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Abstract 
 

 

Abstract 
 
Purpose- The purpose of this thesis is to develop an understanding of how to control 
inventory when the demand varies. To achieve the purpose, the goal is to create a 
process that facilitates inventory management at varied demand. This is feasible by 
answering following questions: 
 
1. Which methods of safety stock calculation and inventory control are appropriate and 
take varied demand in consideration? 
 
2. How is the inventory carrying cost and ordering cost affected by different methods of 
controlling inventory when demand varies? 
 
Method- Information about controlling inventory at varied demand was gathered 
through literature studies. A case study was carried out to apply the theoretical 
framework on empirical data from the business case. The empirical data was collected 
through interviews and documentation studies, which provided a basis for calculation 
and further analysis. 
 
Findings- SERV2 is considered as an appropriate method for safety stock calculations 
since it takes the number of occasions for shortages into account and provides a good 
measurement of the stock availability over time. The dynamic inventory control methods 
Silver & Meal and Wagner-Whitin can handle variations in demand better than order 
point systems. Calculations show that Wagner-Whitin generates the lowest total costs in 
the majority of cases. A process is established to facilitate inventory management at 
varied demand. 
 
Implications- Within this study it is shown that using dynamic inventory control 
methods can reduce inventory control costs when demand varies. Nonetheless it is 
important to have persuasive input to generate reliable results.  
 
Limitations- The dynamic inventory control methods balance order cost with inventory 
carrying costs to find the most economic option from an inventory control perspective. 
It is not always the best solution from a holistic perspective since changed order 
quantities can affect other parts of the material flow. The established process charts are 
based on chosen solution, which limits its application to businesses with similar 
conditions as the case study. 
 
Keywords- Varied demand, inventory control, safety stock calculation, inventory 
management 
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Sammanfattning 
 

 

Sammanfattning 
 
Syfte- Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för hur lager kan styras när 
varierad efterfrågan förekommer. För att uppnå syftet är målet med studien att 
sammanställa processer som underlättar för lagerstyrning vid varierad efterfrågan. Detta 
möjliggörs genom att besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka metoder för säkerhetslagerberäkning och lagerstyrning är lämpliga när hänsyn 
bör tas till varierad efterfrågan? 

2. Hur påverkas lagerförings- och ordersärkostnader av olika sätt att styra lager vid 
varierad efterfrågan? 
 
Metod- Teorier angående lagerstyrning vid varierad efterfrågan samlades in via 
litteraturstudier. En fallstudie genomfördes för att applicera det teoretiska ramverket på 
empiri från fallföretaget. Empiri samlades in via intervjuer och dokumentationsstudier 
och utgjorde en grund för beräkningar och vidare analys. 
 
Resultat- Lämplig säkerhetslagerberäkning vid varierad efterfrågan anses vara SERV2 
som tar hänsyn till antalet bristtillfällen och ger ett bra mått på lagertillgängligheten över 
tid. De dynamiska lagerstyrningsmetoderna Silver & Meal samt Wagner-Whitin kan i 
större utsträckning hantera stora variationer i efterfrågan gentemot beställningspunkts-
system. Beräkningar resulterade i att Wagner-Whitin var den lagerstyrningsmetod som i 
majoriteten av fallen genererar lägst totalkostnad när hänsyn tas till lagerförings- och 
ordersärkostnader. En process för lagerstyrning vid varierad efterfrågan har kartlagts där 
indata i form av metod- och resursobjekt redogörs. Detta för att bidra till ökad förståelse 
för hur lager kan styras vid varierad efterfrågan. 
 
Implikationer- Inom denna studie framgår det att kostnaderna för lagerstyrningen vid 
varierad efterfrågan kan sänkas med hjälp av dynamiska lagerstyrningsmetoder. Det är 
dock viktigt med trovärdig indata för att generera tillförlitliga resultat. 
 
Begränsningar- Inom de dynamiska lagerstyrningsmetoderna vägs ordersärkostnad mot 
lagerföringskostnad och genererar det mest ekonomiska alternativet ur lagerstyrningens 
perspektiv. Det måste inte vara det bästa ur ett helhetsperspektiv då förändrade 
orderkvantiteter kan påverka andra delar av materialflödet. De processkartor som är 
upprättade utgår från den valda lösningen, detta begränsar tillämpningen till 
verksamheter som har liknande förutsättningar som fallföretaget. 
 
Nyckelord- Varierad efterfrågan, lagerstyrning, säkerhetslagerberäkning, lagerstyrnings-
metod
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en förklaring till begreppen lager och servicenivå samt motsatsförhållandet mellan 
kostnad och servicenivå som är ett centralt problem inom lagerstyrning. Studiens syfte, mål och 
frågeställningar presenteras, därefter redovisas omfång och avgränsningar samt disposition. 
 

1.1 Bakgrund  
Logistiksystem har blivit allt mer komplexa att styra med kundernas dynamiska och 
krävande beteende. Ökade krav på skräddarsydda och kundunika lösningar, pressade 
priser som ett resultat av outsourcing till lågkostnadsländer samt förkortade 
produktlivscykler bidrar till komplexiteten (Wikner et al., 2009; Sethi et al., 2005). 
Samtidigt som kunderna kräver hög kvalitet till lägsta möjliga pris ska leverans ske på 
kort tid. När leveransledtiden är kortare än ledtid för produktion används lager för att 
tillmötesgå kundernas krav så att produkter finns tillgängliga då kunderna efterfrågar 
(Crocker et al., 2012; Baker & Canessa, 2009). Ett lager kan bestå av omsättningslager 
och säkerhetslager (Viale, 1996; Mattsson, 2012). Omsättningslager är den del av ett lager 
som uppstår då inleveranser sker i större kvantiteter och annan takt än vad som 
efterfrågas (Dubelaar et al., 2001). Säkerhetslager är en leveransberedskap i en osäker 
omgivning där störningar och variationer förekommer (Van Kampen et al., 2010), det 
utgör en säkerhet för avvikelser i planerade in- och utleveranser (Amirjabbari & Bhulyan, 
2014).  
 
När lagernivåer sänks i materialflödet leder det till ökat beroende längs med flödet vilket 
ökar risken för störningar (Wikner et al., 2009). Störningar kan resultera i höga kostnader 
och försämrad servicenivå och för att undvika detta är det viktigt att planera och styra 
materialflödet (Christopher & Towill, 2001). Lagerstyrning är styrning av materialflödet 
som påverkar lagernivåerna, då det inkluderar säkerhetslagerberäkning och 
lagerstyrningsmetoder (Mattsson, 2007). Säkerhetslagerberäkningar används för att få 
fram den kvantitet som ska uppfylla säkerhet (Van Kampen et al., 2010). 
Lagerstyrningsmetoder används för att uppnå balans mellan tillgångar och behov i 
omsättningslager samt för att synkronisera materialflödet (Hedenstierna et al., 2011). För 
att finna lämpligt sätt att styra lager jämförs och beräknas totalkostnader för utvalda 
säkerhetslagerberäkningar och lagerstyrningsmetoder. Vid jämförelse mellan 
lagerstyrningsmetoders totalkostnader innefattas oftast ordersärkostnader samt 
lagerföringskostnader (López et al., 2013). Ordersärkostnad är den kostnad som uppstår 
då en order läggs och är kopplad till de aktiviteter som berör aktuell order såsom 
administrativa kostnader, kapacitetsrelaterade kostnader eller transportkostnader 
(Jonsson & Mattsson, 2011). Lagerföringskostnader är kostnader kopplade till att ha 
produkter i lager, det avser kostnader för kapitalbindning samt kostnader för de risker 
lagerföring kan innebära (Stock & Lambert, 2001).  
 
Genom att förstå kundernas behov av service kan mål angående servicenivå sättas 
(Jeffery et al., 2008). Lagertillgänglighet uttrycks i procent utefter sannolikheten att kunna 
leverera direkt från lager, ju högre procentsats desto högre servicenivå. När kunder köper 
lagerlagda produkter används lagertillgänglighet för att mäta servicenivån (Gallmann & 
Belvedere, 2011). Det är extra viktigt att styra de lagerpunkter som är i anknytning till 
extern kund då bristande lagertillgänglighet kan resultera i att kunden väljer att utföra 
framtida transaktioner med annan leverantör (Mattsson, 2012). En väl anpassad 
lagerstyrning har en betydande inverkan på lönsamheten för verksamheter då styrning 
mot optimala lagernivåer möjliggör förutsättningar för maximal vinst (Singh, 2008).  
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1.2 Problembeskrivning 
När kunder ställer höga krav på snabb leverans till minsta möjliga kostnad gäller det att 
styra verksamheten på ett effektivt sätt (Sekip & Muharremoglub, 2011). För att lager ska 
utnyttjas på bästa sätt krävs lagerstyrning, där frågor ska besvaras angående när och hur 
mycket som ska beställas samt hur osäkerhet i prognoserna ska hanteras (Jonsson & 
Mattsson, 2002). Att uppnå målet inom logistik där hög servicenivå erbjuds till låg 
kostnad blir komplext då det råder ett motsatsförhållande mellan flera effektivitets-
variabler, där variablerna har olika prioriteringar för olika funktioner i verksamheten 
(Strijbosch & Moors, 2003). Hög servicenivå kan skapas genom stora färdigvarulager, 
vilket ger hög lagertillgänglighet samtidigt som det resulterar i hög kapitalbindning och 
höga lagerföringskostnader (Gallmann & Belvedere, 2011). Att sänka lagernivån kan 
minska lagerföringskostnader men med ökad risk för förlorad försäljning om efterfrågade 
produkter inte finns tillgängliga när de efterfrågas. Detta leder till en ständig avvägning 
mellan kostnad och servicenivå (Lumsden, 2012; Sarv, 1973). Vid avvägning gäller det att 
eftersträva den totalt sett optimala lösningen (Gallmann & Belvedere, 2011).  
 
Det finns en direkt koppling mellan servicenivå i form av lagertillgänglighet och 
säkerhetslager där storleken på säkerhetslagret fastställs utefter storleken på avvikelserna i 
efterfrågan (Amirjabbari & Bhulyan, 2014). Servicenivå och lönsamhet har ett samband 
där den mest lönsamma servicenivån är då intäkterna är som störst i förhållande till 
kostnaderna (Axsäter, 1991). Att erbjuda en servicenivå nära 100% kan generera högre 
intäkter men kostnaderna för att upprätthålla servicenivån eskalerar (Dutta, 2007). 
Konfliktsituationen mellan servicenivå och kostnad förekommer framförallt inom de 
branscher som har lagerlagda produkter som levereras direkt till kund. Detta 
problematiseras ytterligare när det är stora variationer i efterfrågan, vilket gör det dyrare 
att upprätthålla en hög servicenivå (Axsäter, 1991).  
 
I den bästa av världar är efterfrågan jämn och konstant, det underlättar lagerstyrningen 
avsevärt men det är ett scenario som oftast inte existerar. Ett problem är att hantera 
variationer i efterfrågan, både angående tidpunkt för efterfrågan och kvantiteten 
efterfrågade produkter (Abbasi, 2011). Variationer i efterfrågan gör det svårare att 
fastställa lämplig lagernivå, orderkvantitet och tidpunkt för beställning på grund av 
osäkerheten. För att finna lämpligt sätt att styra lager är det nödvändigt att ta hänsyn till 
eftersträvad servicenivå och målsättning angående kapitalbindning (Kumar Dey et al., 
2005). Vid jämförelse av alternativa lagerstyrningsmetoder är det vanligast att utgå från 
totalkostnaden för de olika metoderna (Hedenstierna et al., 2011), där beräkning av 
totalkostnad kan ske matematiskt eller med hjälp av simulering (Emmett & Granville, 
2007).  
 
Tillvägagångssättet vid val av lagerstyrningsmetod skiljer sig mellan företag. Hela 25% av 
företagen vet inte varför eller har inget speciellt motiv bakom valet av 
lagerstyrningsmetod, 31% har gjort valet utefter det som finns i affärssystemet. Vidare 
har 5% av företagen en lagerstyrningsmetod rekommenderad av konsult, 12% har gjort 
valet utefter det som varit framgångsrikt hos andra företag och 27% baserar valet på 
analys och bedömning (Jonsson & Mattsson, 2014). I 90% av fallen genererar en 
förbättrad lagerstyrning en kostnadsreducering på över 20% utan förändrad servicenivå, 
vilket gör det viktigt att analysera lagerstyrningen (Silver et al., 1998). 
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1.3 Syfte, mål och frågeställningar 
I bakgrunden förklaras vikten av att styra materialflödet för att undvika störningar och 
erbjuda hög servicenivå till låg kostnad. Ett vanligt mål är att sänka lagernivåer för att 
försöka minska kostnader. Detta kan uppnås genom justering eller ändring av 
lagerstyrning. I problembeskrivningen uttrycks svårigheten med att väga kostnad mot 
servicenivå vilket problematiseras ytterligare vid stora variationer i efterfrågan. För att 
vara ekonomiskt konkurrenskraftig bör lagerstyrningen analyseras. Utefter problem-
beskrivningen är det intressant att studera hur lagerstyrning kan ske på ett ekonomiskt 
konkurrenskraftigt sätt då varierad efterfrågan förekommer i kombination med 
målsättning angående eftersträvad servicenivå.  

Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för hur  
lager kan styras när varierad efterfrågan förekommer. 

För att uppnå syftet som är på en övergripande nivå är ett mer konkret mål uppsatt. 

Målet med denna studie är att sammanställa en process för lagerstyrning vid varierad efterfrågan. 

Fokus ligger på att uppnå målet och på så sätt bidra till ökad förståelse för lagerstyrning 
vid varierad efterfrågan. För att möjliggöra detta lyder första frågeställningen: 

1. Vilka metoder för säkerhetslagerberäkning och lagerstyrning är lämpliga när hänsyn bör tas till 
varierad efterfrågan? 

Lagerstyrning som resulterar i låga kostnader men med försämrad servicenivå är inte 
långsiktigt hållbart, likväl som lagerstyrning som resulterar i hög servicenivå men med 
höga kostnader inte heller är hållbart. Det är därmed intressant att studera hur 
lagerförings- och ordersärkostnader påverkas av olika sätt att styra lager. Den andra 
frågeställningen att besvara är: 

2. Hur påverkas lagerförings- och ordersärkostnader av olika sätt att styra lager vid varierad 
efterfrågan? 

Genom att beakta information från de ovanstående frågeställningarna förväntas 
författarna finna lämpligt sätt att styra lager som tillmötesgår uppsatta krav. För att 
besvara frågeställningarna och uppfylla målet samt syftet med denna studie kombineras 
teori med empiri, där empiri hämtas från ett fallföretag. 

 

1.4  Omfång och avgränsningar 
Studien avser att finna lämpligt sätt att styra lager som är tillämpbart vid varierad 
efterfrågan där författarna granskar säkerhetslagerberäkning och lagerstyrningsmetod. 
Omfånget på examensarbetet är färdigvarulager där produkterna distribueras direkt ut till 
kund från lagret, vilket kan vara i såväl fabrikslager som distributionslager. Fokus ligger 
på lagerstyrning av färdigvarulager med lagerlagda standardprodukter, där andra 
lagerpunkter utesluts. Figur 1 är en principiell bild av hur lager kan placeras i ett flöde 
och det markerade området representerar omfånget i denna studie. Studiens resultat är 
framtagen för färdigvarulager men kan också vara tillämpbart för andra lagerpunkter, 
dock avgränsas arbetet från att undersöka tillämpbarheten för andra lager i materialflödet. 

Vid beräkning av totalkostnader för lagerstyrning tas inte distributions- och 
tillverkningskostnader med, trots att dessa delar av materialflödet kan påverkas av 
förändrade orderkvantiteter och tidpunkter för beställning. 
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Figur 1. Studiens omfång. 

1.5 Disposition 
För att skapa en struktur har innehållet delats in i sju kapitel, se Figur 2. Det första 
inledande kapitlet består av en bakgrund till lagerstyrning för att sedan presentera 
problematiseringen att väga kostnad och servicenivå. Därefter redovisas syfte, mål och 
frågeställningar som följs av studiens omfång och avgränsningar. Det andra kapitlet 
består av den metodiska ansats som tillämpats i studien. Tillvägagångssättet framförs 
samt kopplas till hur det stärkt studiens reliabilitet och validitet, detta lyfts ytterligare i 
begränsningar under kapitel sju. I rapportens tredje kapitel redovisas det teoretiska 
ramverk studien bygger på utefter litteraturstudie inom lagerstyrning. I det fjärde kapitlet 
presenteras insamlad empiri i form av fallföretagets lagerstyrning. Kapitel fem består av 
analys av insamlat material och utförda beräkningar. I kapitel sex presenteras en process 
för lagerstyrning vid varierad efterfrågan med tillhörande delprocesser. I kapitel sju 
avslutas rapporten med att sammanställa studiens framtagna resultat, där författarna 
redogör för konstaterade slutsatser samt diskuterar begränsningar och vidare studier.  
 

 
Figur 2. Disposition.
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2 Metod och genomförande  
Följande kapitel ger en övergripande beskrivning av studiens arbetsprocess. I kapitlet redovisas studiens 
ansats och design. Därefter beskrivs datainsamlingen bestående av litteratur- och dokumentstudier samt 
intervjuer. Studiens dataanalys med beräkningarnas process beskrivs, slutligen diskuteras trovärdigheten. 
 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Denna studie är genomförd i anknytning till ett multinationellt industriföretag (benämns 
härefter fallföretaget). Fallföretagets problemområde innefattar höga lagerförings-
kostnader för produkter med varierad efterfrågan. Studiens två frågeställningar, mål och 
syfte är av generell karaktär och kan ses som användbara för verksamheter där varierad 
efterfrågan förekommer. För att besvara frågeställningarna samt uppfylla mål och syfte 
har litteraturstudier inom ämnesområdet lagerstyrning genomförts i kombination med 
intervjuer, dokumentstudier samt beräkningar. 

Figur 3 illustrerar kopplingen mellan studiens frågeställningar och använda metoder samt 
visar på beroendet av att alla delar är nödvändiga för att besvara frågeställningarna på ett 
tillförlitligt sätt.  
 

 
Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och metod. 

 
Litteraturstudien startade processen för urval till teoretiskt ramverk, dokumentstudier 
samt beräkningar, som i sin tur genererade resultat för att besvara den första 
frågeställningen. Studiens andra frågeställning besvarades med liknande tillvägagångssätt 
som den första då den också har teoretiska och empiriska inslag. Teori applicerades på 
insamlad empiri från fallföretaget för att jämföra utfall med historisk data och därmed 
öka studiens trovärdighet. Först när båda frågeställningarna besvarats kunde målet 
uppfyllas och därmed också syftet med studien. 
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2.2 Arbetsprocessen 
För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har processen delats in i 
följande fyra faser: 
 

ü Förstudie 
ü Litteraturstudie 
ü Empiriinsamling  
ü Analys 

 

En övergripande beskrivning av faserna över tid redovisas i Figur 4. Merparten av den 
inledande förstudiefasen bestod av informationsinsamling för att skapa en grundläggande 
förståelse för problemområdet. Litteraturstudiefasen pågick under nästan hela processen 
och flera faser genomfördes parallellt med denna fas. Det teoretiska ramverket har 
justerats längs med studiens gång utefter framtagna resultat och analys. 
Empiriinsamlingsfasen påbörjades efter färdigställd förstudiefas. I denna fas 
genomfördes intervjuer för att skapa en förståelse för lagerstyrningen hos fallföretaget. 
Empiri har också erhållits i form av dokument med historisk data såsom efterfrågan, 
ledtid och produktinformation. Analys har sedan skett av dokumenten i dialog med 
fallföretaget för att undvika missförstånd. Analys har även genomförts av den teori som 
samlats in under litteraturstudien för lämpliga sannolikhetsfördelningar, säkerhetslager-
beräkningar och lagerstyrningsmetoder för ytterligare fördjupning. Beräkningar 
genomfördes för att hitta den lagerstyrning som genererar lägst kostnad. 

 

 
Figur 4. Studiens arbetsprocess. 

2.3 Ansats 
Studiens första frågeställning är huvudsakligen av kvalitativ form då urval av metoder för 
lagerstyrning har skett med hänsyn till rådande förutsättningar. Teorin som använts i 
studien har valts utefter studiens inriktning, vilket är i linje med det Patel och Davidson 
(2012) anser vara ett kvalitativt urval. Data såsom efterfrågan, lagerränta och 
ordersärkostnad har använts vid beräkningar vilket gör att frågeställningarna också har 
kvantitativa inslag. Utefter svaret på första frågeställningen analyserades utvalda metoder 
för att finna potentiella lösningar för lagerstyrning vid varierad efterfrågan. Svaren till 
frågeställningarna användes för att utforma en process som kan underlätta vid 
lagerstyrning. Fördelen med att göra löpande analyser vid kvantitativ studie kan vara att 
nya idéer föds för vidare arbetsgång. Ny eller oanad information kan skapa ökat värde för 
studien (Patel & Davidson, 2012). 
 
För att besvara frågeställningarna har en litteraturstudie genomförts för att identifiera 
relevanta säkerhetslagerberäkningar och lagerstyrningsmetoder för studien. Att följa 
”bevisandets väg” kan ses som ett deduktivt arbetssätt (Patel & Davidson, 2012), i detta 
fall har studien utgått från teori och genererat resultat mot verkligheten. Det finns redan 
lämpliga teorier inom ämnesområdet vilket gör att det inte är nödvändigt att utveckla nya 
teorier för att uppnå syftet, därmed anses ett deduktivt arbetssätt lämpligt. I denna 
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studies fall testades ett flertal teoretiskt framtagna metoder för lagerstyrning med empiri 
från fallföretaget för att hitta den mest lämpliga lösningen ur ekonomisk synvinkel.  
 

2.4 Design 
Denna studie har genomförts i form av fallstudie. Enligt Bell (2005) anses fallstudie 
fördelaktigt då möjlighet ges till djupgående studie och analys av ett utvalt problem under 
begränsad tid. Genom att testa de teoretiska metoderna med fallföretagets data 
möjliggörs analys av utfall för nuvarande metod gentemot alternativa metoder, samtidigt 
som beräkningar kan valideras. Fallstudien är holistisk då den omfattar endast en 
analysenhet (Yin, 2007; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011), analysenheten är i detta fall 
lagerstyrning vid distributionslager hos ett fallföretag. Fallföretaget är ett multinationellt 
industriföretag där delar av produkt-sortimentet har problem med hög 
lagerföringskostnad och varierad efterfrågan. Problemområdet är ett återkommande 
scenario inom de flesta branscher vilket gör det intressant för denna studie. 
 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling har innefattat litteraturstudie och insamling av empirisk data från 
fallföretaget via intervjuer och dokumentstudier. Nedan följer en mer detaljerad 
beskrivning av de olika delarna inom datainsamling. 

2.5.1 Litteraturstudier 

Vid litteraturstudierna har teorier inom ämnesområdet lagerstyrning samlats in. Till stöd 
för informationssökandet användes böcker, forskningsrapporter samt vetenskapliga 
artiklar. Dessa inhämtades från högskolebiblioteket och stadsbiblioteket i Jönköping samt 
från databaser såsom Scopus, Primo och Google Scholar. Litteraturstudier genomfördes 
för att bygga en grund att utgå ifrån inför analys och urval av lagerstyrning samt 
utformning av kalkyldokument.  I Tabell 1 följer de ord som använts vid sökandet av 
information för litteraturstudierna. Vissa av orden har kombinerats för att inrikta 
sökningarna mer specifikt mot ämnesområdet. Inom viss litteratur har intressanta 
referenser använts för vidare sökning. I det teoretiska ramverket återfinns utvalda delar 
av den studerade litteraturen som anses relevanta för denna studie. 
 

Tabell 1. Sökord 

 

Område Sökord Engelska	  sökord
Ekonomisk	  orderkvantitet Algorithms

Lagerstyrning Lagerföringskostnad Dynamic	  demand
Lagerkostnader Economic	  lot	  size
Lagerplanering Holding	  costs
Lagerränta Inventory	  control
Lagerstyrning Inventory	  costs
Lagerstyrningsmetod Inventory	  management
Lagerstyrningsprinciper Materials	  requirements	  planning
Lagertillgänglighet Planning	  environment
Ordersärkostnad Planning	  parameters
Säkerhetslager Product	  management
Säkerhetslagerberäkning Re-‐order	  point
Säkerhetslagerdimensionering Safety	  stock
Varierad	  efterfrågan Safety	  stock	  calculation

Safety	  stock	  control
Stock	  control
Wagner-‐Whitin

Lagerservicenivå Service	  level
SERV1 Stock	  policy
SERV2
Servicenivå

Servicenivå
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2.5.2 Intervjuer 

Flertalet intervjuer har utförts inom studien. Under förstudiefasen genomfördes den 
första intervjun på fallföretaget med Supply Chain Managern för introduktion. Intervjun 
var i så kallad samtalsform, vilken Patel och Davidson (2012) anser är den mest öppna 
formen av intervjuer. Andra intervjun var uppbyggd med viss del förberedda frågor (se 
Bilaga 1) som uppkommit under förstudien men även med stor del öppenhet för 
diskussion, vilket resulterade i vad Patel och Davidson (2012) kallar semi-strukturerad 
intervju. En intervju genomfördes via mail i strukturerad form medan resterande 
intervjuer genomfördes i semi-strukturerad form för att ge intervjupersonerna stor frihet 
att utforma svaren utefter de ämnen författarna valt att beröra. De personer som 
intervjuats har valts utefter innehavande kunskap inom intervjuområdet. Inför 
intervjuerna har författarna sett till att komma väl förberedda och pålästa inom området 
för att skapa en bredare förståelse och kunna ställa eventuella följdfrågor direkt på plats. 
Syftet med intervjuerna var att få företagsinformation, inblick i nuvarande lagerstyrning 
och förståelse för problemområdet. Förutom intervjuer med fallföretaget har en intervju 
genomförts med en universitetslektor inom matematik vid Tekniska Högskolan i 
Jönköping för att skapa en förståelse för olika sannolikhets-fördelningar. De genomförda 
intervjuerna är sammanställda i Tabell 2. 
 

Tabell 2. Genomförda intervjuer 

 

I nära anslutning till intervjutillfällena har information som framkommit sammanställts 
för att vara så aktuell som möjligt. Ju längre tid som går från att sammanställning och 
analys påbörjas desto svårare är det att skapa ett reellt förhållande till insamlat material 
(Patel & Davidson, 2012).  

2.5.3 Dokumentstudier 

Dokument med relevant data för studien har erhållits från fallföretaget, se Tabell 3. 
Genom analys av de första dokumenten skapades en överblick av nuvarande lager-
styrning. Efterföljande dokument innehöll information om fallföretagets efterfrågan, 
ledtider, lagerränta samt ordersärkostnad. Tillhandahållen efterfrågan är från en 
treårsperiod för 18 produkter där värdet varierar mellan 18-29 SEK/st. Ledtid, lagerränta 
och ordersärkostnad är densamma för samtliga produkter. Produkterna kan ses som ett 
stickprov där fallföretaget valde ut produkter som ansågs vara representativa för 
resterande sortiment. Data är hämtad ur fallföretagets databas och är den data som 
används i praktiken vid lagerstyrningen. Dokument studerades i kombination med 
relevant teori för att möjliggöra svar till studiens frågeställningar.  

Datum Syfte	  (Vad) Roll Metod	  (Hur) Tid	  (h) Medie

2014-‐12-‐05 Informationsutbyte
Supply	  Chain	  
Manager Samtalsform 1 F2F

2015-‐02-‐03 Planeringsprocessen
Supply	  Chain	  
Manager

Semi-‐
Strukturerad

2 F2F

F2F
PP
F2F
PP

2015-‐02-‐23 Företagsdata
Supply	  Chain	  
Manager Strukturerad -‐ Mail

2015-‐03-‐11 Statistisk	  fördelning
Universitets-‐
lektor	  
matematik

Semi-‐
strukturerad

1 F2F

2015-‐02-‐04
Beskrivning	  fallföretagets	  
databas

Process	  
expert

Semi-‐
Strukturerad

1

2015-‐02-‐03
Beskrivning	  fallföretagets	  
lagerstyrning

Planning	  
manager

Semi-‐
Strukturerad

1

Face-to-face (F2F)=direktkommunikation på fallföretag och/eller högskola   PP= PowerPoint 
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Tabell 3. Genomförda dokumentstudier 

 
 

2.6 Dataanalys 
För att besvara första frågeställningen genomfördes beräkningar som syftade till att välja 
lämplig sannolikhetsfördelning och därmed möjliggöra urval av säkerhetslager-
beräkningar och lagerstyrningsmetoder med hänsyn till varierad efterfrågan. Svaret från 
första frågeställningen låg till grund för andra frågeställningen. Efterfrågedata och 
produktvärde är konfidentiellt, vilket gör att enbart resultatet av beräkningarna redovisas. 
Dock redovisas data för en produkt för exemplifiering av hur beräkningarna genomförts. 
Emmett och Granville (2007) anser att jämförelse av kostnader för olika 
lagerstyrningsmetoder bör ske matematiskt eller med hjälp av simulering. I denna studie 
har tyngdpunkten varit att genomföra beräkningar som möjliggör jämförelse av 
kostnader vid olika sätt att styra lager. För att kunna jämföra kostnader och dra slutsatser 
genomfördes beräkningar där olika scenarier utvärderades.  

Kalkyldokument upprättades och användes till beräkningar utefter processen i Figur 5. 
Beräkningarna genomfördes i Excel där empirisk data lades in i teoretiska formler. 
Parametrar som servicenivå, lagerränta och ordersärkostnad ändrades för att se dess 
påverkan på kostnaderna. Vid säkerhetslagerberäkning redovisas resultat utefter data för 
en ettårsperiod medan det för lagerstyrningsmetoder redovisas som en snittkostnad 
utefter en treårsperiod. Exempelvis baseras resultatet för lagerstyrningsmetoderna på 
beräkningar för 18 produkter, fyra distributionslager och tre lagerstyrningsmetoder, där 
en lagerstyrningsmetods kostnader beräknas på två olika sätt. Detta gör att över 200 
beräkningar har utförts för enbart denna del av studien.  
 

 
Figur 5. Process för beräkningar. 

Resultatet av beräkningarna sammanställdes i tabeller för skapa en överblick och 
underlätta vidare analys. Tabellernas utseende varierar beroende på beräkningarnas 
resultat, ibland redogörs procentsatser medan det i andra fall är kostnader eller 
kvantiteter som redovisas. I en tabell har kostnader för lagerstyrningsmetoder 
sammanställts, detta har möjliggjort beräkning av vilken lagerstyrningsmetod som 
genererar de lägsta kostnaderna i majoriteten av fallen. Utefter resultatet beräknades 
kostnadsdifferensen mellan dagens lagerstyrningsmetod gentemot den lagerstyrnings-
metod som genererat lägst kostnader. Det fördes en dialog med fallföretaget gällande 
data som inhämtats för att bekräfta förståelse samt säkerställa att korrekta enheter 
användes för variablerna, vidare diskuterades resultatets rimlighet. Resultatet analyserades 
ytterligare för att skapa en förståelse för det utfall som beräkningarna genererat. Genom 
att finna samband mellan använd indata och beräkningarnas utfall ökade förståelsen för 
resultatet.   

Datum Syfte	  (Vad) Metod	  (Hur) Tid	  (h)

2015-‐02-‐03 Nuvarande	  lagerstyrning	  hos	  fallföretaget
Läsa	  och	  analysera	  
rapporter	  och	  PowerPoints

4

2015-‐03-‐09 Historisk	  data Beräkningar	  i	  Excel 10
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2.7 Trovärdighet 
För att uppnå stabila, trovärdiga resultat har studien granskats genom hela 
arbetsprocessen. Dels av författarna själva men också med hjälp av handledare från 
fallföretag och högskola som ställt kritiska frågor vid granskning för att fortlöpande se till 
att studien håller hög standard. Måttet på reliabilitet anger i vilken utsträckning ett 
tillvägagångssätt eller ett verktyg ger samma resultat vid olika tillfällen under liknande 
omständigheter (Bell, 2005). Metodkapitlet är detaljrikt för att möjliggöra förståelse för 
läsaren vilket anses ha stärkt reliabiliteten. I denna studie har kalkyldokument validerats 
med hjälp av historisk data för att säkerställa att beräkningarna ger korrekta resultat och 
därmed skapa hög reliabilitet. Genom att dialog fördes gällande data som erhållits från 
fallföretaget undveks missförstånd som kunde bidragit till felberäkningar. De 18 
produkterna som använts i studien kan ses som ett stickprov och för en slutgiltig 
bedömning bör fler produkter ingå för att få noggrannare resultat.  
 
Vid intervjuerna fördes anteckningar av båda författarna för att öka reliabiliteten. Som 
nämndes i intervjuavsnittet sammanställdes resultatet av intervjuerna i ett dokument i 
nära anslutning till intervjutillfället för att inte glömma viktig information. 
Anteckningarna tydliggjordes och eventuella områden som krävde fördjupning 
granskades direkt. Patel och Davidson (2012) påpekar vikten av att genomföra denna 
process för att inte gå miste om detaljer och värdefull information.  
 
Extern validitet innebär enligt Merriam (1993) i vilken omfattning studiens resultat är 
generaliserbart. Problemområdet gällande lagerstyrning vid varierad efterfrågan kan 
appliceras på flertalet verksamheter inom olika branscher. Studien har genomförts på ett 
fallföretag med ett resultat som förväntas vara applicerbart på liknande verksamheter, 
därmed uppnår studien extern validitet. Den interna validiteten innebär hur det som 
avsätts mätas faktiskt har mätts (Merriam, 1993). Utifrån bakgrund och 
problembeskrivning har syfte, mål och frågeställningar tydligt formulerats för att skapa 
förståelse för vad som ska undersökas och därmed kunna avgöra tillvägagångssätt för hur 
de ska besvaras. Detta anses bidra till ökad intern validitet. Enligt Patel och Davidson 
(2012) bör det strävas efter att beskriva studieprocessen noggrant, från bakgrund och 
problembeskrivning, till hur teori samlats in, vilken data som valts ut och hur analyser 
gått till. Detta genomförs för att nå ut med informationen till läsaren genom att uttrycka 
de val som gjort längs studieprocessen för att nå fram till resultat (Patel & Davidson, 
2012). Information om lagerstyrning har samlats in från olika databaser och författare för 
att få fler synvinklar på ett och samma problem och därmed öka studiens tillförlitlighet.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Inledningsvis presenteras de utvalda teorierna i relation till studiens frågeställningar. Därefter 
introduceras teorier inom sannolikhetsfördelning, säkerhetslagerdimensionering, lagerstyrningsmetod, 
lagerförings- och ordersärkostnad samt begrepp för kartläggning av processer. 
 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Den första frågeställningen kan besvaras först när en teoretisk grund finns att utgå ifrån 
för att göra beräkningar och ett första urval av lämpliga sätt att styra lager. Därmed anser 
författarna att det är lämpligt att det teoretiska ramverket byggs upp utifrån 
teoriområdena sannolikhetsfördelning, säkerhetslager och lagerstyrningsmetoder där 
teorierna väljs ut med koppling till varierad efterfrågan och eftersträvad servicenivå. Den 
andra frågeställningen utgår från samma teorier som första frågeställningen men med 
fördjupning inom ordersärkostnad samt lagerföringskostnad för att analysera dess 
påverkan av olika sätt att styra lager. I Figur 6 beskrivs kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använd teori.  
 

 
Figur 6. Kopplingar mellan frågeställningar och teori. 

 
I Figur 6 illustreras övergripande teoriområden där urval av lämpliga delar för studien 
mynnar ut i ett resultat till första frågeställningen. Svaret på den första frågeställningen 
används tillsammans med teori angående ordersärkostnad samt lagerföringskostnad för 
att besvara den andra frågeställningen. Svaren på frågeställningarna används tillsammans 
med teori angående kartläggning av processer för att uppfylla målet. Detta leder till att 
även syftet att bidra till ökad förståelse inom lagerstyrning vid varierad efterfrågan kan 
uppnås.  
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3.2 Sannolikhetsfördelning 
Både i teori och praktiskt vid lagerstyrning antas oftast normalfördelning som 
sannolikhetsfördelning för efterfrågan (Fagan, 1984). Normalfördelning är en 
kontinuerlig fördelning som är symmetrisk kring sitt medelvärde, där utseendet bestäms 
utifrån efterfrågans medelvärde och standardavvikelse (Mattsson, 2003). Om efterfrågan 
är normalfördelad eller inte går att testa med olika statistiska metoder (Andersson et al., 
1976). Det finns dessutom uppsatta beslutsregler för när normalfördelning är att föredra, 
i Tabell 4 redovisas några av dessa i anknytning till respektive författare.  
 
Tabell 4. Beslutsregler för normalfördelad efterfrågan 

 
 
Om efterfrågan är låg kan det istället passa att använda Poissonfördelning, dock anses 
sannolikhetsfördelningen vara beräkningsmässigt svårare att hantera än normal-
fördelningen (Mattsson, 2003). Poissonfördelningen är en diskret statistisk fördelning 
som anger antalet förekomster av en viss händelse som inträffas slumpmässigt under en 
viss tidsperiod (Nicholson, 2014). I en Poissonfördelning är medelvärdet och variansen 
lika med lambda (λ) (Farnsworth, 2014). Tillgängliga tabeller vid Poissonfördelning 
innehåller vanligtvis inte medelvärden större än 25 vilket begränsar användandet till de 
fall som innehåller låg efterfrågan (Mattsson, 2003). 

Ett sätt att testa om Poissonfördelning är lämpad för rådande efterfrågan är att jämföra 
den beräknade standardavvikelsen med roten ur medelefterfrågan. Befinner sig 
standardavvikelsen inom en marginal på ± 20% av roten ur medelefterfrågan är det 
rimligt att använda Poissonfördelning (Mattsson & Jonsson, 2003). 

 

3.3 Säkerhetslagerberäkning 
Ett säkerhetslager ska gardera mot brist i lager vilket kan uppstå vid osäkerheter såsom 
oväntat höga utleveranser, långa ledtider för inleveranser eller oförutsedda variationer i 
inleveranskvantiteter (Boute et al., 2014). Osäkerheten består främst av höga utleveranser 
vilket avser de kvantiteter som kan komma att efterfrågas i framtiden (Jonsson & 
Mattsson, 2011). Variationer i efterfrågan skapas av kunderna, om efterfrågan avviker 
från det normala används säkerhetslagret för att möta den tillfälliga efterfrågeökningen 
(Lumsden, 2012; Boute et al., 2014). För att reducera osäkerheter i efterfrågan krävs god 
kommunikation mellan verksamhet och kund (Jonsson & Mattsson, 2011). Den variation 
som finns används för att beräkna en lämplig säkerhetslagernivå (Lumsden, 2012). 
 
Säkerhetslagerdimensionering är tillvägagångssätt för att avgöra säkerhetslagrets storlek. 
Dimensionering av säkerhetslager sker vanligtvis utefter någon av metoderna i Figur 7. 
Bedömningsmetoder innebär att säkerhetslagrets kvantitet uppskattas på mer eller mindre 
erfarenhetsmässiga grunder utan några formellt genomförda beräkningar. 
Proportinalitetsmetoder baseras på enklare beräkningar som baseras på uppskattningar, 
där säkerhetslagrets storlek sätts i proportion mot efterfrågans storlek (Mattsson, 2013). 

Författare Regler

Fagan	  (1984)
Normalfördelning	  om	  medelefterfrågan	  under	  ledtid	  >	  1,7	  x	  
standardavvikelsen

Silver	  et.	  al	  (1998)
Normalfördelning	  om:
-‐	  medelefterfrågan	  under	  ledtid	  >	  standardavvikelsen
-‐	  medelefterfrågan	  under	  ledtid	  >	  5

Normalfördelning	  om	  medelefterfrågan	  under	  ledtid	  >	  10

Andersson	  et.	  al	  (1976)
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Den proportionalitetsvariabel som används vid beräkningar är bedömd vilket gör att 
även dessa metoder till viss del kan ses som bedömningsmässiga. Statistiska metoder 
utgår från statistiska fördelningar vilka beskriver efterfrågevariationerna. Vid de statistiska 
metoderna beräknas säkerhetslagrets storlek utfrån en önskad servicenivå. Även 
bristkostnadsmetoder utgår från statistiska fördelningar med skillnaden att säkerhets-
lagrets storlek baseras på att minimera lagerförings- och bristkostnader. Med andra ord, 
statistika metoder väger kostnad gentemot servicenivå medan bristkostnadsmetoder 
väger lagerföringskostnad mot bristkostnad. (Mattsson, 2013). 
 

 
Figur 7. Säkerhetslagerdimensionering. 

 
Storleken på säkerhetslagret beror på osäkerheten och de krav som ställs på 
lagertillgänglighet (Axsäter, 1991). Vid bedömning av säkerhetslagrets storlek tas hänsyn 
till den risk för lagerbrist som verksamheten är beredd att ta samt hänsyn till erfarenheter 
gällande variationer i ledtid och efterfrågan (Edlund et al., 1999). Säkerhetslager ska täcka 
de slumpmässiga variationerna i efterfrågan under ledtid, från att order sker till att 
produkterna är tillgängliga för leverans till kund (Olhager, 2000). När hög kund-
tillfredsställelse är viktigt resulterar det i att en hög servicenivå bör hållas, vilket i sin tur 
kräver ett stort säkerhetslager (Lumsden, 2012). Säkerhetslager kan bestämmas via en 
fastställd servicenivå och är passande att använda vid osäkerhet i kvantiteten efterfrågade 
produkter (Olhager, 2000). För att dimensionera ett säkerhetslager utifrån eftersträvad 
servicenivå är det nödvändigt att tillhandahålla information angående efterfråge-
variationer under ledtiden från order till leverans (Lumsden, 2012).  

3.3.1 Säkerhetslager utifrån önskad servicenivå 

Jonsson och Mattsson (2011) anser att det mest korrekta sättet att dimensionera 
säkerhetslager är att utgå från önskade servicenivåer. Genom att basera säkerhetslager-
beräkningen på valda servicenivåer möjliggörs differentiering utefter rådande 
förhållanden för varje produkt eller produktgrupp (Jonsson & Mattsson, 2011). 
Säkerhetslagrets storlek kan anpassas till den grad av osäkerhet som accepteras för varje 
produkt (Oskarsson et al., 2006). Servicenivå i lager kan ses som förmågan att kunna 
leverera direkt från lager (Lumsden, 2012). De två vanligast förekommande 
definitionerna inom svensk industri är SERV1 och SERV2 (Mattsson & Jonsson, 2003). 
 
SERV1: Sannolikheten att kunna leverera direkt från lager under en lagercykel, där en 
               lagercykel är tiden från en lagerpåfyllnad tills nästa lagerpåfyllnad. 
SERV2: Andel av efterfrågan som kan levereras direkt från lager. 
 
SERV1 bygger på sannolikheten att inte få brist under en lagercykel, svagheten är att 
antalet bristtillfällen inte tillgodoses (Axsäter, 1991). SERV2 kan ses som ett mått på 
lagertillgängligheten. Vid låga lagernivåer ökar risken för brist, denna risk uppstår oftare 
vid mindre orderkvantiteter (Oskarsson et al., 2006). Det är viktigt att försöka hitta en 
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god avvägning mellan kostnader och servicenivå, en hög servicenivå kräver höga 
lagernivåer vilket resulterar i höga kostnader (Edlund et al., 1999).  
 
I de flesta fall ger SERV1 ett större säkerhetslager än vid användning av SERV2. 
Verksamheter som fokuserar på lagertillgänglighet riskerar att överdimensionera 
säkerhetslager vid användning av SERV1 och bör därför använda SERV2 (Oskarsson et 
al., 2006). Dock kräver SERV2 en något mer avancerad beräkning men bör enligt 
Oskarsson et al. (2006) generera bättre resultat vilket är värt det extra arbetet. SERV2 ger 
ett mer korrekt mått på hur servicenivån kan ses över tid i jämförelse med SERV1 som 
endast tar hänsyn till en lagercykel (Mattsson & Jonsson, 2003). Likheter och skillnader 
mellan SERV1 och SERV2 presenteras i Tabell 5. Som framgår i tabellen är skillnaden att 
SERV1 inte tar hänsyn till antalet bristtillfällen vilket SERV2 gör. 

Tabell 5. Jämförelse SERV1 och SERV2 (Mattsson & Jonsson, 2003) 

 
 
Formel 1.0 används för att beräkna storleken av ett säkerhetslager (SL) med SERV1 
(Jonsson & Mattsson, 2011).  

Formel 1.0 

𝑆𝐿 = 𝑍  𝑥  𝜎! =   𝑍  𝑥   𝐿𝑇  𝑥  𝜎!! + 𝜎!"!   𝑥  𝐷! 

 
Z= säkerhetsfaktor  LT= ledtid  D= efterfrågan per period 
σ!= efterfrågans standardavvikelse  σ!"= ledtidens standardavvikelse 
 
Säkerhetsfaktorn anger vilken servicenivå som eftersträvas vilket utgör grunden att utgå 
ifrån vid säkerhetslagerberäkning.  
 
För att beräkna säkerhetslager (SL) med hänsyn till önskad servicenivå utifrån SERV2 
kan Formel 2.0 användas (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Formel 2.0 

𝑆𝐿 =   𝑍  𝑥  𝜎!  
 
Z= säkerhetsfaktor beräknad från önskad servicenivå    
𝜎!= efterfrågans standardavvikelse under ledtiden (hur mycket efterfrågan varierar under 
        den tid det tar att fylla lagret)  
 
För att beräkna säkerhetslagernivån med Formel 2.0, måste först servicefunktionen E(z) 
beräknas i Formel 2.1. Värdet från servicefunktionen söks i given tabell (se Bilaga 3) för 
att få fram närmast tillhörande säkerhetsfaktor Z, värdet sätts sedan in i Formel 2.0 
(Jonsson & Mattsson, 2011). I Bilaga 2 finns ett räkneexempel för förtydligande. 

Egenskapsvariabler SERV1 SERV2

Hänsyn	  till	  efterfrågevariationer Ja Ja

Hänsyn	  till	  antal	  bristtillfällen Nej Ja

Hänsyn	  till	  önskad	  servicenivå Ja Ja

Hänsyn	  till	  aktuella	  särkostnader Nej Nej
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Formel 2.1 

𝐸(𝑧) =   
1 − 𝑆𝐸𝑅𝑉2   𝑥  𝑄

𝜎!
 

 
SERV2= servicenivå Q= orderkvantitet σ!= standardavvikelse 
 
Ökad servicenivå ökar också säkerhetslagernivån, dock ökar dessa inte proportionellt. En 
ökning av en redan hög servicenivå är dyrare jämfört med samma ökning på en lägre 
servicenivå (Lumsden, 2012). 
 

3.4 Lagerstyrningsmetoder 
De lagerstyrningsmetoder som finns kan delas in i fyra kategorier. 
Lagerstyrningsmetoderna delas in utefter beställningsperiodicitet (när beställning sker) 
och orderkvantitet (hur mycket som beställs), se Figur 8. I följande delkapitel presenteras 
dessa i ordningsföljd. 

 
Figur 8. Indelning beställning utefter periodicitet och kvantitet (Oskarsson et al., 2006). 

3.4.1 Fast orderkvantitet och beställningsintervall 

En fastställd orderkvantitet beställs vid ett fast intervall vilket är tillämpbart när 
efterfrågan är jämn och konstant. Det krävs att efterfrågan är helt känd och att det inte 
förekommer någon trend eller variation i efterfrågan för att det inte ska leda till brist eller 
onödig lageruppbyggnad. Den praktiska tillämpningen är begränsad då detta scenario 
oftast inte existerar (Oskarsson et al., 2006). 

3.4.2 Fast orderkvantitet och varierande beställningsintervall 

Tidsintervallet för beställning varierar medan orderkvantiteten alltid är densamma. Detta 
sätt att styra lager klarar av variationer i efterfrågan om lämplig orderkvantitet fastställts 
och lagernivån kontinuerligt kontrolleras för att se till att beställning sker i tid (Oskarsson 
et al., 2006). Den vanligaste metoden att beräkna fast orderkvantitet är via Wilsonformeln 
medan beställningspunktssystem vanligtvis används för att bestämma tidpunkt för 
beställning (Edlund et al., 1999).  
 

Wilsonformeln 
För att beräkna den mest ekonomiska orderkvantiteten kan Wilsonformeln användas, se 
Formel 3.0 (Axsäter, 1991) . Den är uppbyggd utefter ett totalkostnadsresonemang 
mellan ordersärkostnad och lagerföringskostnad (Van Delft & Vial, 1996). 
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Formel 3.0 

𝐸𝑂𝐾 =
2𝑥𝐷𝑥𝑂
𝐿𝑥𝑉

 

 
EOK= ekonomisk orderkvantitet D= efterfrågan L= lagerränta   
O= ordersärkostnad   V= produktvärde per styck 

För att tillämpa formeln antas ordersärkostnaden, lagerföringskostnaden, produktvärdet 
och efterfrågan vara känd och konstant (Lumsden, 2012).  
 

Beställningspunktssystem 
Beställningspunkten fastställs vanligtvis utefter säkerhetslagrets storlek och den normala 
efterfrågan under ledtid (Jason Chao-Hsien et al., 2004). För att beräkna beställnings-
punkten kan Formel 4.0 användas (Lumsden, 2012). 

Formel 4.0 

𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 + 𝐷LT 

 

BP= beställningspunkt SL= säkerhetslager DLT= efterfrågan under ledtid 

Orderkvantiteten bör förslagsvis överensstämma eller vara så nära den ekonomiska 
orderkvantiteten som möjligt (Lumsden, 2012).  

3.4.3 Varierande orderkvantitet och fast beställningsintervall 

I detta segment sker beställning vid ett fastställt intervall medan orderkvantiteten varierar 
utefter behov. Variationer i efterfrågan kan hanteras under förutsättning att lämpligt 
beställningsintervall beräknats och att orderkvantiteter baseras på förbrukning eller 
tillförlitliga prognoser (Oskarsson et al., 2006). Detta tillvägagångssätt kallas ofta 
periodbeställningssystem och används med fördel när samordnad beställning av 
produkter önskas (Lumsden, 2012), men är inte lämpligt om det förekommer stora 
variationer i efterfrågan (Mattsson & Jonsson, 2003). 

3.4.4 Varierande orderkvantitet och beställningsintervall 

Både orderkvantitet och beställningsintervall kan variera beroende på variationerna i 
efterfrågan. Inom detta segment finns det olika fall, ett där efterfrågan uteblir under långa 
perioder och ett där efterfrågan är varierad.  Utebliven efterfrågan under längre perioder 
bör styras med principen Lot-for-Lot, principen innebär att orderkvantiteten är 
densamma som efterfrågan (Yelle, 1979). En kontinuerlig efterfrågan som har stora 
variationer kan styras med lagerstyrningsmetoder som beräknar och justerar 
orderkvantitet och beställningsintervall (Oskarsson et al., 2006). Lagerstyrningsmetoder 
som kan hantera större variationer i efterfrågan är Silver & Meal samt Wagner-Whitin, 
vilka kallas dynamiska metoder då de vanligtvis uppdaterar orderkvantitet och tidpunkt 
för beställning när prognoserna uppdateras (Mattsson & Jonsson, 2003). Silver & Meal 
beräknar den lägsta genomsnittliga totalkostnaden per period medan Wagner-Whitin 
beaktar hela tidshorisonten. Med de dynamiska metoderna beräknas orderkvantiteten för 
att svara på prognostiserad efterfrågan för ett fullt antal perioder (Axsäter, 1991). Vid 
jämförelse av lagerstyrningsmetoder är det de dynamiska lagerstyrningsmetoderna som 
genererar de lägsta kostnaderna (Oskarsson et al., 2006).  
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Silver & Meal 
Silver & Meal är en lagerstyrningsmetod som succesivt betraktar efterfrågan för 
respektive period och avgör när det är lämpligt med en inleverans (Axsäter, 1991). Det är 
lagerförings- och ordersärkostnader som beaktas där tidpunkten för beställning och 
orderkvantiteten fastställs utefter den lägsta genomsnittliga totalkostnaden (Silver et al., 
1998), Tabell 6 illustrerar ett räkneexempel. 
 

Tabell 6. Exempel Silver & Meal (Oskarsson et al., 2006) 

 

Exemplet återspeglar ett scenario där produktpriset är 55 SEK, ordersärkostnaden 400 
SEK och utnyttjad lagerränta är 25%. För att beräkna den lägsta genomsnittliga 
kostnaden per period, K(t), tillämpas Formel 5.0 (Olhager, 2000). 

Formel 5.0 

𝐾 𝑡 =
𝑂 + 𝐾!  𝑓ö𝑟  𝑇  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟

𝑇
 

 

O= ordersärkostnad  KL= lagerföringskostnad  T= antal perioder. 

Praktisk tillämpning av formel 5.0 för den första beräkningen blir således: 

K(1)= 400 SEK (endast ordersärkostnaden då ingen lagring sker) 

K(2)= 
400+   112x0,25x55x75

2
= 243 SEK 

K(3)=
400+ 1

12x0,25x55x75+
2
12x0,25x55x80

3
= 223 SEK 

K(4)=
400+ 1

12x0,25x55x75+
2
12x0,25x55x80+

3
12x0,25x55x95

4
= 249 SEK 

Den genomsnittliga totalkostnaden ökar i period fyra vilket gör att beställning för tre 
perioder är mest lönsamt, detta är fetmarkerat i Tabell 6. Samma beräkningar genomförs 
sedan på period fyra och framåt för att finna lägsta genomsnittliga totalkostnad och 
därmed få fram orderkvantiteter och tidpunkter för beställning. I kolumn 11 finns ett 
frågetecken för att illustrera att efterfrågedata för period 13 och framåt inte finns att tillgå 
vilket begränsar beräkningarna. Det alternativ som genererar lägst kostnad utefter 
befintlig data får därmed utgöra resultatet. Den slutgiltiga totalkostnaden baseras på 
samtliga beräkningar, där summan är understruken i tabellen. 
 
Wagner-Whitin 
 

Wagner-Whitin kan användas till fördel när efterfrågan anses vara känd men varierad 
(Wagner & Whitin, 2004).  Hela planeringshorisonten beaktas och den ackumulerade 
totalkostnaden för olika kombinationer av order beräknas, där försörjning sker från lager 
eller genom en ny beställning (Olhager, 2000). Bestämning av orderkvantitet bestäms 

Period	  (månad) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT
Efterfrågan	  (st) 95 75 80 95 85 95 75 90 100 65 85 60 1000

Mån.	  kostnad.	  1	  mån 400 400 400 400
2	  mån 243 249 252 234
3	  mån 223 238 244 ?
4	  mån 249 243 239

Beställning	  (st) 250 275 330 145 1000
Totalkostnad	  (SEK/år) 669 715 956 469 2809
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utefter lagerföringskostnaden i förhållande till ordersärkostnaden (Wagner & Whitin, 
2004), om lagerföringskostnaden är samma som ordersärkostnaden anses order-
kvantiteten vara optimal (Lumsden, 2012). En ökning av orderkvantiteten medför 
ytterligare kapitalbindning och förlänger liggtiden för produkterna i lagret vilket inte är 
önskvärt (Axsäter, 1991). I Tabell 7 redogörs ett räkneexempel. 
 

Tabell 7. Beräkning av ackumulerad totalkostnad Wagner-Whitin (Olhager, 2000) 

 
Behovet i perioderna motsvarar en känd efterfrågan, exempelvis utefter prognos. 
Ordersärkostnaden är 1000 SEK och lagerföringskostnaden är 10 SEK per enhet och 
period. Beräkningen för första raden sker via Formel 6.0. 

Formel 6.0 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑝𝑒𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 𝑂 + 𝐾!  𝑓ö𝑟  𝑇  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟, 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠  𝐾!(!) > 𝑂 
 

O= ordersärkostnad      KL= lagerföringskostnad   T= antal perioder. 
 

Sker beställning i första perioden med en kvantitet motsvarande behovet i perioden blir 
totalkostnaden endast för ordersärkostnaden då ingen lagring sker. För att täcka behov 
för två perioder blir totalkostnaden 1000+(29*10)=1290 SEK. Samma sak gäller för tre 
perioder men med ökad lagerföringskostnad som ger en totalkostnad på 2010 SEK. Att 
täcka behovet för fyra perioder blir inte aktuellt då lagerföringskostnaden överstiger 
ordersärkostnaden. 
 
Kolumn 2 på den andra raden består av kostnaden för försörjning fram till period 1 
vilket är 1000 SEK, adderat med ordersärkostnaden för efterfrågan i period 2 vilket ger 
1000+1000=2000 SEK.  Sedan beräknas totalkostnaden för att tillgodose behovet för 
fler perioder på samma sätt som för första raden. För tredje raden i kolumn 3 finns det 
två alternativ, att beställning skett i period 1 för två perioders behov eller att beställning 
skett för en periods behov i både period 1 och period 2 (kolumn 2: 1290 SEK respektive 
2000 SEK). Den lägsta kostnaden väljs som ingångsvärde och adderas med 
ordersärkostnaden för beställning av behovet i period 3. Sedan sker beräkningarna på 
motsvarande sätt som på tidigare rader. 
 
Med andra ord blir ingångsvärdet i respektive rad med tillhörande kolumn det lägsta 
värdet i föregående kolumn adderat med ordersärkostnaden. Sedan sker beräkningar för 
att finna den orderstorlek som är mest lämplig innan processen börjar om för nästa 
period. Beräkningarna sker för varje period framåt som är av intresse alternativt så långt 
efterfrågeinformation finns tillgängligt (Lumsden, 2012). I den kompletta tabellen väljs 
det alternativ i sista kolumnen som ger lägsta totalkostnaden för att sedan gå bakåt och 
finna den optimala lösningen för när beställning skall ske och i vilka kvantiteter. Skulle 
det finnas två kostnader som är lägst i den sista kolumnen finns det två optimala 
lösningar. I exemplet blir den optimala lösningen enligt Tabell 8. 

Order	  i	  
period:

69:1 29:2 36:3 61:4 61:5 26:6 34:7 67:8

1 1	  000 1	  290 2	  010 -‐
2 2	  000 2	  360 -‐
3 2	  290 2	  900 -‐
4 3	  010 3	  620 4	  140 -‐
5 3	  900 4	  160 4	  840 -‐
6 4	  620 4	  960 -‐
7 5	  140 5	  810
8 5	  840

Behov	  X	  (st)	  i	  period	  Y	  (X:Y)
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 Tabell 8. Optimal lösning för exempel i Tabell 7 

 
I tabellen framgår det att den optimala lösningen är när beställning sker i period 1, 4 och 
7. I period 1 och 4 ska orderkvantiteten motsvara behovet för tre perioder medan 
orderkvantiteten vid beställning i period 7 motsvarar behovet för två perioder.  
 

3.5 Lagerföringskostnad 
Lagerföringskostnaden beror på kvantiteten produkter i lager. Stora orderkvantiteter 
innebär större genomsnittligt lager och därmed ökade lagerföringskostnader (Edlund et 
al., 1999). Benämningen lagerföringskostnader skiljer sig mellan författare, exempelvis 
kallar Jonsson och Mattsson (2011) en del av lagerföringskostnaden för 
osäkerhetskostnader medan Oskarsson et al. (2006) benämner dessa kostnader för 
riskkostnader. I Tabell 9 finns en sammanställning av vad olika författare anser ingå i 
lagerföringskostnader. De kostnadsposter som vissa författare särskiljer från 
lagerföringskostnader kategoriseras som lagerhållningskostnader. Lagerhållningskostnad 
anses vara en fast eller halvfast typ av kostnad, exempelvis personal, lagersystem eller 
hanteringsutrustning (Aronsson et al., 2003). Lagerföringskostnaden kan ses som rörlig 
då den ökar när orderkvantiteten ökar (Lambert & Quinn, 1981), kostnaden förändras 
utefter lagernivå och försvinner om lagring upphör (Mattsson, 2012). Därmed kan 
lagerföringskostnaden ses som beroende av lagrad volym i motsats till 
lagerhållningskostnaden som anses oberoende (Stock & Lambert, 2001).  
 
Enligt Oskarsson et al. (2006) anses lagerföringskostnader vara kostnader kopplade till 
lager i form av kapitalbindning och risker. Dessa två kostnadsposter utgör största delen i 
vad även Jonsson och Mattsson (2011) anser ingå i lagerföringskostnader, men även 
förvaringskostnader tillgodoses. Dock utgör förvaringskostnader en mycket liten del av 
kostnaden vilket ger liten effekt på totalkostnaden. Kapitalbindningskostnaden är 
kostnaden för att ha kapital bundet i lager (Oskarsson et al., 2006), vilket utgör den 
största delen av lagerföringskostnaden (Olhager, 2000). Att undvika att binda kapital i 
lager ger möjlighet att investera kapital som kan generera intäkter (Silver et al., 1998). 
Riskkostnad är kostnader för risker som kan uppstå med att ha produkter i lager, det kan 
exempelvis vara svinn, inkurans, stöld eller brand (Lambert & Quinn, 1981). Dessa 
riskkostnader beror på storleken på lagret, ju mer produkter i lagret desto större 
konsekvens kan uppstå om något inträffar (Oskarsson et al., 2006). Förvaringskostnader 
kan ses som lagerhyra för lagerplatser medan servicekostnader kan innebära försäkringar 
och skatter (Stock & Lambert, 2001). 

Tabell 9. Jämförelse lagerföringskostnadsbegrepp 

 
 

Beställning	  i	  period: Order	  som	  täcker	  för	  period: Orderkvantitet:

1 1,	  2,	  3 134	  (=69+29+36)

4 4,	  5,	  6 148	  (=61+61+26)

7 7,	  8 101	  (=34+67)

Jonsson	  &	  
Mattsson	  
(2011)

Stock	  &	  
Lambert	  
(2001)

Rushton	  
et.	  al	  
(2013)

Oskarsson	  
	  et.	  al	  
(2006)

Bjørnland	  
et.	  al	  
(2003)

Kapitalbindningskostnad x x x x x
Riskkostnader x x x x x
Förvaringskostnader x x x
Servicekostnader x x
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Stock och Lambert (2001) anser att lagerföringskostnaden består av fyra huvudposter; 
kapitalbindning, riskkostnader, förvaringskostnader samt servicekostnader. Dessa 
kostnader utgör i flera fall i teorin den lagerränta som används vid beräkning av 
lagerföringskostnaden. Servicekostnader och förvaringskostnader tas ibland inte med vid 
beräkning av lagerräntan, då servicekostnad kan räknas in som riskkostnad medan 
förvaringskostnad genererar litet påslag på totalkostnaden (Oskarsson et al., 2006; 
Jonsson & Mattsson, 2011). I denna studie har författarna utgått från den definition av 
lagerföringskostnad som beskrivs av Oskarsson et al. (2006). 
 
Lagerföringskostnaden beräknas via Formel 7.0 (Oskarsson et al., 2006): 

Formel 7.0 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑   =   𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎 ∙   𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 
 
För att beräkna lagerföringskostnaden används ofta en lagerränta, denna kan beräknas 
med Formel 7.1 (Oskarsson et al., 2006). Medellagervärdet representerar medelvärdet av 
de produkter som finns i lager och beräknas genom att multiplicera produktens värde 
med den genomsnittliga lagernivån (medellagernivån) (Jonsson & Mattsson, 2011).  

Formel 7.1 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎  (%) = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎(%) +
∑  𝑟𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟/å𝑟
𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒

  𝑥100 

 
Om kalkylräntan inte finns att tillgå kan Formel 7.2 (Oskarsson et al., 2006) användas. 

Formel 7.2 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑟ä𝑛𝑡𝑎  (%) =
∑  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑/å𝑟 + 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑/å𝑟

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒
  𝑥100 

 
Lagerräntan är en viktig styrparameter i lagerföringskostnaden, en hög lagerränta gör det 
viktigare att minska lagret i jämförelse med en låg ränta då en hög lagerränta ökar 
lagerföringskostnaden avsevärt (Bjørnland et al., 2003). De flesta verksamheter använder 
sig av samma lagerränta för alla produkter trots att kapitalbindningen kan variera mellan 
olika produkter (Jonsson & Mattsson, 2011). Verksamheter väljer själva vilken lagerränta 
som ska användas (Bjørnland et al., 2003). Den kan uppskattas eller beräknas (Lumsden, 
2012). 
 

3.6 Ordersärkostnad 
Ordersärkostnad är en kostnad som är förenad med varje order, den är konstant och 
oberoende av orderns storlek (Lumsden, 2012). De kostnader som inkluderas i 
ordersärkostnaden är aktiviteter som utöver värdeförädlingen förknippas med att 
genomföra en order. Kostnaderna delas in i administrativa särkostnader, materialflödes-
särkostnader och produktionssärkostnader (Mattsson, 2001). De administrativa sär-
kostnaderna är personal- och databehandlingskostnader medan materialflödes-
särkostnader främst är kostnader för förflyttning av material och produkter. Produktions-
särkostnader uppstår genom aktiviteter som representerar omställningstid, den tid det tar 
att förbereda och avsluta en tillverkningsorder. Exempel på aktiviteter tillhörande 
administrativa särkostnader, materialflödessärkostnader och produktionssärkostnader 
finns i Bilaga 4. 
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Vid beräkning av ordersärkostnad skall inte fasta kostnader tas med. Detta genererar ett 
för högt värde på ordersärkostnaden vilket i sin tur genererar en högre kapitalbindning 
vid lagerstyrningen än när endast rörliga särkostnader tillgodoses (Jonsson & Mattsson, 
2011). För att beräkna ordersärkostnaden i en tillverkande industri kan följande fem steg 
användas (Mattsson, 2001): 

Administrativa ordersärkostnader 

1. Beräkna de totala särkostnaderna för produktionsplanering, kalkylering och 
administration inom produktionen.  

2. Beräkna den administrativa ordersärkostnaden genom att dividera värdet från 
föregående steg med uppskattat antal tillverkningsorder under kommande år. 

Materialflödessärkostnader 

3. Beräkna de totala särkostnaderna för materialförflyttning till/från lager samt 
inom produktionen. 

4. Materialflödessärkostnaden beräknas genom att dividera värdet från föregående 
steg med antal tillverkningsorder. 

Produktionssärkostnader 

5. Produktionssärkostnaden beräknas individuellt per produkt genom att för varje 
operation multiplicera omställningstiden med maskintimkostnad och 
mantimkostnad. Därefter summeras värdet för alla produktens operationer. 
Observera att hänsyn tas till antalet operatörer som utför omställningen. 

Den sammanlagda ordersärkostnaden per tillverkningsorder beräknas genom att för varje 
produkt summera den administrativa ordersärkostnaden med materialflödessärkostnaden 
och den produktspecifika produktionssärkostnaden. Inom lagerstyrning är det av vikt att 
använda variabler med hög kvalitet då det påverkar verksamhetens planering och därmed 
lönsamheten (Mattson & Jonsson, 2003). 

 

3.7 Kartläggning av processer 
En process består av en logiskt sammanhängande följd av aktiviteter som använder 
information och resurser för att omvandla input till output (Ljungberg & Larsson, 2001). 
Både början och slutet av en process bör vara väl definierat, där slutet kan ses som målet 
med processen vilket uppnås när behovet är uppfyllt (Carlsson et al., 2005). Ett flöde kan 
delas upp i huvudprocess, delprocess och aktivitet. Dessa delar kan ses som hierarkiskt 
uppbyggda där huvudprocessen utgör översta nivån, delprocessen utgör en del av 
huvudprocessen och aktiviteter ingår i delprocessen. Figur 9 illustrerar de tre delarna. 
 

 
Figur 9. Ingående delar av ett värdeflöde (Ljungberg & Larsson, 2001). 
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Huvudsyftet med att kartlägga en process är att förmedla en tydlig bild av vad och hur 
något genomförs. Kartläggning av en process bör vara utformad med enkla symboler för 
att vara lätt att förstå (Carlsson et al., 2005). Ljungberg och Larsson (2001) anser att det 
är viktigt att hitta en balans mellan information och förståelse. Vanligtvis finns det enkla 
regler för kartläggning av processer, exempelvis att en process läses från vänster till höger 
(Ljungberg & Larsson, 2001). Olika färger kan användas på symbolerna som beskriver 
processen för att visuellt särskilja dessa och på ett förenklat sätt möjliggöra beskrivning. 
Nedan presenteras sex symboler som förekommer i en metod som beskrivs av Carlsson 
et al. (2005). 

 
Aktivitet 
Utgör stommen i processen och innebär processens aktivitetsflöde. 
 

Metodobjekt 
Redogör hur aktiviteten utförs och med vilka verktyg. 
 
Resursobjekt 
Kan bestå av utrustning och material. 
 
Värdeobjekt 
Någon/något som ökar i värde genom processen. 
 
Drivobjekt 
Driver det sker i processen.  
 
Beslutspunkt 
Vid denna punkt tas ett beslut vilken alternativ väg processen ska ta. 
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4 Empiri  
I detta kapitel redovisas fallföretagets lagerstyrning för att introducera den empiri som ligger till grund för 
denna studie. Detta för att underlätta förståelsen för urvalet av säkerhetslagerberäkningar och 
lagerstyrningsmetoder.  
 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallstudien har utförts inom en global industrikoncern. Fallföretaget drivs med fokus på 
att kundernas produktivitet och lönsamhet ska förbättras med hjälp av de produkter som 
erbjuds. Kunderna finns främst inom metallbearbetning samt gruv- och 
anläggningsindustri men fallföretaget producerar även produkter som används inom 
medicinsk utrustning. Avancerad materialteknik samt satsning på forskning och 
utveckling anses vara anledningar till att fallföretaget lyckats bli världsledande inom bland 
annat verktygssystem för skärande metallbearbetning och produkter med avancerade 
legeringar. Fallstudien har fokuserat på ett affärsområde där produkterna är av hårdmetall 
och andra hårda material, exempelvis diamant. Över 200 000 olika standardprodukter 
hanteras inom affärsområdet. 
 

4.2 Lagerstyrning 
Fallföretagets produkter levereras ut till kunder i hela världen via fyra distributionslager 
placerade i Europa, Nordamerika och två i Asien. Alla fallföretagets standardprodukter 
lagerläggs utefter det lager som geografiskt är närmast den marknad där efterfrågan är 
som störst. Produkterna transporteras via flygtransport med en ledtid på cirka tre dagar, 
dock anger affärssystemet ledtider i veckor vilket gör att transportledtiden i systemet 
anges vara en vecka. Produkterna har olika varumärken med olika krav på servicenivå 
vilket påverkar lagerstyrningen. Servicenivån mäts i form av lagertillgänglighet, där 
fallföretaget mäter antalet orderrader i procent som kan levereras direkt från lager ut till 
kund. Den lagerränta som används vid lagerstyrning är 22% som baseras på en summa 
för kapitalkostnader (10%), hanteringskostnader (10%) och riskkostnader  (2%). 
Ordersärkostnaden är 2300 SEK och innefattar kostnad för omställningstid samt en 
pålagd overhead-kostnad. 
 

4.3 Säkerhetslagerberäkning 
Fallföretaget använder säkerhetslager för gardering mot osäkerheter i dess omvärld. 
Identifierade osäkerheter är efterfrågan samt störningar i produktion, hos leverantör och 
vid transport. Var fjärde vecka utefter färdigställd prognos dimensioneras säkerhetslagret 
med hjälp av beräkningar och riktlinjer. Säkerhetslagret dimensioneras på olika sätt 
beroende på produktens livscykelstatus, dessa statusnivåer redovisas i Figur 10.  
 

 
Figur 10. Livscykelstatusnivåer. 
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Ingen säkerhetslagerberäkning sker för produkter med livscykelstatus 10 då dessa inte är 
lagerlagda och inte finns tillgängliga för marknaden. Inom livscykelstatus 20 förekommer 
tre olika principer. Nya produkter får ett säkerhetslager dimensionerat utefter erfarenhet 
medan det för etablerade produkter beräknas med hjälp av en formel som tar hänsyn till 
eftersträvad servicenivå och tillförlitlighet i prognos. Den tredje metoden för 
dimensionering av säkerhetslager är att en faktor multipliceras med prognos, dock endast 
tillämpad i produktionslager med kort återfyllnadsledtid. Livscykelstatus 30 angrips på 
samma sätt som den tredje metoden men med lägre faktor precis innan produkten går in 
i livscykelstatus 40 där säkerhetslagret sätts till noll. 
 
Formel 8.0 används vid dimensionering av säkerhetslager för etablerade produkter med 
livscykelstatus 20. Dock är det endast ett fåtal medarbetare som vet anledningen till 
formelns utformning. 

Formel 8.0 

𝑆𝐿 = 1,25  𝑥  𝑀𝐴𝐷  𝑥  𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  𝑥  𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  𝑥  𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  𝑥  𝐿𝑇!,!"  
 
MAD: ett mått på prognosens spridning i förhållande till den verkliga efterfrågan. Vid 
normalfördelad efterfrågan beräknas standardavvikelsen genom att multiplicera MAD-
värdet med 1,25 (Mattsson & Jonsson, 2003). 
 
Säkerhetsfaktor: hämtas från en tabell som utgår från eftersträvad servicenivå. 
 
Exponeringsfaktor: hur många gånger per år företaget är exponerad för brister, 
beräknas enligt Formel 8.1.  

Formel 8.1 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛  (å𝑟)

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡
𝑥
𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑  (𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟)

52
 

 
Exponeringskonstant: kompensation för avvikelser i återfyllnadsledtiden. Denna 
konstant sätts till:  

- 1 vilket innebär ingen kompensation. Gäller för produkter som har hög och jämn 
efterfrågan där återfyllnadsledtiden anses vara tillförlitlig. 

- 1,1-1,5 beroende på uppskattad osäkerhet för produkter som har varierad 
efterfrågan.  

LT0,65: ledtiden i antalet perioder där en period motsvarar fyra veckor. Faktorn 0,65 
används för att konvertera MAD för en periods efterfrågan till MAD för standard-
ledtiden, med andra ord regleras inte MAD för en ledtid på fyra veckor medan den 
minskas för kortare ledtid och ökas för längre ledtid. 
 
Den servicenivå som eftersträvas baseras på produktvärde och frekvensgrupp.  
Frekvensgrupp regleras var fjärde vecka genom att multiplicera antalet orderrader för de 
senaste fyra perioderna med tre och därmed få ut efterfrågan för ett år som avgör 
frekvensgruppen. Produkterna delas in utefter dess värde där låg innefattar 
mellanklassegmentet och hög innebär premiumsegmentet, se Figur 11.  
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Figur 11. Servicenivåstrategi. 

Att dela in produkterna utefter frekvens och produktvärde ger en differentiering för 
lagerstyrningen angående den servicenivå som ska eftersträvas. Dock sker regleringar i 
praktiken som inte följer matrisen för strategi angående servicenivå. Bland annat finns 
det olika målsättningar angående servicenivå för olika varumärken vilket gör att en 
produkt med högt värde och en relativt låg frekvens i efterfrågan kan styras för att återge 
hög servicenivå trots att det motsäger fallföretagets policy. 
 
Fallföretaget har tidigare låtit analysera efterfrågan för ett produktsortiment. Efterfrågan 
ansågs vara Poissonfördelad och att lagerstyrningen bör ta hänsyn till detta.  
 

4.4 Lagerstyrningsmetod 
Lagerstyrningen sker med hjälp av beställningspunktssystem. Beställningspunkten 
fastställs utefter säkerhetslagernivån adderat med den prognostiserade efterfrågan under 
ledtiden. Beställningspunkten regleras utefter behov genom att addera en så kallad 
freelistnivå vilket är en manuell justering av orderkvantiteten. Freelistnivå tillämpas 
exempelvis inför planerade semesterstopp i produktionen för att bygga upp lagernivåerna 
så att efterfrågan kan tillmötesgås. För att avgöra när beställning skall ske tillämpas 
beräkning av beställningspunkt medan Wilsonformeln för ekonomisk orderkvantitet 
används för att avgöra hur mycket som ska beställas.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras insamlad empiri med teori för att generera studiens resultat. Analysen är 
uppbyggd utefter studiens frågeställningar för att tydligt redovisa kopplingen till dessa. Resultatet av 
beräkningar för sannolikhetsfördelning och säkerhetslagernivå redovisas, vidare beskrivs kostnader för 
olika lagerstyrningsmetoder. Resultatet från känslighetsanalyser av parametrar till beräkningar framförs. 
 

5.1 Frågeställning 1 
Vilka metoder för säkerhetslagerberäkning och lagerstyrning är lämpliga när hänsyn bör tas till varierad 
efterfrågan? 
 

I detta delkapitel redovisas analys kopplad till första frågeställningen. Inledande 
presenteras de beräkningar som genomförts för efterfrågans sannolikhetsfördelning. 
Därefter redovisas den analys som utförts för passande säkerhetslagerdimensionering och 
lagerstyrningsmetod med hänsyn till rådande förutsättningar.  

5.1.1 Sannolikhetsfördelning 

Fallföretagets lagerstyrning utgår idag från en normalfördelning, dock funderar 
fallföretaget på om efterfrågan är Poissonfördelad. Därmed ansågs det intressant att 
studera om lagerstyrningen bör ske utefter en Poisson- eller normalfördelning. Vid beslut 
för lämplig sannolikhetsfördelning av efterfrågan togs hänsyn till olika beslutsregler 
nämnda av olika författare. De beslutsregler som beskrivits i Tabell 4 användes för 
beräkning om normalfördelning ansågs lämplig eller ej. Resultatet av beräkningarna för 
de 18 studerade produkterna redovisas i Figur 12, där den procentuella andelen 
produkter som är i linje med beslutsreglerna redogörs per distributionslager. 
 

 
Figur 12. Andel efterfrågan som anses vara normalfördelade. 

Som kan utläsas i Figur 12 varierar andelen efterfrågan som kan anses vara 
normalfördelad. Enligt Fagans (1984) regel (medelefterfrågan>1,7*standardavvikelsen) 
var minst andel produkters efterfrågan lämpliga för normalfördelning medan det med 
Silver et als. (1998) (medelefterfrågan>10) och Andersson et als. (1976) andra regel 
(medelefterfrågan>5) resulterade i att en betydligt högre andel ansågs relevanta för 
normalfördelning. De två distributionslagren placerade i Asien resulterade i lägst 
procentuellt andel normalfördelad efterfrågan utefter de regler som studerats. Detta kan 
bero på stora variationer i efterfrågan, både angående tidpunkt samt kvantiteten 
efterfrågade produkter.  

2012 2013 2014 2012 2013 2014
N.	  Amerika 0% 11% 22% 83% 83% 94%
Asien	  1 0% 0% 0% 56% 50% 44%
Asien	  2 Stängt 0% 0% Stängt 22% 33%
Europa 28% 22% 28% 100% 100% 100%

2012 2013 2014 2012 2013 2014
N.	  Amerika 44% 50% 50% 94% 94% 100%
Asien	  1 17% 6% 17% 67% 56% 50%
Asien	  2 Stängt 0% 0% Stängt 33% 44%
Europa 61% 44% 61% 100% 100% 100%

medelefterfrågan	  >	  10

medelefterfrågan	  >	  standardavvikelsen medelefterfrågan	  >	  5

Fagan	  (1984) Silver	  et.	  al	  (1998)

Andersson	  et.	  al	  (1976) Andersson	  et.	  al	  (1976)

medelefterfrågan	  >	  1,7	  x	  standardavvikelsen



Analys 

28 

 
Jonsson och Mattssons (2011) regel användes för att undersöka om efterfrågan var 
Poissonfördelad.  Regeln innebär att Poissonfördelning är lämplig när standardavvikelsen 
befinner sig inom ett intervall av ± 20% av roten ur medelefterfrågan. Det visade sig att i 
0% av fallen var produkternas efterfrågan i linje med beslutsregeln för Poissonfördelning.  
 
Procentuellt sett är den största delen av efterfrågan normalfördelad enligt de beslutsregler 
som studerats, vilket gör att vidare beräkningar av säkerhetslager utgår från 
normalfördelning som sannolikhetsfördelning. 

5.1.2 Säkerhetslagerdimensionering 

Fallföretaget differentierar säkerhetslagerdimensionering efter produkternas livscykel-
status. Detta är en strategi som fortsättningsvis bör tillämpas för att hantera skillnaderna 
som faktiskt finns mellan olika faser i produktlivscykeln. Skillnaderna som finns är 
kvantiteten efterfrågade produkter samt den servicenivå som erbjuds för en nylanserad 
produkt gentemot en produkt som fasas ut. Differentierad säkerhetslagerdimensionering 
i kombination med strategi för servicenivå vid olika frekvensgrupper och produktvärden 
förväntas utgöra en stabil grund att utgå ifrån för fallföretagets lagerstyrning.  

Enligt Mattsson (2003) genomförs ofta säkerhetslagerdimensionering som ett eget steg 
inom lagerstyrning och det är istället lagerstyrningsmetoderna som baseras och anpassas 
utefter efterfrågevariationer. Fallföretaget dimensionerar säkerhetslager för sina 
produkter inom tre av fyra kategorier beskrivna av Mattsson (2013) i Figur 13. Nya 
produkter får ett säkerhetslager dimensionerat utefter erfarenheter vilket är inom 
kategorin bedömningsmetoder medan en faktor multiplicerat med prognos är inom 
proportionalitetsmetoder. Etablerade produkter får ett säkerhetslager dimensionerat 
utefter sannolikhetsfördelning utan tillåten brist vilket gör att statistiska metoder används 
istället för bristkostnadsmetoder. Inom kategorin statistiska metoder befinner sig 
metoder för att bestämma säkerhetslager utifrån önskad servicenivå, vilket anses vara det 
vanligaste och mest korrekta sättet (Jonsson & Mattsson, 2011; Lumsden, 2012).  
 

 
Figur 13. Lämplig säkerhetslagerdimensionering. 

 
Säkerhetslager anpassat utefter servicenivå har använts vid beräkning inom denna studie 
då det anses vara det mest korrekta sättet. Detta leder till att säkerhetslager-
dimensioneringen är inom kategorin för statistiska metoder, se markering i Figur 13. Det 
som valts att studeras vidare i denna studie är säkerhetslagerberäkning för etablerade 
produkter med livscykelstatus 20 då produkter inom denna kategori utgör den största 
omsättningen. 
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Säkerhetslager utifrån önskad servicenivå 
SERV2 kan ses som ett mått på lagertillgänglighet vilket är viktigt för fallföretaget. En 
produkt med varierad efterfrågan kräver ett större säkerhetslager för att finnas tillgängligt 
när efterfrågan uppstår, dock bidrar det till höga lagerföringskostnader. Fallföretaget 
anser att brist bör undvikas, saknas produkter när de efterfrågas förloras oftast hela 
orden och kunden kan gå förlorad. Om brist uppstår gäller det att kommunicera med 
kunden för att se om kunden eventuellt kan acceptera en något längre leveranstid.  
 
Enligt Oskarsson et al. (2006) bör verksamheter som valt att fokusera på lager-
tillgängligheten använda sig av SERV2 för att inte riskera att överdimensionera 
säkerhetslagret vilket kan uppstå vid val av SERV1. Ökad lagernivå leder till ökad 
kapitalbindning vilket i sin tur ökar lagerföringskostnaderna. SERV2 ger ett mer riktigt 
mått på hur servicenivå kan ses över längre tid i jämförelse med SERV1 vilket gör att 
SERV2 avspeglar den verkliga servicenivån i större utsträckning. Detta leder till att 
SERV2 anses relevant i denna studie då fallföretaget anser att lagertillgängligheten är 
viktig och att hänsyn bör tas till brist, se markering i Figur 14. 
 

 
Figur 14. Val av lämplig servicenivådefinition vid säkerhetslagerberäkning. 

5.1.3 Lagerstyrningsmetod 

Vid urval av sätt att styra lager har enbart metoder som inte tillåter brist varit relevanta då 
en bristsituation många gånger kan leda till att kunden går förlorad. Enligt Mattsson 
(2012) är kundtillfredsställelse av stor betydelse för lönsamheten då det är 
kostnadskrävande att försöka finna nya kunder gentemot att bibehålla befintliga kunder.  
 
Vid genomförande av analys anser Oskarsson et al. (2006) att det är viktigt att vara 
medveten om nuläget; hur lagerstyrningen går till, vilka målsättningar som finns angående 
kapitalbindning och servicenivå samt hur efterfrågan ser ut. Vidare anses restriktioner 
såsom fasta leveranstidpunkter och orderkvantiteter påverka vilka lagerstyrningsmetoder 
som kan tillämpas.  Fallföretaget använder lagerstyrningsmetoden beställningspunkt, där 
beställningsintervallet varierar utefter efterfrågan och orderkvantiteten är fastställd med 
Wilsonformeln. Detta gör att lagerstyrningen placeras i kategori 2 i matrisen för indelning 
av lagerstyrningsmetoder beskriven av Oskarsson et al. (2006), se Figur 15. Fallföretaget 
upplever stora variationer i efterfrågan och beställningspunktssystem kan enbart hantera 
små och medelstora variationer i efterfrågan, vilket gör det lämpligt att analysera 
alternativa lagerstyrningsmetoder. 
 
Teoretiskt sett kan lagerstyrningsmetoder för alla indelningar i Figur 15 tillämpas då 
fallföretaget inte har några restriktioner angående orderkvantiteter eller tidpunkter för 
beställning. Dock anser Oskarsson et al. (2006) att enbart de dynamiska lagerstyrnings-
metoderna är lämpliga vid stora variationer i efterfrågan. Detta gör att lagerstyrningen 
hos fallföretaget bör utgå från kategori 4, se markering i Figur 15. 

Egenskapsvariabler SERV1 SERV2

Hänsyn	  till	  efterfrågevariationer Ja Ja

Hänsyn	  till	  antal	  bristtillfällen Nej Ja

Hänsyn	  till	  önskad	  servicenivå Ja Ja

Hänsyn	  till	  aktuella	  särkostnader Nej Nej
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Figur 15. Lämplig kategori vid stora variationer i efterfrågan. 

Inom den fjärde kategorin har två dynamiska lagerstyrningsmetoder identifierats, Silver & 
Meal samt Wagner-Whitin. Båda dessa lagerstyrningsmetoder lämpar sig vid varierad 
efterfrågan, där efterfrågan är känd. Fallföretaget gör prognoser för att försöka förutse 
framtida efterfrågan vilket blir den data som till stor del påverkar utfallet vid beräkningar 
av orderkvantitet och tidpunkt för beställning. Både Silver & Meal och Wagner-Whitin 
väger ordersärkostnad mot lagerföringskostnad. Detta gör det intressant att studera hur 
den totala lagerförings- och ordersärkostnaden skiljer sig åt mellan lagerstyrnings-
metoderna i jämförelse med dagens sätt att styra lager. 
 

5.2 Frågeställning 2 
Hur påverkas lagerförings- och ordersärkostnader av olika sätt att styra lager vid varierad efterfrågan? 
 
I detta delkapitel redovisas analys angående säkerhetslagerberäkning och lagerstyrnings-
metod. SERV2 analyseras utefter fallföretagets lagerränta, ordersärkostnad samt 
servicenivå och jämförs med alternativa värden. Kostnader för beställningspunktssystem 
och dynamiska lagerstyrningsmetoder beräknas och jämförs med varandra. Hur 
totalkostnaden påverkas vid olika värden på lagerränta och ordersärkostnad för Wagner-
Whitin och Silver & Meal analyseras. I redovisade tabeller och figurer används 
förkortningen L för lagerränta och O för ordersärkostnad. Inom beräkningarna består 
utgångsläget för fallföretaget av en eftersträvad servicenivå på 97%, lagerränta på 22%, 
ordersärkostnad på 2300 SEK och en ledtid på en vecka. I samtliga fall är det 18 utvalda 
produkter som studerats. 
 
Fallföretaget inkluderar kapitalkostnader, riskkostnader och hanteringskostnader i 
lagerräntan. Detta är inte helt i enlighet med det som beskrivs teoretiskt, risken är att det 
fallföretaget menar med hanteringskostnader inkluderar fasta kostnader som vanligtvis 
inkluderas i lagerhållningskostnader. Lagerräntan ska teoretiskt sett endast inkludera 
rörliga kostnader enligt Stock och Lambert (2001). Fallföretagets ordersärkostnad baseras 
på kostnad för omställningstid och en pålagd overhead-kostnad. Risken är att den 
pålagda overhead-kostnaden inkluderar fasta kostnader medan Mattsson (2001) anser att 
ordersärkostnaden endast bör inkludera rörliga kostnader som uppkommer vid 
beställning. Dock råder viss osäkerhet i om fasta kostnader inkluderas i lagerräntan och 
ordersärkostnaden vilket inte fallföretaget kan styrka. Därmed är det av intresse att 
studera i vilken utsträckning kostnader påverkas av olika värden för beräkningarnas 
ingående parametrar. Detta redovisas i form av känslighetsanalyser. Mattsson och 
Jonsson (2003) menar att hög kvalitet på beräkningarnas parametrar är viktigt för ett 
företags lönsamhet, vilket gör att även en förståelse för bakgrunden är viktig. 
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5.2.1 Säkerhetslagerberäkning 

I detta fall används definitionen SERV2 då fallföretaget fokuserar på lagertillgänglighet. 
Enligt Oskarsson et al. (2006) anses SERV2 vara mer komplicerad vid beräkning men 
bör generera ett bättre resultat. Beräkningar genomfördes för tre års efterfrågan i det 
Europeiska distributionslagret. I tabellerna som följer presenteras endast resultatet för 
efterfrågedata från ett år då utfallet för de olika åren inte var av markant skillnad. 
Fallföretagets utgångsläge är fetmarkerat i samtliga tabeller. Säkerhetslagerberäkningarna 
utgår från Formel 2.1, där Wilsonformeln för ekonomisk orderkvantitet använts som Q i 
formeln. För beräkningar av lagerföringskostnaden har Formel 7.0 tillämpats. 
 
I Tabell 10 redovisas resultatet av beräkningar för högre samt lägre ordersärkostnad 
gentemot utgångsläget. Endast Produkt 5, 9 och 17 är i behov av säkerhetslager för de 
första två scenarierna. Det visar sig att ju högre ordersärkostnaden är desto lägre blir 
säkerhetslagret, vilket går att utläsa i Tabell 10. En hög ordersärkostnad gör att färre antal 
beställningar per år önskas vilket leder till att lager fylls för längre perioder som i sin tur 
minskar behovet av säkerhetslager. Om beställningar sker mer frekvent hålls en lägre 
lagernivå vilket ökar risken för brist, enligt Oskarsson et al. (2006) uppstår risken oftare 
vid mindre orderkvantiteter. Mindre orderkvantiteter gör att beställningar behövs oftare, 
där varje beställning medför en risk för brist då lagernivån oftast är låg vid tidpunkten för 
beställning. Ju oftare lagernivån är låg desto större är risken för att brist uppstår. 

Tabell 10. Säkerhetslagerberäkning vid ursprunglig lagerränta och varierad ordersärkostnad 

 
För att se hur säkerhetslagernivån och lagerföringskostnaden påverkas av förändrad 
lagerränta har både högre och lägre lagerräntor gentemot utgångsläget studerats. 
Resultatet redovisas i Tabell 11 där det inte blev någon större skillnad av 
säkerhetslagernivån.  Detta kan ha att göra med den höga ordersärkostnaden vilket som 
tidigare nämnts minskar behovet av säkerhetslager till följd av stora orderkvantiteter. I 
Tabell 12 har samma lagerränta använts som i Tabell 11 men med lägre ordersärkostnad. 
I detta fall uppstår säkerhetslager för fler produkter men säkerhetslagernivån skiljer sig 
inte särskilt mycket för olika lagerräntenivåer. Om ordersärkostnaden sänks kan detta 
bidra till ökat antal ordertillfällen per år för omsättningslagret, vilket ökar risken för brist 
och därmed behövs en högre säkerhetslagernivå.  
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Tabell 11. Säkerhetslagerberäkning vid varierad lagerränta och ursprunglig ordersärkostnad 

 
Tabell 12. Säkerhetslagerberäkning vid varierad lagerränta och ändrad ordersärkostnad 

 
 
Förutom att studera hur säkerhetslagernivån förändras av förändrad lagerränta och 
ordersärkostnad har även olika servicenivåers påverkan på säkerhetslagret studerats. 
Utgångsläget är en servicenivå på 97%, sänks denna till 85% blir säkerhetslagernivån noll 
för samtliga produkter, se Tabell 13. Vid en servicenivå på 97% får Produkt 5 ett 
säkerhetslager på fyra stycken vilket ger en lagerföringskostnad på cirka 17 SEK/år. Om 
servicenivån ökar en procentenhet till 98% ger det ett säkerhetslager på 59 stycken och 
lagerföringskostnaden 247 SEK/år. Detta gör att kostnaden inte ökar propertioneligt då 
denna kostnadsförändring innebär en ökning på cirka 1350% i jämförelse mot ökningen 
på servicenvå som motsvarade en procentenhet. Enligt Edlund et al. (1999) är det viktigt 
att hitta en avvägning mellan kostnader och servienivå. Vidare anses en hög servicenivå 
leda till höga lagernivåer för att upprätthålla denna och det genererar i sin tur i höga 
kostnader, vilket tydligt framgår för produkten som exemplifieras. En ökning av SERV2 
från 85% till 97% innebär för Produkt 5 en ökning av säkerhetslagernivån med 4 stycken, 
se Tabell 13. När SERV2 istället höjs från 99,0% till 99,8% ökar säkerhetslagernivån med 
137 stycken. Kvantiteten i kombination med lagerföringskostnaderna visar på det som 
Lumsden (2012) menar med att en ökning av en redan hög servicenivå är dyrare jämfört 
med samma ökning på en lägre servicenivå. 
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Tabell 13. Säkerhetslagerberäkning vid varierad servicenivå 

 
 
Vid jämförelse mellan beräknad SERV2 och fallföretagets  säkerhetslagerberäkning 
framkom att säkerhetslagernivån alltid blev högre för fallföretagets formel gentemot 
SERV2. Detta kan tyda på att fallföretaget överdimensionerar säkerhetslagret där 
paralleller kan dras till SERV1 som enligt Oskarsson et al. (2006) ofta kan resultera i 
överdimensionering. En hög säkerhetslagernivå kan leda till onödig kapitalbindning. Att 
säkerhetslagerberäkningen via Formel 8.0 som används av fallföretaget resulterar i över-
dimensionering kan bero på alla de ingående variablerna som beräkningen baseras på. 
Med tanke på att mängden ingående variabler gör säkerhetslagerberäkningen komplex är 
det eventuellt lämpligt att ifrågasätta denna och överväga en annan säkerhetslager-
beräkning. Detta rekommenderas framför allt då medarbetarna bör vara väl medvetna 
om uppbyggnaden för tillämpad säkerhetslagerberäkning vilket medarbetarna hos 
fallföretaget inte anses vara idag. En alternativ säkerhetslagerberäkning kan vara SERV2 
som enligt Oskarsson et al. (2006) ger ett bra mått på servicenivån över tid. 

5.2.2 Lagerstyrningsmetod 

För att jämföra olika lagerstyrningsmetoder anser Emmett och Granville (2007) att 
kostnaderna för lagerstyrningmetoderna bör beräknas matematiskt eller via simulering. 
Här redovisas resultatet av matematiska beräkningar för lagerstyrningsmetoderna Silver 
& Meal, Wagner-Whitin samt beställningspunktssystem utefter Wilsonformeln.  
Anledningen till att beräkningar utförts utefter beställningspunktssystem är för att 
jämföra dagens sätt att styra lager med de dynamiska lagerstyrningmetoderna. I Bilaga 5 
redovisas ett räkneexempel för en produkt med efterfrågan från ett år. 

Vid beräkning av kostnader för lagerstyrningsmetoden beställningspunkt har förenklingar 
skett. Inleveranser sker och efterfrågan uppstår i början av perioden. Ingående lager är 
noll vilket gör att en inleverans måste ske i period 1 för att undvika brist. Inleveranser är 
satt till den period där lagret annars skulle ta slut. Orderkvantiteten är beräknad enligt 
Formel 3.0. 

 

Jämförelse totalkostnad 
En sammanställning över kostnaderna för de olika lagerstyrningsmetoderna och de 18 
produkterna återfinns i Bilaga 6, där totalkostnaden i detta fall inkluderar lagerförings- 
och ordersärkostnader. Beräkningarna är utförda enligt Formel 5.0 för Silver & Meal, 
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Formel 6.0 för Wagner-Whitin, för beställningspunktssystem 1 (BP1) har kostnaderna 
slagits ut över en i princip oändlig tidsperiod och enligt förklaringen ovan för 
beställningspunktssystem 2 (BP2) med ett helt antal beställningar. BP1 beräknas på detta 
sätt då Oskarsson et al. (2006) menar att det gör beställningspunkt mer jämförbart med 
de dynamiska lagerstyrningsmetoderna, se Bilaga 5 för beräkningsexempel. Denna 
princip tillämpas för att de dynamiska lagerstyrningsmetoderna räknar med att lagernivån 
skall vara noll efter den sista perioden för beräkningarna medan lagerstyrningsmetoden 
beställningspunkt inte kan påverka lagernivån i samma utsträckning. Dock gör detta att 
kostnaderna för beställningspunkt kan slås ut över en orimligt lång tidsperiod i vissa fall. 
När Silver & Meal och Wagner-Whitin jämförs med BP1 är det Wagner-Whitin som ger 
lägst kostnad i 81% av fallen och BP2 i resterande 19% av fallen. I 6% av fallen genererar 
Silver & Meal samt Wagner-Whitin båda lägst kostnad. 
 
Att beräkna kostnaderna för beställningspunkt enligt riktlinjerna beskrivna av Oskarsson 
et al. (2006) anses inte vara helt jämförbart med kostnaderna för de dynamiska 
lagerstyrningsmetoderna. Ett alternativ är att beräkna de faktiska kostnaderna för en 
begränsad tidsperiod och därefter få en genomsnittlig kostnad per år. I Bilaga 6 har BP2 
beräknats på detta sätt, där beställningspunktssystemet till skillnad mot BP1 har ett helt 
antal beställningar. Begränsningen i detta är som tidigare nämnts att lagerstyrnings-
metoden beställningspunkt kan ha en lagernivå som överstiger noll efter den sista 
perioden för beräkningar. Trots detta anses en genomsnittlig kostnad utefter en 
treårsperiod kunna representera de faktiska kostnaderna och vara jämförbart med de 
dynamiska lagerstyrningsmetoderna. Genom att utföra beräkningarna på detta sätt och 
jämföra med Silver & Meal samt Wagner-Whitin genererades ett resultat där Wagner-
Whitin var det alternativ som gav lägst kostnad i 99% av fallen. Silver & Meal ger samma 
resultat som Wagner-Whitin i vissa fall, främst när efterfrågan understiger 600 st/år. BP2 
ger den högsta kostnaden i 80% av fallen medan Silver & Meal ger högst kostnad i 
resterande 20% av fallen.  
 
Enligt Oskarsson et al. (2006) ska de dynamiska lagerstyrningsmetoderna generera de 
lägsta kostnaderna. Dock ger beställningspunktssystem lägre kostnad i vissa fall. Av de 
gånger då beställningspunkt får en lägre kostnad är det i 77% av fallen i något av de lager 
placerade i Asien där efterfrågan många gånger är under 200 st/år. I lagret i Nordamerika 
och Europa är det minst kostnadsskillnad där en liten förändring i efterfrågan skulle ha 
genererat ett resultat där Wagner-Whitin ger lägre kostnad än beställningspunkt. Oavsett 
beräkningssätt för beställningspunkt är det Wagner-Whitin som ger lägst kostnad i 79% 
av fallen. De gånger då BP1 och BP2 ger lägst kostnad är det alltid Wagner-Whitin som 
ger den näst lägsta kostnaden, där Silver & Meal i vissa fall genererar samma kostnad som 
Wagner-Whitin. Det är dock viktigt att beakta att matematiska beräkningar kan generera 
resultat där en beställning skall ske i sista perioden för efterfrågan i samma period, i 
praktiken tillkommer det ständigt ny efterfrågedata för kommande perioder. Detta gör att 
kostnaderna blir annorlunda i praktiken. För att se hur mycket fallföretagets kostnader 
kan sänkas genom att använda Wagner-Whitin istället för beställningspunktssystem har 
differensen för lagerstyrningsmetodernas kostnader beräknats. Differensen beräknades 
för Wagner-Whitin och BP1 i Bilaga 6 för att beräkningen skulle baseras på det 
beställningspunktssystem som genererat lägst kostnader.  Det visar sig att Wagner-Whitin 
genererar en genomsnittlig kostnadsreducering på 4094 SEK per år och produkt. Det 
faktum att fallföretaget har 200 000 stycken olika lagerlagda produkter gör att dagens 
kostnader kan sänkas med nästan 819 miljoner SEK per år. Detta gäller enbart om de 18 
produkterna som analyserats är representativa för resterande produkter.  
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Oskarsson et al. (2006) anser att det är lämpligt att använda en mer komplicerad och 
noggrann lagerstyrningsmetod när det är svårt att förutsäga efterfrågan och det är stora 
kostnadssummor inblandat. De dynamiska lagerstyrningsmetoderna är bättre på att följa 
en föränderlig situation gentemot lagerstyrningsmetoden beställningspunkt. Dock kan de 
dynamiska lagerstyrningsmetoderna kräva större arbetsinsats än den nytta som genereras 
när det är det motsatta förhållandet. Detta gör det lämpligt att differentiera 
lagerstyrningen. Vidare anser Oskarsson et al. (2006) att produkter med högt värde och 
en oförutsägbar efterfrågan bör styras med dynamiska lagerstyrningsmetoder, medan 
produkter med lågt värde och relativt förutsägbar efterfrågan kan styras med 
lagerstyrningsmetoden beställningspunkt.  
 
Fallföretagets lagerstyrning har utgått från att fokusera på lagerföringskostnader där 
ordersärkostnaden inte har fått något större fokus. För att utveckla lagerstyrningen bör 
fallföretaget börja med att analysera vad använd lagerränta och ordersärkostnad bygger 
på. Om dessa inkluderar fasta kostnader är det att rekommendera att omvärdera samt 
beräkna lagerränta utefter Formel 7.1/7.2 och ordersärkostnad utefter de fem stegen 
beskrivna i kapitel 3.6. Risken är att fasta kostnader tas med, då blir ordersärkostnaden 
något för hög vid användning av ekonomisk orderkvantitet. Detta gör att 
orderkvantiteten blir något för hög vilket i sin tur påverkar kapitalbindningen.  
 

Ändring av lagerränta och ordersärkostnad 
Det är intressant att utföra en känslighetsanalys då det råder viss osäkerhet i bakgrunden 
till fallföretagets lagerränta och ordersärkostnad för att se hur kostnader påverkas av 
ändrade parametrar. Det är de dynamiska lagerstyrningsmetoderna som anses vara mest 
lämpliga för lagerstyrningen för denna studie som bygger på att det förekommer stora 
variationer i efterfrågan. Detta gör att känslighetsanalysen utgår från hur kostnader 
påverkas av ändrad ordersärkostnad och lagerränta för Silver & Meal samt Wagner-
Whitin. Det är intressant att studera skillnaderna mellan hur kostnaderna påverkas för de 
två dynamiska lagerstyrningsmetoderna då båda väger ordersärkostnad gentemot 
lagerföringskostnad.  
 
Beräkningar har utförts för ett antal scenarier på en produkt vid ett lager. Den 
efterfrågedata som använts är från en treårsperiod för att tydligare se skillnader då det 
tidigare visat sig att Wagner-Whitin och Silver & Meal genererat likartade resultat vid 
beräkning för enbart en ettårsperiod. I Figur 16 redovisas totalkostnaden för 
treårsperioden och 20 scenarier. Fallföretagets utgångsläge är fetmarkerat i figurerna. 
 

 
Figur 16. Totalkostnad för en treårsperiod. 

 
Utefter utgångsläget går det att se i Figuren 16 att en ökning av lagerränta och/eller 
ordersärkostnad genererar en högre totalkostnad, likväl som en sänkning av dessa 
genererar en lägre totalkostnad gentemot den ursprungliga kostnaden. Wagner-Whitin får 
samma kostnad som Silver & Meal vid sex tillfällen men ger i övrigt lägst kostnad. 
 

O=3	  300	  SEK O=2	  300	  SEK O=1	  300	  SEK O=300	  SEK O=150	  SEK O=3	  300	  SEK O=2	  300	  SEK O=1	  300	  SEK O=300	  SEK O=150	  SEK
L=	  17% 34	  782 28	  604 20	  522 8	  271 5	  037 L=	  17% 35	  295 29	  352 21	  119 8	  328 5	  105
L=22% 39	  281 31	  813 22	  715 9	  001 5	  304 L=22% 40	  554 32	  808 23	  128 9	  278 5	  304
L=27% 42	  862 34	  712 24	  628 9	  550 5	  392 L=27% 43	  565 34	  712 24	  658 10	  044 5	  392
L=30% 44	  691 36	  269 25	  775 9	  800 5	  400 L=30% 45	  719 36	  581 25	  775 9	  862 5	  400

Wagner-‐Whitin Silver	  &	  Meal
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En ökning av ordersärkostnaden resulterar i att beställning önskas mer sällan men till 
följd av att fler produkter beställs per ordertillfälle, en ökad lagerränta resulterar i att hålla 
så lite lager som möjligt och istället beställa oftare. Silver & Meal har ofta ett extra 
ordertillfälle gentemot Wagner-Whitin vilket skulle kunna förklara kostnadsskillnaderna. 
Dock genererar Wagner-Whitin en lägre kostnad i de fall där de har lika många 
ordertillfällen, vilket är ett tydligt exempel på att Wagner-Whitin ger en lösning som tar 
hänsyn till hela tidshorisonten där kostnaderna minimeras utefter variationerna i 
efterfrågan. I Figur 17 redovisas kostnadsskillnaderna i procent. 
 

 
Figur 17. Procentuell kostnadsskillnad gentemot utgångsläget. 

Det visar sig att en minskning av ordersärkostnaden ger en större procentuell minskning 
av kostnaderna gentemot kostnadsökningen i procent när ordersärkostnaden ökar med 
samma värde. Detta gäller för den ursprungliga lagerräntan samt räntor som går mot 
lägre värden. Förhållandet är det motsatta när lagerräntan överstiger det ursprungliga, där 
en ökning av ordersärkostnaden ger större procentuell kostnadsökning än 
kostnadsminskning vid ökning respektive minskning av ordersärkostnaden. 
 
Vid olika scenarier av lagerränta och ordersärkostnad tenderar en ändring av order-
särkostnaden ge större påverkan på kostnaderna gentemot en förändring av lagerräntan.  
 

O=3	  300	  SEK O=2	  300	  SEK O=1	  300	  SEK O=300	  SEK O=150	  SEK O=3	  300	  SEK O=2	  300	  SEK O=1	  300	  SEK O=300	  SEK O=150	  SEK
L=	  17% 9% -‐10% -‐35% -‐74% -‐84% L=	  17% 8% -‐11% -‐36% -‐75% -‐84%
L=22% 23% 0% -‐29% -‐72% -‐83% L=22% 24% 0% -‐30% -‐72% -‐84%
L=27% 35% 9% -‐23% -‐70% -‐83% L=27% 33% 6% -‐25% -‐69% -‐84%
L=30% 40% 14% -‐19% -‐69% -‐83% L=30% 39% 12% -‐21% -‐70% -‐84%

Silver	  &	  MealWagner-‐Whitin
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6 Process för lagerstyrning vid varierad 
     efterfrågan 
I detta kapitel sammanställs en övergripande process för lagerstyrning vid varierad efterfrågan, där 
delprocesser med ingående aktiviteter redogörs utefter tidigare analys. Indata i form av metod- och 
resursobjekt redovisas för att underlätta tillämpningen av framförda metoder för lagerstyrning. 
 

Med hjälp av svaren från frågeställningarna i denna studie har målet kunnat uppnås.  

Målet med denna studie är att sammanställa en process för lagerstyrning vid varierad efterfrågan. 

En huvudprocess för lagerstyrning vid varierad efterfrågan har upprättats, se Figur 18. 

 

 
Figur 18. Process lagerstyrning. 

Inom det övergripande flödet för lagerstyrningen uppstår den första delprocessen främst 
när lagerstyrningen ska omvärderas eller när efterföljande delprocesser inte ger 
tillfredsställande resultat. Den andra och tredje delprocessen är återkommande processer 
som används i den kontinuerliga lagerstyrningen. Alla dessa tre delprocesser innehåller 
ingående aktiviteter vilket redovisas under kommande delkapitel. Företagsspecifik indata 
illustreras som resursobjekt och generell indata som exempelvis formler redovisas som 
metodobjekt, vilket redovisas för de aktiviteter som denna studie bygger på. Drivobjekt 
används inte i detta fall då fokus ligger på att förenkla tillvägagångssättet för lagerstyrning 
vid varierad efterfrågan och inte på att redogöra för det som initierar huvudprocessen 
lagerstyrning. Värdeobjekt tillämpas inte då delprocesserna är på så pass detaljerad nivå 
att detta inte anses vara nödvändigt. 

 

6.1 Fastställa sannolikhetsfördelning 
I Figur 19 redovisas delprocessen att fastställa sannolikhetsfördelning med tillhörande 
indata. Aktiviteterna är för att kontrollera om efterfrågans sannolikhetsfördelning följer 
en normal- eller Poissonfördelning. Dock anses aktiviteterna vara generaliserbara för 
ytterligare beslutsregler som inte ingått i denna studie. I ett fall där ytterligare 
sannolikhetsfördelningar är av intresse att studera kan beslutsreglerna kompletteras. 
Vidare kan andelen som följer vardera beslutsregel sammanställas och sedan kontrolleras 
för att se om majoriteten produkter följer en viss sannolikhetsfördelning. Det enda indata 
som behövs från företaget är efterfrågedata och ledtid, där resterande resursobjekt är 
output från den första aktiviteten att beräkna σD och medelefterfrågan under ledtid. I 
denna studie har efterfrågedata från en treårsperiod använts för att ta hänsyn till 
efterfrågans standardavvikelse över en längre tid. Metodobjekt är i detta fall generella 
beslutsregler för normal och Poissonfördelning, men även formler som använts i Excel 
för att beräkna σD, medelefterfrågan under ledtid och procentuell andel produkter som 
följer en viss beslutsregel.  
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Figur 19. Process sannolikhetsfördelning. 

Det är dock viktigt att notera att formeln som använts i Excel (1) för att beräkna 
medelefterfrågan under ledtid endast kan användas på detta sätt om efterfrågan är angett 
för samma tidsperiod som ledtiden, exempelvis att efterfrågan är angett per vecka när 
ledtiden är en vecka. 

 

6.2 Dimensionera säkerhetslager 
Vid ett antagande eller fastställande att efterfrågan är normalfördelad kan delprocessen 
för säkerhetslagerdimensionering i Figur 20 följas. Denna utgår från SERV2 som i många 
fall genererar det mest tillförlitliga resultatet vid säkerhetslagerdimensionering. SERV2 
anses många gånger vara svårt att beräkna men med ett systematiskt arbetssätt utefter 
delprocessen i Figur 20 kan arbetet underlättas. Metodobjekten består främst av generella 
formler och tabeller men även den formel som tillämpats i Excel inom denna studie. 
Resursobjekt som företaget behöver bistå med är efterfrågan under ledtid, eftersträvad 
servicenivå och orderkvantitet. Orderkvantiteten väljer företaget, vilket exempelvis kan 
fastställas utefter erfarenhet eller via Wilsonformeln för ekonomisk orderkvantitet, 
Formel 3.0. 
 

 

 
Figur 20. Process säkerhetslagerberäkning, SERV2. 
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6.3 Beräkna orderkvantitet och tidpunkt för beställning 
Både inom teorin och inom denna studie har det visat sig att lagerstyrningsmetoden 
Wagner-Whitin genererar lägst kostnader vid stora variationer i efterfrågan, vilket gör att 
lagerstyrning förslagsvis bör utgå från denna. I Figur 21 går det att utläsa de ingående 
aktiviteterna vid tillämpning av lagerstyrningsmetoden. Inom resursobjektet 
”Ingångsvärden Formel 6.0” står det att efterfrågan/prognos ska användas. Med detta 
menas att känd efterfrågan och/eller prognos som finns till förfogande eller är av intresse 
ska användas vid beräkning. Om det visar sig att resultatet av beräkning inte är 
tillämpbart i praktiken kan detta bero på att använd lagerränta och/eller ordersärkostnad 
inte är fastställda på ett tillförlitligt sätt eller att dem inte har omvärderats för att vara 
aktuella. Därmed kan det vara av intresse att kontrollera dessa parametrar och eventuellt 
genomföra analys av vad andra värden genererar för kostnader. 

 

 
Figur 21. Process orderkvantitet och tidpunkt för beställning, Wagner-Whitin.
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7 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat inom sannolikhetsfördelning, 
säkerhetslager, lagerstyrningsmetod och kartläggning av processer. Vidare beskrivs studiens implikationer 
och begränsningar för resultatet och metoden för genomförandet. Därefter beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare studier inom lagerstyrning. 
 

7.1 Resultat  
Nedan diskuteras de resultat som framkommit genom analys. Respektive område som 
studerats redovisas under kommande delkapitel.  

7.1.1 Sannolikhetsfördelning 

Vid beräkningar av sannolikhetsfördelning visade det sig att i 0% av fallen var 
produkternas efterfrågan i linje med beslutsregeln för Poissonfördelning. Beräkningar 
utifrån beslutsregler för normalfördelad efterfrågan gav ett varierat utfall beroende på 
beslutsregel. Lägst procentuell andel normalfördelad efterfrågan var för distributions-
lagren i Asien. Utefter resultatet vore det intressant för fallföretaget att studera alternativa 
sannolikhetsfördelningar att använda för de fall som inte är i linje med varken Poisson- 
eller normalfördelning. Det är viktigt att differentiera lagerstyrningen för produkter 
utefter sannolikhetsfördelning då verksamheter kan få en bättre lagerstyrning och på så 
sätt reducera kostnader. Om lagerstyrningen baseras på sannolikhetsfördelning för 
efterfrågan anses det stärka tillförlitligheten i resultaten för beräkningar och därmed 
minska risken för att beräkningar genererar resultat som medför antingen brister eller 
onödig kapitalbindning. 

7.1.2 Säkerhetslager 

Utefter genomförd analys anses säkerhetslagerdimensionering utefter servicenivå vara 
mest lämpligt att tillämpa för alla verksamheter. SERV2 anses lämplig till 
säkerhetslagerberäkning för verksamheter som mäter lagertillgänglighet och värdesätter 
att beräkningarna ger ett bra mått på hur servicenivån kan ses över tid. Fallföretaget 
mäter lagertillgänglighet vilket gjorde att SERV2 användes vid beräkningar, där 
beräkningar utifrån utgångsläget resulterade i låga säkerhetslagernivåer för merparten av 
produkterna. I detta fall användes ekonomisk orderkvantitet som Q i formeln för 
SERV2, där ordersärkostnaden var hög i förhållande till produktvärdet vilket resulterade i 
en hög orderkvantitet. Orderkvantiteten blir hög när ordersärkostnaden är hög i 
förhållande till produktvärdet då lagerförings- och ordersärkostnad vägs i formeln för 
ekonomisk orderkvantitet, vilket gör att beställningar önskas mer sällan. Höga 
orderkvantiteter ger höga lagernivåer vilket minskar risken för brist som i sin tur minskar 
behovet av säkerhetslager. 
 
Vid beräkningar med förändrad lagerränta förändrades inte säkerhetslagernivåerna 
avsevärt vilket antas bero på den höga ordersärkostnaden. Behovet av säkerhetslager 
ökade främst vid beräkningarna där ordersärkostnaden sänktes. Dock skiljde sig inte 
säkerhetslagernivåerna särskilt mycket för olika värden på lagerränta. Därmed tenderar 
ordersärkostnaden att påverka säkerhetslagernivån i större utsträckning än lagerräntan i 
detta fall. Beräkningar genomfördes för varierande servicenivåer och gav ett 
överensstämmande resultat med teorin angående kostnaden att upprätthålla en viss 
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servicenivå. Det visar sig att en ökning av en redan hög servicenivå är dyrare jämfört med 
samma ökning på en lägre servicenivå. Därav är det viktigt att hitta en avvägning mellan 
kostnader och servicenivå. Höga lagernivåer krävs för att upprätthålla en hög servicenivå 
och det genererar i sin tur i höga kostnader. Fallföretagets säkerhetslagerberäkning 
genererade högre säkerhetslagernivåer i jämförelse med SERV2. Paralleller kan dras till 
SERV1 som ofta genererar ett överdimensionerat säkerhetslager. Verksamheter som 
tillämpar säkerhetslagerdimensioneringar som genererar högre säkerhetslagernivåer än 
SERV2 bör eventuellt ifrågasätta lagerstyrningen och se om SERV2 eller någon annan 
säkerhetslagerdimensionering kan vara aktuell.  

7.1.3 Lagerstyrningsmetoder 

Enligt en undersökning av Jonsson och Mattsson (2014) väljer 55% av företagen 
lagerstyrningsmetod utan någon systematiskt genomförd analys. Silver et al. (1998) anser 
att en förbättrad lagerstyrning genererar i över 90% av fallen en kostnadsreducering på 
minst 20% utan förändrad servicenivå. Med detta som utgångspunkt är det av intresse för 
verksamheter att genomföra analyser av alternativa sätt att styra lager för att generera 
ekonomiska fördelar. 
 
Wagner-Whitin anses vara den lagerstyrningsmetod som genererar de lägsta kostnaderna i 
majoriteten av fallen, oavsett beräkningsmetod för beställningspunkt. Teoretiskt sett 
anses Wagner-Whitin vara något svårare gentemot lagerstyrningsmetoderna Silver & 
Meal samt beställningspunkt, vilket gör att en avvägning bör göras för de 
kostnadsbesparingar som kan genereras i förhållande till arbetsinsatsen att införa och 
tillämpa lagerstyrningsmetoden. Denna studie har innefattat beräkningar för alla dessa tre 
lagerstyrningsmetoder där författarna upprättat och tillämpat kalkyldokument. 
Uppfattningen skiljer sig gentemot det andra författare har beskrivit, det är snarare att 
Wagner-Whitin kan vara både ett bättre och lättare alternativ gentemot Silver & Meal när 
kalkyldokument väl är upprättat. Detta då beräkningarna i denna studie har underlättats 
utefter upprättande av kalkyldokumentet för Wagner-Whitin som behövt mindre 
handpåläggning gentemot Silver & Meal. Författarna anser att utmaningen ligger i att 
implementera lagerstyrningsmetoden i systemet och se till att de anställda får utbildning i 
hur Wagner-Whitin fungerar. Då Wagner-Whitin är en lagerstyrningsmetod som 
beräknar orderkvantitet och tidpunkt för beställning utefter prognos är det av vikt att 
använda en prognosmetod som genererar ett lågt medelprognosfel.  
 
Vid analys av hur kostnaderna förändras vid ändring av lagerränta och ordersärkostnad 
tenderar ordersärkostnaden att ge större påverkan på kostnaderna. Därmed blir det 
viktigt att säkerställa att lämpligt värde för ordersärkostnaden används. Dock menar 
Mattsson (2001) att felkänsligheten är högre vid en för låg ordersärkostnad än vid en för 
hög ordersärkostnad, vilket gör att verksamheter som är osäkra på sina beräkningar bör 
välja en lite högre ordersärkostnad. En hög ordersärkostnad bidrar till att beställningar 
bör ske färre gånger gentemot en låg ordersärkostnad, vilket gör att orderkvantiteterna 
ökar och därmed minskas säkerhetslagret. Mattson (2001) anser att samma förhållande 
råder för lagerräntan, en för lågt uppskattad eller beräknad lagerränta påverkar 
kostnaderna negativt i större utsträckning än en för hög lagerränta.  
 
Det finns en gräns för hur långt det lönar sig att sänka lagernivåerna, dock anser Axsäter 
(1991) att de flesta verksamheter är långt ifrån dessa gränser vilket gör att framtagen 
lösning förhoppningsvis är lönsam. I detta fall visar det sig att Wagner-Whitin genererar 
en kostnadsreducering på nästan 819 miljoner SEK per år för ett produktsortiment 
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bestående av 200 000 stycken olika produkter. Kostnaderna tar endast hänsyn till 
förändringen ur ett lagerstyrningsperspektiv, dock påverkas hela materialflödet och 
därmed kan kostnaderna också påverkas. SERV2 och Wagner-Whitin kan generera 
positiva som negativa effekter på andra delar av materialflödet, därmed bör verksamheter 
granska hur dessa delar påverkas inför ett slutgiltigt beslut angående lagerstyrning. 

7.1.4 Kartläggning av processer 

Som tidigare nämnts är det en utmaning att väga kostnad mot servicenivå, vilket 
problematiseras ytterligare vid varierad efterfrågan. Utefter studiens analys har processer 
upprättats för lagerstyrning vid varierad efterfrågan. Den övergripande processen för 
lagerstyrning samt delprocessen sannolikhetsfördelning anses vara generaliserbart för 
lagerstyrning i allmänhet. De resterande delprocesserna utgår från varierad efterfrågan 
med metoder som genererat bäst resultat inom studien. Inom kartläggningen av 
processerna finns metod- och resursobjekt redovisat för att underlätta verksamheters 
arbete med framför allt SERV2 och Wagner-Whitin, vilket tillsammans med resultatet av 
genomförda beräkningar anses bidra till ökad förståelse för hur lager kan styras när 
varierad efterfrågan förekommer. Detta gör att målet och därmed syftet kunnat uppnås.  
 

7.2 Implikationer  
Ett problemområde inom lagerstyrning anses vara att styra lager på ett ekonomiskt 
konkurrenskraftigt sett, där framtagna kartläggningar av processer för lagerstyrning kan 
underlätta vid varierad efterfrågan. Den mest lönsamma servicenivån är när intäkterna är 
som störst i förhållande till kostnaderna. I detta fall har det främst varit av intresse att 
minimera kostnaderna utefter eftersträvad servicenivå, där rätt säkerhetslager-
dimensionering och lagerstyrningsmetod påverkar lönsamheten avsevärt. Kostnaderna 
för lagerstyrning vid varierad efterfrågan kan sänkas med hjälp av dynamiska 
lagerstyrningsmetoder om trovärdiga indata används vid tillämpning, då detta bidrar till 
att generera tillförlitliga resultat. Verksamheter som har liknande förutsättningar som 
fallföretaget rekommenderas därmed att följa de processer som är sammanställda inom 
denna studie, vilket kan bidra till en förbättrad lagerstyrning. Genom att ha arbetsgång 
samt indata från teori och företag kartlagt anses det bidra till att ge tydligare riktlinjer för 
lagerstyrning vid varierad efterfrågan, därmed är kartläggningen ett bidrag som kan 
underlätta lagerstyrningen i praktiken. Det är ingen ny teori som upprättats inom 
ämnesområdet, det är snarare en sammanställning av det som tidigare författare har 
beskrivit. Däremot har en del begränsningar uppmärksammats för de teoretiska 
formlerna vilket är viktigt att vara medveten om vid praktisk tillämpning. Det saknas 
dessutom teorier kopplade till säkerhetslagerdimensionering vid tillämpning av 
dynamiska lagerstyrningsmetoder. 

 

7.3 Begränsningar 
De begränsningar som identifierats i studiens resultat och metod för genomförande 
presenteras i kommande delkapitel. 

7.3.1 Resultat 

Vid analys av lämpligt sätt att styra lager vid varierad efterfrågan har hänsyn endast tagits 
till lagerförings- och ordersärkostnad. Den lägsta kostnaden ur ett lagerstyrnings-
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perspektiv är inte automatiskt den lägsta kostnaden ur ett helhetsperspektiv då 
förändrade orderkvantiteter och tidpunkter för beställning kan påverka bland annat 
produktion och distribution. Detta gör att en lösning som är lönsam ur ett perspektiv kan 
ske på bekostnad av andra delar av verksamheten, vilket gör det viktigt att beakta hela 
värdeflödet och finna den lösning som är tillämpbar och ekonomiskt lönsam totalt sett. I 
denna studie har 18 produkter från fallföretaget valts ut, om andra produkter eller fler 
produkter hade analyserats är det möjligt att det hade genererat ett annat resultat. I detta 
fall hade produkterna inte några större skillnader i produktvärde. Om högvärdiga 
produkter hade inkluderats hade det främst påverkat orderkvantiteter samt tidpunkter för 
beställning och därmed kostnaderna.  
 
Vid säkerhetslagerberäkningarna har SERV2 använts där formeln endast använder ett 
värde för orderkvantiteten. Inom dynamiska lagerstyrningsmetoder varierar 
orderkvantiteten vilket gör att begränsningar för SERV2 identifierats. En del 
begränsningar hos de dynamiska lagerstyrningsmetoderna har uppmärksammats vid 
beräkningar. Om efterfrågan är noll för ett fåtal perioder och formlerna för Wagner-
Whitin samt Silver & Meal tillämpas som de presenterats i denna studie kan det generera 
ett missvisande resultat. I beräkningarna för Wagner-Whitin är det första värdet lika med 
ordersärkostnaden då en beställning i period 1 för en period gör att produkterna 
förbrukas samma period vilket inte medför någon lagerföringskostnad. Om efterfrågan 
exempelvis är noll för de första fem perioderna kommer kostnaden för dessa perioder 
framstå som kostnaden för ordersärkostnaden trots att inga produkter beställs. Om den 
bästa lösningen visar sig inkludera att beställning skall ske i period 1 för de fem första 
perioderna innebär det i praktiken att ingen beställning skall ske. Därmed blir det ett 
missvisande resultat i totalkostnaden matematiskt sett då den inkluderar order-
särkostnaden för dessa perioder fastän efterfrågan är noll.  
 
Silver & Meal bygger på att välja den lägsta genomsnittliga kostnaden per period och om 
efterfrågan är noll i några perioder blir det att ordersärkostnaden och lagerförings-
kostnaden för föregående perioder divideras med allt större tal. Detta genererar ett lägre 
värde för varje period där efterfrågan är noll tills att efterfrågan stiger igen, då kommer 
värdet att öka vilket gör att beräkningarna skall stoppas och börja om för en ny period. 
Risken är stor att det inte blir en bra lösning då hänsyn inte tas till hela tidsperioden som 
i Wagner-Whitin. Vid tillämpning i praktiken är det eventuellt lämpligt att formeln 
kompletteras med beslutsregler, exempelvis att om efterfrågan är noll eller understiger tio 
stycken produkter för fem perioder skall orderkvantiteten motsvara den efterfrågan som 
uppstått (Lot-for-Lot). Med andra ord kan eventuellt två olika lagerstyrningsmetoder 
kombineras. 
 
Processerna som kartlagts är endast utformade utefter lagerstyrning vid varierad 
efterfrågan. Delprocessen för säkerhetslagerdimensionering utgår från att delprocessen 
för sannolikhetsfördelning genererat ett resultat där efterfrågan är normalfördelad. 
Därmed finns en begränsning för de verksamheter som har andra sannolikhets-
fördelningar. Delprocessen för att fastställa orderkvantiteter och tidpunkter för 
beställning utgår från lagerstyrningsmetoden Wagner-Whitin vilket endast är tillämpbart 
när verksamheter kan variera orderkvantiteten och tidpunkten för beställning, vilket inte 
är möjligt för alla verksamheter. Inom lagerstyrningsmetoden Wagner-Whitin vägs 
ordersärkostnad gentemot lagerföringskostnad, vilka påverkar totalkostnaderna i stor 
utsträckning vilket gör det viktigt att säkerställa att de består av lämpliga ingångsvärden.  
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7.3.2 Metod 

Genom att redan i förstudien definiera och avgränsa problemområdet gavs möjlighet att 
begränsa ämnesområdet till relevanta teorier i efterkommande litteraturstudie. Det 
teoretiska ramverket har byggts upp utifrån teorier från flertalet författares vetenskapliga 
publikationer. Genom att sökandet baserats på varierande litterära verk såsom böcker, 
artiklar och rapporter har det teoretiska ramverket byggts upp utifrån en allsidig grund. 
Avhandlingar har ej studerats, vilket hade kunnat bidra till fördjupad kunskap. De teorier 
som använts anses vara beprövade vilket ökar resultatets tillförlitlighet. Dock är utbudet 
av lagerstyrningsmetoder vid varierad efterfrågan begränsad, samtidigt som teorier 
angående säkerhetslagerdimensionering för dynamiska lagerstyrningsmetoder inte finns 
att tillgå. Därmed har litteraturstudien till stor del fått utgå från traditionella teorier inom 
lagerstyrning. Då SERV1 och SERV2 är svenska metoder för säkerhetslager-
dimensionering har författarna eventuellt gått miste om andra lämpliga metoder som är 
etablerade i andra delar av världen. 
 
Att genomföra en fallstudie gav möjlighet att studera problemområdet med verklig data, 
för att kunna komplettera litteraturstudien utefter resultat. Författarna anser att 
processerna fortfarande hade kunnat kartläggas utan en fallstudie men att det tillfört 
värde som inte kunnat inhämtas från endast litteratur. Det faktum att indata till 
lagerstyrningen är av central roll uppmärksammades inte förrän tillämpning av verklig 
data. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) ger fler fall i en studie möjligheten till 
jämförelse, dock fördelas den tillgängliga tiden på fler fall vilket gör det viktigt att hitta 
lämplig avvägning. Vidare menas att ett fall kan studeras vid flera tidpunkter för att 
betraktas som flera fall. I denna studie har data för en treårsperiod tillgodosetts vilket 
möjliggör jämförelse mellan resultat av säkerhetslagerberäkning för de olika åren. Dock 
anser författarna att fler fallföretag hade kunnat stärka resultatet ytterligare. 
 
En begränsning med att genomföra intervju är att respondentens svar kan bygga på egna 
värderingar och upplevelser som inte alltid överensstämmer med det verksamheten i 
övrigt anser vara korrekt. Vid de semi-strukturerade intervjuerna fördes anteckningar 
under intervjun som sammanställdes i efterhand och jämfördes med tillhörande 
dokument. Yin (2007) anser att jämförelsen är av vikt för att stärka det som sagts. 
Intervjuer genomfördes med respondenter som fallföretaget ansett vara mest lämpade 
för berörda områden. En gruppintervju hade kunnat bidra till diskussion mellan 
medarbetare och därmed genererat andra svar. Vidare menar Yin (2007) att en nackdel 
vid gruppintervju kan vara att respondenter påverkas av övriga respondenters svar.  
 
Genom att studera dokument för fallföretagets lagerstyrning gavs en övergripande bild av 
problemområdet. Att utföra en deltagande observation för daglig lagerstyrning hade 
kunnat bidra till ökad förståelse för de prioriteringar och val som genomförs i praktiken. 
Fördelen med en deltagande observation är enligt Yin (2007) att observatören får insikt i 
beteenden och motiv för olika beslut. Detta hade förhoppningsvis bidragit till en djupare 
analys av fallföretagets lagerstyrning.   
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7.4 Slutsatser och rekommendationer  
Utefter analys av den första frågeställningen visade det sig att lagerstyrning bör utgå från 
den sannolikhetsfördelning som efterfrågan följer. En normalfördelad efterfrågan ska 
dimensionera säkerhetslager enligt SERV2 när lagertillgänglighet är viktigt, för att få en 
verklig bild av servicenivån över tid samt ta hänsyn till antalet bristtillfällen. Det visar sig 
att dynamiska lagerstyrningsmetoder är skapade för att klara stora variationer i 
efterfrågan, gentemot beställningspunktssystem som klarar av medelstora variationer i 
efterfrågan.  

Kostnader för de olika lagerstyrningsmetoderna jämfördes i den andra frågeställningen 
för att finna lämplig lösning. Wagner-Whitin är lagerstyrningsmetoden som genererar de 
lägsta kostnaderna i majoriteten av fallen och är därmed att rekommendera till alla 
verksamheter som upplever stora variationer i efterfrågan. Dock är det viktigt att 
poängtera att det som genererar lägst kostnader ur lagerstyrningssynpunkt inte måste vara 
den optimala lösningen ur ett helhetsperspektiv. Lagerräntan och ordersärkostnadens 
påverkan på kostnader analyserades där andra värden påverkar kostnaderna avsevärt. 
Därmed är det viktigt att säkerställa att indata som används är tillförlitlig då detta kan 
generera bättre resultat. För att underlätta lagerstyrningen har processer kartlagts för 
lagerstyrning vid varierad efterfrågan, där nödvändig indata och ingående aktiviteter 
redovisas. Sammanfattningsvis rekommenderar författarna att verksamheter som 
upplever stora variationer i efterfrågan kan utgå från följande punkter vid lagerstyrning: 

• Analysera efterfrågans sannolikhetsfördelning. 

• Använd SERV2 vid normalfördelad efterfrågan för att få en verklig bild av 
servicenivån över tid. 

• Tillämpa Wagner-Whitin för lägst totalkostnad vid varierad efterfrågan. 

• Kontrollera att lagerränta och ordersärkostnad är fastställda på ett tillförlitligt sätt. 

• Lagerstyrning bör ske på ett systematiskt och strukturerat sätt, följ sammanställda 
processer som stöd. 

 

7.5 Vidare studier 
De kartlagda processerna som syftar till att underlätta lagerstyrningen har i denna studie 
utgått från en normalfördelad efterfrågan för säkerhetslagerdimensionering. Därmed 
finns det ett behov av att utöka eller sammanställa processer för andra 
sannolikhetsfördelningar, både beslutsregler för andra sannolikhetsfördelningar men även 
säkerhetslagerdimensionering för dessa. Förutom att komplettera processerna för 
sannolikhetsfördelning och säkerhetslagerdimensionering finns ett behov av att skapa 
processer för alternativa lagerstyrningsmetoder. Det finns dessutom potential att 
kartlägga beslutsprocessen för valet av sannolikhetsfördelning, säkerhetslager-
dimensionering och lagerstyrningsmetod. Genom att kartlägga processer kan 
lagerstyrningen underlättas för alla typer av verksamheter som vill utveckla sin 
lagerstyrning. 

En begränsning finns i säkerhetslagerdimensioneringen med SERV2 när dynamiska 
lagerstyrningsmetoder tillämpas då orderkvantiteten varierar fastän formeln för SERV2 
endast kan använda ett värde för orderkvantiteten. Därmed finns ett behov av att studera 
hur säkerhetslagerdimensionering bör ske vid tillämpning av dynamiska lagerstyrnings-
metoder. 
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Bilaga 1 - Frågeformulär 

 
 
 
  

1. Hur sker lagerstyrning i dagsläget? 
 

2.  Finns det några fasta styrparametrar för lagerstyrningen? T.ex. fasta 
leveranstidpunkter som måste tillgodoses eller fasta orderkvantiteter? 
 

3.  Vilka styrparametrar påverkar planeringen av lagerstyrningen? T.ex. 
målsättningar/krav angående kapitalbindning. 
 

4.  Vilken/vilka lagerstyrningsmetoder tillämpas i dagsläget? 
 

5.  Vilken/vilka säkerhetslagerberäkningar tillämpas i dagsläget? 
 

6.  Vad innebär de ingående parametrarna i de formler som används? 
 

7.  Varför är formlerna utformade på det sätt de är i dagsläget? 
 

8.  Upplever ni att dagens lagerstyrning inte är tillfredsställande? I så fall, varför 
inte? 
 

9.  Hur mäter ni servicenivå? 
 

10.  Hur bestäms servicenivån för olika produkter? Har alla samma eller varierar 
det? 
 

11.  Vad händer om brist uppstår? 
 

12. Hur är materialflödet utformat? Dvs hur försörjs lagerpunkterna; skickas 
produkter mellan olika lagerpunkter utefter behov eller finns det en fast struktur 
för hur försörjning skall ske (t.ex. produktionsenhet A försörjer alltid 
centrallager B)? 
 

13. Vid fastställd struktur, vad avgör hur materialflödet utformas? 
 

14. Vad avgör var en produkt skall lagerläggas? 
 

15.  Vilken/vilka transportsätt tillämpas? Hur lång är ledtiden? 
 

16. Hur tillförlitlig anses dagens prognosmetod vara? Med tanke på att det utgör 
indata för beräkningar inom lagerstyrningen. 
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Bilaga 2 – Räkneexempel SERV2 
 
 
 Exempel på en beräkning av säkerhetslager utefter önskad servicenivå (Mattsson & 

Jonsson, 2003, s.480-481): 
  
”Efterfrågan är normalfördelad med ett medelvärde på 2000st/vecka och en standard-
avvikelse på 1000st/vecka. Orderkvantiteten är 10 000st. Hur stort måste 
säkerhetslagret vara för att det ska motsvara en servicenivå (SN

2
) SERV2 på 95%, 

98% respektive 99,9%” 
  

𝑆𝑁! = 0,95 → 𝐸(𝑧) =
(1 − 𝑆𝐸𝑅𝑉2)  𝑥  𝑄

𝜎!
=
(1− 0,95)  𝑥  10  000

1  000 = 0,50∗ → 𝑍

= 0 
𝑆𝐿 = 𝑍  𝑥  𝜎! = 0 ∙ 1  000 = 𝟎 
 

𝑆𝑁! = 0,98 → 𝐸(𝑧) =
(1 − 0,98)  𝑥  10  000

1  000 = 0,20 → 𝑍 = 0,50 
𝑆𝐿 = 0,50  𝑥  1  000 = 𝟓𝟎𝟎 
 

𝑆𝑁! = 0,99 → 𝐸(𝑧) =
(1 − 0,99)  𝑥  10  000

1  000 = 0,10 → 𝑍 = 0,90 
𝑆𝐿 = 0,90  𝑥  1  000 = 𝟗𝟎𝟎 
  
* det närmsta värdet för servicefunktion i bilaga 3 genererar en säkerhetsfaktor (Z). 
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Bilaga 3 - Tabell servicefunktion 
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Bilaga 4 – Kostnadsposter inom ordersärkostnad  
 

 

Aktiviteter hänförda till administrativa ordersärkostnader

1. Behandling	  av	  orderförslag
2. Inplanering	  av	  tillverkningsorder
3. Framtagning	  av	  ordersats
4. Framtagning	  av	  tillverkningsanvisningar
5. Beordring
6. Inrapportering	  av	  materialuttag
7. Inrapportering	  av	  arbetstid
8. Orderbevakning
9. Inrapportering	  av	  inleverans
10. Efterkalkylering

1. Uttag	  av	  material	  från	  lager
2. Interna	  transporter	  inom	  produktion
3. Kontroll	  av	  kvalitet	  och	  kvantitet
4. Placering	  av	  tillverkad	  produkt	  i	  lager

Kostnader för kontroll av kvalitet och kvantitet gäller enbart stickprovskontroll för varje  
levererad order.

1. Framtagning	  av	  verktyg	  och	  dylikt
2. Uppsättning/inställning	  av	  maskin
3. Testkörning	  och	  kontroll
4. Start-‐	  och	  stoppkassaktion
5. Nedtagning	  av	  verktyg	  och	  dylikt
6. Rengöring	  av	  maskin/utrustning
7. Återställande	  av	  verktyg	  och	  dylikt
8. Intern	  transport	  och	  hantering

Aktiviteter hänförda till materialflödessärkostnader

Aktiviteter hänförda till produktionssärkostnader

De aktiviteter som måste utföras när maskinen är avstängd från produktion kallas inre 
ställtid. Den inre ställtiden genererar ett kapacitetsbortfall vilket ger en kostnad mot-
svarande maskintimkostnad adderat med mantimkostnad för omställningsarbetet som 
utförs. Maskintimkostnaden skall i detta fall tas med då den innefattar kalkylmässig 
avskrivning, kalkylmässig ränta samt drifts- och underhållskostnader som baseras på ett 
förväntat normalt kapacitetsutnyttjande. Den yttre ställtiden är för de aktiviteter är beroende 
av antalet order men som kan utföras vid sidan av maskinen. För att beräkna kostnaden 
för yttre ställtid multipliceras den totala tidsåtgången i timmar med gällande timkostnad 
för operatör. Tiden att utföra dessa aktiviteter är nästan alltid beroende av produkt, 
vilket gör att produktionssärkostnaden bör beräknas per produkt.

De aktiviteter som måste utföras när maskinen är avstängd från produktion kallas inre 
ställtid (Mattsson, 2007). Den inre ställtiden genererar ett kapacitetsbortfall vilket ger 
en kostnad motsvarande maskintimkostnad adderat med mantimkostnad för 
omställningsarbetet som utförs (Mattsson, 2001). Maskintimkostnaden skall i detta fall 
tas med då den innefattar kalkylmässig avskrivning, kalkylmässig ränta samt drifts- och 
underhållskostnader som baseras på ett förväntat normalt kapacitetsutnyttjande. Den 
yttre ställtiden är för de aktiviteter är beroende av antalet order men som kan utföras 
vid sidan av maskinen. För att beräkna kostnaden för yttre ställtid multipliceras den 
totala tidsåtgången i timmar med gällande timkostnad för operatör. Tiden att utföra 
dessa aktiviteter är nästan alltid beroende av produkt, vilket gör att 
produktionssärkostnaden bör beräknas per produkt (Mattsson, 2001). 
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Bilaga 5- Räkneexempel lagerstyrningsmetoder 

Nedan redovisas resultatet av matematiska beräkningar för lagerstyrningsmetoderna 
Silver & Meal, Wagner-Whitin samt ett beställningspunktssystem utefter Wilsonformeln. 
Ingående lager är noll vilket gör att en inleverans måste ske i period 1 för att undvika 
brist, se Figur A. Inleveranser är satt till den period där lagret annars skulle ta slut. 
Orderkvantiteten är beräknad enligt Formel 3.0. 

I exemplet är produktvärdet 29 SEK/styck, ordersärkostnaden 2300 SEK och 
lagerräntan 22%. En period motsvarar fyra veckor. 

 

 
Figur A. Kostnader beställningspunktssystem. 

I Figur A framgår det att inleverans sker i period 1, 5 och 10 vilket ger en 
ordersärkostnad på 6900 SEK/år. Lagerföringskostnaden har beräknats för vardera 
period och har därefter summerats till summan 6271 SEK/år. Totalkostnaden för 
ordersärkostnad och lagerföringskostnad blir därmed 13171 SEK/år. De redovisade 
kostnaderna i Figur A är de faktiska kostnaderna som uppstår under ett år (period 1-12). 
Oskarsson et al. (2006) anser att ordersärkostnaden och lagerföringskostnaden måste slås 
ut över en i princip oändlig period för att göra totalkostnaden jämförbar med de 
dynamiska metoderna, vilket i detta fall blir enligt Tabell A.  

Tabell A. Kostnader vid beställningspunktssystem att använda för jämförelse med dynamiska 
               lagerstyrningsmetoder 

 
  
EOK= ekonomisk orderkvantitet 
 
Vid beräkningar med lagerstyrningsmetoden Silver & Meal visar det sig att beställning 
skall ske i period 1, 5 och 9 med orderkvantiteter motsvarande fyra perioders efterfrågan, 
se Tabell B. Tre beställningar ger en ordersärkostnad på 6 900 SEK/år. I tabellen 
framgår det att totalkostnaden är 10 889 SEK/år. Beräkningarna har utgått från Formel 
5.0.  

Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totalt
Efterfrågan	  (st) 287 608 490 280 590 371 359 217 461 551 477 610 5	  301
Beställning	  (st) 1	  955 1	  955 1	  955
Lager	  (st) 1	  668 1	  060 570 290 1	  655 1	  284 925 708 247 1	  651 1	  174 564
Lagerföringskostnad	  (SEK/år) 887 564 303 154 880 683 492 376 131 878 624 300 6	  271

Lagerränta 22,00%
Ordersärkostnad 2	  300	  SEK/order	  
Produktvärde	  per	  styck 29	  SEK	  
EOK 1	  955	  st	  	  
Antal	  beställningar	  (teoretiskt) 2,7	  st	  	  
Antal	  beställningar	  (praktiskt) 3	  st	  	  

Ordersärkostnad	  totalt 6	  900	  SEK/år	  
Lagerföringskostnad	  totalt 6	  271	  SEK/år	  
Totalkostnad 13	  171	  SEK/år	  

Medellagerivå=Orderkvantitet/2=EOK/2 977,5	  st

Medellagervärde=Medellagernivå*Produktvärde	  per	  styck 28	  348	  SEK

Lagerföringskostnad=Medellagervärde*Lagerränta 6	  237	  SEK/år

Ordersärkostnad=(Efterfrågan/EOK)*Ordersärkostnad	  per	  order 6	  237	  SEK/år

Totalkostnad=Lagerföringskostnad+Ordersärkostnad 12	  473	  SEK/år
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Tabell B. Kostnader Silver & Meal 

        
 
Samma totalkostnad gäller för Wagner-Whitin i Tabell C vilket går att utläsa i kolumnen 
för period 12 där den lägsta totalkostnaden är markerad med fet stil. Med en totalkostnad 
på 10 889 SEK/år och en ordersärkostnad på 6 900 SEK/år blir den totala lagerförings-
kostnaden 10 889-6 900=3 982 SEK/år. Beräkningarna av Wagner-Whitin utfördes 
enligt Formel 6.0 med skillnaden att beräkningarna inte slutade när lagerföringskostnaden 
översteg ordersärkostnaden. Detta är rekommenderat när manuella beräkningar 
genomförs för att minska antalet beräkningar medan det i Excel är lättare att föra in 
formeln och göra beräkningar för hela rader. 
 
Tabell C. Kostnader Wagner-Whitin 

 
 
Vid beräkningar av lagerstyrningsmetoderna Silver & Meal samt Wagner-Whitin visar det 
sig att de i just detta fall genererar samma resultat, nämligen att beställning skall ske i 
period 1, 5 och 9 med orderkvantiteter motsvarande fyra perioders efterfrågan.  
 
Alla beräkningarna är sammanfattade i Tabell 17, där det går att se att de dynamiska 
metoderna ger en lägre totalkostnad. Både Silver & Meal och Wagner-Whitin ger en 
totalkostnad på 10 889 SEK/år medan beställningspunktssystem ger en totalkostnad på 
13171 SEK/år. Det är inte stor skillnad i totalkostnad mellan de olika lagerstyrnings-
metoderna, dock kan det generera en stor kostnadsbesparing för en verksamhet med ett 
stort sortiment av produkter. Detta exempel är för enbart en produkt vid ett lager vilket 
gör att kostnaden totalt sett för alla produkter kan ge en stor skillnad. 

Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totalt
Efterfrågan	  (st) 287 608 490 280 590 371 359 217 461 551 477 610 5	  301

1	  period 2	  300 2	  300 2	  300
2	  perioder 1	  312 1	  249 1	  297
3	  perioder 1	  048 960 1	  033
4	  perioder 898 806 1	  018
5	  perioder 969 1	  116 ?
6	  perioder
7	  perioder

Beställning	  (st) 1	  665 1	  537 2	  099 5	  301
Kostnad	  (SEK/år) 3	  591 3	  225 4	  073 10	  889

	  Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Efterfrågan	  (st) 287 608 490 280 590 371 359 217 461 551 477 610

1 2	  300 2	  623 3	  144 3	  591 4	  846 5	  832 6	  977 7	  785 9	  746 12	  382 14	  918 18	  486
2 4	  600 4	  861 5	  158 6	  099 6	  888 7	  843 8	  535 10	  251 12	  594 14	  877 18	  120
3 4	  923 5	  072 5	  700 6	  291 7	  055 7	  632 9	  102 11	  153 13	  182 16	  101
4 5	  444 5	  758 6	  153 6	  725 7	  187 8	  412 10	  170 11	  945 14	  540
5 5	  891 6	  088 6	  470 6	  816 7	  796 9	  261 10	  783 13	  053
6 7	  146 7	  337 7	  567 8	  303 9	  474 10	  742 12	  688
7 8	  132 8	  247 8	  737 9	  616 10	  631 12	  252
8 8	  770 9	  015 9	  601 10	  362 11	  659
9 9	  116 9	  409 9	  916 10	  889
10 10	  096 10	  350 10	  999
11 11	  561 11	  885
12 12	  216
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Tabell D. Sammanställning kostnader olika lagerstyrningsmetoder 

 
 
De dynamiska metoderna genererar dock inte alltid samma resultat. Beräkningar med 
samma produkt vid ett annat lager genererar resultat enligt Tabell 18. 

Tabell E. Kostnader för olika lagerstyrningsmetoder med andra efterfrågedata 

 
 

Skillnaderna blir större gentemot det tidigare exemplet. Vid varierad efterfrågan tenderar 
Wagner-Whitin generera de lägsta kostnaderna.   

Order-‐
särkostnad

Lagerförings-‐
kostnad

(SEK/år) (SEK/år)
Efterfrågan 287 608 490 280 590 371 359 217 461 551 477 610
Beställning	  (st)
Beställningspunkt 1	  955 1	  955 1	  955 6	  900 6	  271 13	  171
Silver	  &	  Meal 1	  665 1	  537 2	  099 6	  900 3	  989 10	  889
Wagner-‐Whitin 1	  665 1	  537 2	  099 6	  900 3	  989 10	  889

Totalkostnad	  
(SEK/år)

126 7 8 9 10 115Period 1 2 3 4

Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Order-‐

särkostnad
Lagerförings-‐

kostnad
(SEK/år) (SEK/år)

Efterfrågan 91 61 84 60 127 70 72 72 91 60 52 70
Beställning	  (st)
Beställningspunkt 810 810 4	  600 2	  755 7	  355
Silver	  &	  Meal 840 70 4	  600 2	  122 6	  722
Wagner-‐Whitin 910 2	  300 2	  531 4	  831

Totalkostnad	  
(SEK/år)
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Bilaga 6 – Snittkostnad SEK/år 
 

 

 

N.	  Amerika Asien	  1 Asien	  2 Europa N.	  Amerika Asien	  1 Asien	  2 Europa
Produkt	  1 Produkt	  10
BP1 3	  552 1	  345 2	  291 4	  448 BP1 3	  252 740 2	  407 14	  545
BP2 4	  155 2	  119 1	  745 4	  440 BP2 3	  870 4	  078 1	  198 7	  266
S&M 3	  525 1	  780 1	  659 4	  488 S&M 3	  894 2	  874 818 6	  012
W-‐W 3	  469 1	  368 1	  607 3	  944 W-‐W 3	  177 2	  398 818 5	  773
Produkt	  2 Produkt	  11
BP1 3	  696 1	  055 1	  423 4	  763 BP1 3	  340 811 688 6	  286
BP2 4	  163 1	  582 1	  447 5	  413 BP2 4	  509 1	  431 1	  193 4	  523
S&M 3	  300 1	  627 1	  612 4	  595 S&M 4	  467 1	  080 842 4	  352
W-‐W 3	  249 1	  397 1	  069 4	  454 W-‐W 3	  928 1	  080 842 3	  863
Produkt	  3 Produkt	  12
BP1 3	  582 4	  039 2	  204 6	  480 BP1 8	  942 7	  040 1	  295 4	  102
BP2 3	  989 5	  452 2	  535 7	  555 BP2 8	  951 7	  277 1	  374 13	  745
S&M 3	  800 4	  389 2	  000 6	  167 S&M 7	  899 6	  116 1	  678 11	  355
W-‐W 3	  167 4	  305 1	  880 5	  996 W-‐W 7	  804 6	  000 1	  091 10	  982
Produkt	  4 Produkt	  13
BP1 5	  180 2	  982 3	  912 7	  945 BP1 9	  309 6	  073 4	  465 13	  075
BP2 4	  614 4	  171 2	  029 7	  355 BP2 8	  767 5	  755 4	  186 11	  817
S&M 4	  450 3	  142 3	  676 6	  483 S&M 8	  205 5	  693 3	  117 10	  302
W-‐W 4	  129 3	  090 3	  095 6	  403 W-‐W 7	  593 5	  392 2	  828 9	  846
Produkt	  5 Produkt	  14
BP1 3	  360 1	  160 1	  670 9	  834 BP1 8	  352 10	  146 7	  450 21	  788
BP2 3	  162 2	  525 1	  497 8	  650 BP2 8	  560 10	  686 6	  060 20	  618
S&M 3	  247 1	  287 1	  595 7	  314 S&M 7	  953 9	  633 4	  554 16	  786
W-‐W 2	  983 1	  287 1	  171 7	  087 W-‐W 7	  176 9	  076 4	  498 16	  425
Produkt	  6 Produkt	  15
BP1 4	  394 3	  219 3	  284 12	  411 BP1 2	  551 998 2	  531 6	  903
BP2 4	  477 3	  225 3	  027 13	  099 BP2 2	  588 1	  406 893 7	  213
S&M 4	  581 3	  307 2	  577 10	  564 S&M 2	  661 1	  727 820 6	  476
W-‐W 4	  065 2	  920 2	  519 10	  043 W-‐W 2	  012 1	  147 820 5	  779
Produkt	  7 Produkt	  16
BP1 6	  379 1	  671 2	  405 6	  268 BP1 4	  635 5	  168 2	  126 12	  473
BP2 6	  880 1	  526 1	  088 5	  950 BP2 7	  040 5	  855 1	  700 11	  848
S&M 6	  216 1	  820 789 5	  255 S&M 6	  500 5	  533 1	  677 10	  936
W-‐W 5	  618 1	  520 789 5	  255 W-‐W 6	  300 5	  321 1	  547 10	  604
Produkt	  8 Produkt	  17
BP1 5	  508 2	  039 1	  522 7	  798 BP1 4	  483 1	  437 2	  430 7	  202
BP2 5	  779 2	  344 1	  547 6	  941 BP2 5	  739 1	  483 1	  116 6	  862
S&M 4	  728 1	  876 1	  639 6	  074 S&M 5	  408 1	  206 808 5	  666
W-‐W 4	  610 1	  551 1	  181 5	  865 W-‐W 4	  725 1	  206 808 5	  405
Produkt	  9 Produkt	  18
BP1 8	  629 5	  786 7	  280 16	  685 BP1 9	  350 15	  059 3	  796 22	  087
BP2 8	  927 5	  884 6	  155 15	  419 BP2 10	  246 12	  318 3	  157 21	  067
S&M 8	  018 5	  727 4	  981 11	  459 S&M 8	  585 10	  154 3	  155 16	  785
W-‐W 7	  930 5	  416 4	  494 11	  201 W-‐W 8	  342 9	  902 2	  585 16	  614

BP1=	  Beställningspunktssystem	  som	  slås	  ut	  över	  en	  i	  princip	  oändlig	  tidsperiod
BP2=	  Beställningspunktssystem	  som	  får	  ett	  fast	  antal	  perioder
S&M=	  Silver	  &	  Meal
W-‐W=	  Wagner-‐Whitin

Lägst	  kostnad
Näst	  lägst	  kostnad	  (vid	  4	  olika	  kostnader)

Näst	  högst	  kostnad	  (eller	  näst	  lägst	  kostnad	  vid	  3	  olika	  kostnader)
Högst	  kostnad

N.	  Amerika Asien	  1 Asien	  2 Europa N.	  Amerika Asien	  1 Asien	  2 Europa
Produkt	  1 Produkt	  10
BP1 3	  552 1	  345 2	  291 4	  448 BP1 3	  252 740 2	  407 14	  545
BP2 4	  155 2	  119 1	  745 4	  440 BP2 3	  870 4	  078 1	  198 7	  266
S&M 3	  525 1	  780 1	  659 4	  488 S&M 3	  894 2	  874 818 6	  012
W-‐W 3	  469 1	  368 1	  607 3	  944 W-‐W 3	  177 2	  398 818 5	  773
Produkt	  2 Produkt	  11
BP1 3	  696 1	  055 1	  423 4	  763 BP1 3	  340 811 688 6	  286
BP2 4	  163 1	  582 1	  447 5	  413 BP2 4	  509 1	  431 1	  193 4	  523
S&M 3	  300 1	  627 1	  612 4	  595 S&M 4	  467 1	  080 842 4	  352
W-‐W 3	  249 1	  397 1	  069 4	  454 W-‐W 3	  928 1	  080 842 3	  863
Produkt	  3 Produkt	  12
BP1 3	  582 4	  039 2	  204 6	  480 BP1 8	  942 7	  040 1	  295 4	  102
BP2 3	  989 5	  452 2	  535 7	  555 BP2 8	  951 7	  277 1	  374 13	  745
S&M 3	  800 4	  389 2	  000 6	  167 S&M 7	  899 6	  116 1	  678 11	  355
W-‐W 3	  167 4	  305 1	  880 5	  996 W-‐W 7	  804 6	  000 1	  091 10	  982
Produkt	  4 Produkt	  13
BP1 5	  180 2	  982 3	  912 7	  945 BP1 9	  309 6	  073 4	  465 13	  075
BP2 4	  614 4	  171 2	  029 7	  355 BP2 8	  767 5	  755 4	  186 11	  817
S&M 4	  450 3	  142 3	  676 6	  483 S&M 8	  205 5	  693 3	  117 10	  302
W-‐W 4	  129 3	  090 3	  095 6	  403 W-‐W 7	  593 5	  392 2	  828 9	  846
Produkt	  5 Produkt	  14
BP1 3	  360 1	  160 1	  670 9	  834 BP1 8	  352 10	  146 7	  450 21	  788
BP2 3	  162 2	  525 1	  497 8	  650 BP2 8	  560 10	  686 6	  060 20	  618
S&M 3	  247 1	  287 1	  595 7	  314 S&M 7	  953 9	  633 4	  554 16	  786
W-‐W 2	  983 1	  287 1	  171 7	  087 W-‐W 7	  176 9	  076 4	  498 16	  425
Produkt	  6 Produkt	  15
BP1 4	  394 3	  219 3	  284 12	  411 BP1 2	  551 998 2	  531 6	  903
BP2 4	  477 3	  225 3	  027 13	  099 BP2 2	  588 1	  406 893 7	  213
S&M 4	  581 3	  307 2	  577 10	  564 S&M 2	  661 1	  727 820 6	  476
W-‐W 4	  065 2	  920 2	  519 10	  043 W-‐W 2	  012 1	  147 820 5	  779
Produkt	  7 Produkt	  16
BP1 6	  379 1	  671 2	  405 6	  268 BP1 4	  635 5	  168 2	  126 12	  473
BP2 6	  880 1	  526 1	  088 5	  950 BP2 7	  040 5	  855 1	  700 11	  848
S&M 6	  216 1	  820 789 5	  255 S&M 6	  500 5	  533 1	  677 10	  936
W-‐W 5	  618 1	  520 789 5	  255 W-‐W 6	  300 5	  321 1	  547 10	  604
Produkt	  8 Produkt	  17
BP1 5	  508 2	  039 1	  522 7	  798 BP1 4	  483 1	  437 2	  430 7	  202
BP2 5	  779 2	  344 1	  547 6	  941 BP2 5	  739 1	  483 1	  116 6	  862
S&M 4	  728 1	  876 1	  639 6	  074 S&M 5	  408 1	  206 808 5	  666
W-‐W 4	  610 1	  551 1	  181 5	  865 W-‐W 4	  725 1	  206 808 5	  405
Produkt	  9 Produkt	  18
BP1 8	  629 5	  786 7	  280 16	  685 BP1 9	  350 15	  059 3	  796 22	  087
BP2 8	  927 5	  884 6	  155 15	  419 BP2 10	  246 12	  318 3	  157 21	  067
S&M 8	  018 5	  727 4	  981 11	  459 S&M 8	  585 10	  154 3	  155 16	  785
W-‐W 7	  930 5	  416 4	  494 11	  201 W-‐W 8	  342 9	  902 2	  585 16	  614

BP1=	  Beställningspunktssystem	  som	  slås	  ut	  över	  en	  i	  princip	  oändlig	  tidsperiod
BP2=	  Beställningspunktssystem	  som	  får	  ett	  fast	  antal	  perioder
S&M=	  Silver	  &	  Meal
W-‐W=	  Wagner-‐Whitin

Lägst	  kostnad
Näst	  lägst	  kostnad	  (vid	  4	  olika	  kostnader)

Näst	  högst	  kostnad	  (eller	  näst	  lägst	  kostnad	  vid	  3	  olika	  kostnader)
Högst	  kostnad


