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Abstract 

Purpose – The purpose of this study is to investigate how safety stock should be dimensioned for ingoing inventory 
based on factors in manufacturing electronic business with the vehicle industry as customer.   
 

- Which factors are important to have in consideration when dimensioning safety stock for ingoing 
inventory in the electronic to vehicle industry? 
 

- Which safety stock method is the most suitable considering identified factors in research question one?  
 

Method – To accomplish the purpose of this study and to answer the research questions, a literature study was 
conducted to form a theoretical framework. As a complement to the literature study a case study was conducted in 
terms of interviews and document studies.  
 
Findings – This study has identified factors that are important to take into consideration when dimensioning safety 
stocks. Through identified factors the most suitable safety stock method for companies in the electronic to vehicle 
industry was formed.  
 
Implications – Difficulties in this study has been to find relevant information regarding the electronic to vehicle 
industry. Information was necessary to find to create a trustworthy industry context.  
  
Limitations – This study only focus on the electronic to vehicle industry. This means that identified factors and 
suitable safety stock method are not necessarily applicable to other industries.  
 
Keywords – Safety stock calculation, delivery precision, delivery safety.  
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka hur säkerhetslager bör dimensioneras för ingående lager baserat 
på faktorer inom tillverkande elektronikföretag med fordonsbranschen som kund. För att besvara syftet har två 
frågeställningar formulerats. 

- Vilka faktorer är viktiga att ha i beaktning vid säkerhetslagerdimensionering för ingående lager inom 
elektronik till fordonsbranschen?  
 

- Vilken säkerhetslagermetod är mest lämplig utifrån de identifierade faktorerna i frågeställning ett?  

Metod – För att åstadkomma studiens syfte gjordes en litteraturstudie för att forma ett teoretiskt ramverk. Som 
komplement till litteraturstudien utfördes en fallstudie i form av intervjuer samt dokumentstudier på ett fallföretag. 
 
Resultat – Denna studie har identifierat faktorer som är viktiga att ha i beaktning vid säkerhetslagerdimensionering 
av ingående lager för företag verksamma inom elektronik till fordonsindustrin. Utifrån identifierade faktorer i den 
första frågeställning konstaterades sedan att servicenivåmetoder med uppskattningsmetoder som komplement var 
den lämpligaste säkerhetslagermetoden.  
 
Implikationer – Svårigheter i denna studie har varit att finna relevant information kring elektronik till 
fordonsbranschen. Att finna information var nödvändigt för att skapa en relevant branschkontext.  
 
Begränsningar – Denna studie tar endast elektronik till fordonsbranschen i beaktning. Identifierade faktorer och 
lämplig säkerhetslagermetod behöver inte vara applicerbart på andra typer av branscher eller områden.  
 
Nyckelord – Säkerhetslagerdimensionering, leveransprecision, leveranssäkerhet.  
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1 Introduktion 
I detta kapitel introduceras och klargörs begreppen materialstyrning, lagerstyrning, säkerhetslager samt 
områdenas problem och utmaningar. Vidare introduceras även studiens syfte och frågeställningar. Därefter 
beskrivs omfånget och de avgränsningar som tagits fram.  

1.1 Bakgrund 
Tillverkande företag som opererar inom teknikbranschen ger oftast service i form av utläggning av tjänster och 
försörjer marknaden med produktion, design och eftermarknadsstöd av elektronikprodukter. Elektronikbranschen 
växer och elektroniktillverkande företag måste kunna utveckla sina produkter för att tillfredsställa sina kunder 
samt hålla sig kvar på marknaden.  Elektronikutveckling är beroende av varje företags förmåga att kunna bibehålla 
en tillfredsställande vinst samt leverera produkter tillräckliga för att vara konkurrenskraftiga. Tillverkande 
elektronikföretag och underleverantörer har antagit en viktigare roll och har en betydande inverkan på 
tillverkningsindustrin globalt och diverse försörjningskedjor. Elektroniktillverkande och levererande företag 
utvecklas kontinuerligt inom olika branscher bland annat inom konkurrenskraftiga fordonsindustrin (Cassio, 
2010).  
 
Fordonsindustrin världen över är en stor marknad med mycket konkurrens. Denna konkurrens har inneburit att 
företag som vill överleva på fordonsmarknaden måste se till att få optimala avtal gällande faktorer som 
leveransstorlek och priser med kunder och underleverantörer. I denna studie kommer ”faktorer” att definieras som 
specifika omständigheter som har en påverkan på säkerhetslagerdimensioneringen eller på företag inom elektronik 
till fordonsbranschen. Konkurrensen har även påverkat företag med att hitta de bästa leverantörerna och 
underleverantörerna på marknaden. Marknadens konkurrensfaktorer har satt press på underleverantörer att leverera 
komponenter för fordonstillverkande företag, den har även satt press på att dessa företag ska ha optimala 
logistikkedjor och försörjningskedjor. Underleverantörer som inte levererar kvalitativa komponenter och utvecklar 
ny teknik till fordonsindustrins aktörer får ta stora förluster. Underleverantörer som levererar produkter till 
fordonsmarknaden har som förväntan på sig att utveckla effektiva materialflöden och produktioner. 
Fordonsindustrins underleverantörer av komponenter har fått ytterligare konkurrens av den växande 
fordonsmarknaden vilket har inneburit högre krav för bra priser samt leveranser av hög kvalitet i volymer som 
täcker efterfrågan (Becker, 2006). 
 
En logistikkedja kan definieras som ett antal olika aktiviteter som ingår i processen att ta fram nya produkter, 
anskaffning av råmaterial, förädling till färdigprodukter samt att till sist leverera dessa till kunderna (Xiaoyuan Lu 
& M. Swaminathan, 2015). I alla organisationer oavsett bransch, är logistikkedjan en kritisk faktor. Den strategiska 
vikten av denna faktor är idag väl känd av företagsledningar runtom i världen och stora resurser läggs på stora och 
effektiva lager. Detta betyder vidare att stor potential till förbättringar och kostnadsbesparande finns för styrningen 
av artiklar inom lager (Axsäter, 2006). För att upprätthålla en stabil och effektiv logistikkedja krävs både effektiv 
materialstyrning samt effektiv lagerstyrning.  
 
Principiellt handlar materialstyrning om att på ett kostnadseffektivt sätt balansera behov av material mot tillgång 
på material i flödet (Jonsson & Mattsson, 2005). 
Materialstyrning syftar främst till att fastställa för varje artikel kvantiteter och tidpunkter för de inköpsorder som 
skapas med syfte att initiera materialflöden (Jonsson & Mattsson, 2005). För att förse tillverkningen med rätt 
kvantiteter krävs det att rätt kvantiteter finns i form av lager samt säkerhetslager (Jonsson & Mattsson, 2005).  
 
Syftet med lagerstyrning är att åstadkomma resultat i form av en konkurrenskraftig leveransförmåga till kunder 
(Mattsson, 2007). Grundproblemet vid lagerstyrning är att fastställa kvantiteter och leveranstidpunkter för 
lagerpåfyllnadsorder för att aktuell efterfrågan kan tillfredsställas i önskvärd omfattning (Mattsson & Jonsson, 
2013). Lagerstyrningens syfte är att ge lagom stora lager. Det gäller att tillgodose efterfrågan utan att få för många 
brister (Axsäter, 1991). 
 
För att hantera de utmaningar och problem som uppstår vid styrning av lager och materialflöden, exempelvis 
osäkerheter och variationer i framtida efterfrågan och ledtider måste företag använda sig av säkerhetslager 
(Mattsson, 2016 ). Säkerhetslager fungerar som en slags gardering, antingen garderas lagret gentemot tidsaspekten 
eller garderas det gentemot kvantitetsaspekten. Alltså används säkerhetslager för att brister i form av kvantitet eller 
tid inte ska fortplanta sig (Jonsson & Mattsson, 2005).  De osäkerheter i framtida behov som förekommer utgörs i 
första hand av kvantitetsosäkerheter, dvs. osäkerhet avseende vilka kvantiteter som kan komma att förbrukas eller 
efterfrågas i framtiden (Jonsson & Mattsson, 2005, s. 356). Vid dimensionering av säkerhetslager finns det fyra 
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olika approacher att ta till. Dessa är manuell bedömning av säkerhetslager, säkerhetslager som procent av 
ledtidsförbrukningen, säkerhetslager beräknat från önskad servicenivå samt säkerhetslager uttryckt som tid 
(Jonsson & Mattsson, 2005).  

1.2 Problembeskrivning 
Det är viktigt för företag i en försörjningskedja att erbjuda ett totalerbjudande och det utgörs av ett antal 
logistikrelaterade prestationer. Prestationerna tillhör bland annat leveranstid, presterad leveransflexibilitet, 
leveranspålitlighet och servicenivå vid lagerleveranser. Även korrekt levererade produkter. Under senare år har 
företagens förmåga att leverera i tid och i kompletta order utvecklats starkt (Mattsson, 2012). Störningar är 
ofrånkomliga i ett materialflödessystem. Inleveranser kan bli försenade och inleveranskvantiteter kan bli mindre 
än vad som förväntats. Om exempelvis efterfrågan inte blir som förväntat kan det innebära problem i 
materialflödet.  Efterfrågan kan bli större än förväntat vilket leder till att lager tar slut inom ett kortare tidsspann 
än förväntat (Jonsson & Mattsson, 2005) 
 
Styrning av lager och materialflöden består främst av två stycken problem ”När ska vi beställa/leverera?” samt 
”Hur mycket ska vi beställa?”. De två problemen kan översättas till ett tidsrelaterat problem och ett 
kvantitetsrelaterat problem (Mattsson, 2007). Osäkerheter kan definieras som i vilken utsträckning leverantörer 
håller sig till att leverera överenskomna kvantiteter. Osäkerheten är dock större inom tillgångssidan gällande 
tidsosäkerhet dvs. om leverantörerna levererar artiklar i tid (Jonsson & Mattsson, 2005). Det förekommer i de 
flesta försörjningskedjor ett informationsgap som sker mellan kund och leverantör. Exempelvis är ett sådant 
informationsgap att kunder har tillgång till en viss information som leverantörerna inte har tillgång till, vice versa 
att leverantörerna har egen information som inte kunderna har tillgång till. Informationsgap i denna grad medför 
viss osäkerhet i form av framtida leveranser för kunder och osäkerhet i efterfrågan för leverantörer (Mattsson, 
2012). Kvantitetsosäkerheter motverkas oftast genom att ha större kvantiteter än vad som förväntas förbrukas i 
form av säkerhetslager. Tidsosäkerheter motverkas genom att planera inleveranserna tidigare i förhållande till 
behovspunkter. Oavsett osäkerhet är säkerhetslager lämpligt att använda (Jonsson & Mattsson, 2005). Det gäller 
att använda sig av en säkerhetslagermetod som är anpassad efter sin verksamhet (Mattsson & Jonsson, 2013). Det 
är endast en femtedel av svenska företag som använder analys och beräkning av säkerhetslager. Ett problem som 
uppstår när en variabel ändras för en artikel är att nya noggranna säkerhetslagerberäkningar behöver göras för att 
matcha ändringarna (Jonsson & Mattsson, 2005).  
 
Underleverantörer inom elektronik samt lastbilsbranschen är oftast bundna till sina leverantörer samt kunder via 
olika typer av avtal som behandlar bland annat fasta orderkvantiteter, leveransledtider samt kvalitetskrav (Cassio, 
2010). Kunskapen om elektronikmarknaden globalt och förmågan att införskaffa tillräckligt stora volymer av 
artiklar och produkter är kritiskt för diverse förhandlingsprocesser inom marknaden.  
 
Fordonsbranschen har krav som kan ge implikationer för leverantörer, dessa krav är att leverera rätt kvantitet med 
korta ledtider (Armstrong & Thompson, 2012). Även elektronikbranschen ställs inför liknande komplikationer, 
exempelvis långa ledtider, stränga kvalitetskrav och global konkurrens (Armstrong & Thompson, 2012).  
 
Med beaktning till hur elektronik till fordonsbranschen ser ut och att osäkerhet kan uppstå mellan kund och 
leverantör. Samt att företag behöver välja säkerhetslagermetod som är anpassad efter verksamheten och att endast 
en femtedel av de svenska företagen använder sig av säkerhetslagerberäkningsmetoder. Utgår denna studie i att 
undersöka hur säkerhetslager bör dimensioneras när syftet är att klara av osäkerheter för underleverantörer med 
ingående artiklar inom elektronik till fordonsbranschen. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrunden förklaras specifika omständigheter angående elektronikbranschen samt fordonsbranschen även 
begreppen materialstyrning, lagerstyrning och säkerhetslager. Vidare i problembeskrivningen förklaras dessa 
begrepp ytterligare men med ett större fokus på de hinder och utmaningar som kan uppstå. Utifrån bakgrunden 
och problembeskrivningen kan det vara intressant att undersöka hur säkerhetslager kan dimensioneras baserat på 
specifika omständigheter som finns inom elektronik till fordonsbranschen. Syftet med denna studie är att: 

Undersöka hur säkerhetslager bör dimensioneras för ingående lager baserat på faktorer inom tillverkande 
elektronikföretag med fordonsbranschen som kund.  

För att uppnå studiens syfte har två frågeställningar tagits fram. Det första steget för att uppnå studiens syfte 
innebär att få en större förståelse för de omständigheter som påverkar leverantörer inom elektronik och 
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fordonsbranschen samt förståelse för säkerhetslagerberäkningsmetoder. Därmed formuleras första 
frågeställningen som följande:  

- Vilka faktorer är viktiga att ha i beaktning vid säkerhetslagerdimensionering för ingående lager inom 
elektronik till fordonsbranschen?  

Studiens första frågeställning lägger en grund för studien genom de faktorer som identifieras. Nästa steg i studien 
är att utifrån faktorerna i frågeställning ett ta reda på hur säkerhetslager inom elektronik till fordonsbranschen bör 
utformas. Studiens andra frågeställning formuleras därför som följande: 

- Vilken säkerhetslagermetod är mest lämplig utifrån de identifierade faktorerna i frågeställning ett?  

Utifrån frågeställningarna ovan förväntas författarna finna faktorer samt lämplig säkerhetslagermetod för företag 
inom elektronik till fordonsbranschen. För att komma fram till ett resultat för vardera frågeställning kommer teori 
och empiri att jämföras och analyseras.  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Omfånget för studien är lager för ingående artiklar där anskaffade komponenter sedan distribueras ut till 
producerande enheter. Figur 1 beskriver ett fiktivt flöde där det markerade området visar studiens omfång. Studiens 
resultat är framtaget för ingående lager men kan även vara relevant för andra lagerpunkter. Studien avgränsas 
genom att andra lagerpunkter inte undersöks. Vidare kommer fokus att riktas mot faktorer inom 
elektronikbranschen samt fordonsindustrin som kan påverka val av säkerhetslagerdimensioneringsmetod för det 
ingående lagret. Faktorerna som beskrivs är specifika omständigheter inom elektronik till fordonsindustrin. Arbetet 
kommer inte att beröra påverkande faktorer inom andra branscher. 

 

Figur 1 Studiens omfång och avgränsning 

1.5 Disposition 
Strukturen för Examensarbetet är uppbyggt med sex övergripande kapitel. Det första kapitlet innehåller en 
introduktion till det studerade ämnets bakgrund relaterat till faktorer inom elektronik till fordonsbranschen samt 
säkerhetslager. Kapitlet innehåller även områdets problembeskrivning där problem med säkerhetslager och 
lagerstyrning tas fram och formulerar det teoretiska gap som studien syftar på att undersöka. Kapitlet fortsätter 
efter problembeskrivningen med syfte samt frågeställningar för studien/arbetet. Här framgår även omfång och de 
avgränsningarna studien syftar att rikta sig in på. Det andra kapitlet framhåller studiens genomförande samt 
metodansats för att besvara studiens syfte och frågeställningar. I detta kapitel beskrivs det även vilka kapitel som 
kopplar till respektive frågeställning. I det andra kapitlet framförs även hur metodansatsen och tillvägagångssätt 
bidrar till att bygga upp och förstärka reliabiliteten och validiteten för studien. Det tredje kapitlet i rapporten 
innehåller det teoretiska ramverket vilket lägger grunden för att nå fram till svar för frågeställningarna och studiens 
syfte. Det teoretiska ramverket ger en förståelse för det undersökta området, vilket är säkerhetslager samt faktorer 
inom elektronik- och fordonsbranschen. Det fjärde kapitlet behandlar denna studies empiri som samlats in genom 
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intervjuer och dokumentstudier. I det femte kapitlet presenteras studiens analys och resultat genom att teoretiskt 
ramverk jämförs med insamlad empiri. I studiens sista kapitel presenteras en diskussion kring rapportens resultat. 
I kapitlet presenteras även slutsatser, begränsningar samt vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens ansats och design. 
Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 
trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara de två frågeställningarna i denna studie har en litteraturstudie i kombination med en fallstudie 
utförts. Den första frågeställningen grundar sig främst i litteraturstudien då den har besvarats med hjälp utav teorier 
men även intervjuer för att samla in faktorer hos ett fallföretag inom elektronik till fordonsbranschen. Fallstudien 
utfördes i form av intervjuer och dokumentstudierför att analysera lämplig säkerhetslagermetod. All data som 
presenteras i denna studie är hämtad från litteraturstudier, intervjuer och dokumentstudier. Litteraturstudier har 
legat till grund för faktorer inom elektronik till fordonsindustrin samt teorier kring säkerhetslagermetoder.  
Intervjuer och dokumentstudier har legat till grund för påverkande faktorer gällande fallföretagets verksamma 
bransch, elektronik till fordonsbranschen.   
Figur 2 nedan illustrerar hur frågeställningarna kopplas till de valda metoderna.  

 

 

Figur 2 Koppling mellan frågeställning och metod 

2.2 Arbetsprocessen 
Examensarbetets arbetsprocess beskrivs med följande fyra faser för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
Dessa är förstudie, litteraturstudie, empiriinsamling och analys.  

Förstudiefasen bestod av insamling av information för att skapa en förståelse för problemområdet. Detta gjordes 
genom samtal med handledare från fallföretaget. Författarnas huvudområde är logistik, därför beslutades 
problemområdet handla om säkerhetslagerdimensionering samt vilka faktorer inom elektronik till 
fordonsbranschen som kan påverka val av säkerhetslagermetod. Författarna valde att göra en fallstudie inom det 
problemdefinierade området, därmed kontaktades ett företag för att utföra studien med. Tillsammans med 
fallföretaget formulerades ett problem som var generellt för verksamheten om lagerstyrning och 
säkerhetslagerdimensionering, därefter formulerades en förstudie till problemen kopplat till studiens syfte. 
Avgränsningar inom problemområdet bestämdes under denna fas tillsammans med fallföretaget. 

Litteraturstudiefasen pågick från när fallföretaget och författarna formulerat och definierat problemen studien 
syftar till att undersöka. Under studiens gång pågick denna fas parallellt med de andra faserna som tas upp i 
beskrivningen av arbetsprocessen. Syftet med denna fas var för att öka författarnas förståelse för syftet och 
frågeställningarna samt att samla teorier om det undersökta området. Teorierna gav grunden för studiens 
undersökta område i det teoretiska ramverket och dessa ansågs vara relevanta för att besvara syftet med studien. 
Under tiden studien pågick kompletterades det teoretiska ramverket med nya teorier på grund utav av att varierande 
resultat och empirisk insamling i studien påverkade. 

Empiriinsamlingsfasen inleddes efter förstudiefasen parallellt med litteraturstudiefasen. Denna fas bestod av 
intervjuer hos fallföretaget vars syfte var att få en överblick om hur fallföretaget styr sitt säkerhetslager för det 
ingående lagret. Även vilka faktorer fallföretaget ansåg beskriva branschens kontext vilket kunde vara viktiga för 
val av säkerhetslagermetod. Dokumentstudier ingår även här där information samlats in kring fallföretagets 
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lagerstyrningsvariabler som avvikelser med inleveranser och historik, ledtider på artiklar och tidigare använda 
beräkningar för säkerhetslagerdimensionering. Datan sammanställdes bland annat inom ett Excel dokument för att 
få överblick kring fallföretaget och dess problemområde som syftar till studiens syfte. 

Analysfasen pågick efter empiri kring fallföretaget samlats in angående vilka faktorer som är viktiga för elektronik 
till fordonsbranschen som fallföretaget opererar inom. Analys har genomförts om den insamlade datan hos 
fallföretaget och litteraturstudierna för de teorier som kopplats till studien syfte. Dokumentstudierna inom 
företagets givna dokument angående lagerstyrning och mer specifikt säkerhetslagerdimensioneringsmetod 
analyserades och genom kontinuerlig kontakt gjordes regelbundna avstämningar för att inte missuppfatta 
information. Säkerhetslagermetoder samt variabler hos fallföretaget och generella teorier om 
säkerhetslagerdimensionering har analyserats för att få en djupare förståelse. I analysfasen jämfördes 
branschkontext i teoretiskt ramverk med faktorer från empirin, utifrån jämförelsen identifierades ett antal faktorer. 
För att ta fram den mest lämpliga säkerhetslagermetoden för fallföretaget analyserades teorier för säkerhetslager 
utifrån de faktorer som identifierats i frågeställning ett. Figur 3 beskriver när under arbetets gång som olika faser 
har genomförts.  

 

Figur 3 Studiens arbetsprocess 

2.3 Ansats 
Denna studie har främst präglats av ett kvalitativt angreppssätt men har även vissa kvantitativa inslag. Kvalitativ 
forskning innebär att datainsamlingen fokuserar på mjuka värden som kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. 
Kvantitativ forskning å andra sidan innebär mer statistiska bearbetningsmetoder och analysmetoder (Patel & 
Davidson, 2011). De kvalitativa aspekterna i denna studie grundar sig i de tolkande analyser som skett av redan 
befintliga teorier, men även de intervjuer som utförts på fallföretaget. De kvantitativa inslagen i denna studie 
grundar sig i statistiska analyser av data, exempelvis efterfrågan och ledtider på inleveranser för ingående lager.  
 
Studiens arbetsprocess grundar sig i en orientering av befintliga teorier, utifrån teorier inom ämnesområdet 
elektronikbranschen till fordonsbranschens och säkerhetslagerdimensioneringsmetoder. Detta lade grund till val 
av lämplig säkerhetslagerdimensioneringsmetod som företag med ingående lager inom elektronik till 
fordonsbranschen borde använda sig av baserat på identifierade branschfaktorer som påverkar val av lämplig 
metod. Parallellt med denna process undersöktes fallföretagets befintliga säkerhetslager och parametrar. Utifrån 
dessa två processer uppstod en situationsanpassad säkerhetslagermetod som sedan testades på fallföretaget. Vid 
testen uppstod en del olika hinder och problem vilket sedermera ledde till en situationsanpassad modell 2.0. Utifrån 
denna beskrivning vill författarna hävda att en induktiv ansats har framförts i denna studie. Denna beskrivning 
stämmer även väl överens med hur (Patel & Davidson, 2011) beskriver en induktiv ansats. 

2.4 Design 
Studien har genomförts och designats i form av en fallstudie. En fallstudie innebär enligt Patel & Davidson (2011) 
att en undersökning på en mindre avgränsad grupp görs. Vidare beskriver Patel & Davidson (2011) att ett fall kan 
vara en grupp individer, en organisation eller situation. I detta fall handlar det om en fallstudie inom en organisation 
i form av ett fallföretag. Patel & Davidson (2011) anser att fallstudier utgår från ett helhetsperspektiv och försöker 
samla in och få så täckande information kring fallet som möjligt, samt att denna typ av studie kommer i hand när 
processer eller förändringar ska studeras. Fallstudien är en enfallsstudie då den är holistisk och omfattar endast en 
analysenhet (Yin, 2006) vilket i detta fall är det ingående lagret på fallföretaget. Denna studie utgår från att samla 
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in relevant data kring faktorer inom fallföretagets branschkontext och problemområdet angående vilken 
säkerhetslagerdimensionerings-metod som är lämpligast baserat på faktorer inom branschen.   
 
När en fallstudie görs är det vanligt att insamlad information kommer inom olika karaktärer, vars syfte är att ge en 
fyllig bild av det givna fallet (Patel & Davidson, 2011). För att få heltäckande information om fallet har denna 
studie utgått från intervjuer med fallföretagets relevanta delar på arbetsplatsen som inköpsansvariga, planerare för 
produktion, logistikutvecklare och lageransvariga. Dokumentstudier av givna dokument från fallföretaget har även 
samlats in som empiriskt data för att få en djupare förståelse för fallföretaget.  
 
Fallföretaget som studien utgår från har utförts på ett företag i mellersta Sverige. Fallföretaget är ett 
elektronikföretag som utvecklar och tillverkar högteknologiska komponenter till fordonsbranschen. Fallföretaget 
har goda kunskaper i lagerstyrning och vilka variabler med säkerhetslager de vill prioritera. Företagets produktion 
ökar vilket sätter press på inköpta artiklar, de vill dock inte bygga ut ett större lager utan företaget vill sätta sina 
säkerhetslager bättre. Detta fallföretag studeras på grund av deras förutsättningar samt deras vilja att få in kunskap 
om hur nuvarande säkerhetslagerdimensionering kan förbättras.   

2.5 Datainsamling 
Datainsamlingen i denna studie har innefattat en litteraturstudie som har pågått kontinuerligt under 
arbetsprocessens gång. Utöver litteraturstudier har även empiriskt insamlade data i form av intervjuer och 
dokumentstudier använts. 

2.5.1 Litteraturstudier 
Vid litteraturstudierna har teorier kring elektronik och fordonsbranschen samt 
säkerhetslagerdimensioneringsmetoder varit det mest centrala området. Att finna information kring elektronik till 
fordonsbranschen och därmed skapa en branschkontext upptäcktes vara svårt då trovärdiga källor vara av begränsat 
utbud. Av den anledningen är (Armstrong & Thompson, 2012) inte en akademisk källa. Att källan inte kan anses 
som akademisk kan ses som en komplikation för trovärdigheten. Information från källan användes ändå i studien 
då den innehöll relevant information nödvändig för att skapa en bred branschkontext i det teoretiska ramverket. 
Som stöd i litteratursökning har databaser såsom Emerald Insight, Scopus, ScienceDirect och ProQuest använts. 
Även högskolebiblioteket har varit till stor hjälp med centrala kursböcker inom området logistik. 
Litteraturstudierna har använts för att lägga en grund för det teoretiska ramverket samt för att ta fram en 
situationsanpassad modell till fallföretaget. Vid litteratursökningarna har nyckelord såsom Inventory Control, 
Inventory base levels, safety stock och material management använts. Sökningarna har gjorts på engelska samt på 
svenska för att få fram texter från hela världen, sökord har även kombinerats för att smalna av området och därmed 
få fram de mest relevanta artiklarna. I tabell 1 följer ett urval av de sökord som har använts i sökningarna.  
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Tabell 1 Sökord för respektive frågeställning 

 

 För frågeställning ett har sökningar kring fordonsindustrin och elektronikbranschen kombinerats med sökningar 
kring säkerhetslager. För frågeställning två har sökningar kring lagerstyrning men främst kring säkerhetslager 
gjorts.   

2.5.2 Intervjuer 
I denna studie har ett flertal intervjuer genomförts för att öka förståelsen kring fallföretagets utmaningar och hinder. 
Under förstudiefasen genomfördes en intervju med företagets logistikchef och logistikutvecklare. Intervjun syftade 
till att definiera fallföretagets problem samt skapa en förståelse för företaget som helhet. Intervjun genomfördes i 
samtalsform vilket innebär att det inte hade formulerats några frågor i förhand. Detta är den mest “öppna” formen 
av en kvalitativ intervju enligt (Patel & Davidson, 2011). Vid insamling av empiriska data genomfördes en 
kvalitativ intervju med fallföretagets logistikutvecklare, detta för att få in relevant data angående faktorer för 
fallföretaget som kan påverka val av säkerhetslagermetod. Den typen av data är relevant för studien och författarna 
då den behövs för att ta fram den situationsanpassade säkerhetslagermetoden som passar fallföretaget och 
branschen baserat på faktorer. Vidare genomfördes sex kvalitativa intervjuer med två materialmanagers, två 
inköpare, en lageransvarig samt en logistikutvecklare. Intervjuerna genomfördes i semi-strukturerad form och på 
gick i cirka trettio minuter. Den semi-strukturerad intervjun innebar att intervjufrågor i form av teman hade 
formulerats innan, detta gav intervjuobjektet stor frihet att själv utforma och utveckla sina svar. Denna beskrivning 
stämmer väl överens med Patel & Davidsons (2011) definition av en semi-strukturerad intervju. Dessa intervjuer 
genomfördes för att skapa en större förståelse för fallföretagets nuläge, alltså hur fallföretagets tidigare 
säkerhetslagerdimensioneringsmetod har fungerat och vad den har grundats till. Detta var relevant information att 
få in för att kunna välja lämplig säkerhetslagerdimensioneringsmetod hos fallföretaget. Samtliga intervjuobjekt 
har blivit utvalda tillsammans med fallföretagets logistikchef, detta för att säkerställa att rätt personer blir 
intervjuade, se tabell 2 för genomförda intervjuer.  

Sökord (svenska) Sökord (engelska)
Frågeställning 1 Säkerhetslager

metoder
Safety stock 
methods

Fordonsindustrin Automotive 
industry

Elektronikbransc
hen

Electronic 
industry

Elektroniktillverk
ning AND 
Fordonsindustrin

Electronic 
manufacturing 
AND Automotive 
industry

Frågeställning 2 Lagerstyrning Inventory control
Säkerhetslager
metoder

Safety stock 
methods

Säkerhetslager Safety stock

Logistikkedja Supply chain 
management
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Tabell 2 Genomförda intervjuer 

 

2.5.3 Respondenter 
• Respondent 1 är logistikutvecklare och har som dagliga uppgifter att utveckla företagets logistikdelar 

samt bidra till prognostisering av framtida behov.  
• Respondent 2 är lageransvarig på fallföretaget och har hand om de ingående lagrets omkostnadsmaterial 

samt materialplacering på lagret.  
• Respondent 3 är material manager och har hand om plastartiklar till ingående lager samt uppdatering och 

kontrollering av parametrar för det automatiska ordersystemet.  
• Respondent 4 är material manager med ansvar för inköp av elektronikartiklar till det ingående lagret.  
• Respondent 5 är produktionsplanerare för slutmontering och ansvarar för att rätt produkter produceras 

samt kommer ut i tid.  

2.5.4 Dokumentstudier 
Fallföretagets lagerstyrningsverktyg med information och rapporter kring ingående lagerartiklars behov och 
efterfrågan samt dåvarande beräkningar för säkerhetslagerdimensionering användes för att göra en 
dokumentstudie, se Tabell 3. Studier kring verktyget och rapporter gav en överblick för variabler på fallföretagets 
säkerhetslager samt ökade författarnas förståelse för fallföretaget. Teorier om säkerhetslagerdimensionering och 
studier inom lagerstyrningsverktyget gjordes samtidigt för att svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Tabell 3 Genomförda dokumentstudier 

 

 

 

 

 

Datum Syfte Metod Roll Tid (h)

2019-01-08 Problemdefinition Samtalsform
Logistikchef & 
Logistikutvecklare 

2

2019-02-10 Problemdefinition Samtalsform Logistikchef 0.5

2019-03-07
Genomgång av 
lagerstyrningsverktyg

Samtalsform
Logistikchef & 
Logistikutvecklare 

2

2019-04-02 Datainsamling Semi-strukturerad Logistikutvecklare 0,5

2019-04-02 Datainsamling
Semi-strukturerad 

Lageransvarig
0,5

2019-04-01 Datainsamling Semi-strukturerad Materialmanager 1 0,5

2019-04-02 Datainsamling Semi-strukturerad Materialmanager 2 0,5

2019-04-10 Datainsamling Semi-strukturerad Produktionsplanerare 0,5
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2.6 Dataanalys 
För att besvara studiens första frågeställning genomfördes litteratursökning för att upprätta en branschkontext som 
sedan användes för att identifiera påverkande faktorer inom elektronik till fordonsbranschen. Även empiri i form 
av transkriberade intervjuer och dokumentstudier användes för att identifiera påverkande faktorer för fallföretaget. 
För att besvara studiens andra frågeställning genomfördes en litteratursökning för att ta fram tillämpbara 
säkerhetslagermetoder. Dessa jämfördes sedan med identifierade faktorer för att ta fram den lämpligaste 
säkerhetslagermetoden.   

 

Figur 4 Arbetsgång vid dataanalys 

Ur de litteraturstudier som gjorts har ett teoretiskt ramverk tagits fram. Det teoretiska ramverket har sedan legat 
till grund för utformningen av analys för relevanta faktorer inom elektronik till fordons branschen samt 
säkerhetslagerdimensioneringsmetoder som grundas på ett antal faktorer för att kunna dimensioneras. Fallstudien 
som utgjorts av intervjuer och dokumentstudier har sedan format den empiriska delen i denna studie. Den empiri 
som samlats in har främst utgjorts av parametrar och faktorer som påverkat valet av säkerhetslagermetod för 
fallföretaget. Insamlad empiri har analyserats utifrån transkriberade intervjuer. I analysen har sedan teorin jämförts 
med empirin för att sedan framställa ett resultat. Se figur 4 ovan för arbetsgången vid dataanalysen.  
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2.7 Trovärdighet 
För att uppnå ett resultat i denna studie som kan anses vara trovärdigt har rapporten kontinuerligt genomgått 
granskningar. Dessa har genomförts vid opponeringstillfällen med andra studenter samt att kontinuerlig kontakt 
med handledare från både högskola och fallföretag har upprätthållits. Enligt Yin (2006) uppnår studien en hög 
reliabilitet om en annan forskare kan utföra samma fallstudie med samma tillvägagångssätt och uppnå samma 
resultat. För att uppnå hög reliabilitet har noggranna dokumentationer av metoder och tillvägagångssätt har gjorts. 
Metodkapitlet har skrivits på ett utförligt sätt för att läsaren ska kunna förstå exakt hur författarna har gått tillväga 
vid exempelvis datainsamling. Intervjuer som genomförts i denna studie har utförts av båda författarna för att 
minska risken för missförstånd. Detta gjordes genom att en av författarna satt bredvid och dokumenterade 
samtidigt som den andra höll i intervjun. Inför varje intervju förbereddes specifika frågor som var relevanta för 
fallföretagets nyckelpersoner. Samtliga intervjuer har dessutom spelats in och transkriberats för att ytterligare 
minska risken för missförstånd, dessutom har kontinuerliga avstämningar gjort med fallföretaget varje vecka. Detta 
är något som bidrar till ökad reliabilitet enligt Patel och Davidson (2011).  

Extern validitet är ett mått på hur väl ett resultat kan generaliseras utöver den aktuella fallstudien (Yin, 2006). 
Denna studie baseras endast på ett företag och kan därmed kategoriseras som en enfallsstudie. På grund av detta 
går det att argumentera för att den externa validiteten hade varit högre om studien baserats på mer än ett företag. 
Kritiker hävdar att ett enda fall utgör en bräcklig grund för generalisering. Dock förväntas resultatet i denna studie 
bli applicerbart för andra företag med liknande variabler och förutsättningar, dessa kan specificeras till ingående 
lager i elektronik till fordonsindustrin.  

Intern validitet är ett mått på hur väl studiens resultat stämmer överens med verkligheten samt om studien mäter 
det den verkligen ska mäta. För att säkerställa att studien stämmer överens med verkligheten kan horisontell 
granskning och kritik appliceras på studien. Detta innebär att exempelvis handledare eller kollegor får läsa studien 
och sedan komma med synpunkter och kommentarer på resultatet (Merriam, 1998). Under perioden som denna 
rapport har utformats har konsekvent handledning pågått, tillsammans med handledare från Jönköpings tekniska 
högskola samt studentkollegor har denna rapport granskats. Författarna av denna studie hävdar därför att studiens 
resultat stämmer överens med hur verkligheten ser ut.  

 



Teoretiskt ramverk 

 
 

19 

 

3 Teoretiskt ramverk 
 

3.1 Koppling mellan frågeställning och teori 
De teorier som är uppbyggda i det teoretiska ramverket är kopplade till studiens frågeställningar och syfte. 
Teorierna som presenteras under detta kapitel är enligt författarna relevanta och kopplade till avgränsningarna som 
tagits upp i första kapitlet. Detta är för att området inte ska bli för stort och omfattande samt för att läsaren endast 
ska presenteras med relevant information. 
 
Den första frågeställningen ”Vilka faktorer är viktiga att ha i beaktning vid säkerhetslagerdimensionering för 
ingående lager inom elektronik till fordonsbranschen?” är att besvara när relevant teoretisk grund finns som 
underlag. Relevant teori anses enligt författarna vara teorier om säkerhetslagerdimensioneringsmetoder och 
kontext angående faktorer inom elektronik till fordonsbranschen som kan ge grund för vilken 
säkerhetslagerberäkning som anses lämpligast. Att ha underlag för säkerhetslagerdimensioneringsmetoder och 
elektronik till fordonsbranschens kontext är väsentligt för att kunna välja lämplig 
säkerhetslagerdimensioneringsmetod för fallföretaget som opererar mot branschen elektronik till fordonsindustrin. 
Definitioner av begrepp är viktigt att ha som underlag för att kunna förstå betydelsen av begreppen. Den andra 
frågeställningen ”Vilken säkerhetslagermetod är mest lämplig utifrån identifierade faktorer i frågeställning ett? 
” kan besvaras när den första frågeställningen givit en grund att utgå från inom vilka faktorer som finns inom 
branschkontexten och fallföretaget. Säkerhetslagerteorierna ger en grund på vad som påverkar valet av 
säkerhetslagermetod. Faktorerna från frågeställning ett kommer ge en riktning på frågeställning två vilken metod 
för säkerhetslagerdimensionering som är lämpligast utifrån faktorerna. Se figur 5 för koppling mellan 
frågeställning och teori.  

  

Figur 5 Koppling mellan frågeställning och teori 

 

3.2 Underleverantör inom elektronikbranschen till fordonsindustrin 
Elektroniktillverkande och levererande företag inom elektronikbranschen har en viktig påverkande roll för hela 
fordons och generella tillverkningsindustrin globalt (Cassio, 2010). Elektronikbranschen växer och konkurrensen 
är hög mellan leverantörer och underleverantörer inom elektronik till fordonsindustrin (Becker, 2006). En växande 
elektronikbransch sätter press på elektronikföretag som tillverkar och levererar komponenter att utveckla sina 
produkter, bibehålla en tillfredställande vinst samt att leverera kvantiteter som är tillräckliga för att vara 
konkurrenskraftiga (Cassio, 2010). Fordonsindustrin har hög konkurrens och för att överleva på marknaden måste 
företag se till att få optimala avtal med leverantörer, underleverantörer och kunder om överenskommande 
leveranskvantiteter och priser (Becker, 2006). Underleverantörer inom elektronik samt fordonsbranschen är oftast 



Teoretiskt ramverk 

 
 

20 

bundna till sina egna leverantörer och kunder via avtal som behandlar orderkvantitet, leveranstider och även 
kvalitetskrav (Armstrong & Thompson, 2012). Fordonsmarknadens konkurrens har satt press på underleverantörer 
att leverera kritiska komponenter för tillverkande företag inom branschen samt att hålla effektiva logistikkedjor 
för att leverera i tid. Underleverantörer till fordonsindustrin har fått ytterligare konkurrens på grund av den växande 
fordonsmarknaden vilken har inneburit högre krav på lägre priser och leverans av högkvalitativa volymer som 
täcker efterfrågan (Becker, 2006). Fordonsindustrin har fasta krav som kan ge implikationer för leverantörer och 
underleverantörer vilket är att leverera rätt kvantitet med korta ledtider (Cassio, 2010). Elektronikbranschen ställs 
inför liknande krav som kan ge komplikationer, dessa är bland annat långa ledtider, stränga kvalitetskrav samt 
konkurrens (Becker, 2006). 

3.3 Leveransprecision 
Leveransprecision är ett mått som används för uppföljning och utvärdering av förmågan att leverera enligt 
överenskommen leveranstidpunkt. Måttet är en procentuell andel av totala andelen levererade order som under 
en viss tidsperiod kunnat levereras vid lovade leveranstidpunkter (Jonsson & Mattsson, 2005). Både sena och för 
tidiga leveranser kan ses som en låg leveransprecision. Konsekvensen med låg leveransprecision kan vara att en 
hel monteringslina kan stå stilla om komponenter inte levereras vid rätt överenskommen tidpunkt (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Enligt (Gunasekaran, Patel, & McGaughey, 2004) är en fulländad leverans när leveransen 
anländer vid exakt bestämd tidpunkt, detta innebär även en hög kundservicenivå.  
 

3.4 Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet betecknas enligt Mattsson (2005) som ett mått på ett företags leveransförmåga att rätt produkt 
levereras i rätt kvantitet. Det ses också som antal levererade kundorder utan anmärkningar. Anmärkningar kan 
vara att levererade produkter inte överenskommer i det antal som lovats och att det inte är rätt produkt samt att 
det som levererats inte uppfyller kvalitetskrav (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 

3.5 Grundtyper av metoder för bestämning av säkerhetslager  
Enligt (Mattsson, Materialstyrning, 2016) finns det fyra alternativa tillvägagångssätt vid dimensionering av 
säkerhetslager. Dessa kan delas in i fyra olika grundtyper vilka är; uppskattningsmetoder, 
proportionalitetsmetoder, servicenivåmetoder samt bristkostnadsmetoder.  
 
Uppskattningsmetoder innebär att säkerhetslager bestäms utifrån magkänsla och erfarenhetsmässiga bedömningar 
(Mattsson, 2016 ). Vidare kan även sägas att denna metod är den som används mest bland svenska företag. 
Mattsson (2013) beskriver i sin rapport att närmare 80% av svenska företag använder uppskattningsmetoder för 
att dimensionera sitt säkerhetslager. Metoderna bygger inte på några som helst uträkningar, endast intuition och 
erfarenhet. Eftersom metoden bygger på uppskattningar blir säkerhetslagret präglat av personen som sätter det. 
Det blir då svårare att ha en enhetlig policy för företagets leveransförmåga och leveransprecision samt att det blir 
svårare att differentiera säkerhetslagrens storlek med olika avseenden på behov och diverse parametrar som 
servicenivå (Mattsson, 2016 ) 
 
Proportionalitetsmetoder bygger på beräkningar av efterfrågan där säkerhetslagret sedan manuellt sätts 
proportionellt mot efterfrågan. Över tid jämförs sedan erhållen servicenivå med målsatt servicenivå (Mattsson, 
2016 ). Proportionalitetsmetoderna kan sedan enligt Mattsson (2016 ) delas upp i tre olika varianter. Dessa är; 
antal dagars medelefterfrågan, procent av efterfrågan per år samt procentandel av efterfrågan under ledtid. 
Metoderna bygger på information kring efterfrågan samt för det sistnämnda alternativet information kring ledtiden. 
Dock tas ingen hänsyn till variation i efterfrågan eller antal inleveranser per år och därmed antal bristtillfällen.  
 
 Servicenivåmetoder karaktäriseras av att säkerhetslagerberäkningen utgår från någon form av servicenivåmått 
(Mattsson, 2016 ). Även dessa metoder kan delas upp i tre olika varianter vilka är; cykelservice – SERV1, 
fyllnadsgradsservice – SERV2 samt acceptabelt antal bristtillfällen per år. SERV1 definieras som sannolikheten 
att brist inte uppstår i en lagercykel medan SERV2 definieras som andelen av efterfrågan som kan försörjas direkt 
från lager. Acceptabelt antal bristtillfällen definieras som hur många tillfällen per år en bristsituation kan 
accepteras uppstå för en viss artikel Stora mängder information krävs för att beräkna servicenivåmetoder, specifikt 
SERV2. SERV2 är normalt lite svårare att beräkna än SERV1 men den ger ett oftast ett mer korrekt och normalt 
mått på service (Axsäter, 1991). Variabler som tas upp för säkerhetslagerberäkning med servicenivåmetoder är 
efterfrågans standardavvikelse, orderkvantitet, inleveransledtid och inleveranstillfällen per tidsperiod (Mattsson, 
2016 ).  
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Bristkostnadsmetoder karaktäriseras av att säkerhetslagerberäkningen bygger på optimering av 
lagerhållningssärkostnaderna och bristkostnaderna (Mattsson, 2016). Fyra alternativa bristkostnader kan definieras 
vilka är; kvantitetsrelaterade bristkostnader, orderrelaterade bristkostnader, bristkostnader relaterade till 
bristtillfällen samt tidsrelaterade bristkostnader. För dessa metoder är säkerhetslagerdimensioneringen inte 
kopplad till önskad servicenivå, istället handlar det om att minimera lagerhållningskostnaderna samt de 
bristkostnader som uppstår när leverans inte kan ske (Mattsson, 2016 ). Säkerhetslagerberäkningarna med 
bristkostnadsmetoder kräver information angående hur efterfrågan varierar, ledtidens längd och orderkvantitet 
(Mattsson, 2016 ). Bristkostnader kan beräknas med relatering till antal acceptabla bristillfällen per år som då blir 
ett visst mått av servicenivå. Servicenivå måttet för acceptabelt antal bristillfällen skiljer sig åt från vanligt mått 
av servicenivå som kan kopplas till leveransförmåga (Mattsson, 2016 ).  

3.6 Säkerhetslager baserat på önskad servicenivå 
Enligt (Mattsson & Jonsson 2005) används dimensionering av säkerhetslager baserat på önskad servicenivå när 
målet är att sätta vilken leveranservice som ska bestämma i vilken grad material levereras vidare i materialflödet. 
Säkerhetslagrens storlek som dimensioneras på detta sätt anpassas till graden av osäkerheten för respektive artikel 
i lagret (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Säkerhetslager baserat på graden av servicenivå kan beräknas genom att använda sig av säkerhetsfaktorn (K) som 
baseras på önskad servicenivå för respektive artikel multiplicerat med efterfrågans standardavvikelse för artikeln 
under ledtiden, vilket är innefattar efterfrågevariation under tiden det tar att fylla på lagernivån för artikeln (𝜎) 
(Krupp, 1997). Nedan visas formel 1 och förklaring för beräkning av säkerhetslager baserat på servicenivå enligt 
(Krupp, 1997). Det finns två vanliga sätt att beräkna säkerhetslagernivån baserat på servicenivå och dessa kallas 
SERV1 och SERV2. Serv1 uttrycker sannolikheten att material kommer fram i tid och räcker en ordercykel. 
SERV1 är simpelt att räkna med vilket är en fördel. Problemet SERV1 har är att beräkningen inte tar hänsyn till 
orderkvantiteten dvs leveranskvantiteten av material. Om efterfrågan är 2000st per år för en artikel och optimala 
orderkvantiteten för artikeln är 1900 är det inte nödvändigt att ha för mycket säkerhetslager. Om orderkvantiteten 
är i jämförelse med efterfrågan liten är det en risk att SERV1 är ineffektiv för artikeln (Axsäter, 1991). Mattson 
(2016) beskriver formel för beräkning av SERV1 i samband med säkerhetslagernivåberäkning nedan.  

 

Formel 1 SERV1 

Ett annat sätt att definiera servicenivå för säkerhetslager är att använda sig av SERV2. Denna definition av 
servicenivåberäkning uttrycks som den andel av en artikels efterfrågan som kan tillfredsställas direkt från det givna 
lagret (Jonsson & Mattsson, 2005). SERV2 är normalt lite svårare att beräkna än SERV1 men den ger ett oftast ett 
mer korrekt och normalt mått på service (Axsäter, 1991). 

Enligt Mattson (2005) beräknas säkerhetslager baserat på SERV2 genom att först beräkna servicefunktionen E (z) 
för att kunna avläsa säkerhetsfaktorn (Z) i en servicefunktionstabell. Formeln för att beräkna servicefunktionen 
beskrivs enligt Mattson (2005) nedan. 
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Formel 2 SERV2 

Säkerhetslagernivån baserat på SERV2 efter definierad servicefunktion beräknas sedan enligt Mattsson (2005) 
med formel:  

 

Formel 3 Säkerhetslagernivån 

När servicenivå väljs för artiklar bör själva valet för nivån påverkas av vikten att hålla en hög servicenivå, som då 
är de underliggande bristkostnaderna, dels av kostnader för att hålla en hög servicenivå. Variabler som påverkar 
en dyrare förmåga att hålla en hög servicenivå är långa ledtider och stora variationer i efterfrågan (Axsäter, 1991).  
Enligt Lumsden (2006)  krävs ett större säkerhetslager för att nå en hög servicenivå. Ju högre upp i procentsatsen 
servicenivån är desto dyrare är det att bibehålla den men desto bättre blir leveransservice och generell 
leveransförmåga från lagret. Ju högre upp i procentsatsen, desto dyrare är det att höja procentsatsen för 
servicenivåerna. Kostnaderna för att hålla en högre servicenivå ökar alltså inte proportionellt (Lumsden, 2006). 

3.7 Sammanfattande nyckelinformation från teoretiskt ramverk  
Enligt Mattsson (2016) finns det fyra grundtyper för säkerhetslagerdimensionering. Metoderna för 
säkerhetslagerdimensionering är: uppskattningsmetoder som innebär att säkerhetslager dimensioneras utifrån 
erfarenhetsmässiga bedömningar utan beräkningar och denna metod används mest av svenska företag. 
Uppskattningsmetoder av säkerhetslagernivåer blir präglat av personen som sätter nivån vilket då blir svårare för 
företaget att sätta standarder och policys för företagets leveransförmåga och leveransprecision. Det blir även 
svårare att differentiera storlek på säkerhetslagren med avseende av på olika förutsättningar (2016). 
Proportionalitetsmetoder som bygger på beräkningar där säkerhetslager sätts i proportion mot efterfrågan. 
Proportionalitetsmetoder kan delas upp i tre olika varianter vilka är uppsatta efter antal dagars medelefterfrågan, 
procent av efterfrågan per år och säkerhetslager uppbyggt baserat på procentandel av efterfrågan under ledtid. 
Dessa metoder bygger på efterfrågeinformation och ledtidsinformation men inte variationer i efterfrågan. 
Servicenivåmetoder för säkerhetslagerberäkning karakteriseras med servicemått som cykelservice-SERV1 vilket 
tar hänsyn till att brist inte uppstår i en lagercykel och fyllnadsgradservice-SERV2 som tar hänsyn till andel av 
efterfrågan som kan försörjas direkt ur lager.  Enligt Mattsson (2016) krävs förutsättningar för att använda SERV1 
och SERV2 och dessa är information om hur efterfrågan varierar i form av standardavvikelse och ledtidens längd.  
För SERV2 krävs även information om orderkvantiteter och antal inleveranser per år. Bristkostnadsmetoder för 
säkerhetslagerberäkning bygger på optimering av diverse lagerrelaterade kostnader och bristkostnader som 
kvantitetsrelaterade bristkostnader, orderrelaterade samt tidsrelaterade bristkostnader. Bristkostnadsmetoder har 
med avsikt att endast minimera lagerhållningskostnader samt kostnader relaterade till när leverans inte kan ske 
(Mattsson, 2016). 
 
Utifrån branschkontext tidigare i det teoretiska ramverket identifierades ett antal faktorer som anses påverka 
företag inom branschen. I tabell 4 beskrivs dessa med tillhörande referens.  
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Tabell 4 Faktorer utifrån teori och branschkontext 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare beskrivs empirin som 
samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning  
Fallstudien har utförts på ett företag som verkar inom fordonsindustrin genom att tillverka elektronikprodukter. 
Produkterna är främst teknologiska informationssystem vars syfte är att skicka information mellan tekniska 
komponenter. Exempel på produkter är färdskrivare, paneler och mätare. Dessa hjälper fordonsindustrin att jobba 
mot effektivare bränsleförbrukning och lägre utsläpp. Företaget är globalt med produktionsenheter världen över 
och cirka 4000 anställda. Kunderna verkar främst inom lastbils- och fordonsindustrin med kunder som Volvo och 
Scania. Företaget grundades 1965 och har sedan dess utvecklats till att bli en av de ledande leverantörerna av 
högteknologiska produkter. Fallstudien utfördes på fallföretagets produktionsenhet i Sverige, fabriken har cirka 
180 anställda och tillverkar en stor del av de produkter som företaget erbjuder världen över.  

4.2 Att vara underleverantör inom branschen elektronik till fordonsindustrin 
Att verka som underleverantör inom elektronik till fordonsbranschen karaktäriseras av en verklighet bestående av 
en del olika faktorer som är specifika för just dessa branscher. Utifrån intervjuer med en materialmanager samt en 
logistikutvecklare har det framgått att för fordonsindustrin generellt är stränga kvalitetskrav en faktor som 
fallföretaget måste förhålla sig till. Kvalitetskraven innebär att defekta samt försenade artiklar levererade från 
fallföretaget är något som inte får existera då det kan kosta fallföretaget stora summor pengar. Fordonsindustrin 
kännetecknas även enligt respondent 1, av en hög konkurrens bland de verksamma underleverantörerna. Detta 
leder till att fordonstillverkarna har stor makt över underleverantörerna och kan ställa höga krav på exempelvis 
leveransprecision, kvalitet och pris. För fallföretaget leder detta till att god kvalitet och hög leveransprecision 
måste upprätthållas för att överleva på marknaden. Elektronikbranschen karaktäriseras av hög konkurrens enligt 
respondent 2, i denna bransch grundar sig konkurrensen i det eftertraktade råmaterialet. Råmaterialet som 
fallföretaget behöver till sina artiklar är samma råmaterial som används för att producera andra typer av 
elektronikkomponenter, exempelvis mobiltelefoner och datorer. Konkurrensen på elektronikmarknaden gör att 
leverantörerna som sitter på råmaterialet får stor makt vilket gör att de kan ta fram avtal gällande fasta 
orderkvantiteter som fallföretaget sedan måste förhålla sig till. Bristen på råmaterial gör enligt respondent 2 även 
att fallföretaget måste förhålla sig till varierande leveransledtider. Figur 6 visar på hur fallföretagets 
inleveransledtider kan skilja sig.  

I branschen som fallföretaget verkar inom är långa ledtider ett känt faktum enligt respondent 1, upp emot ett års 
ledtid för vissa produkter är inte ovanligt. Orsaken till de långa ledtiderna är råmaterialet som elektronikartiklarna 
består utav enligt respondent 2. Den höga konkurrensen i branschen som fallföretaget verkar inom innebär att det 
finns många aktörer som vill åt det eftertraktade råmaterialet. Utöver konkurrensen om råmaterial är även många 
utav fallföretagets leverantörer lokaliserade i andra världsdelar än Europa, exempelvis Asien där många 
elektronikleverantörer befinner sig. Konsekvensen av detta blir att många av de ingående komponenterna fraktas 
långt innan de anländer på det ingående lagret beskriver respondent 2. Långa transittider och 
samordningsutmaningar bidrar till långa leveransledtiderna menar respondent 3 och 4. Nedanstående diagram, se 
figur 6, visar på hur stor skillnaden i ledtid kan vara mellan de egenägda artiklarna. Diagrammet och dess data är 
en del utav studiens dokumentstudie, nedanstående data är ett faktiskt exempel på ledtider från leverantörer. Data 
är hämtad ur ett av fallföretagets planeringsverktyg kallat ”Plan For Every Part”.  
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Figur 6 Exempel på skillnader i ledtider från leverantörer 

4.3 Anskaffningsprocess för ingående lager  
I anskaffningsprocessen skickas först ett Electronic Data Interchange (EDI)-meddelande från kund för köp av en 
produkt och detta sker oftast sex till tolv månader innan. Detta gör att fallföretagets prognoser sträcker sig långt 
fram i tiden. Enligt respondent 1 baseras inte prognoserna på historiska data eller faktorer som exempelvis 
standardavvikelse. Detta då fallföretaget i princip styrs helt utav kunderna vilket innebär att prognoserna består av 
faktiska behov från kunderna. Detta gör att prognoserna oftast är stabila och pålitliga. Utifrån EDI-meddelande 
utformas en detaljplanering av material för de tolv närmsta veckorna, materialet grundar sig i en kundordermix. 
För beslut längre fram än tolv veckor baseras prognoserna istället på SOP-beslut (Sales and Operation Planning). 
Denna prognos baseras på en standardmix vilket innebär att en fördelning mellan ett antal artiklar och dess 
ingående material görs. Sedan dras material hem baserat på en procentsats för varje enskild artikel. Material köps 
in i kvantiteter som är bestämda enligt leverantörsavtal, dessa kallas för ordermultiplar. En ordermultipel innebär 
att det endast går att beställa exempelvis 400, 800 eller 1200, det går inte att beställa en kvantitet på 450 eller 750.  
Enligt respondent 3 är fasta orderkvantiteter något som många underleverantörer inom elektronikbranschen måste 
förhålla sig till. Fasta orderkvantiteter går att koppla till fasta ordermultiplar. Underleverantörer inom den 
verksamma branschen sitter ofta i ”händerna” på sina leverantörer och har oftast svårt att påverka sina 
leverantörsavtal. Är det så att behov på en artikel ändras för att behovet har gjort det behöver då fallföretaget be 
leverantörerna leverera material senare fram istället när behoven kan gå till den förväntade nivån istället. 
Fallföretaget kan inte alltid ändra inköpskvantiteter men ibland kan nya avtal föras fram. Enligt fallföretaget är det 
oftast rätt inleveranskvantitet från deras leverantörer men på grund av att det kan bli fel av olika orsaker kan de 
faktiska inleveranskvantiteterna variera, se tabell 5.  
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Tabell 5 Skillnad i inleveranskvantiteter under en dag  

 
 
Tabellen visar på att det finns osäkerheter gällande inleveranskvantiteter från leverantör till ingående lager. Med 
detta i beaktning är säkerhetslager av betydelse för att kunna gardera sig mot dessa osäkerheter.  

4.4 Artikeltyper  
Det ingående lagret som denna studie fokuserar på kan delas upp efter två olika typer av artiklar, dels finns 
egenägda artiklar, dels finns artiklar som ligger på konsignation. De artiklarna som ligger på konsignation ägs 
fortfarande av leverantören trots att de lagerhålls av fallföretaget. Artiklarna ”byter” ägare först när det sätts i 
produktion och transaktionen genomförs från fallföretaget till leverantören. Fram tills att artiklarna sätts i 
produktion ansvarar leverantören för att upprätthålla en viss lagernivå för artikeln. I leverantörsavtal förhandlas 
en viss miniminivå fram, denna ska upprätthållas av leverantören och ändras sällan i efterhand. Denna miniminivå 
fungerar sedan som säkerhetslager för de leverantörsägda artiklarna. Beräkningen för denna miniminivå grundar 
sig i artikelns efterfrågan och hur många veckors behov den ska klara av att försörja. De artiklar som fallföretaget 
väljer att lägga mot konsignation är artiklar som karaktäriseras av höga volymer med höga inköpskostnader. I 
ingående lager finns det en mängd olika egenägda artiklar och dessa kan skilja sig väsentligt i värde. 

Ingående lager går att dela upp i två stycken artikelkategorier, konsignationsartiklar samt egenägda artiklar. 
Nedanstående bild visar hur fallföretagets ingående lager är uppdelat mellan konsignationsartiklar och egenägda 



Empiri 

 
 

27 

artiklar. Cirka 10% av de ingående artiklarna ligger på konsignation medan resterande 90% ägs av fallföretaget. 
Se figur 7 för beskrivning av det ingående lagret.  

 

Figur 7 Beskrivning av fallföretagets ingående lager 

De egenägda artiklarna är artiklar som företaget själva ansvarar för och det är dessa som denna studie fokuserar 
på. Under intervju med materialplaneringschef framgick det att säkerhetslagerberäkningen för dessa inte har något 
systemstöd och ingen optimerad säkerhetslagerberäkning har tagits fram. Som tidigare har sagts grundar sig 
säkerhetslagernivåerna för varje artikel på magkänsla och erfarenhet från den inköpare/planerare som har hand om 
artikeln. 

Fallföretagets lagerstyrning karaktäriseras generellt av att en hög lageromsättningshastighet är efterfrågat. Inköpt 
material ska i bästa fall ”gå slut” bara några få dagar efter att de kommit in på lagret. Detta gör att 
leveransintervallet är relativt kort, cirka 3–5 dagars intervall vill upprätthållas. För att genomföra denna strategi 
vill fallföretaget automatisera så långt det bara går med hjälp av EDI. Utifrån intervjuer framgick det att 
fallföretaget arbetar enligt Lean-production filosofin. Skickas ett EDI-meddelande till leverantör idag ska 
artiklarna komma imorgon, det är vad som eftersträvas. I dagsläget kommer artiklar in cirka tre dagar efter att 
förfrågan till leverantör har skickats. Fallföretaget vill hålla den högsta grad av leveransprecision som är möjligt. 
Hög leveransprecision till kunderna vill fallföretaget hålla enligt respondenterna eftersom elektronikbranschen är 
full av konkurrenter och hög leveransprecision till kunderna är ett krav för att överleva som företag. Utöver hög 
leveransprecision karaktäriseras även elektronik- samt fordonsindustrin av stränga kvalitetskrav. Enligt respondent 
1 är detta något som fallföretaget hela tiden måste förhålla sig till. De stränga kvalitetskraven från kunderna innebär 
att fler kontroller behövs längs fallföretagets logistikkedja. De komponenter som kommer in på ingående lager 
måste exempelvis kontrolleras när det kommer till defekta produkter beskriver respondent 1.  

4.5 Säkerhetslagerberäkning  
Fallföretaget använder säkerhetslager för att alltid kunna leverera ut till kunderna när behovet finns. I denna studie 
är det ingående lager som ligger i fokus, säkerhetslagret sätts för att alltid kunna leverera ut till produktion, som i 
sin tur levererar ut till kunderna. För att kunna göra detta behövs ett säkerhetslager som täcker upp för osäkerheter 
och variationer i inleveranser. I intervju med logistikutvecklaren framgick det att inom den verksamma branschen, 
fordonsindustrin, är leveransförmågan en nyckelfaktor för att kunna hävda sig bland konkurrenterna. För att uppnå 
en stabil och hög leveransprecision används säkerhetslager i form utav täcktidsplanering. En nivå sätts baserat på 
exempelvis hur många veckors efterfrågan som ska klaras av att försörja. Metoden grundar sig inte på några 
matematiska uträkningar, det är främst erfarenhet och ”magkänsla” som ligger till grund för fallföretagets 
”säkerhetslagerberäkningar”. I bedömningen tas dock viss hänsyn till ledtid och förbrukning. Ledtidsfaktorn tas i 
beaktning genom att inköpare/planerare tar i beaktning var en artikels leverantör befinner sig rent geografiskt. 
Befinner sig leverantören i närområdet behövs inte ett lika högt säkerhetslager. Om leverantören istället befinner 
sig längre ifrån, kanske på en annan kontinent vilket innebär att artikeln skickas med fartyg, då sätts istället ett 
större säkerhetslager. Efter definition av vad servicenivå är ställdes frågan om någon slags servicenivå sätts på 
ingående lagerartiklar och svaret var ”nej”. Ingen servicenivå sätts på artiklar idag, dock eftersträvar fallföretaget 
att hålla en leveransprecision mot kunder på 100%. Respondent 1 beskriver vidare att en leveransprecision på 
100% är omöjligt att upprätthålla, det ses snarare som ett mål. Fallföretagets mål att upprätthålla en så pass hög 
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leveransprecision grundar sig i att det är något som marknaden kräver. På grund av den höga konkurrensen och de 
stränga kvalitetskraven från kunderna är en hög leveransprecision något som fallföretaget måste sträva efter.  

Tabell 6 Exempel på hur säkerhetslager i dagsläget bedöms på fallföretaget. 

 
Denna beräkning är ett exempel på hur fallföretaget i dagsläget sätter sitt säkerhetslager på en artikel. Nivån 
baseras på erfarenhetsmässig bedömning där åtanke har tagits till leverantörernas standardprestationer, deras 
geografiska läge, artikelns förbrukningsvolym samt hur kommunikationen mellan leverantör och fallföretag ser 
ut.  

Vid intervjuer av personer på fallföretaget med koppling till säkerhetslagerdimensionering framgick det att ingen 
bestämd metod för säkerhetslagerberäkning användes. För varje person som intervjuades beskrevs en individuell 
säkerhetslagerberäkning som just den personen använde sig utav. Respondent 1 har hand om fallföretagets 
omkostnadsmaterial, exempelvis kemikalier och produktionshandskar. Respondent 1 beställer när behov finns och 
har inte satt någon explicit säkerhetslagernivå. Vid beställning beskriver respondenten att ledtid och förbrukning 
är faktorer denne har i åtanke tillsammans med magkänsla och erfarenhetsmässig bedömning. Utöver detta grundar 
sig beställningskvantiteterna mycket i hur den faktiska lagerutvecklingen har sett under föregående perioder. Att 
hela tiden gå ut i lagret och se med egna ögon hur lagernivåerna faktiskt ser ut är något som hjälper respondenten 
att beställa rätt kvantiteter. Respondent 2 beskriver också i sin intervju att inga metoder för 
säkerhetslagerberäkning används. Strategin är istället att hålla ned tiden mellan leveransintervallen för de 
leverantörer som befinner sig i Europa och för de leverantörer där en god kontinuerlig kommunikation finns. 
Därefter sätter respondenten ett säkerhetslager som täcker cirka en till två dagars behov. Något som respondent 2 
påpekar är platsbristen i det ingående lagret, den gör att för stora säkerhetslager ej kan sättas så att artikeln inte tar 
för stor plats av det totala lagret. Kommunikationen med leverantörer är enligt respondent 2 viktig, för vissa 
leverantörer som ibland har kvalitetsproblem sätter respondenten ett högre säkerhetslager med denna vetskap i 
beaktning. Personen i fråga beskriver även hur han tar lågvärdesartiklar respektive högvärdesartiklar i beaktning. 
För lågvärdesartiklar, exempelvis skruvar kan ett mycket större säkerhetslager sättas då de inte kostar så mycket, 
dessutom är skruvar en artikel som aldrig får vara slut på lagret då de behövs för alla artiklar. För högvärdesartiklar 
å andra sidan måste säkerhetslagerdimensioneringen vara mycket mer noggrann. Dessa kostar så pass mycket mer 
att det rent ekonomiskt inte är hållbart att ha för stora säkerhetslager. Respondent 2 beskriver även i intervjun att 
historiska data inte analyseras speciellt mycket, istället analyseras prognoser. Historiska data användes bara för 
artiklar med mycket varierande efterfrågan. Respondent 3 har hand om fallföretagets elektronikartiklar och även 
han använder sig av sina egna metoder för säkerhetslagerdimensionering. Denne kollar främst på sina artiklars 
snittförbrukning, vanligtvis veckoförbrukningen. Med hjälp av erfarenhetsmässiga bedömningar och 
veckoförbrukningen tar han fram en procentandel som sedan sätts som säkerhetslager. Säkerhetslagret som 
respondenten tar fram sätts sedan manuellt in i systemet. Detta gör att systemet inte blir dynamiskt vilket medför 
att när behoven ändras då ändras inte säkerhetslagret. Detta ställer till med problem om exempelvis 
materialplaneraren inte manuellt går in och ändrar säkerhetslagernivån vid förändring i behoven. Vidare beskriver 
även respondenten att ledtid är något han har i åtanke, för leverantörer med väldigt lång leveransledtid sätts oftast 
ett lite högre säkerhetslager då det ej går att förutse hur efterfrågan kommer att variera i närtid.  

4.6 Nyckelinformation från empiri 
Utifrån de intervjuer och dokumentstudier som genomfördes på fallföretaget kommer det nedan att presenteras 
nyckelinformation som sedan tas vidare till analysdelen i denna rapport. Något som togs upp utav alla respondenter 
var att vid säkerhetslagerdimensionering användes uppskattningsmetoder.  Bedömningar utifrån magkänsla, 
erfarenhet och viss täcktidsberäkning användes för att dimensionera säkerhetslager. Vid intervju av 
materialmanagers framgick det att vid inköp av artiklar var inköpskvantiteterna fasta och bundna via 
leverantörsavtal samt att inleveransledtiderna för fallföretagets ingående material varierade. I intervju med 
fallföretagets logistikutvecklare framgick det att upprätthållandet av en hög leveransprecision var av största vikt 
för att vara konkurrenskraftiga i den verksamma branschen. För att vara konkurrenskraftiga på marknaden 
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påpekades även vikten av att hålla en god kvalitet på fallföretagets artiklar på grund utav fordonsbranschens 
stränga kvalitetskrav. Vid beskrivningar från respondenterna av det ingående lagret   framgick det att lagret var 
uppdelat i två stycken artikeltyper. Det ingående lagret består dels utav egenägda artiklar, dels utav 
konsignationsartiklar. Det framgick även under intervjun med respondent 3 att det råder viss platsbrist på 
fallföretagets ingående lager. Detta medför att vid säkerhetslagerdimensionering måste hänsyn tas till lageryta. 
Gällande fallföretagets säkerhetslagerberäkningar framgick det även från respondent 2 att hänsyn tas till 
leverantörens geografiska läge. Befinner sig leverantören längre ifrån dimensioneras oftast ett större säkerhetslager 
än om leverantören befinner sig i närområdet menar respondent 2.   

Tabell 7 Faktorer utifrån insamlad empiri 

 

"När jag sätter säkerhetslagret spelar kommunikationen med 

respektive leverantör stor roll. Finns det en god kommunikation 

med leverantören är osäkerheten inte lika stor" -Respondent 2

Kommunikation med leverantör

Varierande ledtider

Faktorer

Geografiskt läge för leverantör

Platsbrist

Kvalitetskrav

Konkurrens

Leverantörsavtal

Faktorer för fallföretaget
Intervju innehåll

Fasta orderkvantiteter

Leveransprecision

Leveranssäkerhet

"Många utav våra leverantörer befinner sig i andra världsdelar än 

Europa, exempelvis Asien. Detta leder till långa transittider samt 

samordningsutmaningar" -Respondent 1

"Med alla våra kunder samt leverantörer finns det avtal som 

reglerar orderkvantiteter, ledtider, priser samt kvalitetskrav" -

Respondent 3

"Många aktörer vill åt det råmaterial som vi använder oss utav, 

det råmaterial som vi använder oss utav är samma råmaterial 

som används i exempelvis mobiltelefoner" -Respondent 2

"Fordonsbranschen karaktäriseras generellt av stränga 

kvalitetskrav vilket innebär att våra kunder inom den branschen 

sätter höga krav på våra leveranser" -Respondent 3

"I vårat ingående lager råder platsbrist, detta gör att vi inte kan 

ta in för stora kvantiteter av olika artiklar samtidigt som då tar 

upp för mycket plats" -Respondent 3

"I leverantörsavtal finns uppsatta ordermultiplar som reglerar 

hur mycket det är möjligt att beställa. Exempelvis att det endast 

går att beställa 400, 800 eller 1200" -Respondent 1

"Fordonstillverkare ställer höga krav vad gäller kvantitet, tid och 

kvalitet. De kunderna accepterar inte felaktiga leveranser därför 

måste vi sträva efter en servicenivå på 100%" -Respondent 1

"Fordonstillverkare ställer höga krav vad gäller kvantitet, tid och 

kvalitet. De kunderna accepterar inte felaktiga leveranser därför 

måste vi sträva efter en servicenivå på 100%" -Respondent 1

"Vid dimensionering av säkerhetslager tar jag i beaktning vart 

leverantören befinner geografiskt. Befinner de sig längre ifrån 

brukar jag lägga till några extra dagars säkerhet" -Respondent 2
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med teoretiskt ramverk. 

5.1 Frågeställning 1  
Vilka faktorer är viktiga att ha i beaktning vid säkerhetslagerdimensionering för ingående lager inom elektronik 
till fordonsbranschen?  
 
För att besvara studiens första frågeställning kommer faktorer utifrån teoretiskt ramverk att jämföras med faktorer 
från studiens empiridel. För att ta fram de faktorer som är värda att ta i beaktning vid dimensionering av 
säkerhetslager har faktorer för studiens fallföretag jämförts med faktorer för branschen generellt. Ett 
säkerhetslagerperspektiv har även applicerats för att identifiera faktorerna. Nedanstående bild beskriver de faktorer 
som har identifierats utifrån teori och empiri.  

Tabell 8 Identifierade faktorer 

 

Mattsson (2016 ) beskriver att det finns fyra olika metoder för dimensionering av säkerhetslager vilka finns 
beskrivna i studiens teoretiska ramverk. Proportionalitetsmetoderna samt servicenivåmetoderna bygger på 
variabler som kvantitet, ledtid, efterfrågan, standardavvikelse samt servicenivå (Mattsson, 2016 ). 
Bristkostnadsmetoderna bygger istället på variabler relaterade till brist, exempelvis brist gällande kvantitet eller 
tid (Mattsson, 2016 ). Den fjärde och sista metoden, uppskattningsmetoder, är mer abstrakt i förhållande till de 
andra tre. Metoden bygger istället på variabler som erfarenhet och känsla. Faktorerna kommer att identifieras 
utifrån de variabler som dessa fyra metoder bygger på.  
 
 
Den första faktorn som identifierats är fasta orderkvantiteter, denna faktor är inte generell för elektronik till 
fordonsbranschen, dock är den av vital vikt för fallföretaget. På grund utav hur de fasta orderkvantiteterna påverkar 
fallföretagets säkerhetslagerdimensionering är det en faktor som ej går att bortse ifrån. Faktorn påverkar 
dimensioneringen av säkerhetslager på så sätt att optimal orderkvantitet inte alltid kommer att kunna beställas då 
orderkvantiteten begränsas av ordermultiplar i leverantörsavtal. Då kvantitet är en variabel som finns med i alla 
nämnda säkerhetslagermetoder går det att hävda att variabeln är av en central roll. På fallföretaget som verkar 
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inom elektronik till fordonsbranschen där de behöver förhålla sig till fasta orderkvantiteter försvåras 
säkerhetslagerdimensioneringen på grund utav de fasta orderkvantiteterna. Därför går det att konstatera att det är 
en faktor att ha i beaktning vid dimensionering av säkerhetslager.  
 
En annan faktor med indirekt koppling till fasta orderkvantiteter är leverantörsavtal. Leverantörsavtal innehållande 
specifikationer angående orderkvantiteter och ledtider är ofta förekommande inom branschen och 
underleverantörer har oftast inte mycket att säga till om gällande avtalens utformande. Både orderkvantitet och 
ledtid är variabler som tas i beaktning för alla fyra säkerhetslagermetoder. En annan identifierad faktor är ledtid, 
vilken är en central faktor både på fallföretaget och inom elektronik till fordonsbranschen. Ledtid som variabel är 
även central i de säkerhetslagermetoder som Mattson (2005) beskriver vilket motiverar att ledtid bör vara något 
att ta hänsyn till. Företag inom elektronik till fordonsbranschen måste dessutom förhålla sig till varierande ledtider 
då dessa kan skilja sig väsentligt mellan olika ingående komponenter. Då varierande ledtider är en faktor som 
försvårar dimensioneringen av säkerhetslager samt att det är en faktor som är central både på fallföretaget och 
inom branschen bör det anses vara en faktor att ta hänsyn till. Ledtid som faktor är även kopplad till två andra 
faktorer som är värda att ta i beaktning, det geografiska läget för leverantörer samt konkurrens. Det geografiska 
läget för en leverantör påverkar genom att ledtiden för en leverantör lokaliserad i Asien blir betydligt längre jämfört 
med ledtiden för en leverantör lokaliserad i Europa, vilket beskrivs i empirin. Konkurrensen om råmaterial 
påverkar också ledtiden genom att ju fler aktörer som vill åt samma råmaterial desto svårare blir det att få tag på. 
Konkurrens som faktor ligger även till grund för två andra faktorer vilka är pressade priser och produktutveckling. 
För att fortsatt hålla sig konkurrenskraftigt som företag inom elektronik till fordonsbranschen är pressade priser 
och produktutveckling ett måste. Dessa två faktorer har ingen direkt koppling till säkerhetslagerdimensionering, 
dessa har endast identifierats som påverkande faktorer för fallföretaget och branschen som helhet.  
 
Två andra faktorer som identifierats är leveransprecision samt leveranssäkerhet. Leveransprecision och 
leveranssäkerhet är två vitala faktorer som spelar stor roll både för fallföretaget samt elektronik till 
fordonsbranschen. Stränga krav från fordonstillverkare på rätt levererade kvantiteter vid rätt överenskommen 
tidpunkt innebär att underleverantörer i branschen måste hålla en hög leveransprecision samt leveranssäkerhet. 
Om en underleverantör inte lyckas upprätthålla goda värden vad gäller dessa faktorer riskeras värdefulla uppdrag 
gentemot kunder förloras. Ett sätt att motverka detta är att gardera sig i ingående lager med hjälp utav 
säkerhetslager. På så sätt säkerställs det att order alltid går att leverera ut till kund trots att inleveranserna inte alltid 
håller måttet i form utav kvantitet och kvalitet. Leveransprecision tillsammans med leveranssäkerhet innehåller 
variablerna kvantitet samt tid vilket även är viktiga variabler i de säkerhetslagermetoder som Mattsson (2005) 
beskriver. Med ovan nämnda argument som bakgrund går det att hävda att leveransprecision samt leveranssäkerhet 
är två faktorer som bör tas hänsyn till vid säkerhetslagerdimensionering.  
 
En annan faktor värd att ta i beaktning vid säkerhetslagerdimensionering är kommunikation med leverantör. 
Utifrån intervju med material manager framgick det att desto bättre kommunikationen är med en leverantör desto 
mindre är osäkerheten gällande kvantitet och tid. Kvalitetskrav är en annan faktor som bör tas i beaktning vid 
säkerhetslagerdimensionering. Stränga kvalitetskrav är en faktor inom fordonsbranschen som innebär att 
underleverantörernas leveranser måste vara felfria när de kommer till kund. För att genomföra detta krävs 
kvalitetskontroller som säkerställer att defekta artiklar inte levereras ut till kund. Den sista identifierade faktorn är 
platsbrist som även kan definieras som resursbrist. Bristen på lageryta påverkar säkerhetslagret genom att det inte 
går att ta in för stora kvantiteter av olika artiklar samtidigt vilket tar upp för mycket yta relativt de resterande 
ingående lagerartiklarna. Det är fasta orderkvantiteter på fallföretaget därför måste inleveranser planeras grundligt. 
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5.2 Frågeställning 2 
Vilken säkerhetslagermetod är mest lämplig utifrån de identifierade faktorerna i frågeställning ett?  

För att besvara studiens andra frågeställning kommer teori kring säkerhetslagermetoder att jämföras med 
identifierade faktorer i frågeställning ett. Genom en jämförelse av dessa kommer den lämpligaste 
säkerhetslagermetoden att tas fram.  

5.3 Säkerhetslagermetoder 
Nedan behandlas de fyra säkerhetslagermetoderna, argument för och emot samt nackdelar och fördelar för varje 
metod tas upp. Sedan kommer argument att vägas och jämföras för att komma fram till den bäst lämpade metoden.  

5.3.1 Uppskattningsmetoder 
Uppskattningsmetoder för säkerhetslagerdimensionering grundar sig enligt Mattsson (2016 ) utifrån 
erfarenhetsmässiga bedömningar. Fallföretaget använder sig av uppskattningsmetoder för att dimensionera 
säkerhetslager och Mattson (2013) hävdar att 80% av svenska företag använder sig av uppskattningsmetoder för 
säkerhetslagerdimensionering. Uppskattningsmetoder bygger inte på någon typ av variabler eller parametrar utan 
säkerhetslagren situations anpassas (Mattsson & Jonsson, 2016). En enhetlig policy för företag går därmed inte att 
sättas och följa gällande faktorerna leveransprecision och leveranssäkerhet, vilket beskrivs vara påverkande 
faktorer för både fallföretaget och elektronik till fordonsbranschen. Servicenivåer kan tas i beaktning för 
uppskattningsmetoder men nivåerna beräknas inte vilket gör att man inte kan vara säker på att uppsatt 
leveransprecision och leveranssäkerhet stöds och följs. Servicenivåer kan kopplas till faktorerna leveransprecision 
och leveranssäkerhet (Mattsson, 2002). Att uppskattningsmetoder utgår från erfarenhetsmässiga bedömningar gör 
att alla faktorer som identifieras kan tas i beaktning men säkerställningen att säkerhetslager dimensioneras rätt går 
inte att bekräftas. Fallföretaget har resursbrist gällande plats vilket fallföretaget tar i beaktning i dagens läge samt 
var leverantörerna befinner sig geografiskt och kommunikation med leverantörerna. Uppskattningsmetoder anses 
ta faktorerna som beskrivs i beaktning men grundar sig inte på beräkningar vilket innebär att nivåerna på 
säkerhetslager inte kan bekräftas. 

5.3.2 Proportionalitetsmetoder 
Proportionalitetsmetoderna kan delas upp i tre olika varianter vilka är antal dagars medelefterfrågan, procent av 
efterfrågan per år samt procentandel av efterfrågan under ledtid. Metoderna bygger på information kring 
efterfrågan samt för en av metoderna information om ledtid. Detta kan ses som en fördel då metoden är relativt 
enkel att använda sig av om information kring efterfrågans storlek samt ledtidens längd finns (Mattsson & Jonsson, 
2016). Två nackdelar med metoden är att den inte hanterar varierande efterfrågan speciellt bra, dessutom tar 
metoden inte hänsyn till antal bristtillfällen. Bristtillfällen är något branschen och fallföretaget siktar på att undvika 
då kunder kan gå förlorade eller att kundernas produktioner stoppas på grund av brist. En annan potentiell nackdel 
är de manuella inslagen i metoderna. Att utan bakomliggande beräkningar manuellt sätta säkerhetslager som en 
procentdel av efterfrågan hävdas ej vara en hållbar metod för att upprätthålla en god servicenivå mot kund 
(Mattsson, 2016 ). Det främsta argumentet för att denna metod inte är lämplig utifrån de faktorer som identifierats 
i studien är att metoden inte är direkt kopplad till önskade servicenivåer. Från branschkontext i teoretiskt ramverk 
samt insamlad data i empiridel framgår det att i den verksamma branschen är servicenivå mot kund av vital vikt. 
Detsamma gäller för faktorerna leveransprecision och leveranssäkerhet som indirekt kan kopplas till servicenivå 
mot kund (Forslund & Jonsson, 2010). Utifrån ovan nämnda argument hävdar författarna av denna studie att 
proportionalitetsmetoder inte är en lämplig säkerhetslagermetod med faktorer från frågeställning ett i beaktning.  

5.3.3 Servicenivåmetoder 
Servicenivåmetoderna kan delas upp i tre olika varianter vilka är SERV1, SERV2 samt acceptabelt antal 
bristtillfällen per år. Metoderna karaktäriseras av att dimensionering av säkerhetslager utgår från ett servicemått. 
För att använda metoderna krävs information om hur mycket efterfrågan varierar och dess standardavvikelse, 
ledtidens längd, orderkvantitet samt antal inleveranstillfällen per år (Mattsson, 2016 ). En nackdel med 
servicenivåmetoder är att stora mängder information krävs för att utföra rätt beräkningar. Detta kan ses som ett 
resurskrävande arbete och kan ses som en komplikation för företag (Axsäter, 2006). En annan nackdel är att det är 
av vital vikt att rätt servicenivå sätts utifrån förutsättningarna. Sätts fel servicenivå för de olika varianterna kan 
konsekvensen bli för stora lager relativt vad som egentligen behövs, detta leder i slutändan till höga kostnader i 
form av lagerhållningskostnader (Mattsson, 2002). Den främsta fördelen med servicenivåmetoder är att den 
leveransförmåga som ska uppnås i form av leveransprecision och leveranssäkerhet kopplas till säkerhetslagret. I 
servicenivåmetoderna SERV1 samt SERV2 tas hänsyn både till orderkvantitet och ledtid. För SERV1 tas ledtid i 
beaktning genom att ta fram standardavvikelsen under ledtid. För SERV2 tas orderkvantiteten i beaktning genom 
att den sätts i förhållande till fyllnadsgradsservice samt standardavvikelse under ledtid (Axsäter, 2006). Då fasta 
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orderkvantiteter och varierande ledtider identifierades som faktorer i frågeställning ett går det att argumentera för 
att servicenivåmetoder kan vara lämpliga. Därför att både ledtid och orderkvantitet behandlas i dessa metoder. 
Dessutom behandlas även leveransprecision och leveranssäkerhet i form av servicenivå mot kund vilket är ett 
starkt argument för denna metod.   

5.3.4 Bristkostnadsmetoder 
Metoder för säkerhetslagerdimensionering baserat på bristkostnader, syftar enligt Mattsson (2016 ) att optimera 
bristkostnader samt lagerhållningskostnader och dessa bristkostnader kan delas in i fyra alternativa kategorier. 
Alternativa bristkostnaderna är kvantitetsrelaterade bristkostnader, orderrelaterade bristkostnader, bristkostnader 
relaterade till bristtillfällen och tidsrelaterade bristkostnader.  Det finns ingen koppling till önskad servicenivå 
utan dessa metoder syftar på att minimera lagerhållningskostnader och kostnader relaterade till brist. Enligt 
Mattsson (2005) är det i allmänhet svårt att på ett tillfredställande sätt kunna uppskatta diverse bristkostnader 
och förhålla dem till lagerhållningskostnad. Det är heller inte förutsägbara alla gånger, utan storleken på 
kostnaden beror på hur situationen ser ut när brist faktiskt inträffar. Detta skäl gör att denna metod för 
säkerhetslagerdimensionering inte används ofta.  De faktorerna som tagits upp har ingen stark koppling till 
bristkostnadsmetoder. Den faktor som kan kopplas till bristkostnadsmetoder är orderkvantitet och närmare 
medelorderkvantitet. Leveransprecision, leveranssäkerhet samt ledtider är inget som ligger till grund för 
bristkostnadsmetoderna (Mattsson, 2016). För att mer simpelt kunna avväga bristkostnader mot 
lagerhållningskostnader används policybestämda servicenivåer vilket är ett mått på hur stor utsträckning brist 
kan undvikas uppstå i lagret (Jonsson & Mattsson, 2005). Av detta skäl anses inte säkerhetslagerdimensionering 
baserat på kvantitetsrelaterade bristkostnader, orderrelaterade bristkostnader, kostnader relaterade till 
bristillfällen och tidsrelaterade bristkostnader vara relevant efter faktorerna som identifierats från teoretiskt 
ramverk och empiri. Servicenivå begreppet för acceptabelt antal bristillfällen per år skiljer sig från vanligtvis 
använda servicenivå begreppet som syftar till leveransförmåga som vidare är kopplat till hur konkurrenskraftigt 
ett företag kan vara på marknaden (Mattsson, 2016). 

5.3.5 Lämplig säkerhetslagermetod  
Proportionalitetsmetoderna ratades på grund utav icke existerande hänsyn till servicenivå mot kund (Mattsson & 
Jonsson, 2016), vilket kopplades till de faktorerna leveransprecision och leveranssäkerhet. I metoderna sätts 
säkerhetslagret som en procentsats av efterfrågan och procentsatsen sätts manuellt (Mattsson & Jonsson, 2016). 
Detta vill författarna hävda är ett ej hållbart sätt att dimensionera säkerhetslager utifrån de faktorerna som 
identifierades i empiri och teori. Uppskattningsmetoder har även manuella inslag i form av erfarenhetsmässiga 
bedömningar för att säkerhetslagerdimensionera men till skillnad från proportionalitetsmetoderna tar 
uppskattningsmetoderna alla faktorer inom elektronik till fordonsbranschen samt faktorerna för fallföretaget i 
beaktning. Därför kan uppskattningsmetoder anses vara en kompletterande metod för 
säkerhetslagerdimensionering på grund av att metoderna är situationsanpassande för faktorerna men en 
grundläggande beräkning existerar inte. Argument för servicenivåmetoder är att det säkerhetslager som tas fram 
utgår från ett servicemått, detta betyder att säkerhetslagret blir kopplat till företagets önskade servicenivå mot 
kund, vilket kan vara produktion eller slutkund. I branschen identifierades servicenivåmått som leveransprecision 
och leveranssäkerhet, för att upprätthålla goda värden för dessa gäller det att leveranser till ingående lager håller 
måttet vad gäller kvantitet och kvalitet. Argument för bristkostnadsmetoder är att de tar hänsyn till orderkvantitet 
(Mattsson & Jonsson, 2016) vilket identifierades som en kritisk faktor. Dessutom tar de hänsyn till bristtillfällen 
vilket i princip är en faktor att ta hänsyn till i branschen, dock tar metoderna ingen hänsyn till servicenivå mot 
kund utan bara kostnader vilket anses vara det främsta argumentet emot bristkostnadsmetoderna baserat på 
faktorerna.  
 
Utifrån analys och ovan nämnda argument anser författarna att någon av servicenivåmetoder är de lämpligaste 
säkerhetslagermetoderna utifrån faktorer inom branschen elektronik till fordonsindustrin samt fallföretaget. 
Jämfört med bristkostnadsmetoder tar servicenivåmetoderna även större hänsyn till faktorerna leveransprecision 
och leveranssäkerhet. Mattsson (2005) beskriver att servicenivåmetoder är det mest korrekta sättet att 
dimensionera säkerhetslager då beräkningar utgår från servicenivåmått. Genom att välja servicenivåer för artiklar 
och beräkna säkerhetslager med denna utgångspunkt bidrar detta till att differentiering kan göras utifrån 
förhållanden olika artiklar har. Servicenivåmetoderna tar dock inte upp alla faktorer i branschen eller för 
fallföretaget som resursbrist i form av platsbrist. Uppskattningsmetoder kan situationsanpassas av personen som 
sätter säkerhetslagret för sådana faktorer som platsbrist (Mattsson & Jonsson, 2016) vilket innebär att författarna 
anser att servicenivåmetoder med uppskattningsmetoder som komplement är det mest lämpliga sättet att 
dimensionera säkerhetslager för branschen elektronik till fordonsbranschen. Servicenivåmetoderna anses vara de 
mest lämpliga metoderna för att beräkna säkerhetslager inom branschen och uppskattningsmetoder anses vara den 
kompletterande metoden för att bedöma om nivåerna för säkerhetslager utifrån beräkningarna kan situations 
anpassas efter exempelvis faktorn platsbrist. Företag kan ha olika faktorer i beaktning i denna bransch som inte 
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står för hela elektronik till fordonsbranschen därför anses uppskattningsmetod baserat på servicenivåmetoderna 
vara lämpligast. Beskrivningen behöver inte gälla för alla branscher men utifrån författarnas identifiering av 
faktorer anses beskrivningen göra det.  Ett exempel hur säkerhetslagerdimensionering baserat på servicenivå med 
uppskattningsmetod som komplement kan vara att: 
 
Ett säkerhetslager beräknas fram genom någon av servicenivåmetoderna till 500 stycken av en artikel. Sedan råder 
det platsbrist på det ingående lagret samt att leverantören för artikeln ligger i Asien. Då kan en uppskattad extra 
dags ledtid utifrån erfarenhet läggas till på den totala ledtiden för att få extra säkerhet för artikeln. Även 
uppskattning på hur mycket plats säkerhetslagret kommer ta i form av lagerplatser. Företaget kan då välja att efter 
erfarenhet minska på andra artiklars säkerhetslagernivåer uppskattat på hur rådande förbrukning varje artikel har. 
I slutändan har en beräknad korrekt säkerhetslager nivå gjorts, sedan har en uppskattning på hur mycket plats 
säkerhetslagret för artikeln kommer ta i lagret gjorts och situationsanpassats efter det. 
 

Tabell 9 Egenskapsvariabler 

 

 

Egenskapsvariabler

Geografiskt läge för 
leverantör 

Platsbrist

Konkurrens
Kvalitetskrav

Leverantörsavtal

Bristkostnadsmetoder

x
x

xx
xxOrderkvantiteter

Ledtid
Leveransprecision
Leveranssäkerhet

Proportionalitetsmetoder Servicenivåmetoder

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Uppskattningsmetoder

Produktutveckling
Pressade priser

Kommunikation med 
leverantör 
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6 Slutsats 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens implikationer och 
begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på 
vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur säkerhetslager bör dimensioneras för ingående lager baserat 
på faktorer inom tillverkande elektronikföretag med fordonsbranschen som kund. För att besvara detta syfte har 
två frågeställningar tagits fram som nedan presenteras var för sig.  

6.1.1 Frågeställning 1 
- Vilka faktorer är viktiga att ha i beaktning vid säkerhetslagerdimensionering för ingående lager inom 

elektronik till fordonsbranschen?  

Identifierade faktorer inom elektronik till fordonsbranschen enligt litteraturen som inte påverkar val av 
säkerhetslagermetod var konkurrens, pressade priser, produktutveckling, kvalitetskrav samt leverantörsavtal. 
Leverantörsavtal kan vagt kopplas till faktorer som överenskommande ledtider och orderkvantiteter, men överlag 
är det inte en faktor att ta hänsyn till vid val av säkerhetslagermetod. Kvalitetskrav kan kopplas indirekt till val av 
säkerhetslagermetod på så sätt att om en leverantör inte levererar artiklar med kvalitet måste företaget gardera sig 
mot det. Eftersom fallföretaget inte hade kvalitetsproblem utifrån empirin och att det är något som måste mätas i 
sig i form av leverantörsprestation var detta inte en faktor att ha i beaktning för val av säkerhetslagermetod.  

Identifierade faktorer som kan påverka valet av säkerhetslagermetod analyserades vara leveransprecision och 
leveranssäkerhet som kan kopplas till ett företags förmåga att hålla servicenivåer gentemot kund och produktion. 
Ledtider identifierades som en faktor viktig att ha i beaktning då det framkom i branschkontexten att det är en 
viktig faktor att ta hänsyn till. Efterfrågan är något nästan alla säkerhetslagermetoder och företag som helhet måste 
ta i beaktning till oavsett vid produktion och inleveranser. Efterfrågan ansågs dock inte vara en påverkande faktor 
för varken fallföretaget eller den studerade branschen, därför ses efterfrågan inte som en av de påverkande 
faktorerna. Platsbrist/resursbrist är en faktor fallföretaget ansåg vara en viktig faktor för företaget i sig, men inte i 
branschkontexten då andra företag kan ha andra resursbrister. Platsbrist togs dock i beaktning då fallföretaget 
ansåg detta vara en viktig faktor och av central roll i säkerhetslagerdimensioneringen. Geografiskt läge för 
leverantör samt kommunikation är något som inte ansågs vara faktorer att ta hänsyn till. 

6.1.2 Frågeställning 2 
- Vilken säkerhetslagermetod är mest lämplig utifrån identifierade faktorer i frågeställning ett?  

Säkerhetslagermetoden som är mest lämplig baserat på faktorer inom elektronik till fordonsbranschen samt för 
fallföretaget anses vara någon av servicenivåmetoderna med uppskattningsmetod som komplimenterande metod. 
Servicenivåmetoderna tar hänsyn till de faktorerna som identifierats. Mattson (2005) beskriver även att 
servicenivåmetoder är lämpligaste sättet att dimensionera säkerhetslager. Även fast det skrivs att 
säkerhetslagerdimensionering baserat på servicenivå är det mest korrekta säkerhetslagermetoden fick beaktning 
till faktorer bestämma vilken som är lämpligast efter denna studie. Uppskattningsmetod för 
säkerhetslagerdimensionering ansågs vara en kompletterande metod till servicenivåmetoderna då den inte bygger 
på beräkningar vilket servicenivåmetoderna gör men den tar en uppskattning om hur nivåerna bör se ut gällande 
faktorer som kan råda på företag exempelvis platsbrist på ingående lager. Proportionalitetsmetoder anses inte vara 
en lämplig säkerhetslagermetod att använda sig av baserat på faktorerna som ska tas hänsyn till. Leveransprecision 
samt leveranssäkerhet kopplas ihop med servicenivåer vilket proportionalitetsmetoderna inte tar hänsyn till. 
Proportionalitetsmetoder använder sig av procentsatser vilket sätts manuellt av personer som använder metoden. 
Procentsatsen av efterfrågan och proportionen som sätts manuellt anses inte vara kopplade till faktorerna som ska 
tas hänsyn till. Därför konstaterades säkerhetslagermetoden vara olämplig i denna bransch och för fallföretaget. 
Bristkostnadsmetoder tar hänsyn till orderkvantitet vilket är en faktor som spelar roll i 
säkerhetslagerberäkningarna. Bristkostnadsmetoderna syftar på att optimera lagerhållningskostnad och 
bristkostnad för företaget internt endast därför ansågs inte metoden vara lämplig. I elektronik till 
fordonsbranschen är det viktigt för leverantörer att beakta kundserviceelement som leveransprecision och 
leveranssäkerhet till högsta nivå möjligt. Därför anses inte bristkostnadsmetoder vara lämpliga 
säkerhetslagermetoder i detta fall. 



Diskussion och slutsatser 

 
 

36 

6.2 Teoretiskt bidrag 
I svensk industri generellt använder cirka 80% av de svenska företagen uppskattningsmetoder för att dimensionera 
säkerhetslager (Mattsson & Jonsson, 2013). Det innebär att globala företag inom svensk industri väljer att förlita 
sig på enstaka personers individuella erfarenhetsmässiga omdömen vid säkerhetslagerdimensioneringen. Detta 
trots att Mattsson (2005) tydligt menar på att beräkningsmetoder är de mest pålitliga metoderna när det kommer 
till dimensionering av säkerhetslager. Ifall 80% av de svenska företagen använder sig av uppskattningsmetoder 
går det att driva tesen att liknande siffror existerar för branschen elektronik till fordonsindustrin. På grund av 
beskrivningen ovan vill författarna av denna studie hävda att ett teoretiskt gap finns inom elektronik- och 
fordonsbranschen när det kommer till vilka faktorer som påverkar säkerhetslagerdimensioneringen samt vilken 
metod som är mest lämplig utifrån branschens rådande faktorer. Därför bidrar denna studie till en ökad förståelse 
för vikten av beräkningsmetoder, exempelvis servicenivåmetoder. Företagsledare inom elektronik- och 
fordonsbranschen kan även läsa denna studie för att få en ökad förståelse för rådande faktorer inom elektronik- 
och fordonsbranschen.  

6.3 Empiriskt bidrag 
Det praktiska bidraget i denna studie bidrar till en ökad förståelse för faktorer samt lämplig 
säkerhetslagerdimensioneringsmetod för underleverantörer inom elektronik till fordonsbranschen. Studien antar 
ett branschperspektiv som utgår från en fallstudie gjord på ett fallföretag där medarbetare bidragit till information 
gällande branschen som helhet men också gällande fallföretaget.  

I praktiken kan denna studie bidra en enklare beslutsprocess gällande vilken säkerhetslagermetod som bör 
användas för företag inom elektronik till fordonsbranschen. Lämplig säkerhetslagerdimensioneringsmetod grundar 
sig i faktorer relevanta för fallföretaget och branschen som helhet.  

6.4 Metoddiskussion/kvalitetsbedömning 
 För att besvara studiens syfte och frågeställningar har litteraturstudier, intervjuer samt dokumentstudier 
genomförts. Det teoretiska ramverket grundar sig i litteraturstudier kring säkerhetslager och branschkontext för 
elektronik- och fordonsbranschen. Studiens empiri grundar sig i intervjuer samt dokumentstudier. Intervjuer 
genomfördes med respondenter från fallföretaget och dessa valdes ut tillsammans med företagets logistikchef. 
Detta ansågs vara en styrka då endast respondenter relevanta för studien skulle tas med. Styrkor med genomförda 
intervjuer är främst att de har spelats in och därefter transkriberats. Detta har minskat risken för eventuella 
missförstånd kring de svar som genererats utifrån intervjuerna. En annan styrka med intervjuerna är att det har 
utformats utefter en semi-strukturerad struktur. Detta möjliggjorde att respondenterna fick svara fritt vilket 
genererade breda och relevanta svar. Dessutom skickades intervjuformulär ut till respondenterna i förväg vilket 
säkerställde att de var väl förbereda innan intervjun ägde rum.  

För att få ett resultat som skulle anses vara mer generaliserbart skulle studien behövts göras på fler än ett företag 
inom branschen. Då hade studien med säkerhet kunnat fastställa att de faktorer som tagits fram verkligen gäller 
för branschen generellt. På grund av examensarbetets begränsningar samt resursbrist i form av författarnas tid var 
inte en flerfallstudie möjlig. Studien har skrivits av två författare med utbildning i logistik och ledning. Ämnet 
logistik omfattar många av de termer och områden som denna studie behandlar. Detta betyder att författarna har 
haft ingångsvärden samt underliggande antaganden kring studiens område redan innan studien påbörjades, 
exempelvis antaganden och synpunkter kring den ”bästa” säkerhetslagermetoden. Författarna har varit väl 
medvetna om detta och försökt att göra studien utan dessa underliggande antaganden i åtanke. Vid analys av den 
mest lämpliga säkerhetslagermetoden ignorerade författarna tidigare erfarenheter kring lämpligast 
säkerhetslagermetod. Istället gjorde författarna en grundläggande undersökning kring de säkerhetslagermetoder 
som finns att tillgå enligt teorin. Analysen gjordes sedan utifrån vad teorin samt empirin säger.  

Författarna av denna studie är väl medvetna om att detta arbete kan anses innehålla många artiklar/böcker från en 
och samma person. Detta kan dock motiveras genom att författaren i fråga innehar en central roll inom de områden 
och teorier studien grundar sig på. För att stärka trovärdigheten har dock teorier från andra författare som sagt 
samma sak tagits med. I det teoretiska ramverket har en branschkontext beskrivits, denna kontext innehåller en 
källa av icke akademiskt slag. Det kan ses som en mindre komplikation för studiens trovärdighet, källan togs med 
ändå då den sågs som nödvändig för att ta fram en relevant branschkontext. Trots att källan ej har blivit akademiskt 
granskad valde ändå författarna att lita på källan då den är skriven utav människor med stor kunskap kring 
elektronik till fordonsbranschen.  
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6.5 Slutsatser  
För frågeställning ett konstaterar denna studie att fasta orderkvantiteter, ledtid, leverantörsavtal, konkurrens, 
kommunikation med leverantör, geografiskt läge för leverantör, leveransprecision, leveranssäkerhet, konkurrens, 
kvalitetskrav samt platsbrist är faktorer värda att ta i beaktning vid säkerhetslagerdimensionering. Utifrån 
identifierade faktorer i frågeställning ett dras sedan slutsatsen att servicenivåmetoder med uppskattningsmetoder 
som komplement är den lämpligaste säkerhetslagermetoden för företag verksamma inom elektronik till 
fordonsbranschen. En servicenivå används för att sätta en enhetlig policy gällande hur man på företaget ska 
säkerhetslagerdimensionera. Uppskattningsmetod används sedan för att komplettera de beräkningar som görs, 
exempelvis behövs uppskattningsmetod om platsbrist är en betydande faktor. Då varken SERV1 eller SERV2 tar 
platsbrist i beaktning och kan därmed sätta för stora lagernivåer i förhållande till vad som egentligen är möjligt 
behövs då uppskattningsmetoder.  

6.6 Vidare forskning 
För vidare forskning kan liknande studie genomföras fast på fler företag för att på så sätt se om fler faktorer kan 
identifieras. Liknande studie kan även genomföras inom andra branscher än elektronik till fordonsindustrin.  

Vidare forskning skulle även kunna behandla de säkerhetslagermetoder som idag existerar och som är nämnda i 
denna studie. I vidare forskning hade det varit intressant att undersöka om det finns alternativa 
säkerhetslagermetoder som idag inte existerar. Att eventuellt kombinera två andra säkerhetslagermetoder än de 
som kombinerats i denna studie skulle vara intressant.   

Från intervjuer av medarbetare framkom det att fallföretaget har resursbrist i form utav platsbrist vilket försvårade 
dimensioneringen av säkerhetslager. Samt att fallföretaget menar att leverantörernas faktorer som geografiskt läge 
behövs ta i beaktning för att säkerställa ledtid. Det kan därför vara intressant att i framtida forskning studera hur 
säkerhetslager på bästa sätt dimensioneras när platsbrist eller leverantörers geografiska läge är faktorer att ta 
hänsyn till. Servicenivåmetoder med uppskattningsmetoder som komplement är analyserat vara det mest lämpliga 
sättet att dimensionera säkerhetslager i branschen, men exempelvis kan en utveckling av servicenivåmetoderna 
SERV1 och SERV2 behövas så att de även tar hänsyn till platsbrist och geografiskt läge för leverantörerna utan 
att behöva använda sig av erfarenhetsmässiga bedömningar som uppskattningsmetoderna kan ta hänsyn till. Det 
skulle också vara intressant att undersöka vilken som är den mest lämpliga metoden att använda sig av när man 
sätter servicenivåer.  
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8 Bilagor  

8.1 Intervjuformulär  
 

1. Namn?  
 

2. Arbetsroll/funktion?  
 

3. Hur är din roll kopplad till företagets lagerstyrning?  
 

4. Baserat på din arbetsroll, hur ser det dagliga arbetet ut?  
 

5. Vilken eller vilka lagerstyrningsmetoder använder ni er utav i dagsläget? 
 

6. Hur ser du på företagets lagerstyrning i dagsläget? (Utveckla, varför osv.)  
 

7. Finns det någon/några variabler som är unika för just er när det kommer till lagerstyrning? Exempelvis 
varierande efterfrågan eller hög lageromsättningshastighet?  
 

8. Vilken eller vilka metoder för säkerhetslagerberäkning använder ni er utav i dagsläget? 
 

9. Används någon typ av statistiska variabler vid beräkning av säkerhetslagret?  
 

10. Hur mäter ni er servicenivå i dagsläget? 
 

11. Sätter ni samma servicenivå på alla era artiklar eller varierar det?  
 

12. Tas det någon hänsyn till kapitalbindning?  
 

13. Hur hanteras bristsituationer? 
 

14. När uppstår brist? Vilka är de vanligaste orsakerna? 
 

15. I lagerstyrningen, finns det några fasta styrparametrar att ta hänsyn till?  
Exempelvis fasta orderkvantiteter? 
 

16. Finns det någon/några styrparametrar som skapar ”extra” problem? 
 

17. Har någon slags klassificering gjorts för era ingående artiklar? 
 

18. Vad baseras denna klassificering på (vilka parametrar)? 
 

19. Använder ni er utav historiska data vid efterfrågeberäkningar?  
 

20. Används någon/några typer av statistiska data/variabler vid beräkning av inköpsvolymer?  
 

21. När sker beställningar?  
 

22. Hur sätter ni era max- och miniminivåer? Vad baseras dessa på?  
 


