mattsson, 2017). Både omsättningslagret och säkerhetslagret stiger då eftersom tiden 
lagret ska täcka och tiden för osäkerhet förlängs i samband med beställningsintervallet enligt Formel 8 
(Mattsson, 2017). 

5.2.2 Standardavvikelse 
En variabel som påverkar säkerhetslagernivåerna är standardavvikelse. Standardavvikelserna för 
produkterna varierar för de olika perioderna och variationerna påverkas ytterligare av säsongsindexen 
enligt Formel 7 (Mattsson, 2017). I de flesta fall är standardavvikelsen hög i jämförelse med 
medelefterfrågan. När den sedan multipliceras med säsongsindex har detta resulterat, i 15 fall av 22, i 
en säsongsjusterad standardavvikelse som är högre än det prognostiserade värdet för respektive månad. 
Jonsson (2008) påstår att ju fler perioder som använts för att beräkna prognosen, desto stabilare blir 
prognosen mot standardavvikelsen. Den data som använts i studien är samlad på maximalt antal 
perioder tillbaka från historiken, vilket trots de höga värdena gjort standardavvikelsen trovärdig utifrån 
den använda prognosmetoden. De höga standardavvikelserna har därmed resulterat i höga 
säkerhetslagernivåer. Thomopoulos (2015) menar att om mer exakta prognoser kan göras kommer 
mindre säkerhetslager att behövas vilket leder till reduceringar i lagerföringskostnaden.  
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5.2.3 Servicenivå 
Tillsammans har servicenivån, beställningsintervallet och de höga standardavvikelserna resulterat i att 
säkerhetslagren, i 19 fall av 22, är större än omsättningslagret. De rödmarkerade värdena i Tabell 9 och 
Tabell 10 illustrerar den maximala servicenivå som, oavsett säsong, sänker de totala 
lagerföringskostnaderna vid användning av lagerstyrningsmetoder. De grönmarkerade värdena visar 
hur lagerföringskostnaden kan minska med lagerstyrningsmetoder utan att förändra servicenivån. 

Tabell 9 - Utfall av lagerföringskostnad i högsäsong med teoretiska lagerstyrningsmetoder 

Högsäsong Procentuell skillnad i 
lagerföringskostnad 

Se
rv

ic
en

iv
å 

80% -25% 
85% -14% 
90% -3% 
95% 16% 
97% 26% 
99% 49% 

 

Oavsett vilken servicenivå som väljs så minskar lagerföringskostnaderna under lågsäsong vid oförändrat 
beställningsintervall. Detta förtydligas i Tabell 10 och tyder på att fallföretaget har onödigt höga 
lagernivåer under lågsäsongen.  

Tabell 10 - Utfall av lagerföringskostnad i lågsäsong med teoretiska lagerstyrningsmetoder 

Lågsäsong Procentuell skillnad i 
lagerföringskostnad 

Se
rv

ic
en

iv
å 

80% -62% 
85% -54% 
90% -48% 
95% -39% 
97% -33% 
99% -19% 

 

Skillnader i lagerföringskostnad beror på den servicenivå som väljs jämfört med de tidigare uppskattade 
80%. Enligt Jonsson & Mattsson (2016) beräknas lagernivån med avseende på den leveransförmåga 
som önskas erbjuda marknaden. Bilaga 1 visualiserar förhållandet mellan servicenivå och 
säkerhetsfaktor. Högre servicenivå medför högre säkerhetsfaktor vilket genom Formel 8 (Mattsson, 
2017) höjer lagernivåerna och då även lagerföringskostnaderna enligt Formel 10 (Oskarsson et al., 
2006). Detta stämmer även överens med hur Mattsson (2017) beskriver den exponentiella ökningen i 
lagernivåer när servicenivån närmar sig 100%. Lagerstyrningsmetoderna visar att samma lagernivåer, 
och därmed kostnader, som för nulägets högsäsong hade kunnat användas och ändå öka servicenivån 
från 80% till 90%. Detta styrker påståendet från problembeskrivningen där Axsäter (2006) menar att 
företag bör kunna sänka sina lagernivåer utan att öka andra kostnader. Lagerstyrningsmetoder 
möjliggör detta i studien genom att lager kan innehavas och osäkerhet i efterfrågan kan hanteras i de 
perioder då det faktiskt behövs. Om en produkt inte finns tillgänglig kan kunden förloras till en 
konkurrent (Toomey, 2000) och därför bör en strävan vara att ha så hög lagertillgänglighet som möjligt. 
Detta med förutsättning att lagerföringskostnaden inte ökar till skillnad från att inte använda teoretiska 
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lagerstyrningsmetoder. En ytterligare ökning till en servicenivå på 95% hade dock ökat 
lagerföringskostnaderna i högsäsong med 16 % till skillnad från nuläget. De lagernivåer som fallföretaget 
håller i nuläget under lågsäsong motsvarar en servicenivå på nära 100% vilket inte är i enighet med de 
uppskattade 80%. Empirin tyder på att icke teoretisk lagerstyrning baseras mycket på erfarenhet och 
uppskattning, likt Jonsson & Mattssons (2016) beskrivning av uppskattat säkerhetslager. Att beräkna 
säkerhetslager ger i studien ett bättre resultat i form av ökning i servicenivå eller sänkta kostnader. Det 
är i enighet med Mattssons (2017) påstående om beräknade säkerhetslager, att de ger bättre resultat än 
uppskattade.  

5.2.4 Ordersärkostnad och lagerföringskostnad 
Eftersom transporter maximeras utefter viktrestriktioner och fallföretaget räknar med en liknande årlig 
efterfrågan framöver, finns ingen anledning att förändra hur ofta en beställning sker. 
Ordersärkostnaden per år blir därmed samma som beräknats tillsammans med fallföretaget och 
presenteras i 

Tabell 6. Uppskattningen har gjorts enligt Mattssons (2017) arbetsgång vilken beskrivs enkel att 
använda men samtidigt ger en ordersärkostnad vilken kan antas vara lite högre än det egentliga utfallet. 
Det framgår i testet att lagerföringskostnaden minskar med 25% för högsäsongen och med 62% för 
lågsäsongen utan att servicenivå eller beställningsintervall förändrats. Det stämmer överens med det 
Axsäter (2006) menar bör bli utfallet, att lagerföringskostnad förändras i takt med antalet lagerförda 
produkter. Enligt Jonsson & Mattsson (2016) minskar kapitalkostnaden när lagernivåerna sjunker 
vilket då gör att företag, istället för att hålla onödigt mycket produkter i lager, kan investera pengarna i 
andra syften. Totalkostnad är enligt Oskarsson et al. (2006) summan av ovan nämnda kostnader. Då 
inga förändringar görs i antalet order per år blir skillnaden i totalkostnaden identisk med skillnaden i 
lagerföringskostnad. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras de variabler som påverkar lagerstyrningsmetodernas totalkostnad. 
Kvaliteten i studiens metoder diskuteras och därefter presenteras studiens bidrag samt vidare studier. 

6.1 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras valet av säkerhetslagerdimensionering och materialstyrningsmetoder för den första 
frågeställningen. Resultatet av beräkningarna i studiens test, vilket innefattar användning av de valda 
lagerstyrningsmetoderna, diskuteras för den andra frågeställningen. 

6.1.1 Frågeställning 1 
Lagerstyrningsmetoderna som ansågs kunna användas vid säsongsvarierad efterfrågan är 
periodbeställningssystem och cykelservice, men främst säsongsindex enligt Formel 1. Skillnaderna i 
efterfrågan är som mest mellan januari och juni. Tabell 5 visar att efterfrågan i januari inte motsvarar 
1% av efterfrågan i juni. Säsongsindex styr i detta fall prognoserna och därmed omsättningslagret och 
är även det som styr säkerhetslagrens storlek genom att dimensionera standardavvikelserna. 
Periodbeställning har använts i studien på grund av planeringsmiljön. Då flertalet metoder använder, 
eller kan använda, prognoser som underlag för efterfrågan vid beräkningar, gör detta att säsongsindex 
inte är låst till periodbeställningssystem. På så vis är det inte materialstyrningsmetoden 
periodbeställningssystem metoden att söka sig till vid säsongsvarierad efterfrågan, utan beräkning av 
säsongsindex. Säsongsindex möjliggör en fördelning av årets efterfrågan i de perioder den historiskt sett 
har hamnat och i rätt kvantitet. Detta gäller även osäkerheten i prognoserna. Med säsongsindex planeras 
högre säkerhetslager i de perioder då efterfrågan är högre, och därmed även då standardavvikelsen antas 
vara högre.  
 
Säkerhetslagerdimensionering via metoder som inte innefattar servicenivå kan anses mer passande för 
planeringsmiljöer likt fallföretagets. Valet av säkerhetslager baserat på servicenivå via cykelservice 
valdes dock eftersom både Axsäter (1991) och Olhager (2013) anser att sådana metoder ger bäst resultat. 
Metoden är även lämplig för produkter avsedda för försäljning (Mattsson, 2017) vilket överensstämmer 
med fallföretagets centrallager. Cykelservice är det simplare alternativet av servicenivåmetoderna vilket 
ansågs mest passande för planeringsmiljön. Det cykelservice möjliggör till skillnad från icke teoretiska 
lagerstyrningsmetoder och metoder som inte tar hänsyn till servicenivå och standardavvikelse, är att 
hantera de variationer i efterfrågan som kan beräknas från de senaste fyra årens historik. Att använda 
sig av bristkostnader istället för servicenivå har aldrig varit aktuellt på grund av de svårigheter som 
påpekas i teorin. 
 
Materialstyrningsmetoderna Silver & Meal och Wagner & Whitin använder sig av varierande 
orderkvantitet och beställningsintervall. Till en början ansågs dessa aktuella för testet i studien. 
Problemet som uppstod kring dessa metoder i samband med planeringsmiljön var antalet perioder som 
behövdes täckas vid en beställning. Den låga lagerräntan i samband med ordersärkostnaden och de låga 
prognoserna under lågsäsong skulle inneburit beställningar för orimligt många perioder framåt.  

6.1.2 Frågeställning 2 
Det erhållna resultatet var att, med de metoder som valdes vid första frågeställningen, hade 
fallföretagets ordersärkostnad för studerade produkter varit oförändrad. Däremot hade 
lagerföringskostnaden minskat med 25% under högsäsong respektive 62% under lågsäsong. Alternativt 
hade servicenivån kunnat ökas med tio procentenheter utan att lagerföringskostnaden under 
säsongerna hade ökat. Detta betyder att teoretiskt grundade lagerstyrningsmetoder kan ha stor 
påverkan på kostnader kopplade till lager genom att rationalisera lagernivåerna. Att ha i åtanke är dock 
att detta enbart visar vad de valda lagerstyrningsmetoderna kan ha för verkan. Med andra, mer 
teoretiskt optimala metoder, kan resultatet bli ytterligare gynnsamt. I 15 fall av 22 är standardavvikelsen 
högre än det prognostiserade värdet. Trots detta har det, i 19 fall av 22, resulterat i ett säkerhetslager 
som är större än omsättningslagret. Anledningen till detta är att kvadratrot är en del av formeln för 
säkerhetslager men inte för omsättningslager. Ledtid och beställningsintervall har omvandlats till 
månader och därmed resulterat i värden mindre än ett. Kvadratrot av ett tal mindre än ett resulterar i 
ett tal som är större än det kvadrerade talet. På så sätt har en mindre standardavvikelse än prognosen 
resulterat i ett större lager. Anledningen till de stora standardavvikelserna kan vara de sporadiska stora 
försäljningskvantiteter vilka kan uppstå via kampanjer eller marknadsföring, som inte innefattats i 
studien. Variationerna över åren motsvarar i flera fall en flerdubblad efterfrågan i en period från 
förgående år, medans den i andra fall försvinner helt. En viktig faktor som inte ingick i empirin, men 



Diskussion och slutsatser 

 32 

som nämndes av fallföretaget, är klimatet. I perioder med lite nederbörd tenderar efterfrågan att öka. 
Med säsongsindex kan således ett medel, av hur försäljning brukar fördelas, ges. Om klimatet däremot 
är missgynnsamt under högsäsong kan det resultera i stora prognosfel och därmed höga 
standardavvikelser. Detta kan vara en av anledningarna till studiens höga standardavvikelser. Klimatet 
kan på samma sätt påverka tiden när lågsäsong och högsäsong skiftar. Med antagandet att klimatet har 
en hög påverkan på försäljning är det därmed rimligt att ta detta i beaktning vid prognostisering, 
tillsammans med säsongsindex.  
 
Att ordersärkostnaden inte förändras beror på materialstyrningsmetoden och planeringsmiljön. Valet 
av periodbeställningssystem gjordes utefter planeringsmiljön och implementering av det hade inte 
inneburit större förändringar för användarna. På samma grunder förändrades därmed heller inte 
beställningsintervallet och på så vis inte ordersärkostnaden. Ytterligare argument för att 
ordersärkostnaden inte förändrades är faktumet att transporter maximeras utifrån viktrestriktioner. Då 
efterfrågan vid prognostisering inte antas öka för nästkommande år, bör resultatet bli att samma antal 
transporter behöver beställas. Ordersärkostnaden har dock, i detta fall, stor påverkan på utfallet av 
totalkostnaden, varför också skillnader i beställningsintervall hade varit lämpligt att undersöka. I 
jämförelse med lagerföringskostnad utan teoretiska lagerstyrningsmetoder verkar ordersärkostnader 
mer aktuellt att undersöka för reduceringar i totalkostnad. Återigen uppstår dock ovanstående problem 
igen, att lastbilars fyllnadsgrad och kostnaden för dessa, behöver tas med i beräkningen.  
 
Andra faktorer som påverkat resultatet i studien är att de 22 produkter som innefattas inte har 
differentierats. Anledningen att de valdes är för att de levereras från samma leverantör samt har 
likartade efterfrågemönster. De är däremot av olika värde och storlek vilket påverkar kvantiteten de säljs 
i. Den årliga försäljningskvantiteten varierar mellan de olika produktvarianterna. Att differentiera de 
olika servicenivåerna utifrån mindre produktgrupper kan därför göra resultatet av studien mer rättvist. 
Mattsson (2017) beskriver olika sätt som differentiering kan göras på. Det hade kunnat göras genom att 
använda en lägre servicenivå för produkterna med mindre omsättning, samt högre värde. Den lägre 
servicenivån innebär lägre lagernivåer och kostnaden, i form av förlorad försäljning, kan ses som lägre 
för lågomsatta produkter (Mattsson, 2017).  

6.2 Metoddiskussion 
Studiens metoder för att samla data har varit intervjuer, dokumentstudier och litteraturstudier. 
Majoriteten av datan som samlats via intervjuer är uppskattade. Det är i stort sett ingen data som 
författarna erhållit som finns beräknade utifrån statistik. Det hade förmodligen gett studien ett mer 
rättvist resultat men det författarna har haft att tillgå anses ha varit det mest trovärdiga. Till exempel 
hade kalkylräntan, vilken ingår i lagerräntan, kunnat beräknats utifrån dokumentstudier och övrig 
statistik istället för att samlas via intervjuer. Lagerräntan utgör en stor del av testets utfall och om den 
hade förändrats hade andra värden av lagerföringskostnad erhållits. Beräkning hade också kunnat göras 
av ordersärkostnad, vilket hade påverkat totalkostnaden.  

Intervjuerna hade kunnat genomföras med högre grad av strukturering. Då hade tydligare och mer 
exakta svar kunnat ges från början. För att uppnå samförstånd och därmed öka reliabiliteten i studien 
har författarna återkopplat till intervjurespondenten vid otydligheter. Återkopplingen skedde vid 
nästkommande intervju och de otydligheter som fanns diskuterades och samförstånd kunde 
säkerställas. Yin (2018) beskriver att ökat samförstånd uppstår när möjligheten ges att se eller höra 
samma sak flera gånger om. Eftersom båda författarna varit närvarande vid alla intervjuer har det 
bidragit till ökad förståelse för svaren. För att ytterligare garantera att intervjusvaren användes på 
korrekt vis hade författarna kunnat transkribera intervjun. Dokumentstudierna har innefattat statistik 
för utleveranser de fyra senaste åren. Det finns ytterligare efterfrågetyper som inte finns att tillgå från 
dokumentstudierna, till exempel önskade eller lovade leveranser. Jonsson & Mattsson (2016) beskriver 
dock att utleveransdata är den bästa tillgängliga datan för att studera efterfrågan. Sammanfattningsvis 
anses metodvalen vara rimliga för studien. 

Studiens validitet anses ha varit hög. Totalkostnaden har genomgående varit i fokus och de tre 
parametrar som lagerstyrning bygger på, orderkvantitet, beställningsintervall samt hantering av 
osäkerhet, är det som beräknats i formlerna. Teorierna som använts i studien kan direkt, eller indirekt 
via faktumet att lager kostar pengar, kopplas till totalkostnad. På grund av rådande planeringsmiljö och 
de lagerstyrningsmetoder som valdes för studien förändrades enbart lagerföringskostnaden. På grund 
av studiens första frågeställning hade lagerstyrningsmetoder med varierande beställningsintervall 
kunnat valts att testats om planeringsmiljön sett annorlunda ut. Det hade i hög grad hade påverkat 
ordersärkostnaderna, varför de inte hade kunnat uteslutas i studien. Författarna motiverar därför att 
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totalkostnaden studerats trots att ordersärkostnad, viken är en del av totalkostnad, varit oförändrad vid 
testet. 

Studien har utförts med enbart ett fallföretag men generaliserbarheten anses kunna göras för liknande 
planeringsmiljöer. Säsongsvariationen är det som har påverkat resultatet av totalkostnaden mest 
eftersom den i sin tur påverkar omsättningslager och säkerhetslager. Även faktorer som varierad 
efterfrågan för samma period i olika år och vissa förutsättningar, i detta fall avsaknaden av teoretiska 
lagerstyrningsmetoder, har påverkat resultatet. 

6.3 Teoretiskt bidrag 
Vid lagerstyrning kan flertalet svårigheter uppstå i att välja och använda lagerstyrningsmetoder. Teorier 
föreslår dock att användning av lagerstyrningsmetoder på rätt sätt ger förbättrade ekonomiska mätetal, 
varför det också utgör ett område för förbättringspotential i många organisationer. Studien har bidragit 
till ökad kunskap inom lagerstyrning och de metoder som ingår gällande orderkvantiteter, 
beställningsintervall och hur osäkerhet hanteras vid säsongsvarierad efterfrågan. De metoder som 
undersökts, kopplade till lagerstyrning och totalkostnaden för lager, är prognostisering utifrån 
extrapolering, säkerhetslager baserat på cykelservice samt orderkvantitet och beställningsintervall i 
periodbeställningssystem. En viktig del som framgår i studien är vad utfallet av teoretiska 
lagerstyrningsmetoder kan bli i jämförelse med att icke teoretiska lagerstyrningsmetoder. Vilka faktorer 
påverkar resultatet och hur, samt vilka metoder som kan användas vid säsongsvarierad efterfrågan, är 
ämnen som analyserats och diskuterats.  

6.4 Empiriskt bidrag  
Resultatet visar att planeringsmiljön ofta är det som påverkar vilka lagerstyrningsmetoder som kan 
användas. Studien framlägger lagerstyrningsmetoder att använda vid säsongsvarierad efterfrågan. Vad 
som framgår är att företag kan använda sig av teoretiska lagerstyrningsmetoder för att sänka 
totalkostnaden för lager. Detta kan praktiker använda som en indikation för att se över hur lagren styrs 
i nuläget och sedan skapa förutsättningar åt företaget att arbeta med förbättringar. En indikation i hur 
lagerstyrningsmetoder kan påverka totalkostnad, alternativt hur oförändrad totalkostnad kan förbättra 
leveransförmåga med hjälp av lagerstyrningsmetoder, framgår av studien. Beräkningar har gjorts 
utifrån ett fallföretags riktiga efterfrågedata. Detta innebär att i praktiken kan studiens prognoser, 
återfyllnadsnivåer och säkerhetslager användas av fallföretaget. 

6.5 Slutsats 
I analysen framgår det att lagerstyrningsmetoder som kan användas vid säsongsvarierad efterfrågan är 
periodbeställningssystem och cykelservicemetoden. I diskussionen framgår det även att säsongsindex 
är en viktig del för lagerstyrning vid säsongsvarierad efterfrågan. Totalkostnaden består av 
lagerföringskostnad och ordersärkostnad där lagerföringskostnaden har varit det som främst 
undersökts i denna studie. Syftet i studien besvaras främst i analysen för den andra frågeställningen 
vilken bygger på den första frågeställningen. Analysen visar att servicenivån kan ökas med tio 
procentenheter men ändå bibehålla samma kostnader för lagerföring under högsäsong som utan 
teoretiska lagerstyrningsmetoder. Samtidigt kan kostnaderna för lagerföring under lågsäsong minskas. 
Den visar också att lagerföringskostnaden alternativt kan minskas med 25% under högsäsong, 
respektive 62% under lågsäsong, om samma leveransförmåga som tidigare önskas hållas. Detta utan 
större förändringar i lagerstyrningen mer än att rationalisera lagernivåerna och använda teoretiskt 
grundade metoder. 

6.6 Vidare studier 
Studien har omfattat beräkningar av lagerstyrningsmetoder och avgränsats från andra möjliga logistiska 
områden. Studien har enbart testat en av flertalet teoretiska lagerstyrningsmetoders verkan på 
totalkostnaden för att jämföra med totalkostnaden vid avsaknad av teoretiska lagerstyrningsmetoder. 
Det hade varit intressant att göra en jämförelse mellan flertalet metoder, och då specifikt de som 
teoretiskt bör innebära optimala kostnader, för att analysera skillnaden. I detta fall avses också enbart 
ett fallföretag. För att ge en bredare generalisering kan studien genomföras med flera fallföretag 
alternativt analysera utfallet vid simulering. Vidare studier kan också innebära analys och beräkning av 
den empiri som i denna studie uppskattats. Att beräkna den utifrån verklig statistik istället för 
uppskattningar hade kunnat generera nya intressanta resultat och slutsatser. Vidare hade även 
produktklassificering, föreslagningsvis en ABC-analys, kunnat göras. Det finns en möjlighet att 
klassificera produkterna och på så sätt differentiera säkerhetslager och återfyllnadsnivåer. En sådan 
tillämpning hade kunnat bidra till mer optimerade lagernivåer. 
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