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Abstract 

Purpose – The purpose of this study is to investigate suitable methods for 

dimensioning safety stocks and optimizing material management. To fulfill this 

purpose the following questions has been created:  

1. Which factors affect the dimensioning of safety stocks and the optimization of 

material management method? 

2. How could the safety stock be dimensioned and the material management 

method optimized with these factors in mind?  

Method – The method that has been chosen to fulfill the purpose of this study 

includes a creation of a theoretical framework as well as a case study. The theoretical 

framework is created through literature-studies while the empiricism from the case 

study has been obtained through document-studies and interviews. The collected data 

has been further inspected, analyzed and therefor become the result of the study.  

Findings – The study shows initially that the variations of the demand has the biggest 

impact regarding dimensioning the safety stocks as well as optimizing the material 

management method. Furthermore measures are presented for decreasing this variation 

and the rough dimensioning of the safety stock in the most cost-effective way possible, 

together with a suitable material management method.  

Moreover, the result determines which method is best suited for dimensioning and 

material planning with the safety stock. The above method also takes into 

consideration the material management method. Cycle service and period ordering 

system is considered most suitable based on the case study´s circumstances, which 

clarify the purpose of the thesis.  

Research limitations – Since the conducted study was designed as a single-case study 

only one business has been analyzed. The businesses in the manufacture-industry 

differ a lot and therefor a general method or solution cannot be used. The study could 

have beneficial consequences if more businesses were included, and as a result of this 

a higher level of generalization could have been reached.  

Keywords – Logistics, Safety Stock, Reorder points, Variation, Material management 

Method
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med studien är att undersöka lämpliga metoder för dimensionering av 

säkerhetslager samt metoder för optimering av materialstyrning. För att uppnå detta 

syfte har följande frågeställningar upprättats:  

1. Vilka faktorer påverkar dimensionering av säkerhetslager och optimering av 

materialstyrningsmetod?   

2. Hur kan säkerhetslager dimensioneras och materialstyrningsmetod optimeras 

med dessa faktorer i beaktning? 

Metod – Den metod som valts för att uppnå studiens syfte innefattades av att ta fram 

ett teoretiskt ramverk samt att genomföra en fallstudie. Det teoretiska ramverket är 

grundat ur litteraturstudier medan empirin från fallstudien har erhållits via 

dokumentstudier och intervjuer. De data som samlats in har sedan undersökts, 

analyserats och vidare blivit studiens resultat.   

Resultat – Studien visar inledningsvis att efterfrågevariationen har störst påverkan till 

dimensionering av säkerhetslager samt optimering av materialstyrningsmetod. Vidare 

presenteras åtgärder som kan vidtas för att minska denna variation och därigenom 

dimensionera säkerhetslager på ett maximalt kostnadseffektivt sätt tillsammans med 

en lämplig materialstyrningsmetod.   

Vidare fastställer resultatet vilka metoder som anses bäst för dimensionering och 

materialplanering med beaktning till säkerhetslager dess påverkande faktorer. 

Cykelservice och periodbeställningssystem anses vara mest lämpliga utifrån 

fallföretagets förutsättningar, vilket klargör examensarbetets syfte.   

Implikationer – Studien har fastställt vilka faktorer som påverkar dimensionering av 

säkerhetslager och optimering av materialstyrningsmetod samt hur dessa kan 

förbättras med faktorerna i beaktning. För att företag ska uppnå detta krävs det en 

identifiering av i vilken utsträckning faktorerna påverkar det specifika företaget samt 

tillgång till nödvändigt dataunderlag. 

Begränsningar – Då studien grundas i en enfallsstudie har enbart en analysenhet 

undersökts. Inom tillverkningsindustrin skiljer sig förutsättningarna för olika företag 

avsevärt och kan således inte använda sig av en generell metod eller lösning. Studien 

hade fördelaktigen kunnat inkludera flera fallföretag vilket hade resulterat i en högre 

generaliserbarhet. 

Nyckelord – Logistik, Säkerhetslager, Beställningspunkt, Variation, 

Materialstyrningsmetod   
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1 Introduktion 

I detta kapitel introduceras studiens bakgrund och problembeskrivning. Detta övergår 

sedan till syftet och två frågeställningar som studien inriktats på. Därefter beskrivs 

omfånget och avgränsningarna som tagits fram för att fokusera inom en del av 

förbättringsarbetet.  

1.1 Bakgrund 

Konkurrensen inom industrin förändras och ökar ständigt där tillverkningsindustrin 

anses som särskilt utsatt. Kunder ställer krav på kortare ledtider, hög kvalité och 

leveransförmåga vilket leder till att höga krav ställs på företag i form av ett snabbt och 

effektiviserat materialflöde (Mattsson, 2002). 

I takt med att konkurrensen hårdnar inom industrin varje år blir det allt mer väsentligt 

att se över verksamhetens arbetssätt och undersöka hur de arbetar kring slöserier och 

effektivisering. För tillverkande företag bidrar detta till utveckling för att minska 

kostnaderna då konkurrensen hårdnar och medvetenheten kring effektivisering ökar 

(Mattsson, 2002). 

Ett av de områden som berörs är företagens buffertar där det binds kapital, detta 

område kan transformeras till en stor konkurrensfördel (Jonsson & Mattsson, 2005a). I 

och med att marknaden förändras blir vikten av ett nerskalat och effektivt 

säkerhetslager allt mer väsentligt (Jonsson & Mattsson 2005a). Det är därför viktigt att 

dimensionera säkerhetslager och optimera en materialstyrningsmetod för att uppnå låg 

kapitalbindning samtidigt som servicenivån uppfylls. Detta är en svår balansgång då 

många parametrar involveras och påverkar resultatet samt att det finns olika 

beräkningsmodeller för olika typer av företag att handskas med (Mattsson, 2002).  

Fler dilemman kan uppstå vid minskning av det bundna kapitalet i lagret då det kan 

medföra en sänkning av företagets lagerservicenivå och därmed riskera att brist 

uppstår i lagret vid förhöjd efterfrågan (Mattsson, 2002).  

1.2 Problembeskrivning 

Konkurrensen mellan tillverkande företag ökar allt mer i och med att tekniken 

utvecklas och det är viktigare än någonsin för företag att ständigt utvecklas. Det gäller 

även att vara väl uppdaterade på marknaden för att ha en konkurrensfördel gentemot 

företag inom samma marknad (Mattsson, 2002). En av dessa konkurrensfördelar ligger 

i att ha en differentiering genom ett effektivt flöde från inleverans till utleverans. Det 

leder till minskade ledtider samt lägre kostnader och därmed kan företaget erbjuda 

snabb leverans och ett konkurrenskraftigt pris (Shawn, 2014). 

En av de delar som företag kan titta närmare på för att uppnå nämnd differentiering är 

genom buffertar i företaget. Säkerhetslagret är intressant då det finns många olika 

dimensioneringsmetoder att använda sig av. Det gäller också att välja en metod som är 

applicerbar och anpassad till sin egen verksamhet. Enligt Jonsson & Mattsson (2005b) 
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visas det att enbart en tredjedel av de svenska företagen har valt 

dimensioneringsmetod utifrån en genomförd analys och bedömning.  

Ett problem uppstår när en artikel ökar eller minskar i efterfrågan. Då behövs 

säkerhetslagrets och den valda materialstyrningsmetodens parametrar beräknas om, i 

det fall som företaget beräknar efterfrågan via historik blir det oftast problematiskt och 

artikeln tillverkas i för stor eller för liten kvantitet (Mattsson, 2006). Kvantiteten spelar 

roll i det avseende att för stora kvantiteter ökar lagerhållningssärkostnaderna men 

minskar bristkostnaderna, och vice versa, och denna balans är viktig att hitta ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Noggrannhet i kalkyleringen av säkerhetslager får nu ett 

mycket större fokus än tidigare och är något som företag bör se över (Jonsson & 

Mattsson, 2005a).  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lämpliga metoder för dimensionering av 

säkerhetslager samt lämpliga metoder för optimering av materialstyrning. 

För att uppnå syftet har författarna valt att bryta ner studien genom två 

frågeställningar. För att kunna dimensionera ett säkerhetslager och optimera 

materialstyrningen behövs ett antal faktorer identifieras, därmed formuleras första 

frågeställning på följande vis: 

1. Vilka faktorer påverkar dimensionering av säkerhetslager och optimering av 

materialstyrningsmetod?   

Utifrån vilka faktorer som identifieras finns det olika metoder som kan användas för 

att bemöta svängningarna. För att undersöka dessa metoder använder studien en andra 

frågeställning som formuleras på följande vis:  

2. Hur kan säkerhetslager dimensioneras och materialstyrningsmetod optimeras 

med dessa faktorer i beaktning? 

Tillsammans med denna frågeställning uppfylls syftet i och med att författarna har 

föreslagit lämpliga metoder till hur säkerhetslager kan dimensioneras och 

materialstyrning optimeras med påverkande faktorer i beaktning.  

1.4 Omfång och avgränsningar 

Inom examensarbetets ramar krävs det att vissa avgränsningar görs för att minska 

arbetets komplexitet samt för att göra arbetet mer hanterbart och specifikt. Studien har 

därmed begränsats till ett fåtal artiklar av samma karaktär för att undersöka dess 

säkerhetslager och ta fram lämplig materialstyrningsmetod. Detta innebär vidare att 

närliggande områden såsom lagerlayouter och leveranser inte har undersökts.  



 Introduktion  

3 

 

 

PRODUKTION 

Examensarbetet har omfattats av delar inom produktionsanläggningen som ses nedan i 

figur 1. Examensarbetet behandlar därmed inte aktiviteter nedströms ifrån 

produktionsanläggningens säkerhetslager eller uppströms från underleverantörernas 

materialförsörjning. Rapporten har även avgränsats till säkerhetslagret inom 

buffertzonen. 

 

 

 

Vidare har examensarbetet avgränsats 

till de mest standardiserade artiklarna med högst efterfrågan för att utesluta vissa 

mindre viktiga faktorer som kan påverka dimensionering av säkerhetslagret och 

optimering av materialstyrningsmetoden. Författarna har även utgått ifrån att brist i 

materialförsörjningen till produktion aldrig uppkommer.  

1.5 Disposition 

Examensarbetet är strukturerat genom sju huvudsakliga kapitel och inleds med ett 

introduktionskapitel där områdets bakgrund och problem beskrivs. Vidare presenteras 

studiens syfte tillsammans med de frågeställningar som formulerats samt vilka 

tillhörande avgränsningar som gjorts. 

I det andra kapitlet presenteras examenarbetets genomförande och vilken metodansats 

som valts för att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet. Det redogörs även 

vilka kapitel som används till respektive frågeställning, vilka datainsamlingsmetoder 

som använts och hur reliabiliteten och validiteten har stärkts genom de metoder och 

tillvägagångssätt som valts.  

Examensarbetets tredje kapitel utgörs av det teoretiska ramverket. Här beskrivs de 

teorier och metoder som ligger till grund för att besvara frågeställningarna och avser 

även att ge läsaren en grundförståelse till området och öka förståelsen till de 

kommande kapitlen. Kapitlet står även till fullo ansvarigt till hur väl frågeställning ett 

kan besvaras.  

Det fjärde kapitlet innefattar en av de två resultatdelar som presenteras i 

examensarbetet och är en vidare analys på föregående kapitel vilket mynnar ut i att 

första frågeställningen besvaras.   

Kapitel fem består av en verksamhetsbeskrivning och under detta kapitel redovisas 

även den inhämtade empirin som samlats in under fallstudien.  

Det sjätte kapitlet innefattar den andra resultatdelen och grundas i en analys av den 

fallstudie som presenteras i föregående kapitel. I detta kapitel presenteras möjlig 

Figur 1 - Översiktlig flödeskarta 

PRODUKTION 

Buffert Förädlingsprocesser 

Materialförsörjning Färdigvarulager Distribution 
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dimensionering av säkerhetslager och optimering av materialstyrningsmetod med 

påverkande faktorer i beaktning, vilket besvarar den andra frågeställningen.  

I kapitel sju förs en vidare diskussion kring det resultat som tagits fram och den metod 

som använts. Författarna presenterar de slutsatser som dragits samt ger förslag på 

vidare forskning inom området. 
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2 Metod och genomförande 

I detta kapitel redogörs vilken undersökningsmetod som har använts samt hur 

information och data samlats in. Kapitlet innefattar även argumentation kring 

studiens reliabilitet och validitet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod   

För att besvara de två frågeställningarna har både en fallstudie och en litteraturstudie 

genomförts. Fallstudien genomfördes för att kunna koppla ihop teori med ett praktiskt 

exempel. Den första frågeställningen är inriktad på faktorer kring problemområdet och 

bottnar därmed i litteraturstudien då frågeställningen enbart besvarats med teori.  

Den andra frågeställningen utgår främst från fallstudien där undersökningen applicerar 

den tidigare nämnda teorin utefter fallföretagets förutsättningar. All data har hämtats 

via dokumentstudier och intervjuer hos fallföretaget. I figur 2 presenteras vilka kapitel 

som kopplats ihop med diverse frågeställning 

  

Frågeställning 1 

Vilka faktorer påverkar 

dimensionering av säkerhetslager och 

optimering av 

materialstyrningsmetod?   

Frågeställning 2 

Hur kan säkerhetslager 

dimensioneras och 

materialstyrningsmetod optimeras 

med dessa faktorer i beaktning? 

2.4 Fallstudie 

2.5 Datainsamling 

 2.5.1 Litteraturstudier 

 2.5.2 Intervjuer 

 2.5.3 Dokumentstudier 

 

2.5 Datainsamling 

 2.5.1 Litteraturstudier 

Figur 2 - Kopplingar mellan frågeställningar och metod 
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2.2 Arbetsprocessen 

Examensarbetets arbetsprocess har delats in i 4 övergripande faser; problemdefinition, 

datainsamling, fallstudie och analys. Vidare har författarna valt att bryta ned 

datainsamling till dess underliggande faser; intervjuer, dokument- och litteraturstudier 

vilket kan ses i figur 3 där tidsåtgången för diverse fas presenteras. 

 

Figur 3 - Arbetsprocessen 

Arbetet startades upp genom att definiera ett problem. Eftersom författarna har logistik 

som huvudområde beslutades det att problemet skulle definieras inom säkerhetslager-

området. Området valdes också eftersom det är förankrat i den akademiska världen 

samt ett område som är relevant för företag. Författarna ville även få med ett praktiskt 

perspektiv och valde därför att göra en fallstudie för att koppla ihop teori med praktisk 

verksamhet. Ett fallföretag kontaktades därför och tillsammans gjordes en kortare 

förstudie där ett generellt problem definierades utefter verksamheten. När problemet 

var definierat hölls ett möte där författarna tillsammans med fallföretaget diskuterade 

problemet för att få en uppfattning om dess omfattning och rimlighet. Även några av 

de avgränsningar som examensarbetet innefattar togs fram under denna fas.  

Först när problemet var definierat tillsammans med fallföretaget kunde 

datainsamlingen och fallstudien påbörjas. Datainsamlingen bestod av litteraturstudier, 

dokumentstudier och intervjuer varpå de två sistnämnda enbart är kopplade till 

fallstudien. Litteraturstudien däremot sträcker sig utanför fallstudien och startades 

medveten aningen senare för att författarna först skulle få en bättre inblick i vilken 

teori som behövdes som grund i fallstudien.  

Dokumentstudierna har krävt omfattande bearbetning och intervjuerna har främst 

utförts med avseende till att förstå dessa. Fallstudien avslutades sedan i början av april 

då all data sammanställts i ett omfattande Excel-ark som presenteras mer ingående i 

kapitel 6. Strax efter fallstudiens avslut påbörjades analysfasen där resultatet 

utvärderades. Parallellt med denna fas fortskred litteraturstudierna som backar upp 

analysen med teori. 

januari februari mars april maj

Problemdefinition

Intervjuer

Dokumentstudier

Litteraturstudier

Fallstudie

Analys

Arbetsprocessen 
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2.3 Ansats 

Ansats används för att klargöra rapportens angreppssätt och kan ses utifrån två delar; 

vetenskaplig ansats och metodisk ansats. Den vetenskapliga ansatsen anspelar på 

relationen mellan teori och empiri och kan enligt Patel & Davidson (2011) delas in i 

tre olika angreppssätt; deduktion, induktion och abduktion. Den metodiska ansatsen 

innefattar vidare relationen mellan metod och empiri och kan ses utifrån en kvalitativ 

eller kvantitativ undersökningsmetod (Patel & Davidson, 2011). 

Studiens vetenskapliga inriktning kan beskrivas genom att utifrån tillgänglig teori 

inom säkerhetslagerhantering har ett teoretiskt ramverk byggts upp. Som beskrivs i 

tidigare kapitel har sedan detta ramverk kontinuerligt bearbetats och modifierats 

utefter att datainsamlingen hos fallföretaget fortskridit. Denna relation mellan teori och 

empiri innefattar de kriterier som finns inom abduktion eftersom teorier byggts upp 

och testats genom fallstudien och utvecklas därefter vilket möjliggör nya insikter i den 

existerande teorin (Patel & Davidson, 2011). Vidare kan deduktion och induktion 

förklaras som oaktuella ansatser i rapporten då deduktion enligt Patel & Davidson 

(2011) utgår ifrån att teori byggs upp och ur dessa härleds hypoteser som styr 

forskningsprocessen utan att tillåta vidare modifiering av teorin. Induktion utspelas på 

liknande sätt att modifiering inte tillåts, fast tvärtom grundas nu teorin utifrån de 

observationer och analyser som görs tidigare i forskningsprocessen (Patel & Davidson, 

2011). Dessa definitioner av begreppen styrks även av Befring (1994). 

Studiens metodiska inriktning karakteriseras främst av kvantitativa metoder då studien 

grundats i siffror och tal i form av rådata vilket enligt Backman (2008) är 

karakteristiskt för kvantitativa metoder. De kvalitativa metoder som använts är inte 

lika omfattande då inga observationer har utförts och enbart ett fåtal mindre intervjuer 

har genomförts vilket är två karakteristiska undersökningssätt för kvalitativa metoder 

enligt Backman (2008). I tabell 1 framgår det vidare hur de olika 

undersökningsmetoderna har använts för att besvara frågeställningarna. 

Tabell 1 - Undersökningsmetoder kopplade till frågeställningarna 

 Intervjuer Dokument- 

studier 

Litteratur- 

studier 

Fallstudie Observationer 

Frågeställning 1   X   

Frågeställning 2 X X X X  

 

Inom den kvantitativa bearbetningen används enligt Patel & Davidson (2011) statistik 

som ett verktyg för att ordna, beskriva, bearbeta och analysera data. Statistiken kan 

vidare delas in i två typer; den deskriptiva och den hypotesprövande statistiken. Den 

första frågeställningen har besvarats detaljerat och är begränsad till dimensionering 

och optimering. Vidare har enbart en teknik använts för att samla in information och 

alla dessa är kriterier för att studien ska klassas som deskriptiv enligt Patel & 

Davidsson (2011). Frågeställning två besvarades genom en studie som kan liknas vid 

hypotesprövande. Ett flertal teorier angående dimensioneringsmetoder och 
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materialstyrningsmetoder har lagts fram varpå dessa sedan utvärderas utifrån ett 

vekligt fall. Notera att författarna alltså inte testat teorierna utan utvärderar dem utefter 

att en fallstudie har genomförts för att ha en god grund till att göra ett kvalificerat val. 

Vidare besvaradesfrågeställningen också genom att använda ett antal olika tekniker för 

att samla in information vilket också är ett kriterium för att studien ska klassas som 

hypotesprövande (Patel & Davidsson, 2011). 

2.4 Fallstudie 

Examensarbetes syfte är att undersöka lämpliga metoder för dimensionering av 

säkerhetslager samt lämpliga metoder för optimering av materialstyrning. Syftet 

uppfylls genom att besvara de två frågeställningar som tagits fram. Yin (2007) anser 

att frågor som ”hur” och ”varför” bäst besvaras med en fallstudie och författarna har 

därmed valt att genomföra en sådan för att studera en typsituation av den andra 

frågeställningen som är formulerad enligt;  

- Hur kan säkerhetslager dimensioneras och materialstyrningsmetod optimeras 

med dessa faktorer i beaktning?  

En fallstudie har tillåtit författarna att få en verklig inblick i hur problematiken ser ut 

och även en chans att pröva de tillämpningar som beslutas i ett verkligt fall, vilket ses 

som en av fördelarna med en fallstudie (Yin, 2007). 

I denna undersökning har en enfallsstudie utförts hos Emballator Bleck AB i 

Ulricehamn (fortsatt förkortat som Emballator). Emballator är ett producerande företag 

med en etablerad företagsstruktur och goda kunskaper om ämnet, två faktorer som 

författarna anser utgöra grunden för att kunna utföra fallstudien på ett respektabelt sätt. 

Emballator har tidigare arbetat med förbättringsarbete med fokus på visualisering men 

har inte haft tid eller resurser för att se över produktionens lagerdimensioneringar. 

Detta är en av anledningarna till att Emballator använts som objekt för studien, då det 

faller inom ramarna för examensarbetets syfte och frågeställningar. Studien har 

avgränsats till ett av de produktionssystem som finns och dess säkerhetslager. 

Produktionssystemet tillverkar där standardiserade grundkomponenter genom ett 

system som består av två maskiner, en för lackering och en för klippning samt följande 

säkerhetslager. Området passade bra i det avseende att fallstudien inte blir för 

komplex.  

Andra anledningar till att Emballator har valts som objekt för fallstudien är företagets 

lokalisering och vilja att samarbeta med studenter. Fallet är även intressant i det 

avseende att författarna tidigare varit i kontakt med många av de moment som hanteras 

hos Emballator.  
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Som nämnts i tidigare stycke har fallstudien en enfallsdesign, vilket är en av de fyra 

olika fallstudie-designer som kan appliceras. Nedan följer de olika designer som en 

fallstudie kan ha;  

 

Figur 4 - De 4 olika fallstudie-designers struktur  

Författarna har valt att använda en enfallsdesign eftersom det ger utrymme till att hålla 

högre fokus och gå till botten med ett problem istället för att arbeta mer övergripande 

över flera problem. Författarna tror vidare att studiens utfall, efter en aning 

modifiering ska kunna appliceras på företag med liknande struktur. Yin (2012) anser 

att enfallsstudier bör användas då fallet i grunden är representativt eller typiskt. 

Dessutom bidrar enfallsstudier till att skapa en bättre helhetsbild av objektet jämfört 

med flerfallsstudier. En nackdel med att utföra en enfallsstudie är dock att en mer 

övergripande och korrekt genomgång av fallet krävs för att minimera riskerna samt för 

att undvika en felaktig bild av fallet (Yin, 2012). 

2.5 Datainsamling 

Nedan presenteras de metoder som använts under fallstudien samt de litteraturstudier 

som genomförts för att samla in data. 

2.5.1 Litteraturstudier  

Det teoretiska underlaget började samlas in tätt inpå fallstudiens start för att därigenom 

få en hint om vilken teori som är aktuell och har därefter fortsatt fram till slutet av 

arbetsprocessen. För att besvara frågeställningarna har främst litteratur inom 

säkerhetslager, variationer och materialstyrning studerats. Vidare har olika 

dimensioneringsmetoder och materialstyrningsmetoder studerats och kvalificerats 

utefter dess användbarhet och därefter har ett urval genomförts till rapporten. För att 
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bemöta de beräkningar som krävs i frågeställning två har litteraturstudier angående 

ledtid, ekonomisk orderkvantitet, standardavvikelse och servicenivå genomförts. 

Utöver de litteraturstudier som genomförts relaterade till frågeställningarna har 

författarna även haft litterärt stöd kring rapportskrivningen och dess utformning.  

Litteraturen som använts består av facklitteratur från högskolebiblioteket i Jönköping 

samt rapporter och artiklar som hämtats elektroniskt genom Högskolan i Jönköpings 

datasystem Primo, det digitala vetenskapliga arkivet DiVA samt genom 

Lagerstyrningsakademins digitala rapportbank. De sökord som använts presenteras i 

tabell 2. Notera att sökorden för frågeställning ett också använts för frågeställning två 

då denna frågeställning är en vidareutveckling av frågeställning ett. 

Tabell 2 – Sökord 

 Sökord (Svenska) Sökord (engelska) 

Frågeställning 1 Efterfrågan 

Servicenivå 

Bristkostnad 

Lagerstyrning 

Säkerhetslager 

Kapitalbindning 

Beställningspunkt 

Standardavvikelse 

Ekonomisk orderkvantitet 

Demand 

Level of service 

Shortage cost 

Inventory control 

Safety stock 

Tied up capital 

Reorder points 

Standard deviation 

Economic order quantity 

Frågeställning 2 Ledtid 

Materialstyrning 

Beordringssystem 

Efterfrågevariation 

Lagerdimensionering 

Dimensioneringsmetod 

Lead time 

Materials management 

Ordering systems 

Demand-variation 

Stock dimensioning 

Dimension-methods 

 

2.5.2 Intervjuer 

Författarna har genomfört tre intervjuer tillsammans med företagets logistikutvecklare 

och produktionschef. Intervjuernas karaktär har varit halvstrukturerade och kan 

snarare definieras som ett samtal eller diskussion. Författarna har inför varje möte tagit 

fram ett antal övergripande frågeställningar för att säkerhetsställa att de frågetecken 

som fanns blir utredda. Dessa skickades till respondenten via mail ett par dagar innan 

för att ge respondenten en rimlig chans att hinna ta fram det material som behövs för 

att besvara frågorna. Frågorna har varit både hel-strukturerade och semistrukturerade 

som tillsammans har gynnat och underlättat för författarna samtidigt som det 

uppmuntrat till diskussion och följdfrågor. 

Formatet på intervjuerna har valts medvetet då författarna fördelaktigt har hämtat både 

fakta från nyckelpersonerna samtidigt som det har tillåtits att ta del av de åsiker till de 

fakta som hämtats. Respondenten har även kunnat formulera egna uppfattningar, 

kommit med idéer och hänvisat vidare till andra personer som borde intervjuas (Yin, 
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2007). Författarna har velat uppmuntra respondenten till deltagande i fallstudien till 

den grad då nyckelpersonens roll snarare går över till informant istället för en 

respondent, som då har bistått författarna på bästa möjliga sätt. Detta format ingår 

enligt Yin (2007) under de intervjuer som har en öppen karaktär. 

De intervjuer som genomförts går att se närmare i detalj i tabell 3 där nyckelpersoner, 

tid och intervjuvens syfte presenteras.  

Tabell 3 - Utförda intervjuer under fallstudien 

2.5.3 Dokumentstudier 

I denna studie har viss dokumentation hämtats från fallföretagets databas efter att 

författarna skickat förfrågan om orderhistorik, lagernivåer och andra diverse rådata 

som ansetts nödvändiga. Dessa dokument har tagits fram utan koppling till fallstudien 

för intern användning och dessa dokument kan därmed ses som sekundärdata enligt 

Dahlström (2011). De dokumentstudier som har genomförts har sammanställts i tabell 

4. 

Tabell 4 - Genomförda dokumentstudier 

Datum: Tid: Vad? Syfte: 

2015-04-08 - 

2015-04-24 

Kontinuerligt från det 

att tillgång getts av 

data. 

Kvantiteter som 

efterfrågats inom 

produktion 

Identifiera svängningar 

och säsongsvariationer 

Denna form av dokument ska enligt Yin (2007) hanteras med försiktighet då de anses 

vara användbara men inte nödvändigtvis helt korrekta då de exempelvis kan ha 

korrigerats eller förkortats. Därmed har författarna i samband med de intervjuer som 

genomfört även ställt frågor kring rådande förhållanden, förtydliganden och andra 

viktiga aspekter som kan vara av betydelse för att bedöma dokumenten (Yin, 2007). 

Syftet med dokumentstudien har varit att leverera de data som behövs för att 

identifiera eventuella svängningar och säsongsvariationer i ett av företagets 

säkerhetslager. Dessa data har förenklats, visualiserats och sammanställts för vidare 

bearbetning i fallstudien och detta har varit det huvudsakliga arbetet under 

dokumentstudien.  

Datum: Vem? Längd: Syfte: 

2014-12-22 En logistikutvecklare 0,5 h Projektdefiniering 

2015-02-04 En produktionschef + 

En logistikutvecklare 

1 h Ny projektdefiniering, datainsamling 

& fokusering 

2015-04-07 En produktionschef + 

En logistikutvecklare 

1 h Återkoppling & datainsamling 
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2.6 Reliabilitet och validitet 

Nedan presenteras fallstudien och dess ingående delar utefter dess reliabilitet och 

validitet. Rapporten är till största del av kvantitativ karaktär trots att viss kvalitativa 

aspekter tas upp. Därmed utgår kapitlet till största del efter de kvantitativa riktlinjer 

som finns för reliabilitet och validitet. 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten av information och undersökningsmetoder 

(Ejvegård 2009) samt i vilken grad metoden ger ett oförändrat resultat eller inte vid 

upprepade undersökningstillfällen (Bell & Nilsson 2006). Robert Yin väljer att 

definiera begreppet som hur väl en undersöknings utförande kan upprepas med samma 

resultat (Yin, 2007). 

Studien har byggts utifrån historik av efterfrågan och författarna har samlat in data 

som sprids över ett flertal år för att utesluta slump- och tillfällighetsfaktorer. Företaget 

använder själva de data som använts och författarna ser ingen rimlig anledning till att 

dessa data skulle vara inkorrekta då företaget således inte heller ses kunna dra någon 

nytta i att göra så. Författarna har valt att infoga de intervjufrågor som ställdes under 

förstudien för att styrka reliabiliteten och dessa finns under bilaga 1. 

Yin (2007) skriver att en nödvändig förutsättning för att en annan forskare ska kunna 

upprepa en tidigare fallstudie är att tillvägagångssättet är väl dokumenterat. Vidare 

skriver Bell & Nilsson (2006) att ett mått på reliabiliteten är att tillvägagångssättet ger 

samma svar vid olika tillfällen. För att säkerhetsställa att så är fallet har övergripande 

journal upprättats där författarnas tillvägagångssätt kan följas, se Bilaga 2. Detta anses 

också öka den kvantitativa reliabiliteten enligt Patel & Davidsson (2011). 

2.6.2 Validitet 

Validitet innebär att de frågor som ställts och de observationer som genomförts 

faktiskt mäter det som ska mätas (Dahlström, 2011). En hög validitet innebär således 

att undersökningen inte har några systematiska fel, att mätningen utförs på ett så 

korrekt sätt som möjligt och att den använder de mest lämpade mätinstrumenten för 

den aktuella studien (Befring, 1994). Validitet kan vidare delas in i två olika delar, 

kvalitativ och kvantitativ. Den förstnämndas ambition är att upptäcka företeelser och 

beskriva uppfattningar eller kulturer medan kvantitativ validitet innebär att 

undersökningen sker med rätt företeelse vilket stärks med god teoriuppbyggnad och 

bra mätinstrument (Patel & Davidsson, 2011). 

Den teorin som presenteras i rapporten är hämtad från flera olika källor där främst väl 

respekterad litteratur och publicerade forskningsrapporter har stått till hands. 

Författarna har kritiskt granskat det material de ansett användbara och har sett över 

publiceringsdatum och dess nutida faktavärde innan användning. Under rapportens 

gång har författarna även fått stöttning av ett flertal kompetenta personer inom 

området som validerat det teoretiska ramverket och resterande delar av rapporten. 

Detta styrker den kvantitativa validiteten i det avseende att författarna har uppfattat 
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undersökningen och dess problem på rätt sätt och att rätt information har använts. De 

metoder och beräkningar som använts i studien är väl etablerade och presenteras i 

litteratur som framgångsrika metoder av främst erkända svenska författare. Sörqvist 

(2004) anser att hänsynstagande till denna aspekt stärker validiteten ytterligare. 

Metoderna utvärderades och jämfördes även utefter till vilken grad dem tillfredsställt 

rapportens frågeställningar, vilket stärker studiens syfte och kvalité (Sörqvist, 2004). 

Vidare stärks validiteten genom att studien endast innehåller faktabaserad data och 

teori, därmed har inga värderingar eller synpunkter från inblandade parter tagits i 

beaktning. 

Enligt Patel & Davidson (2011) är det viktigt för validiteten att författarna fattar 

medvetna val och reflekterar kring de val som görs i hanteringen av information och 

hur det kan påverka analysen. Därmed har alltid anteckningar tagits under intervjuerna 

och tätt efter mötets avslut har författarna sammanfattat och utvärderat mötet. Detta 

görs på grund av att informationen fortfarande finns färskt i minnet och på detta sätt 

riskerar inte författarna att gå miste om värdefull information. Detta anses också styrka 

den kvantitativa validiteten (Patel & Davidsson, 2011). 

De data som ligger till grund till fallstudien har hämtats direkt ifrån fallföretagets 

ledning vars kunnighet och objektivitet till fallstudien ansetts hög. De data som 

fallstudien tagit del av är hämtat ur dokument som är framtagna för annat syfte än 

fallstudiens och har även använts internt inom företaget, vilket gör att dokumenten 

ansetts vara objektiva. De data som fallstudien använder är vidare utvalda utefter 

författarnas tidigare kunskaper inom ämnet och även i samstånd med företagets 

kontaktpersoner och med författarnas handledare. Den frågeställning som fallstudien 

avsett att besvara är även ytterst specifik och kräver en viss sorts data, vilket gör att 

den kvantitativa validiteten i det avseendet att rätt data har valts kan ses som hög 

(Patel & Davidsson, 2011). Den externa validiteten, det vill säga hur väl studiens 

resultat kan generaliseras utöver den aktuella fallstudien kan ökas genom en bred 

genomarbetat teoretisk del samt en tydlig fallbeskrivning (Yin, 2007). 

2.7 Dataanalys 

De data som har samlats in har skett genom litteraturstudier, dokumentstudier samt via 

intervjuer och har kontinuerligt analyserats under rapportens arbetsprocess. Insamlad 

data har sedan jämförts med det teoretiska ramverket för att se om mönstren i diverse 

kapitel stämmer överens, vilket är en form av fallstudieanalys som Yin (2012) kallar 

för mönsterjämförelser. För att genomföra en duglig mönsterjämförelse har författarna 

valt att starta dataanalysen i slutet av arbetsprocessen för att vid tillfället ha ett starkt 

teoretiskt ramverk, vilket också kan ses i figur 3 - Arbetsprocessen. Via 

mönsterjämförelser har även brister i det teoretiska ramverket upptäckts då det 

jämförts mot den insamlade empirin. Det teoretiska ramverket har vidare kompletterats 

och stärkts vilket är av yttersta vikt då ramverkets detaljrikedom har haft en viktig roll 

för att upprätthålla det abduktiva förhållningssättet och den vetenskapliga ansatsen i 

rapporten. Enligt Yin (2012) kan vidare fallstudiens inre validitet stärkas genom att 

mönstren efter bearbetning överensstämmer. 
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I figur 5 kan rapportens tillvägagångssätt följas för att nå frågeställningarna och ta 

fram ett resultat. De litteraturstudier som gjorts står till grund för att besvara 

frågeställning ett medan dokumentstudierna och intervjuerna grundar för den fallstudie 

som krävs för att besvara frågeställning två. Den dubbelriktade pilen mellan intervjuer 

och dokumentstudier symboliserar ett interaktivt samspel mellan dem för att på ett så 

optimalt sätt som möjligt lägga en bra grund för fallstudien. Fallstudien genererar 

senare till en empirisk databas som analyseras emot det teoretiska ramverket och kan 

därigenom svara på frågeställning två.

 

Litteraturstudier Dokumentstudier Intervjuer 

Fallstudie 

Frågeställning 2 

Empiri 

Teori 

Frågeställning 1 

Teoretiskt 

Ramverk 

Dataanalys Resultat 

Problemdefiniering 

Datainsamling 

Figur 5 - Dataanalys 



 Teoretiskt ramverk  

15 

 

3 Teoretiskt ramverk 

Under detta kapitel kommer grundläggande teorier och begrepp som används inom 

lagerstyrning och optimering att presenteras. Kapitlet är inte heltäckande utan 

anpassat efter rapportens syfte och avgränsningar.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Det teoretiska ramverket har utvecklats utifrån studiens syfte och frågeställningar. De 

teorierna som skrivs är de relevanta teorierna som är kopplade till de avgränsningar 

som författarna har tagit fram för att inte ramverket ska bli för omfattande och för att 

inte ge läsaren irrelevant information för denna studie. 

Figur 6 - Koppling mellan frågeställningar och teori 

Den första frågeställningen kopplas till teorier som behandlar orsaker som kan påverka 

variation i efterfrågan samt andra faktorer som förändrar tillvägagångssättet för att 

kunna nå ett resultat på studiens andra frågeställning. Teorier kring tillvägagångssätt 

för dimensionering och optimering av säkerhetslager samt materialstyrningsmetod är 

kopplade till den andra frågeställningen som berör detta.  

3.2 Begrepp  

Standardavvikelse definieras som ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från 

medelvärdet i en serie observationsvärden. Ju större standardavvikelsen är desto större 

är spridningen bland observationsvärdena. Standardavvikelse beräknas genom den 

matematiska formeln nedan (Mattsson, 2007).  

  √
∑      

 
 

σ  = Standardavvikelse under ledtid 

x  = Observationsvärdet 

Frågeställning 1 

Vilka faktorer påverkar 

dimensionering av säkerhetslager och 

optimering av materialstyrnings?   

Frågeställning 2 

Hur kan säkerhetslager 

dimensioneras och 

materialstyrningsmetod optimeras 

med dessa faktorer i beaktning? 

3.4 Säkerhetslager 

 3.4.2 Dimensioneringsmetoder 

3.5 Materialstyrningsmetoder 

3.3 Efterfrågevariation  

3.4 Säkerhetslager 

 3.4.1 Säkerhetslagerdimensionering 
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m  = Medelvärdet för serien 

n  = Antalet observationer 

Servicenivå är ett begrepp för leveransförmåga till kund och används inom många 

områden som bland annat inom optimering i tillverkningskedjan eller vid 

dimensionering av säkerhetslager. Det finns ett antal olika definitioner men bland de 

vanligaste är ”Den andel av lagercyklarna som det inte förekommer brist i” 

(Mattsson, 2004). 

Ekonomisk orderkvantitet, ofta förkortad EOK är ett verktyg som används för att 

bedöma lämplig ekonomisk orderstorlek. I sin enkelhet fastställer alltså formeln 

optimal inköpskvantitet och tar under beräkningen hänsyn till efterfrågan, 

ordersärkostnad och lagringskostnad.  Formeln presenteras nedan i sin enklaste form 

där enbart efterfrågan, ledtid och kostnader behöver vara känt. Formeln och tar därmed 

inte hänsyn till transportlager, samband mellan diverse enheter, bristkostnader eller 

tillgång till kapital (Storhagen, 2011). 

    √
     

   
 

EOK = Ekonomisk orderkvantitet 

E  = Efterfrågan per tidsenhet 

O = Ordersärkostnad per ordertillfälle 

L  = Lagerhållningssärkostnad 

V  = Värde per styck (Jonsson & Mattsson, 2005a) 

3.3 Efterfrågevariation 

Vid variation i efterfrågan uppstår det svårigheter med kostnadseffektiv produktion 

och jämna materialflöden. Efterfrågevariationen uppstår mestadels på grund av 

slutkundens varierande beteende men kan även bero på företaget själva. 

Problemlösningen är avgörande för att bidra med en lägre kapitalbildning i lagret, 

kostnad i produktion samt pris ut till kund. Eftersom genomloppstiden blir varierande 

kommer även leveransprecisionen och leveranstiderna ut till kund att påverkas 

(Mattsson, 2007). 

Enligt Mattsson (2007) kan efterfrågevariationer anses som självklara och 

oundvikliga. Med produkter som är starkt säsongsbetonade uppstår naturligt en 

variationsefterfråga under tidens gång, men även produkter som inte kan kopplas till 

en yttre faktor kan fluktuera. Mattsson betonar att företag bör attackera de 

bakomliggande faktorerna till variation istället för att enbart satsa resurser på att 

hantera dem. Det gäller med andra ord att försöka genomföra en hållbar förändring i 

företagets grund som vidare kan minska svängningarna för gott och därmed dra ner 

kostnaderna. Exempel på lösningar kan vara att öka flexibiliteten i produktion eller att 

införa buffertar för utjämning (Mattsson, 2007).  

Det finns enligt Mattsson en liten slumpmässig grundvariation i efterfrågan som 

uppstår tack vare slutkunden. Denna variation anses dock inte vara särskilt kraftig och 
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ställer därmed heller inga högre krav på företagets flexibilitet. Det grundläggande 

problemet till större efterfrågevariation beror snarare på företaget som själva skapar 

dessa genom de beteenden och rutiner som finns. Den största delen av variationen kan 

alltså sägas vara självgenererad och några vanliga orsaker till att variationen uppstår 

nämns nedan (Mattsson, 2007). 

 
Figur 7 - Efterfrågevariation 

3.3.1 Periodiseringsbeteenden 

Det finns ett flertal olika anledningar till varför variation uppstår i efterfrågan under en 

period, och en av de vanligaste anledningarna kallas för periodiseringsbeteenden. 

Detta beteende leder till att utleveransvolymen under en period tenderar till att öka 

närmare slutet av perioden. Det är svårt att under dessa omständigheter uppnå 

rationella materialflöden och jämn produktion. Dessa variationer beror inte i grunden 

på de faktiska efterfrågevariationerna som finns hos kunden utan snarare är de 

kopplade till olika beteenden tillsammans med användning av periodiserade 

försäljningsmål och produktionsmål (Mattsson, 2007).  

För att exemplifiera kan en säljare och dennes yrke användas. Personen har en 

försäljningsbudget per månad och kommer troligtvis att ha ett beteende där största 

delen av försäljningen sker i slutet av månaden eftersom det närmar sig redovisning av 

försäljningen samt att uppsatta mål ska nås. Detta gör att en kraftansträngning görs i 

slutet av månaden och leder till ökad försäljning. När månaden är över släpper säljaren 

alla anspänningar och återhämtar sig från kraftansträngningen, vilket åter leder till 

minskad försäljning. Detta görs om och om igen till det slut blir ett invant mönster hos 

säljaren. Samma mönster kan även ses i ett företags produktion, där det till exempel är 

vanligt att ett företags utleveranser sker under veckans sista arbetsdagar (Mattsson, 

2007). 

Figur 8 – Utleveransvolym  
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3.3.2 Säsongsvariation och trend 

Säsongsvariation är den variation som betecknar de svängningar som sker på 

marknaden beroende på årstid, konjunktur och andra yttre påverkande faktorer 

(Storhagen, 2011). Beroende på vilken sorts verksamhet som bedrivs kommer det 

också påverkas på olika sätt av denna variation. Till exempel kommer ett företag som 

tillverkar gräsklippare har en enorm efterfrågan under sommaren medan försäljningen 

under vintern minskar avsevärt eftersom produkten är så pass säsongsbetonad. Även 

konjunkturen kan ses som en variation över säsong då dessa, likt årstider kommer och 

går och påverkar kundernas köp-beteenden. Dessa variationer kan sedan summeras i 

ett försök till att förutspå hur marknaden förändras för att identifiera en trend 

(Mattsson, 2007). Skillnaden på en säsongsvariation och trend visualiseras enligt figur 

9 (Jonsson & Mattsson, 2005a); 

 

Figur 9 – Visuell skillnad på slump-, trend- och säsongsvariation 

3.3.3 Administrativa rutiner  

Även de administrativa rutinerna kan avspeglas i företagets efterfrågevariation. Vid 

noga fastställda administrativa rutiner kan variationen hållas nere men om detta inte 

görs kan istället rutinerna bidra till att orderingången blir förskjuten eller periodiserad. 

Till exempel om ett företag fakturerar utefter perioder kan det hända att kunden vill 

tidigare- eller senarelägga faktureringen enbart på grund av bättre förutsättningar 

under en av perioderna, till exempel fri leverans som bara erbjuds i en av perioderna. 

Det kan även vara ändrade lagar och regler som på liknande sätt förändrar 

förutsättningarna vilket får kunden att ändra sitt beteende (Mattsson, 2007). 

Det krävs även administrativa rutiner för att undvika de tidsfördröjningar som kan 

uppstå i försörjningskedjor. Kommunikationen mellan olika företag blir här av högsta 

prioritet då majoriteten av företag använder sig av inköpsordrarna för att se efterfrågan 

mellan kund och leverantör. Problemet blir då om det finns ett antal företag i 

försörjningskedjan där varje företag fyller på sitt lager till exempel en gång i månaden. 

Orderkvantiteterna kommer då motsvara det behov som finns och det kommer därmed 

ta väldigt lång tid för leverantörsföretaget att få information om vilket behov som 

finns hos slutkunden. Figur 10 visualiserar tydligt på problematiken och vikten av att 

minska de tidsfördröjningar som uppkommer (Jonsson & Mattsson, 2005a). 
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Figur 10 - Försörjningskedjan och de gap som finns 

3.3.4 Kampanjer 

Att företag använder kampanjer och liknande priserbjudanden är en vanlig strategi för 

att öka försäljningen. Dessa variationer är skapade på eget initiativ och kan enkelt 

undvikas om så önskas, men används både som konkurrensfördel samt för att öka 

inkomsten vilket anses vara anledning nog till att öka svängningarna i efterfrågan. 

Kunden ser möjlighet till egen besparing genom att beställa större kvantiteter än 

vanligt i och med det reducerade priset. Detta beteende skapar problem för såväl 

leverantör som kund då leverantören får en ojämnare efterfrågan och därmed 

svårigheter med att hålla låga lager och jämn produktion medan kund köper stora 

kvantiteter och ökar därmed sin kapitalbindning. Ur ett materialflödes- och 

produktionsperspektiv förlorar båda parter på denna typ av strategi, men kan ur ett 

ekonomiskt perspektiv istället leda till mycket positiva resultat så som besparingar 

eller ökade intäkter. Det gäller följaktligen att både kund och leverantör lär sig hantera 

dessa strategier för att i slutändan dra fördel av det (Mattsson, 2007). 

3.3.5 Materialplanering 

Likt de rutiner som finns vid det administrativa arbetet finns också rutiner som 

tillämpas för att styra materialflöden mellan leverantör och kund vilket kan ställa till 

efterfrågan och öka dess variation. Dessa efterfrågevariationer är självgenererade då 

företaget arbetar med olika optimeringsmetoder för att göra kvantiteterna så 

ekonomiskt fördelaktiga som möjligt utefter rådande förutsättningar. Variationen 

förstärks även eftersom planeringssystemet inte bara vill svara upp mot den eventuellt 

ökade efterfrågan utan kommer också vilja öka lagrets storlek. Även säkerhetslagret 

kommer eventuellt vilja öka sin kvantitet vilket ger ännu ett påslag till variationen 

(Mattsson, 2007). 

3.3.6 Orderstorlek 

Ett företags användning av varierande orderstorlekar är kanske det beteende som 

bidrar allra mest till ökad variation i efterfrågan. Jonsson & Mattsson (2005a) nämner 

flera anledningar till varför en ökad orderstorlek sker från ett företag. Ett vanligt 

exempel är Bullwhip-effekten som uppstår i verksamheter med många mellanhänder 

eller som använder sig av en hierarkisk struktur med lokala, regionala och centrala 

lager. Effekten beror i stor utsträckning på de slumpvariationer som uppstår i 
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kombination med stora orderkvantiteter och gör att en liten svängning från slutkunden 

kan i slutändan resultera i en stor svängning uppströms i kedjan (Jonsson & Mattsson, 

2005a). 

 

Figur 11 - Bullwhip-effekt 

3.4 Dimensioneringsmetoder för säkerhetslager 

Inom materialplanering kan aldrig tillgångar och behov helt synkroniseras och det 

finns en rad olika typer av osäkerheter. Tidsdimensionen är den dimension som är 

svårast att arbeta med på grund av svårigheten att samordna inleveranser av material 

med utleveranser som förorsakas av de behov som uppkommer. I materialflödet 

förekommer även olika former av osäkerheter varav de flesta grundas i kvantitets- och 

tidsosäkerheter. För att hantera dessa osäkerheter finns ett antal olika åtgärder som kan 

vidtas, och i första hand innebär det en implementering av säkerhetslager eller 

säkerhetstider (Mattsson, 2002).  

3.4.1 Osäkerhet och servicegrad 

För att dimensionera ett säkerhetslager finns det ett flertal aspekter att ta hänsyn till, 

osäkerheten i framtida behov, osäkerheten i de tillgångar som finns och önskad 

servicenivå. 

Osäkerhet i framtida behov beror främst på kvantitetsosäkerheter då det är svårt att 

förutse vilka kvantiteter som kommer att förbrukas och efterfrågas i framtiden. På 

produktnivå innebär detta att det är svårt och dimensionera både artikelvolymen samt 

fördelningen av olika varianter inom en produktfamilj.  

Osäkerheten i nuvarande tillgångar beror däremot främst på felaktigheter i 

lagersaldon, kasserade kvantiteter som inte uppfyller de kvalitetskrav som finns samt 

att leverantörerna felberäknar sina orderkvantiteter (Mattsson, 2002).  

Servicenivå är ett av de viktigaste nyckeltalen att ta hänsyn till för att hantera lager och 

det finns ett antal olika metoder för att uppnå en hög servicegrad. I rapporten av 

Mattsson (2011a) dras slutsatsen att val av dimensioneringsmetod och val av mått på 

leveransförmåga kommer vara avgörande för vilken servicenivå som uppnås och 

vilken kapitalbindning den ger upphov till. 

Mattsson (2003) belyser även vikten av att återkoppla det dimensionerade värdet emot 

den servicenivån som uppnås i praktiken då den erhållna servicenivån kan variera över 

tid och dess medelvärde kan avvika från det dimensionerade värdet. 
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Orderradsservice är ett av de enklaste sätten att mäta servicenivån och metoden lämpar 

sig bäst när delleveranser av fulla orderrader accepteras men inte delkvantiteter av 

enskilda orderrader. Metoden tar alltså inte hänsyn till om delar av ordern inte kunde 

levereras (Jonsson & Mattsson, 2005b). 68 procent av de svenska företagen använder 

sig av orderradsservice och metoden är därmed den mest förekommande metoden för 

att mäta servicenivå (Forslund & Jonsson, 2007).  

                 
                                                       

                       
 

Efterfrågeservice innebär den andel av den totala efterfrågan som kunnat levereras 

direkt från lager. Metoden liknar till viss del orderradsservice och kan användas vid 

leveranser där det inte förekommer order som är kopplade till leveranser (Mattsson, 

2011b). 

                  
                               

                    
 

3.4.2 Dimensioneringsmetoder 

S-A Mattsson (2011b) delar upp dimensioneringsmetoder i fyra olika kategorier som 

både presenteras i litteratur och som används praktiskt av verksamheter. Vid 

dimensionering av säkerhetslager är det viktigt att ”dimensionera säkerhetslager på ett 

sådant sätt att den resursförbrukning som kapitalbindningen innebär står i rimlig 

proportion till de värden som en högre leveransförmåga innebär” (Mattsson, 2011b). 

Därför är det av högsta prioritet att förstå begreppen leveransförmåga och servicenivå 

samt att skatta denna förmåga givet viss dimensionering av säkerhetslagernivå eller 

säkerhetstid (Jonsson & Mattsson, 2005a). 

3.4.2.1 Bedömningsmetoder 

Denna metod utgår helt från erfarenhetsmässiga och intuitiva grunder. Alltså görs inga 

beräkningar för att dimensionera säkerhetslagret utan behovet för säkerhetslagret 

bestäms utav involverade personer (Mattsson, 2011b). 

3.4.2.2 Proportionalitetsmetoder 

S-A Mattson (2011b) skriver att den enklaste metoden och även den mest använda i 

praktiken är att beräkna säkerhetslagret utefter ett antal dagars medelefterfrågan.  

En beräkningsmodell som till stor del liknar den enklaste varianten av modeller som 

enbart tar hänsyn till antal dagars efterfrågan är proportionalitetsmetoder som utgår 

från ledtiden och medelefterfrågan. Valet av hur stor del av ledtiden som ska räknas på 

bestäms av företaget utefter egen erfarenhet och kan uttryckas som;  

SL=Procentsats · Ledtidens längd i dagar · Medelefterfrågan/dag 

Säkerhetslagret uppdateras i takt med kontroller för ökad eller minskad ledtid och 

efterfrågan. Metoden tar dock inte hänsyn till prognosfel eller framtida variationer och 
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det behövs därför en grad av erfarenhetsmässiga bedömningar för att göra denna 

metod användbar (Mattsson, 2011b). 

3.4.2.3 Statistiska metoder 

Tredje kategorin kallas för statistiska metoder och grundas på att efterfrågan följer en 

viss statistisk fördelning som beskriver efterfrågevariationen. De två dominerande 

statistiska metoderna som används Serv1 och Serv2, mer igenkända som cykel- och 

fyllnadsgradsservice, utgår efter en önskad servicenivå (Mattsson, 2011b). Dessa 

metoder anser Jonsson & Mattsson (2005a) är de mest korrekta tillvägagångssätt för 

att dimensionera ett säkerhetslager.  

Cykelservice 

Cykelservice (Serv1) definieras som ”sannolikheten att brist inte uppstår under en 

lagercykel” (Mattsson, 2014). Genom att bestämma en önskad servicenivå räknas en 

säkerhetsfaktor ut genom en normalförfördelningsfunktion (se bilaga 3). Därefter kan 

Serv1 beräknas enligt följande formel (Jonsson & Mattsson 2005a);   

          

SL = Säkerhetslager 

k  = säkerhetsfaktorn 

   = standardavvikelsen under ledtid 

Fyllnadsgradservice 

Fyllnadsgradsservice är ett mått på andel av efterfrågan som kan tillfredsställas direkt 

från lager. Serv2 skiljer sig i det avseende att i denna metod involveras även 

orderkvantiteten. I likhet med cykelservice används även här standardavvikelsen 

multiplicerat med en säkerhetsfaktor, men med ett annat räknesätt för att beräkna 

säkerhetsfaktorn.  

  
             

 
 

      = önskad servicenivå 
Q  = orderkvantiteten i medeltal 

   = standardavvikelsen under ledtid 

Värdet av X förs in i servicefunktionen (Se bilaga 4). Därefter används samma modell 

som i cykelservice med den nya säkerhetsfaktorn (Jonsson & Mattsson, 2005a). 

3.5 Materialstyrningsmetoder 

En konkurrenskraftig leveransförmåga är idag något som krävs för att driva större 

verksamheter med framgång. För verksamheter som levererar från lager innebär det att 

uppnå en servicenivå som uppfyller marknadens krav och för att uppnå denna måste 

ett säkerhetslager dimensioneras. Det görs fördelaktigt genom ett antal olika 
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materialstyrningsmetoder som underlättar vid beslut av tidpunkt för beställning och 

kvantitet-dimensionering (Mattsson, 2002). 

I en artikel från Stig-Arne Mattsson & Patrik Jonsson (2005b) finns en studie 

presenterad från 1989 av Cerveny och Scott som behandlade sex olika branscher i 

USA där resultatet visade att 60 procent av företagen använde sig av 

materialbehovsplanering. Vidare kan en tabell presenteras kring i vilken utsträckning 

de olika styrningsmetoderna har används bland företag i Sverige från 1993 till 2005;  

 

Figur 12 - Redovisning kring användningen av olika metoder hos företag
1 

Vad som framgår är tydligt att beställningspunktssystem och materialbehovsplanering 

har varit de överlägset mest använda metoderna under alla de år som redovisas 

(Jonsson & Mattsson, 2005b). 

Kapitlet kommer att behandla styrningsmetoderna beställningspunktssystem, 

periodbeställningssystem, täcktidsplanering, materialbehovsplanering och 

direktavropsmetoder då dessa anses som de mest förekommande. 

Direktavropsmetoder är en generell benämning på metoder som kännetecknas av ett 

dragande produktionsflöde, och innefattas av den mer kända benämningen och 

metoden Kanban som har använts istället (Jonsson & Mattsson, 2005b). 

3.5.1 Beställningspunktssystem  

Ett beställningspunktssystem är det vanligaste systemet för att fastställa när en 

beställning ska ske och bygger på en jämförelse mellan de kvantiteter som finns i lager 

och en bestämd beställningspunkt. När lagernivån når under beställningspunkten 

skickas en beordring för återfyllnad av lagret. Systemet samarbetar alltså med 

anskaffnings- eller en tillverkningsprocess som nu på signal från 

beställningspunktssystemet börjar beställa eller tillverka mer artiklar tills önskad 

lagernivå uppfylls igen. Den beställda kvantiteten är fast och beräknas utifrån 

företagets förutsättningar (Jonsson & Mattsson, 2005a). 

Beställningspunkten vid signalen motsvarar den förväntade förbrukningen under 

återanskaffningstiden samt eventuell återfyllnad av det säkerhetslager som 

dimensionerats (Mattsson, 2002). 

                                                 
1
 Siffrorna är i procent 
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Figur 13 – Beställningspunktssystem 

           

BP= Beställningspunkt 

SL = Säkerhetslager 

E = Efterfråga 

LT= Ledtid 

Vidare finns det två huvud-varianter av beställningspunktssystem som uppdagas 

beroende på när jämförelse mellan beställningspunkt och lagersaldo sker. Första 

systemet utgår ifrån kontinuerlig jämförelse mellan beställningspunkt och lagersaldo 

medan det andra systemet enbart jämför dessa vid givna intervall.  

Ur ett teoretiskt perspektiv motsvarar det första systemet den ursprungliga 

beställningspunkts-metodiken, medan det andra intervallbaserade systemet har en mer 

praktiskt tillämpning där jämförelserna istället utförs i samband med varje transaktion 

som innebär en lagerminskning. Skulle beställningspunkten då underskridas skapas 

genast ett nytt orderförslag, och om inte vidtas heller inga åtgärder.  Följande 

beslutsregel kan då tillämpas enligt Mattsson (2002);  

”Planera in en ny order om det redovisade lagersaldot plus eventuella planerade 

inleveranser underskrider beställningspunkten. Sätt leveranstidpunkten till dagens 

datum plus artikelns ledtid.” 

Periodinspektionssystemet används fördelaktigt vid inplanering av nya order då det 

kan göras som en samlad arbetsinsats för ett större antal artiklar på samma gång, och 

effektiviserar på så sätt den administrativa behandlingen. Det finns även möjlighet till 

att minska sina ordersärkostnader och transportkostnader via 

periodinspektionssystemet då det möjliggör sambeordring av artiklar till samma 

leverantör i helt annan utsträckning jämfört med andra system.  

Periodinspektionssystemet medför även ett par nackdelar då inspektionsintervallet blir 

en del av den osäkra tid som säkerhetslagret är beroende av för att uppnå en önskad 

servicenivå. Detta medför att säkerhetslagret i regel behöver hållas högre än vid 

användning av transaktionsvisa jämförelser (Mattsson, 2002). 
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3.5.2 Periodbeställningssystem 

Om ett beställningspunktssystem använder sig av varierande intervall med fasta 

kvantiteter utgår periodbeställningssystemet ut på det helt motsatta; att istället hålla 

intervallen fasta och låta kvantiteterna variera där dessa motsvarar den förbrukning 

som förekommit under leveransintervallet. Systemet har ingen kvantitets-begränsning 

och företaget kan nu beställa ett större antal eller alla artiklar som behövs (Mattsson, 

2002).   

Vid ett periodbeställningssystem sätts en återfyllnadsnivå som indikerar till vilken 

nivå lagret ska fyllas upp till vid varje tillfälle. Denna beräknas som summan av 

förväntat förbrukning under ledtiden och lagerpåfyllnadsintervallet plus ett 

säkerhetslager. Längden på lagerpåfyllnadsintervallet anpassas i möjligaste mån att 

orderkvantiteterna i medeltal motsvarar en ekonomisk orderkvantitet (Mattsson, 2002).

 

Figur 14 – Periodbeställningssystem 

3.5.3 Täcktidsplanering 

Täcktidsplanering skiljer sig markant mot andra materialstyrningsmetoder i det 

avseende att metoden har sitt största fokus på tid istället för kvantiteter. Metoden beter 

sig i grunden på liknande sätt som ett beställningspunktssystem där 

beställningspunkten dimensioneras exklusive säkerhetslagret som beräknas täcka upp 

för de behov som uppkommer under anskaffningstiden. Andra metoder uttrycker här 

den aktuella behovstäckningen som en kvantitet, medan täcktidsplaneringen istället 

dimensionerar behovstäckningen i tid. Med täcktid menas den tid som tillgängligt 

lager samt planerade inleveranser förväntas räcka och precis som för ett 

beställningspunktssystem kan en förväntad efterfrågan tas fram, men nu med hänsyn 

till tid. Det innebär vidare att dimensioneringen för förväntad efterfrågan tar sin grund 

i förbrukningsstatistik, prognoser och eventuellt summerande bruttobehov. På samma 

sätt kan även en säkerhetstid användas för att gardera sig mot osäkerheter och 

variationer i efterfrågan. En säkerhetstid är alltså ur ett beställningspunktssystems 

perspektiv sett samma sak som säkerhetslager dividerat med efterfrågan per tidsenhet. 

Vid täcktidsplanering finns följande beslutsregel definierad enligt Mattsson (2002);  

”Planera in en ny order om täcktiden minus säkerhetstiden är mindre än 

återanskaffningstiden. Sätt leveranstidpunkten till dagens datum plus täcktiden och 

beordringstidpunkten till leveranstidpunkten minus artikelns ledtid.” 
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3.5.4 Materialbehovsplanering 

Materialbehovsplanering, även kallat MRP (Material Requirements Planning) är en 

materialstyrningsmetod vars grundidé är att beräkna fram lämpliga tidpunkter för nya 

inleveranser. Detta görs fördelaktigt genom en tabell där lämpliga variabler används 

och enkelt visualiserar periodvis hur situationen ser ut i lagret. Tabellen tar bland 

annat hänsyn till prognos, behov och inleveranser. Utifrån detta kan sedan en 

beräkning göras för att se när i tiden en materialbrist kommer att uppstå. Då läggs en 

order in vars kvantitet kan dimensioneras som såväl fasta, halvfasta som varierande.  

 

Figur 15 – Materialbehovsplanering 

För dimensionering mot osäkerhet och variation kan både säkerhetslager och 

säkerhetstid användas. Vid säkerhetslager reduceras ingående tillgångar i lager med en 

vald säkerhetslagerkvantitet innan beräkning av nettobehov påbörjas. Vid säkerhetstid 

adderas vald tid ihop med den behovstidpunkt som beräknats fram och denna totala tid 

blir där ny beställning sker. Enligt Mattsson (2002) bör följande beslutsregel 

appliceras; 

”Planera in en ny order för inleverans vid första nettobehov. Beräkna 

beordringstidpunkt som leveranstidpunkten minskad med artikelns ledtid.” 

3.5.5 Kanban 

Kanban skiljer sig avsevärt emot andra materialstyrningsmetoder i det avseende att 

systemet direkt initierar till tillverkning då materialbrist uppstår. En signal skickas 

omgående för start av tillverkning och/eller leverans från ett materialförsörjande 

företag eller från annan instans inom företaget (Jonsson & Mattsson, 2005a). 

Metoden används fördelaktigt då artiklarna har en relativt kort ledtid. För att kunna 

förse det uppstådda behovet omedelbart behövs en direkt initiering som är helt 

beroende av hur lagerbuffertar används för att förutse materialbristen. Metoden 

använder sig alltså inte, till skillnad från övriga materialstyrningsmetoder, av planering 

för att lägga en order utan beordring sker direkt från förbrukande till försörjande 

företag. Kanban-metodiken går ut på att ett antal kanbankort skickas ut i omlopp och 

två regler måste följas för att metodiken ska vara fungerande (Jonsson & Mattsson, 

2005a);  

- Alla fulla lastbärare måste innehålla en fördefinierad standardkvantitet som 

finns angivet på kanbankortet 
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- Alla lastbärare som bär material måste också innehålla ett kanbankort. 

 

Med hjälp av dessa regler kan mängden material kontrolleras både i produktion, lager 

och under transport (Jonsson & Mattsson, 2005a). Enligt Mattsson (2002) definieras 

beslutsregeln om Kanban enligt följande; 

”När en lastbärare blir tom på en förbrukande enhet frigörs ett kanbankort. Detta kort 

skickas till den försörjande enheten som via kortet auktoriseras att börja tillverka 

motsvarande den kvantitet som ryms i en standardlastbärare och/eller auktoriseras att 

transportera en full standardlastbärare till den förbrukande enheten. Lastbäraren 

förser med det erhållna kortet”
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4 Resultat & analys – Frågeställning 1 

I detta kapitel presenteras examenarbetets teoretiska resultat med studiens egen 

analys. Kapitlet svarar på examenarbetets första frågeställning, vilka faktorer som 

påverkar dimensionering av säkerhetslager samt de faktorer som påverkar optimering 

av materialstyrningsmetod. 

Utifrån den teori som presenterats i kapitel 3 kan de faktorer som påverkar 

dimensionering av säkerhetslagret och optimering av materialstyrningsmetod 

identifieras. De områden som påverkar är följande; 

- Hantering av variation 

- Val av dimensioneringsmetod 

- Val av materialstyrningsmetod 

I kommande kapitel kommer dessa tre områden gås igenom i detalj där det presenteras 

hur verksamheter bör arbeta med dessa, i vilken utsträckning dem påverkar och vilka 

positiva och negativa effekter dem har på säkerhetslagret och dess 

materialstyrningsmetod.  

4.1 Hantering av variation 

Enligt den teori som presenteras under kapitel 3.3 – Efterfrågevariationer är den 

vanligaste orsaken till hög variation självgenererad genom de beteenden, arbetssätt och 

rutiner som finns, vilket också visualiseras i figur 7. Variationens påverkan på en 

verksamhets säkerhetslager och dess materialstyrningsmetod kan därmed variera 

beroende på hur väl verksamheten kan hantera eller helt undvika de självgenererade 

variationerna.  

För att enklare gå vidare med variationens påverkan väljer författarna att bryta ner de 

påverkande faktorerna i två kategorier; interna faktorer och externa faktorer. 

Under de interna faktorerna ingår allt som sker inom företaget och dess närliggande 

försörjningskedjor. Den störst påverkande faktorn internt anses vara det fenomen som 

nämns i kapitel 3.3.6, bullwhip-effekten. Fenomenet är självförvållat och för att 

bemöta det krävs enligt Jonsson & Mattsson (2005a) erfarenhet och en förmåga till att 

förutse framtida efterfrågan. Diverse bedömnings- och beräkningsmetoder kan tas till 

hjälp för att ställa en kvalificerad framtidsprognos och tillsammans med rätt 

kompentens som läser av och tolkar metoderna kan bullwhip-effekten minska och 

därmed dämpa variationen (Jonsson & Mattsson, 2005a). 

Nästa interna faktor som påverkar variationen är tid. Tiden påverkar i det avseende att 

hänsyn måste tas till de tidsfördröjningar som finns i en försörjningskedja samt se över 

de varierande leveranstider som finns. Tidsfördröjningarna nämns under kapitel 3.3.3 

och kan hanteras bäst genom ökad administrativ kommunikation i försörjningskedjan 

tillsammans med intern erfarenhet för att förutse framtida efterfrågan (Jonsson & 

Mattsson, 2005a). Gällande varierande leveranstider har Mattsson (2010) gjort en 
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undersökning gällande leveranstidsvariationer och dess påverkan på säkerhetslagret 

där han kommit fram till följande slutsatser;  

- För artiklar med hög och jämn efterfrågan påverkas säkerhetslagret avsevärt av 

leveranstidsvariation före order, speciellt vid korta leveranstider.  

- För artiklar med hög och jämn efterfrågan är det en fördel att alltid välja den 

förväntande leveranstiden även om leverantören skulle erbjuda en kortare 

leveranstid med tanke på säkerhetslagrets storlek.  

- Vid långa leveranstider och låg efterfråge/förbrukningsfrekvens påverkas 

säkerhetslagret endast marginellt av leveranstidsvariation.  

Under de externa faktorerna ingår de utomstående element som en verksamhet inte rår 

för, så som säsongsvariationer, kundbeteenden och kampanjer. För att upptäcka dessa 

variationer i tid anser författarna att företag ständigt bör analysera marknaden för att 

hitta mönster, beteenden och andra signaler som kan ge en hint om vart marknaden är 

på väg. Det gäller alltså försöka förutspå ett framtida läge och sedan anpassa 

tillverkningen och säkerhetslagret därefter för att undvika onödigt hög kapitalbindning 

Mattsson (2010).  

Författarna anser vidare att företag bäst undviker stora säsongs- och trendvariationer 

genom kompetens, erfarenhet samt med arbete kring de bedömningsmetoder som finns 

för att förutspå kommande variationer. Företag bör även se över tidigare års 

försäljningshistorik för att hitta säsongsmönster och därigenom förbereda 

säkerhetslagret för en liknande situation när samma period kommer tillbaka. Via 

kommunikation med kund kan kampanjers påverkan till variation undvikas då 

företaget blir informerade om detta i förtid och kan då förbereda sig på en efterfråge-

ökning. Kampanjer ses av författarna som den enklaste variationen att hantera då 

denna till skillnad från många andra variationsfaktorer är gjord medvetet. Företaget 

kan då vid god hantering rent av dra fördel av variationen genom att dem ökar sin 

försäljning och inkomst. 

Sammanfattningsvis kan variationer i tillverkande företag ses som en stor påverkande 

faktor till dimensionering av säkerhetslager men kan minskas avsevärt vid rätt 

åtgärder. Enligt författarna kan både de inre och yttre faktorerna som påverkar 

variationen kontrolleras genom kompetens, erfarenhet, kontinuerligt motverkande 

arbete och diverse bedömnings- och beräkningsmetoder. 

4.2 Val av dimensioneringsmetod 

Jonsson & Mattsson (2005a) beskriver tre olika kategorier av dimensioneringsmetoder 

som författarna nedan har gjort en fördjupning och egen analys utifrån den teori som 

presenteras i kapitel 3.4.2. 

Bedömningsmetoder 

Jonsson & Mattson (2005a) skriver att manuell dimensionering är både arbetskrävande 

och irrationell att korrigera volymen på säkerhetslagret utefter förändringar i till 

exempel efterfrågevariationen. Däremot kan verksamheten göra en egen bedömning 



 Resultat & analys – Frågeställning 1  

30 

 

om vikten av kapitalbildning kontra bristkostnad och servicenivå (Jonsson & 

Mattsson, 2005a).  

Författarna anser att verksamheter med ett fåtal artiklar och låg efterfrågevariation kan 

använda sig av bedömningsmetoden eftersom det blir resurskrävande att göra en 

bedömning för varje artikel om produktsortimentet är stort samt att korrigera sig efter 

svängningar i efterfrågan vilket även beskrivs av Jonsson & Mattsson (2005a). 

Däremot är metoden lätt att använda sig av och kan underlätta för mindre 

verksamheter att enkelt dimensionera artiklarnas säkerhetslager.  

Proportionalitetsmetoder 

Denna metod är en blandning av beräkningar och bedömningar. De två varianterna 

som nämns i kapitel 3.4.2 dimensionerar säkerhetslager utefter ett bedömt antal dagars 

medelefterfrågan och medelefterfrågan under en del av ledtiden.  

Detta medför att artiklar med hög efterfrågan har ett större säkerhetslager och därmed 

högre efterfrågeservice. Kapitalbildningen stiger i takt med att säkerhetslagret blir 

större, däremot brukar artiklar med hög efterfrågan även tillhöra kategorin 

lågvärdesartiklar och därför påverkas inte de artiklarna av hög kapitalbildning jämfört 

med artiklar med mindre efterfrågan som brukar ha ett högre värde (Mattsson, 2011b). 

Metoderna kan inte kopplas till en specifik servicegrad utan det är bedömningen av 

antal dagars medelefterfrågan eller procentsatsen av ledtiden som kan höja eller sänka 

servicegraden men inte bestämmas konkret. Metoderna tar heller ingen hänsyn till 

efterfrågans variation Två artiklar med lika hög efterfrågan men olika stora 

svängningar i sin efterfrågan dimensioneras med samma kvantitet, däremot kan olika 

artiklar ha olika stor procentsats av ledtidens medelefterfrågan eller ett större antal 

dagars medelefterfrågan vilket kan hantera detta (Jonsson & Mattsson, 2005a). 

Författarna anser att proportionalitetsmetoder är ett bättre tillvägagångssätt än 

bedömningsmetoder eftersom säkerhetslagret för de enskilda artiklarna kan justeras 

utefter en höjning eller sänkning av efterfrågan automatiskt. Problematiken ligger 

däremot i att metoden inte har en konkret utsatt servicenivå och inte tar bristkostnad i 

beaktning utan detta bestäms utefter egen bedömning som i sin tur exempelvis kan öka 

kvantiteten i säkerhetslagret efter fler dagars medelefterfrågan.  

Statistiska metoder 

Jonsson & Mattsson (2005a) anser att de statistiska metoderna som utgår efter 

servicenivå och efterfrågevariationer är det mest lämpliga valet av 

säkerhetslagerdimensionering då säkerhetslagret dimensioneras utefter kopplingen 

mellan bristkostnader, kapitalbildning och servicegrad. Metoden kan användas på flera 

artikelgrupper och kan dimensioneras utefter enskild önskad servicenivå (Jonsson & 

Mattsson, 2005a). 

Cykelservicemetoden är den metod som är enklare att använda då den utgår efter färre 

variabler, däremot bidrar detta till några nackdelar jämfört med fyllnadsgradservice. 

Till motsatts av Serv2 tar inte Serv1 hänsyn till orderkvantiteten vid inleverans och 
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därmed inte till antalet bristtillfällen. Olika artiklar med samma servicenivå har olika 

lageromsättningshastigheter och lagerstyrningskostnader vilket gör att olika nivåer på 

servicegraden ger olika resultat beroende på sambandet mellan orderkvantitet och 

efterfrågevariation under ledtid. Med detta i åtanke kan fyllnadsgradservice vara ett 

bättre alternativ (Mattsson, 2011b). 

Författarna anser precis som Jonsson & Mattsson (2005a) att de statistiska metoderna 

är mest lämpliga då de konkret hanterar både önskad servicenivå och 

efterfrågevariation som är två av de största faktorerna som ligger till grund till varför 

ett säkerhetslager behövs. Metoden kräver inga manuella resurser då säkerhetslagret 

kan justeras automatiskt utefter en formel och endast önskad servicenivå på olika 

artikelgrupper behövs sättas manuellt. Däremot är statistiska metoder mer komplicerat 

och kräver fler nyckeltal än föregående metoder vilket kan försvåra dimensioneringen 

av säkerhetslagret.  

4.3 Val av materialstyrningsmetod 

I litteraturstudien hämtades information in om de materialstyrningsmetoder som enligt 

en undersökning var de mest återkommande i Sverige. Beställningspunktsystem, 

periodbeställningssystem, täcktidsplanering, materialbehovsplanering och kanban är 

de fem mest vanliga metoderna i svenska industriföretag (Jonsson & Mattsson, 2005b) 

och kommer att stå till grund till undersökningen kring materialstyrning. Dessa 

metoder är beskrivna i kapitel 3.5.  

Beställningspunktssystem 

Metoden utgår från förväntad förbrukning under ledtid för anskaffning samt ett 

säkerhetslager som garderar sig mot eventuella svängningar i efterfrågan (Jonsson & 

Mattsson, 2005a). 

Som det nämns i det teoretiska ramverket, kapitel 3.5.1, finns det två huvudvarianter 

av beställningspunktssystem. Det första systemet utgår från kontinuerlig 

avrapportering från varje transaktion från säkerhetslagret, alltså att en signal för 

beställning skickas när lagret har nått beställningspunkten. Från ett teoretiskt 

perspektiv motsvarar det första systemet den ursprungliga 

beställningspunktsmetodiken, medan det andra intervallbaserade systemet har en mer 

praktiskt tillämpning där jämförelserna istället utförs i samband med varje transaktion 

som innebär en lagerminskning. Skulle beställningspunkten då underskridas skapas 

genast ett nytt orderförslag, och om inte vidtas heller inga åtgärder (Mattsson, 2002).  

Periodinspektionssystemet används fördelaktigt vid inplanering av nya order då det 

kan göras som en samlad arbetsinsats för ett större antal artiklar på samma gång, och 

effektiviserar på så sätt den administrativa behandlingen. Det finns även möjlighet till 

att minska sina ordersärkostnader och transportkostnader via 

periodinspektionssystemet då det möjliggör sambeordring av artiklar till samma 

leverantör i helt annan utsträckning jämfört med andra system, däremot kan det bidra 

till att det uppstår brist i lagret om inte ordern läggs i tid. (Mattsson, 2002).  
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Periodinspektionssystemet medför även ett par nackdelar då inspektionsintervallet blir 

en del av den osäkra tid som säkerhetslagret är beroende av för att uppnå en önskad 

servicenivå. Detta medför att säkerhetslagret i regel behöver hållas högre än vid 

användning av transaktionsvisa jämförelser (Mattsson, 2002). 

Författarna anser att metoden passar artiklar som följer en väl uträknad prognos eller 

om bruttobehovet är känt, men också om artikeln har en låg variation i efterfrågan 

eftersom eventuella förhöjningar i efterfrågan under ledtiden bidrar till att det kan 

uppstå brist om inte säkerhetslagret är stort nog för att hantera denna svängning. 

Orderkvantiteten är fast och kan vara en fördel om EOK uppnås, däremot kan det bidra 

till högre sammanlagda ordersärkostnader ifall det inte finns kapacitet nog i lagret för 

att beställa en högre kvantitet som behövs för att uppfylla EOK.  

Periodbeställningssystem 

I kapitel 3.5 beskrivs den stora skillnaden mellan periodbeställningssystem och 

beställningspunktssystem vilket är att periodbeställningssystem utgår från att 

inleveransen sker under ett fast schema samt att kvantiteterna varierar. Detta kan i 

många sammanhang vara en fördel, som till exempel när ett flertal artiklar införskaffas 

från samma leverantör vid samma tillfälle vilket minskar den sammanlagda 

ordersärkostnaderna samt transportkostnaderna. Reducerade ordersärkostnader kan 

även bidra till minskad kapitalbildning och ökad flexibilitet genom frekventare 

leveranser. Även de administrativa kostnaderna kan minskas genom att rapportera till 

försörjande enhet hur mycket som förbrukats sedan föregående beordring, och 

levererar då denna mängd plus/minus de justeringar som genomförts i prognosen för 

behovet till kommande tidsenhet (Mattsson, 2002). 

Författarna anser att periodbeställningssystemet, till skillnad från periodinspektion i ett 

beställningspunktssystem, passar mindre företag bättre där inte resurser finns för att 

göra beställningar vid olika tillfällen. Det kan även vara en fördel att kvantiteten inte 

är fast som i ett beställningspunktssystem utan det finns möjlighet att kan anpassa sig 

bättre till en prognostiserad höjning av efterfrågan. Detta medför också en enkelhet då 

till exempel beställningar endast genomförs varje måndag. Däremot kan det bli större 

risk för att brist uppstår ifall efterfrågan höjs markant gentemot föregående vecka.  

Täcktidsplanering 

Täcktidsplanering är kopplat till beställningspunktssystem men uttrycker sig i tid 

istället för kvantitet (Mattsson, 2002). Och precis som beskrivet i kapitel 3.5 beräknas 

även en beställningspunkt som dimensionerats utefter de behov som uppkommer 

under anskaffningstiden. Mattsson skriver vidare att täcktidsplanering kräver nya 

beräkningar vid varje beställningstillfälle med utgång från prognos och reservationer.  

Författarna anser att företag som har artiklar med mindre variation i efterfrågan eller 

med säkra prognoser kan se täcktidsplanering som ett bra alternativ. Nackdelen 

jämfört med system som jobbar med redan förutbestämde kvantiteter utefter till 

exempel en återfyllnadsnivå är som Mattsson (2002) skriver att det behövs nya 

beräkningar för nya kvantiteter vid varje beställningstillfälle. Detta bidrar till högre 
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administrationskostnader eftersom mer resurser i form av personal och tid behövs för 

att göra dessa beräkningar och prognoser.  

Materialbehovsplanering (MRP) 

Denna metod bygger på att tidpunkter för inplanering av inleveranser bestäms utifrån 

när nettobehov av artiklar uppstår, alltså med andra ord när lagret blir negativt 

(Jonsson & Mattsson, 2005a). Materialbehovsplanering kan användas för att samordna 

fler artiklar från flera olika leverantörer. Nya order initieras av behov och inplanering 

av dessa artiklar sker från behovstidpunkter genom bakåtplanering. Metoden 

underlättar också omplanering vid nya behov som identifierats (Mattsson, 2002). 

Svagheterna med MRP vid härledda behovsartiklar minskar om den oberoende 

efterfrågan ökar och materialbehoven blir mer kontinuerlig och frekvent. Mattsson 

(2010) skriver att små orderstorlekar och korta genomloppstider gör MRP mer 

effektivt. Den bakomliggande teorin beskrivs i kapitel 3.5. 

Författarna anser att det som krävs för att arbeta med MRP är en bra prognos för att 

nettobehovet ska vara tillförlitligt, eftersom det är nettobehovet som styr planeringen 

till en början. Med ett nettobehov som är pålitligt bidrar med en bra planering på 

inleverans i rätt tid innan det sker en brist på lagret. Då MRP fungerar bättre vid känd 

efterfrågan (Mattsson, 2010) kan det vara mer fördelaktigt att använda denna metod i 

närhet med försäljning till kund, vid planering uppströms kan det vara mer sannolikt 

att verksamheter arbetar mer efter prognos och därför blir även svagheterna med MRP 

större.  

Kanban  

Som beskrivs i kapitel 3.5 så är en stor skillnad på kanban och övriga 

materialstyrningsmetoder att det inte krävs någon planering för att lägga en order av 

materialpåfyllning. Kanban-metoden utgår efter ett pullsystem då det är lastbäraren 

som skickar en signal uppströms att material behövs För att denna metod ska fungera 

bör ledtiden vara låg för effektiv materialpåfyllning. Även ordersärkostnaden bör vara 

låg eftersom orderkvantiteten är satt utefter storleken på lastbäraren (Mattsson, 2010).  

Författarna anser att kanban är ett särskilt bra alternativ för standardartiklar med kort 

ledtid. Då standardartiklar bör ha ett bra utvecklat, standardiserat arbete bör detta bidra 

med låg genomloppstid och därför passande för kanban. Verksamheter som använder 

sig av just-in-time kan se kanban som ett hjälpmedel då det bara produceras när det 

kräver påfyllnad av en artikel. Det kan även bidra till att spara in på administrativa 

kostnader då inga resurser krävs för planering. Däremot anser författarna om artiklarna 

har hög variation i efterfrågan och kräver stora orderkvantiteter kan andra 

materialstyrningsmetoder passa bättre. Det kan även behövas omstrukturering i 

produktionen för att lyckas få dessa kanban-kort i flöde. 
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5 Empiri 

I detta kapitel presenteras den insamlade empirin från den fallstudie som genomförts 

på Emballator Ulricehamns Bleck AB. Kapitlet redovisar de undersökningarna som 

skett på fallföretagets säkerhetslager samt dess närliggande områden. Situationen 

beskrivs för att ge läsaren en klarare bild av de förutsättningar som råder för 

fallföretaget och studiens andra frågeställning.  

5.1 Verksamhetsbeskrivning 

Företaget har sedan 1950-talet producerat olika modeller av plåtförpackningar som 

används inom färg-, kemi- och matindustrin. Koncernen ägs av Herenco och har idag 

tio företag inom Emballatorgruppen som finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland 

och Storbritannien. Emballator i Ulricehamn förser kunder i Norden, Baltikum, 

Ryssland och norra delen av Europa med plåtförpackningar. Sortimentet består av 

både standardartiklar och kundutvecklade speciallösningar. Emballator Ulricehamn 

Bleck AB har runt 150 anställda omsätter cirka 480 miljoner kronor per år. 

Fallföretagets målkriterie för denna studie är en sänkning av kapitalbildningen på 10 

% inom de områden som studien berör.  

Emballator Ulricehamns Bleck AB kommer nedan att nämnas som Emballator och ska 

inte kopplas ihop med andra företag inom Emballatorgruppen. 

5.2 Artiklar 

I fallstudien studerades Emballators säkerhetslager samt närliggande processer. I 

samarbete med en logistikutvecklare samt produktionschefen på företaget avgränsades 

studien till att inrikta sig på tre standardartiklar i sortimentet. Dessa artiklar är 

bottenkomponenten till plåtförpackningarna. Valet föll på dessa tre artiklar då de 

förser att stort antal produkter och anses vara de artiklar som är i stort behov av 

logistisk förbättring. Dessa tre artiklar är jämlika då de har snarlika processteg men 

diameter och tjocklek varierar. I studien kommer dessa artiklar benämnas artikel 1
2
, 2

3
 

och 3
4
. En översiktlig, avgränsad flödeskarta som innefattar de steg som berör 

materialplaneringsmetod samt optimering av säkerhetslager för dessa tre artiklar 

illustreras i figur 16.  

Figur 16 – Flödeskarta 
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1. I råmateriallagret finns bleckplåt på rullar. Beroende på vilken dimension på 

bottenplåten väljs en rulle som optimalt kan beskära dessa med minst möjligt spill.  

2. Första processen innebär lackering av plåten. Färg och/eller ytbehandling sprutas på 

plåten.  

3. Plåten behöver åtta timmars torktid och inväntar nästa steg i processen. 

4. I steg fyra sker den andra processen där plåten klipps till utefter diameter på 

bottenkomponenten.  

5. Här ligger huvudpunkten för studiens ena del, alltså säkerhetslagret för artiklarna. 

Artiklarna går sedan vidare ut i produktion och hamnar tillslut på färdigvarulagret och 

transport till kund. 

Artiklarna är kopplade till en härledd efterfrågan, alltså att artiklarnas efterfrågan beror 

på ett behov från en annan produkt (Jonsson & Mattsson, 2005a). I detta fall är 

plåtbottnarna endast en komponent till plåtförpackningar och medför att efterfrågan på 

artiklarna styrs internt. Ledtiden som tagits fram på dessa artiklar tillsammans med 

logistikutvecklaren på Emballator är satt till 5 arbetsdagar. Då dessa tre artiklar 

försörjer ett stort antal olika produkter beräknas efterfrågan utefter artiklarnas 

förbrukning då det krävs ett omfattande arbete för att sammanställa efterfrågan på alla 

de produkter som använder dessa bottenkomponenter. Logistikutvecklaren samt 

produktionschefen uppfattade dessa tre artiklar som starkt säsongsbetonade men ingen 

beräkning för dessa svängningar fanns i nuläget utan har endast uppskattats. 

Författarna har därför beräknat säsongsindex för de tre artiklarna på tre års 

förbrukning. 

Tabell 5 - Historisk efterfrågan
5
 

Artikel 1 2 3 

Efterfrågan (styck) 2012 657 000 2 433 000 2 974 000 

Efterfrågan (styck) 2013 704 000 2 386 000 3 186 000 

Efterfrågan (styck) 2014 763 000 2 420 000 3 276 000 

5.3 Lager 

Emballator utlovar högst fem dagars ledtid till kund från lagd order. Detta har medfört 

att säkerhetslagernivåerna har satts med god marginal då det inte är accepterat att det 

sker brist i lagret eftersom det kan bidra till att kunden inte får sin beställning i tid. 

Servicenivån i artikellagret är därefter satt till 99 % då det ibland uppstår 

produktionsfel, däremot är det inte acceptabelt att brist sker bland artiklar i lager. 

Lagret till dessa artiklar är placerat efter två värdeadderande processer (se figur 16).  

I nuläget är säkerhetslagret för de tre artiklarna dimensionerade enligt tabell 6. 

Tabell 6 - Säkerhetslager i nuläget 

Artikel  1 2 3 

Säkerhetslager (styck) 75 900 132 825 132 825 

                                                 
5
 Avrundat till närmaste tusental 
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5.4 Materialstyrning 

Emballator har två planerare som är kopplade till dessa artiklar. En planerare har 

ansvaret för leveransen till kund samt produktionsplanering från artiklarnas lager och 

den andra planeraren sköter försörjningen från råmateriallagret tillartikellagret. 

Planeraren som har ansvar för flödet mellan bottenkomponentens säkerhetslager till 

slutkund använder MRP för att styra och planera flödet på artiklarna. Produktionen 

från råmateriallagret till de tre artiklarnas lager finns uppströms i flödet och anses inte 

kunna planeras utifrån faktisk efterfrågan och därför endast planeras utifrån prognos. 

Denna prognos utgår endast efter historisk efterfrågan då prognostisering för 

kommande behov anses för resurskrävande och svårbedömd för att vara ekonomiskt 

fördelaktigt. På grund av ställtider samkörs ibland vissa komponenter med behov av 

samma ytbehandling för att minska antalet omställningar till ny produkt i lackeringen. 

Detta bidrar till att försörjningen till lagret av de utvalda artiklarna är oregelbundet 

både i tid och kvantitet. Emballator producerar alltid artiklarna efter pallstorlek, dessa 

pallar har en volym på 3975 bottnar. 

I råmateriallagret finns det bleckplåt på rullar pch det uppstår i princip aldrig någon 

brist då lagerkvantiteten är hög. I de fall det sker brist finns det andra plåtrullar med 

annan dimension som kan användas till de tre utvalda artiklarna, däremot blir det mer 

spill eftersom rullarna inte är optimerade efter storleken på dessa bottnar.  

Som tidigare beskrivits sker leveransen av bottnar internt inom företaget vilket har 

medfört att företaget inte ansett det nödvändigt att beräkna exakta siffror på deras 

ordersärkostnad. I intervjuer med logistikutvecklaren framgick det att Emballator vet 

om att det finns ordersärkostnader men att det inte har skett några beräkningar på 

detta.  

Ordersärkostnaden betraktas som beroende av antalet beställningstillfällen och kan 

delas upp i fyra kostnadsgrupper (Jonsson & Mattsson, 2005a); 

 Omställnings- och nedtagningskostnader 

 Kostnader för kapacitetsförlust 

 Materialhanteringskostnader 

 Orderhanteringskostnader 

Den första punkten omfattar ställtider och ställkostnader, denna grupp kopplas ihop 

med de resurser som krävs för att lackera ny plåt samt klippning av denna plåt. 

Ställkostnaderna för lackeringen är högre än klippningen då det behövs rengöra och 

byta behandlingsämne medan det i klippningen endast behöver ställa om maskinen till 

rätt dimensionering på vald plåt. 

Kostnader för kapacitetsförlust innebär den resursförlust som sker vid förberedelse av 

nya ordrar. Den tiden skulle kunna användas till andra värdeökande aktiviteter istället 

för ställtid. Detta gäller dock inte om ledig kapacitet redan är tillgänglig.  
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Materialhanteringskostnaderna kopplas ihop med kostnader i samband med transport 

till och från råmateriallagret till lackering och klippning och sedan in till 

säkerhetslagret.  

Orderhanteringskostnaden avser administrativa kostnader. Att behandla en order 

kräver resurser från planerings-, ekonomi- och inköpsavdelningen. I Emballators fall, 

då ordern sker internt, är det endast planeringsavdelningen som är involverad.
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6 Resultat & analys - Frågeställning 2 

Under detta kapitel kommer de faktorer som analyserats under frågeställning ett 

appliceras på fallföretaget för att besvara studiens andra frågeställning; hur 

säkerhetslager kan dimensioneras och materialstyrningsmetod optimeras med dessa 

faktorer i beaktning. 

6.1 Variation 

Enligt de två anställda som intervjuades under fallstudien var dessa tre artiklar starkt 

säsongsbetonade och säkerhetslagren dimensionerades även utefter denna variation 

och osäkerhet. Genom dokumentstudier på de uttag som gjorts från lagret på varje 

enskild artikel under året visar det sig att detta antagande till stor del var felaktigt. 

Författarna sammanställde de uttag som gjorts under tre års tid och delade upp dessa 

utefter år och kvartal. Alla tabeller och siffror är tagna från bilaga 5, 7 och 9.  

Tabell 7 - Efterfrågan artikel 1
67

 

Artikel 1 2012 2013 2014 Säsongsindex 

Årsförbrukning st. 657 000 704 000 763 000  

Ökning från föregående år — 7,13 % 8,42 %  

Efterfrågan kvartal 1. St. 151 000 176 000 190 000 0,97 

Efterfrågan kvartal 2. St. 168 000 165 000 184 000 0,98 

Efterfrågan kvartal 3. St. 143 000 182 000 200 000 0,98 

Efterfrågan kvartal 4. St. 196 000 181 000 188 000 1,07 

Efterfrågan snitt/kvartal. St. 164 000 176 000 191 000  

Tabell 8 - Efterfrågan artikel 2 

Artikel 2 2012 2013 2014 Säsongsindex 

Årsförbrukning st. 2 433 000 2 386 000 2 420 000  

Ökning från föregående år — 1,92 % 1,42 %  

Efterfrågan kvartal 1. St. 518 000 597 000 614 000 0,96 

Efterfrågan kvartal 2. St. 643 000 608 000 655 000 1,05 

Efterfrågan kvartal 3. St. 700 000 656 000 589 000 1,07 

Efterfrågan kvartal 4. St. 571 000 525 000 562 000 0,92 

Efterfrågan snitt/kvartal. St. 608 000 596 000 605 000  

Tabell 9 - Efterfrågan artikel 3 

Artikel 3  2012 2013 2014 Säsongsindex 

Årsförbrukning st. 2 974 000 3 186 000 3 276 000  

Ökning från föregående år — 7,12 % 2,81 %  

Efterfrågan kvartal 1. St. 768 000 783 000 749 000 0,98 

Efterfrågan kvartal 2. St. 751 000 829 000 868 000 1,04 

Efterfrågan kvartal 3. St. 847 000 913 000 938 000 1,14 

Efterfrågan kvartal 4. St. 608 000 660 000 720 000 0,84 

Efterfrågan snitt/kvartal. St. 744 000 796 000 819 000  

                                                 
6
 Tabellerna avrundas till närmaste tusental 

7
 Säsongsindex avrundas till närmaste hundradel 



 Resultat & analys – Frågeställning 2  

39 

 

Tabellerna 7,8 & 9 visar på att det finns ett genomgående mönster där efterfrågan på 

artiklarna höjs under det tredje kvartalet. Författarna och de två intervjuade på 

Emballator kopplade detta till att försäljningen av målarburkar ökar under sommaren 

då vädret tillåter till exempel ommålning av hus. Under de första semesterveckorna 

sker generellt även de största svängningarna per vecka inom förbrukningen av dessa 

artiklar i företaget, vilket visualiseras i bilaga 6, 8 och 10. Detta kan bero på att 

sommarvikariernas upplärning pågår och därmed försämras produktionstakten samt att 

återförsäljarna börjar beställa större volymer utefter oväntat hög försäljning.  

I bilaga 5 till 10 redovisas svängningarna per vecka, artikel 2 och 3 uppvisar en mer 

utjämnad efterfrågan gentemot år 2013 medan första artikelns standardavvikelse har 

ökat. Dessa svängningar är det som har störst påverkan för volymen på 

säkerhetslagret, alltså är det att föredra att produktionen följer efterfrågan. De 

uträknade standardavvikelserna har en stor roll i dimensioneringen av säkerhetslager 

då säkerhetslager ska skydda mot svängningar i efterfrågan och redovisas i tabell 10. 

Standardavvikelse under ledtid beräknas enligt följande formel och beskrivs närmare i 

kapitel 3.2.2.  

  √
∑      

 
 

Tabell 10 - Standardavvikelse 

Artikel 1 2 3 

Standardavvikelse   (styck) 2012 6271 18 178 25 528 

Standardavvikelse   (styck) 2013 6526 20 631 23 792 

Standardavvikelse   (styck) 2014 7541 17 341 21 910 

I studien har en ledtid på 5 arbetsdagar använts. Denna ledtid används av företaget och 

representerar den tid som går åt från planering av beställning till att inleverans sker.  

Efterfrågevariationen kan kopplas till flera påverkande faktorer och är individuell till 

olika verksamheter. Författarna anser att det krävs en större inblick och förståelse mot 

företaget för att ge precisa förslag för att minska denna variation, däremot har 

generella förslag angetts i kapitel 4.1.  

6.2 Dimensionering av säkerhetslager 

I kapitel 3.4.2 och 4.2 beskrivs och analyseras olika dimensioneringsmetoder som 

fördelaktigt kan användas beroende på verksamhet och artiklar. Då Emballator har ett 

brett produktsortiment gäller det att effektivt dimensionera och justera artiklarnas 

säkerhetslager. De statistiska metoderna beräknas utifrån formler och tar hänsyn till 

efterfrågevariation, därmed anses de metoderna vara lämpligast i detta fall då 

bedömningsmetoder och proportionalitetsmetoder anses för osäkra och resurskrävande 

för att vara lämpligt för Emballator. De statistiska metoderna justeras automatiskt 

utefter förändrad efterfrågan och därmed kan användas under en längre tidsperiod. En 
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fördel med denna metod är möjligheten att använda beräkningen på alla artikelsorter i 

en verksamhet och möjligheten att minska säkerhetslagret och därmed 

kapitalbildningen om vissa artiklar inte kräver lika hög servicenivå. 

På grund av att studien har avgränsats till att inte beräkna nya orderkvantiteter och att 

orderkvantiteterna beräknas utefter prognos och svänger vid varje ordertillfälle anser 

författarna att Serv1, cykelservice, är mest lämplig att applicera i fallföretaget. Även 

att beställningarna från råmateriallagret till artiklarnas lager endast genomförs via 

prognos påverkar detta val då enskilda ordrar skiljer sig stort från genomsnittlig 

beställningskvantitet.  

Cykelservice beräknas utefter önskad servicenivå, i detta fall sannolikheten att brist 

inte uppstår under en lagercykel. Formeln för denna metod beskrivs i kapitel 3.4.2.3 

och beräknas enligt följande; 

         

Emballator kräver att det aldrig får uppstå lagerbrist för de tre utvalda artiklarna. Detta 

är teoretiskt omöjligt om inte säkerhetslagret är oändligt. Därmed sattes en önskad 

servicegrad till 99 % i en intervju med logistikutvecklaren på fallföretaget. I 

normalfördelningstabellen som finns som bilaga 3 uppgår servicefaktorn för 99 

procentig  servicegrad till 0,9901 och ger k=2,33. Tabellen nedan har beräknats utifrån 

standardavvikelsen under 2014 och därefter anpassats utefter rådande 

pallstorlekskvantitet där 1 pall håller 3975 stycken bottnar som i tabellen benämns 

som fixerad volym. 

Tabell 11 - Dimensionering av säkerhetslager enligt cykelservice 

Artikel  1 2 3 

      (styck) 17 571 40 405 51 050 

Fixerad volym (styck) 19 875  43 725 51 675 

Dessa volymer är enligt cykelservice den optimala för att kunna undvika brist samt att 

hålla låg kapitalbildning. I Emballators fall är det absolut nödvändigt att inte brist 

uppstår, därmeot anser författarna inte att ett extra pålägg på detta kan vara nödvändigt 

som en extra säkerhet mot brist. Även om de beräknade kvantiteterna ökas markant 

genom fallföretagets interna bedömning kommer ändå en signifikativ minskning av 

antalet artiklar att ske i säkerhetslagret jämfört med nulägets säkerhetslagervolymer. 

Tabell 12 – Förändring säkerhetslagerkvantitet 

Artikel  1 2 3 

Nuläge SL (styck) 75 900 132 825 132 825 

Framtida SL (styck) 19 875 43 725 51 675 

Förändring (styck) -74 % -67 % -61 % 

Resultatet enligt tabell 12 visar att säkerhetslagret för artikel 1 kan sänkas med 74 %, 

artikel 2 kan sänkas med 67 % och artikel 3 kan sänkas med 61 %. Följer fallföretaget 

studiens resultat på dimensioneringen av säkerhetslager för dessa tre artiklar så sänks 
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den totala volymen med cirka 66 % och uppnår därmed Emballators målkriterie på 10 

% sänkning av kapitalbildning. Den stora anledningen till de höga 

säkerhetslagerkvantiteterna beror på att dem har beräknats utefter volymen på 

efterfrågan och inte utefter efterfrågevariationen som är den största faktorn till varför 

ett säkerhetslager är nödvändigt.  

För att dimensionera fler artikelsorter kan följande formell användas; 

        (√
∑      

 
 ) 

6.3 Val av materialstyrningsmetod 

Val av materialstyrningsmetod påverkas av artiklarna, om variation är hög, vart i 

flödeskedjan beställningspunkten finns och om det krävs sambeordning av flera 

artiklar. Kapitel 3.5 visar att flera verksamheter använder sig av flera olika 

materialstyrningsmetoder inom verksamheten beroende på dessa faktorer. Denna 

studie har avgränsat sig till tre artiklars försörjning från råmateriallagret, därmed riktar 

sig detta kapitel endast till dessa artiklars materialstyrning.  

Då de tre artiklarna ofta sambeordras i lackering med andra artiklar som ska genomgå 

samma ytbehandling medför att frekvensen av inleverans varierar grovt från varje 

order. Med detta i åtanke anser författarna att periodbeställningssystem är det mest 

lämpliga alternativ för de tre specifika artiklarna. Kapitel 3.5.2 beskriver att 

periodbeställningssystem tillåter beställningskvantiteterna att förändras vid varje 

beställning och att beställningar av flera artiklar kan ske vid samma tidpunkt. Detta ger 

fördelar med färre ställtider vid lackering av råmaterialplåten samt att ledtiderna blir 

stabilare då väntetiden innan lackeringsprocessen inte förändras då andra order 

schemaläggs.  

Fler fördelar och nackdelar med periodbeställningssystem nämns i kapitel 4.3, en av 

de fördelar som nämns är frekventare leveranser. Gentemot andra styrningsmetoder 

kan periodbeställningssystem användas för att få fler leveranstillfällen vilket bidrar till 

kortare ledtider och minskad osäkerhet. Detta kan bidra med eventuell sänkning på 

volymen av säkerhetslagret då standardavvikelsen enklare kan sänkas om ledtiden 

minskar och kan då bidra med lägre kapitalbildning. Vid val av denna 

materialstyrningsmetod kommer ledtiden att öka på grund av ett inspektionsintervall 

som implementeras, däremot anses detta vara försumbart.  

För att helt optimera periodbeställningssystemet krävs det att innefatta fler 

artikelsorter i beräkningarna, detta beror på vad som beskrivits i föregående stycke där 

sambeordring är en stor fördel och krav för att metoden ska vara fördelaktig för 

verksamheten. På grund av studiens avgränsningar är därmed en fullständig 

optimering av materialstyrningsmetod inte möjlig utan något som kräver en större 

undersökning och planering av alla komponenter. För att periodbeställningssystem ska 
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vara effektivt krävs en granskning av storleken på beordringsintervallet för de olika 

artiklarna samt vilka artiklar som bör sambeordras och därmed orderläggas samtidigt.  

Vid högt varierad efterfråga kan det uppstå problem med att lagernivån blir låg vid en 

förhöjd efterfråga och beordringsintervallet är för stunden för stort för att kunna 

försörja lagret med nya artiklar innan det uppstår brist. Därmed är det ytterst viktigt att 

använda ett fungerande system som ska varna i förtid om en order måste 

tidigareläggas.  

I kapitel 3.5.2 beskrivs att orderstorleken vid periodbeställningssystem är en 

förutbestämd återfyllnadsnivå minus den aktuella lagernivån. Återfyllnadsnivån är 

beräknad utifrån förväntad ledtidsförbrukning plus säkerhetslagret. Om efterfrågan på 

artikeln har en säsongsvariation kan idén om återfyllnadsnivån skrotas och 

orderstorleken beräknas endast efter prognos vid varje ordertillfälle. Detta bidrar 

däremot till större resurskostnader gentemot att ha en färdig formel för antalet artiklar 

som bör beställas.  

Att endast använda periodbeställningssystem kan däremot vara fel väg att gå. Kapitel 

5.2 nämner att vissa artiklar inte behöver någon ytbehandling, för dessa artiklar kan en 

annan typ av materialstyrningsmetod vara mer fördelaktig. Till exempel kanban eller 

beställningspunktssystem då ledtiden är mer konstant på grund av att 

lackeringsmomentet försvinner. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  

7.1 Resultat 

Syftet med examensarbetet var att undersöka lämpliga metoder för dimensionering av 

säkerhetslager samt att undersöka lämpliga styrningsmetoder. För att uppnå syftet har 

två frågeställningar formulerats och besvarats och vidare kommer dessa 

frågeställningar att diskuteras mer ingående i kommande två avsnitt. 

7.1.1 Vilka faktorer påverkar dimensionering av säkerhetslager och 

optimering av materialstyrningsmetod?  

Frågeställningen upprättades i syfte att identifiera de faktorer som påverkar 

dimensionering av säkerhetslager samt de faktorer som påverkar optimering av 

materialstyrningsmetod. Säkerhetslager och materialstyrningsmetod valdes 

tillsammans då dessa påverkas av samma underliggande faktorer; osäkerhet och 

variation i efterfrågan och ledtid. 

Kapitlets syfte är också att vara en introduktion och grund till frågeställning två och 

kräver därför en omfattande analys av det teoretiska ramverket i kapitel tre. De 

presenterade områdena analyseras och diverse åtgärdsförslag ges i syfte att kunna 

dimensionera säkerhetslagret och välja en materialstyrningsmetod utifrån ett företags 

förutsättningar med ett så bra resultat som möjligt. De områden som påverkar 

dimensionering av säkerhetslager och optimering av materialstyrningsmetod är:  

- Hantering av variationer 

- Val av dimensioneringsmetod 

- Val av beordringssystem 

Hantering av variationer är det område författarna anser bör ha störst fokus vid 

dimensionering av säkerhetslager och val av materialstyrningsmetod då området anses 

ha störst potentiell kraft att få dessa ur balans om den inte tas i beaktning. 

Dimensioneringsmetoder och beordringssystem påverkar vidare i den utsträckning 

med i vilken grad som variationens påverkan är identifierad. Författarna anser att 

dimensioneringsmetoder och beordringssystem kan optimeras till en viss grad men 

utan hänsyn till variationen kan de aldrig uppnå maximal effekt för att dimensionera 

säkerhetslager och optimera materialstyrningsmetod.  

Tidigare forskning gällande variationer drar generellt slutsatsen att dess påverkan 

ligger i nivå med i vilken utsträckning man lyckas identifiera variationerna. 

Hanteringen av den identifierade variationen har sedan diskuterats mellan forskarna 

och ett flertal slutsatser har dragits. Som framgår i resultat-kapitlet så bygger 

variationshanteringen i stor del av kompetens, erfarenhet och kvalificerade antaganden 

vilket av författarna anses vara en del av problematiken till att skapa ett dimensionerat 
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säkerhetslager och en lämplig materialstyrningsmetod då dessa sätt ses som obestämda 

och diffusa. Således stöds även det erhållna resultatet av utfallet i fallstudien där 

författarna identifierat ett onödigt högt säkerhetslager vilket har dimensionerats utefter 

erfarenhet och historik men inte anpassats utefter den rådande variationen. Det som 

kan ifrågasättas angående besvarandet av frågeställning ett är ifall författarna under 

uppbyggnaden av det teoretiska ramverket har förlitat sig i för hög grad till de fåtal 

forskare som dominerar området i Sverige. Dock är dessa felsta forskare väl erkända i 

Sverige och har deras åsikter och inställning till ämnet verkar liknande till de 

utländska forskarna och deras rapporter. 

Sammanfattningsvis fastslås alltså att utifrån det resultat som presenteras i 

examenarbetet kan slutsatsen dras att interna och externa variationer har störst 

påverkan och utifrån identifiering av dessa kan lämplig dimensioneringsmetod och 

beordringssystem väljas.  

7.1.2 Hur kan säkerhetslager dimensioneras och 

materialstyrningsmetod optimeras med dessa faktorer i beaktning?  

Frågeställning två upprättades i syfte att dimensionera säkerhetslager och optimera 

materialstyrningsmetod med hänsyn till de identifierade faktorer som anses påverka 

från frågeställning ett. Många kopplingar till frågeställning ett har gjorts där metoder 

och beräkningssätt presenteras som möjliga lösningsförslag beroende på rådande 

förutsättningar hos företaget vilket för att frågeställning två anses vara väl besvarad. 

Besvarandet att frågeställning två har också haft koppling till den fallstudie som gjorts 

där sedan den framtagna empirin jämförts med teori från frågeställning ett.  

Studien har besvarat första delen av frågeställning två genom att ge ett förslag på 

dimensionering av säkerhetslager för de artiklar som undersökts. Detta resultat ska 

enligt författarna kunna implementeras direkt på företagets olika säkerhetslager. 

Endast en egen bedömd justering kan göras för att öka säkerheten att brist inte 

kommer uppstå, detta är dock något som teorin inte anser behövs göras. Resultatet på 

frågeställning två kan bidra till en markant sänkning av kapitalbildningen då nulägets 

säkerhetslager har dimensionerats utefter efterfrågan och inte efterfrågevariationen 

vilket är det väsentliga i säkerhetslagerdimensionering.  

Optimering av materialstyrningsmetod är inte fullständigt genomförd på grund av de 

avgränsningar som studien har använt. Det krävs en större undersökning kring hela 

artikelsortimentet och förståelse för fallföretagets materialstyrning för att komma till 

ett fullständigt resultat. Detta har inte kunnat genomföras på grund av 

undersökningens omfattning som inte skulle kunna falla under examensarbetets 

tidsram.  Däremot har studien gett en god grund för att fortsätta arbetet med 

optimering av materialstyrningsmetod.  

I och med besvarandet av frågeställning två anser författarna också att 

examensarbetets syfte är uppfyllt.   
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7.2 Implikationer 

I denna studie har det undersökts hur ett säkerhetslager bör dimensioneras samt hur 

materialstyrningsmetod kan optimeras. För att åstadkomma detta har två 

frågeställningar besvarats vars resultat visar att efterfrågevariation är den mest 

påverkande faktorn och därmed bör tas i noga beaktning vid dimensionering av 

säkerhetslager och val av materialstyrningsmetod. Vidare har det också presenterats ett 

antal olika metoder för dimensionering och materialplanering där cykelservice och 

periodbeställningssystem anses vara de mest lämpliga utifrån fallföretagets 

förutsättningar. Vid val av dessa metoder har författarna identifierat och tagit hänsyn 

till de generella aspekter som anses viktiga, såsom lagerstyrning, variation och 

efterfrågan. Vidare finns även mer företags-specifika aspekter som måste tas i 

beaktning. Hos fallföretaget har det säkerhetslager som undersökts varit placerat i 

början av produktionskedjan vilket har resulterat i att de kvantiteter som tas in enbart 

beordras mot prognos och inte emot kundorder. Detta leder således till att osäkerheten 

i efterfrågan blir större och är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Företaget har även en 

produktmix där vissa artiklar samkörs i produktionen i syfte att minska antalet 

ställtider, vilket också är en aspekt att ta hänsyn till vid val av metod. Hade det 

undersökta säkerhetslagret istället varit placerat i slutet av kedjan hade dessa 

sistnämna aspekter inte behövt tas i lika stor beaktning. 

Metoderna är därmed valda utefter rådande förutsättningar hos fallföretaget och vidare 

kan inte resultatet generaliseras till andra verksamheter där troligen andra aspekter bör 

tas i beaktning innan metodval sker. Det inledande bakgrundskapitlet nämner vikten 

av att vinna konkurrensfördelar inom tillverkningsindustrin och fokus bör vara att 

identifiera dessa. Hos fallföretaget har målet varit att dimensionera säkerhetslagret och 

optimera materialstyrningsmetod för att uppnå minskad kapitalbindning vilket leder 

till minskade resurser och kostnader. Dessa insparade resurser och kostnader kan 

sedan användas av företaget för att uppnå en ekonomisk konkurrensfördel i form av 

billigare pris eller lägre leveranskostnad. Detta är enligt författarna det mest sannolika 

scenariot hos ett företag men nödvändigtvis inte det enda. För att exemplifiera kan till 

exempel ett företag ha extremt varierande kundorderar eller en vision om att alltid 

kunna leverera till kund. Säkerhetslagret bör då dimensioneras utifrån dessa 

förutsättningar med aningen högre kvantitet och istället vinna andra 

konkurrensfördelar.  

7.3 Begränsningar 

I detta kapitel ses examensarbetet ur ett kritiskt perspektiv där de metoder och 

tillvägagångssätt som används utvärderats. Vidare diskuteras hur dessa metoder och 

tillvägagångssätt har genererat till ett rimligt och realistiskt resultat. Diskussionen 

avser att lyfta både positiva och kritiska aspekter utifrån examenarbetets trovärdighet, 

tillämpbarhet samt dess brister och begränsningar.  
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7.3.1 Trovärdighet 

Examensarbetets resultat grundas till stor del i det teoretiska ramverk som tagit fram 

vilket gör att examenarbetets trovärdighet till stor del kan säkerställas genom att 

verifiera det teoretiska ramverket. Den teorin som presenteras är hämtad från ett flertal 

olika källor där främst respekterad litteratur och publicerade forskningsrapporter stått 

till hand, vilket också nämns i validitets-kapitlet. De metoder som presenteras är väl 

etablerade och presenteras i litteratur som framgångsrika metoder av främst svenska, 

erkända författare, vilket enligt författarna styrker trovärdigheten i det avseende att 

metoderna är solida och korrekta. Vad som bör utvärderas är till i vilken utsträckning 

den valda teorin har påverkat utfallet av resultatet. Författarna har i den mån som går 

att utveckla ett bredd teoretiskt ramverk för att täcka så stort omfång som möjligt, 

dock kan inte alla metoder, faktorer och tillvägagångssätt presenteras vilket gör att 

resultatet eventuellt hade kunnat se annorlunda ut vid annan utformning av ramverket. 

Författarna anser dock inte att resultatets trovärdighet hade påverkats avsevärt mycket 

utan kapitlets trovärdighet kan fortfarande ses som hög. Det teoretiska resultatet som 

presenteras visar på att efterfrågevariationen är det störst påverkande faktorn till 

dimensionering av säkerhetslager och optimering av materialstyrningsmetod vilket 

också har bekräftats av ett flertal författare. Det teoretiska resultatets slutsats är således 

att ”Dimensioneringsmetoder och beordringssystem påverkar i den utsträckning med i 

vilken grad som variationens påverkan är identifierad”. Denna definition är framtagen 

av författarna själva och i grunden bara ett kvalificerat antagande, vilket gör en 

undersökning först bör göras för att därigenom öka dess trovärdighet.  

Det resultat som besvarar den andra frågeställningen grundas i fallstudien och 

redovisas i kapitel 6 där insamlad empiri jämförs med det teoretiska ramverket. 

Således bör alltså resultatets trovärdighet speglas i hur väl empirin och ramverket är 

genomfört. Ramverkets trovärdighet fastställs ovan medan den empiri som presenteras 

grundas i genomförda dokumentstudier och intervjuer. Dokumentstudiernas 

trovärdighet sträcker sig så långt som till i vilken grad författarna väljer att lita på 

fallföretaget. Inga vidare studier har gjorts för att bekräfta de data som hämtats in via 

dokumentstudierna då detta inte varit praktiskt genomförbart i förhållande till 

examenarbetets omfång. Författarna anser dock att trovärdigheten i dokumentstudierna 

kan ses som hög då författarna inte finner någon rimlig anledning till varför de 

studerade dokumenten skulle vara felaktiga. Trovärdigheten stärks även genom att vid 

ett eventuellt ifyllnadsfel av uttagskvantitet kommer felet ändå slås ut på tillräckligt 

många andra uttagskvantiteter och ingen markant skillnad hade uppstått.  

7.3.2 Tillämplighet 

Det resultat som besvarar frågeställning ett är helt teoretiskt byggd och därmed inte 

specifikt kopplat till ett företag. Detta leder till att resultatet kan tillämpas av 

fallföretaget såväl som andra företag. Företagen bör dock vara inom 

tillverkningsbranschen där liknande förutsättningar och metoder finns. Det resultat 

som besvarar frågeställning två är däremot till största del kopplat till fallföretaget där 

tillämpningsgraden kan ses som hög. I resultatet presenteras metodval och 
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tillvägagångssätt som resulterar i att säkerhetslagret kan sänkas markant. Förslag ges 

även på en materialstyrningsmetod som författarna anser passa fallföretaget, dock bör 

en noggrannare undersökning och simulering genomföras innan denna tillämpas. Då 

resultatet bygger på egna antaganden gjorda utifrån fallföretagets förutsättningar 

kommer troligtvis de valda metoderna inte att lämpa sig över andra företag. Den del 

som eventuellt kan tillämpas är tillvägagångssätt som använts för att ta fram vald 

metod, dock krävs troligen viss modifiering utefter företagets förutsättningar.  

Överlag anser författarna att examensarbetet kan användas bland alla tillverkande 

företag för att redogöra de aspekter som bör has i åtanke vid val av 

dimensioneringsmetod och materialstyrningsmetod samt vid identifiering av de 

faktorer som påverkar variationen.  

7.3.3 Brister och begränsningar 

De metoder som använts för att uppfylla syftet med examensarbetet är litteraturstudier 

och en enskild fallstudie. Enligt författarna är fallstudien den del som innehåller flest 

förbättringsområden och är därmed den metod som kommer få störst fokus i detta 

kapitel.  

I efterhand ser författarna tydligare vikten av att en förstudie hade ägt rum. Det hade 

från början gett författarna en klarare bild av fallstudiens innebörd och därmed 

underlättat arbetet med det teoretiska ramverket. Istället arbetade författarna på det 

teoretiska ramverket innan fallstudien påbörjats, och som nämns under kapitel 2.2 – 

Arbetsprocessen så gav det en bra introduktion till fallstudien men ledde också till att 

många teorier i ramverket senare visade sig vara irrelevanta och fick raderas.   

Författarna vill än en gång tydliggöra att en fullständig optimering av 

materialstyrningsmetod inte har skett utan metoden är enbart optimerad utefter de 

faktorer som tagits fram i rapporten. I kapitel 6.3 – Val av materialstyrningmetod 

konkritiserar författarna mer ingående vilka dessa faktorer är och varför 

periodbeställningssystem anses vara mest lämplig med rådande förutsättningar. För att 

genomföra en fullständig optimering av metoden krävs mer tid och insyn, vilket inte 

faller inom examenarbetets ramar utan får bli något som fallföretaget själva får gå 

vidare med. 

En observationsstudie bör även ha gjorts i fallstudien i syfte att identifiera den exakta 

ledtiden mellan råmaterialet och säkerhetslagret. I nuläget används en uppskattad 

ledtid mellan dessa två processer och med en exakt ledtid hade resultatet kunnat bli 

mer exakt. Resultatet tros dock inte ha påverkats avsevärt av den uppskattade ledtiden 

då den verkliga ledtiden ligger strax i närheten vilket inte förändrar de beräkningar och 

slutsatser som dragits.  

De intervjuer som genomförs har skett tillsammans med två representanter från 

fallföretagets ledning som anses ha en övergripande helhetsförståelse över företaget. 

Intervjuerna genomfördes med en väldigt öppen struktur och tillät därmed diskussion 

mellan de två respondenterna. Nackdelen blir att respondenternas svar kan påverka 
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den andres vidare tankesätt och utfallet av intervjun riskerar att bli vinklad eller 

subjektiv. Däremot tilläts respondenterna även att komplettera varandras svar och 

därmed säkerställa att rätt information erhölls vilket är en stor fördel som författarna 

anser överväga den nackdel som presenteras.  

De källor som använts i rapporten är noga utvalda och innefattar främst respekterad 

litteratur och publicerade forskningsmetoder från främst svenska erkända författare. 

Dock kan examenarbetets aningen höga källhänvisningar till litteratur och rapporter 

gjorda av Mattsson ifrågasättas. Mattsson anses av författarna vara den mest 

inflytelserika och producerande personen inom området och därmed leder således till 

att flest källhänvisningar också leder till Mattssons forskning och litteratur. Mattsson 

är i högsta grad erkänd i Sverige för sitt arbete av många forskare men för att öka 

examensarbetets validitet ytterligare bör Mattssons teorier ha jämförts med andra 

forskares teorier för att säkerhetsställa att den hämtade informationen är korrekt. 

Gällande den satta ledtiden på 5 dagar så är denna framtagen av fallföretaget själva 

och har beserats utifrån erfarenhet. Ledtiden bör därmed ha undersökts ytterligare för 

att säkerställa dess korrekthet och därigenom också fått ett mer korrekt resultat.  

Vidare hade författarna velat genomföra fler fallstudier för att erhålla ett bredare 

empiri-kapitel samt för att fastställa huruvida resultatet är applicerbart på andra 

industriföretag. Examenarbetets omfång är dock begränsat och detta hade därmed inte 

varit resursmässigt genomförbart.  

7.4 Slutsatser och rekommendationer  

I denna studie har faktorer som anses påverka dimensionering av säkerhetslager och 

optimering av materialstyrningsmetod identifierats. Studien presenterar även hur 

säkerhetslager kan dimensioneras och hur materialstyrningsmetoder kan optimeras 

utefter dessa framtagna faktorer. I den resultatanalys som gjorts har det framkommit 

att hantering av efterfrågevariation och val av dimensioneringsmetod samt 

beordringssystem är de huvudsakligt påverkande faktorerna som finns. Utifrån detta 

fastställs sedan att efterfrågevariationen är den faktor som påverkar mest varpå 

cykelservice visat sig mest lämpad för säkerhetslagerdimensionering och 

periodbeställningssystem mest lämpad metod för att optimera materialstyrningen.  

I och med detta anses frågeställningarna vara besvarade och därmed är 

examensarbetets syfte också uppfyllt.  

Det resultat som tagits fram i examensarbetet kan till viss grad användas av andra 

företag inom tillverkningsindustrin, varpå vissa delar också kräver viss modifikation 

innan användning. Dock är större delar av rapporten utformat efter fallföretagets 

specifika förutsättningar och metodvalen kan vidare inte appliceras på andra företag 

utan att en grundlig undersökning genomförs. Vidare kan även slutsatsen dras att 

examensarbetets resultat kan komma till stor nytta för fallföretaget, både i det 

avseende att minska sina kvantiteter i säkerhetslagret men även för att anpassa sitt 

arbetssätt utefter de variationer som presenteras. Examensarbetet kan även bidra med 
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val av dimensioneringsmetod samt materialstyrningsmetod för att uppnå det sänkta 

säkerhetslagret.   

För att vidare säkerställa att dessa metoder kan appliceras rekommenderar författarna 

att fallföretaget gör närmare undersökning på kostnader, installationsmöjligheter samt 

om liknande kvantitetsänkningar är möjliga hos andra artiklar.  

7.5 Vidare forskning 

I och med studien har det konstaterats att en markant sänkning av säkerhetslagret är 

möjlig för de tre artiklar som undersökts. I resultatet fastställs det att säkerhetslagret är 

dimensionerat utefter efterfrågan och inte utefter efterfrågevariation vilket författarna 

tror kan vara en återkommande dimensioneringsmetod som använts hos fallföretaget. 

Fallföretaget bör därmed utföra liknande studier för att undersöka om onödigt höga 

säkerhetslager är återkommande och finns bland de övriga artiklarna.  

Vidare kan fallföretaget även se över hur stor kapacitet av deras produktion som 

utnytttjas och därigenom också anpassa säkerhetslagret. Är fallet så att ytterligare 

kapacitet finns kan eventuella efterfrågeökningar bemötas genom att öka produktionen 

och därmed kan kapital lossas från säkerhetslagret. Dock är detta en kostnadsfråga och 

vilket av valen som blir mest lönsamt är något företaget kan forska vidare i.  

För att ytterligare optimera den materialstyrningsmetod som valts kan en 

företagsspecifik schemaläggning för inspektionsintervallen identifieras. Detta var 

något författarna önskat genomföra men på grund av det omfattande arbete som skulle 

krävas var detta inte resursmässigt genomförbart. För att genomföra en sådan 

definiering krävs därmed vidare forskning inom området.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1: Underlag vid Intervju under förstudien  
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Bilaga 2: Journal för tillvägagångssätt av examensarbetet 

Datum: Händelse: 
Del av 

Examensarbetet: 
Notering: 

2014-11-25 Samarbete med Emballator Bleck Uppstart  

2014-12-22 
Företagsbesök 1 – Definiera 

examensarbetet 
Uppstart 

Nicklas åker till 

Emballator för en 

introduktion. 

2015-02-03 
Företagsbesök 2 – Definiera 

examensarbetet + Uppföljning 
Uppstart 

Mer specifik definiering 

av vårt område, som 

också ändras emot vad 

vi kom fram till vid 

möte 1. Rå-data 

(efterfrågade 

kvantiteter) skickades 

över via mail. 

Diskussions-struktur 

används under hela 

mötet. 

2015-02-09 
Inlämning av anmälan till 

examensarbete 
Uppstart  

2015-02-13 Uppstart av Planeringsrapport Planeringsrapport 

Börjar strukturera 

rapporten utefter de 

riktlinjer som finns. 

2015-02-24 Handledarmöte 1 Planeringsrapport Mikael Thulin närvarar. 

2015-03-13 Handledarmöte 2 Planeringsrapport 

Nicklas går själv på 

möte tillsammans med 

Mikael Thulin. Feed-

back ges, vi fortsätter nu 

lägga till/redigera 

planeringsrapporten. 

2015-03-25 Inbokning av planeringsseminarium   

2015-04-02 Planeringsseminarium Planeringsrapport 

Fått mer feed-back. 

Mycket fin-justering nu, 

fortsätter att färdigställa 

planeringsrapporten. 

Färdigställde 

frågeställningarna. 

2015-04-10 Företagsbesök 3 Planeringsrapport 

Genomförde en öppen 

intervju, gick igenom 

arbetet tillsammans med 

två nyckelpersoner på 

företaget. Rådata gicks 

igenom och förklarades. 

Tillvägagångssätt 

diskuterades. 
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Närmare beskrivning till Fallstudiens upplägg: 

Under första mötet åkte en av författarna till Emballator i Ulricehamn för att träffa de 

två personer som kommit att vara våra kontaktpersoner under examensarbetet. Under 

mötet diskuterades vilka lämpliga områden som fallstudien kan innefatta.  

Under andra mötet är båda författarna på plats och vi möter återigen våra två 

kontaktpersoner. Det visar sig när vi anländer att dem hittat en ny inriktning till vårt 

examensarbete som handlar om optimering av säkerhetslager och framtagning av 

materialstyrningsmetod vilket kändes som en rimlig nivå och bredd på vårt arbete. Vi 

valde att köra på detta och vi satt under en timme och diskuterade möjliga 

tillvägagångssätt. I slutet av mötet presenterade Emballator de data vi har använt oss 

av i fallstudien. Dessa skickades över via mail efter mötet.  

Det tredje mötet tog plats strax innan att planeringsrapporten blev godkänd. Under 

detta möte valde vi att istället fokusera på att komma vidare i resultat- & 

analyskapitlen och ett antal frågor hade tagits fram. Vi valde att hålla intervjun väldigt 

2015-04-16 Planeringsrapport godkänns Planeringsrapport  

2015-04-17 Rapporten byter till slutgiltig form. Etappredovisning 

Många delar som ska 

läggas till (Resultat, 

analys, diskussion osv) 

Tidsplanen raderas. 
Rapporten fylls ut, 

genomarbetas, och 

resultat- & 

empirikapitlen påbörjas 

2015-04-27 
Inlämning av halvtidsrapport för 

Etappredovisning 
Etappredovisning 

Skickas via mail till 

Handledare + 

Examinator. Inväntar 

beslut om arbetet får 

presenteras. 

2015-05-12 Opponering + Etappredovisning Etappredovisning 

Opponerade på ett annat 

examensarbete, 

genomfördes muntligt 

samt skriftligt. 

Redovisade även vår 

egen halvtidsrapport 

samt fick opponering 

från samma grupp.  

2015-05-22 Inlämning av slutrapport Slutrapport 

Rapporten har nu sitt 

slutgiltiga utseende och 

skickas in till 

handledare för feedback 

2015-09-16 Framläggning + Opponering Slutrapport 

Presenterade vår 

slutgiltiga arbete samt 

opponerade på en annan 

grupps examensarbete 
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öppen då vi ville att våra kontaktpersoner på Emballator skulle komma med så mycket 

input som möjligt. Vi fick svar på de frågor vi hade och även mycket tydligt förklarat 

hur fallet såg ut i dagsläget. Vi bollade idéer på hur vi kan gå tillväga och även vilka 

ytligare data som behövs för att nå ett resultat. 

Utöver dessa möten kan det vara nämnvärt att en av författarna haft ett tidigare 

samarbete med Emballator under kurser gjorda i årskurs 1 och 2 på högskolan. Detta 

gör att författarna har en ganska bra grundläggande helhetssyn över företaget.  

Utöver dessa möten har kontinuerlig kontakt hållits via mail där en stor del av 

informationsutbytet har skett. Även samtal har förekommit för att underlätta de frågor 

som uppstod som krävdes diskussion. 
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Bilaga 3 - Normalfördelningstabell 
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Bilaga 4 - Servicefunktion 
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Bilaga 5 – Efterfrågan artikel 1 
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 Bilaga 6 – Grafer efterfrågan artikel 1 
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