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Abstract 
Atlas Copco GIA manufactures heavy machines and ventilation equipment for the mining 
industry. The industry is characterized by considerable uncertainty regarding demand and a 
production that is in relatively small scale due to industry limitations. In order to stay 
competitive on the market, GIA offers full customization, leading to a range of possible 
modifications for the customer.  

Small-scale production, miscellaneous demand and high grade of customization make it 
difficul t to control GIA’s inventory, resulting in high levels of tied up capital. As an outcome 
of GIA’s situation this master thesis aims to propose a differentiated inventory control model 
in order to enable more efficient stock management. 

When constructing the proposed inventory control model the first step was to perform an 
ABC-classification for the articles included in the study. The classification enabled a 
categorization of articles based on its lead-time and volume value. Further analysis has been 
conducted to culminate in four groups that form the basis for the inventory control model.  

The model has been constructed by analysing the inventory management principles described 
in the theoretical framework as well as the interviews performed with persons from the 
purchasing unit. This led to the following inventory model. 

 

To evaluate the functionality of the model a simulation in GIA’s ERP-system Monitor was 
carried out. Parameters for 40 randomly chosen articles were entered into Monitor and 
simulated on a historical period of two years. The simulation has enabled the analysis and 
evaluation by comparing its outcome to the actual outcome. The comparison is based on the 
costs when ordering and the cost related to tied up capital, which was used as indicators. 

Group Inventory control principles Comments

1 Lot-for-lot

Volume worthy articles, careful delivery 

monitoring.  Participation by purchasing unit at 

SRP meetings for increased transparency.

2 Lot-for-lot

Volume worthy articles, careful delivery 

monitoring. Ordered on real demand resulting in 

less uncertainty.

3 OP-system with SL

Few articles representing a minor part of the 

volume value. Reduced uncertainty by introducing 

safety stock. OP-system in order to free time for 

management of group 1 and 2.

4 OP-system without SL

Lots of articles, low volume worthy articles. 

Ordered on real demand and therefore not in need 

of safety stock. OP-system in order to free time 

for management of group 1 and 2.
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The simulations indicate that capital costs (and thus also tied-up capital) drops with the 
proposed inventory control model (scenario 3) when compared to the actual outcome 
(scenario 1), which is in line with the purpose of the study. The simulations also indicate that 
the number of orders increases for groups 1 and 2 while reducing for group 3 and 4. By using 
a differentiated management the achieved result was desired in order to focus on volume 
worthy products (groups 1 and 2). Reduced number of orders for group 3 and 4 releases time, 
which can be devoted to volume worthy articles and thus improved management of these.  

During the simulations the stock availability was not measured however it is assumed to be 
maintained/increased due to implemented safety stock for group 3 and order point system for 
group 3 and 4. On this basis the stock availability is considered at least not to deteriorate 
compared to the current situation.  

 

 

 

  

  

Group Cost tied up capital Number of orders Cost orders Total cost

Group 1 (Scenario 1) 186 472 kr                                 49 11 025 kr                             197 497 kr           

Group 1 (Scenario 3) 35 507 kr                                   65 14 625 kr                             50 132 kr             

Group 2 (Scenario 1) 44 009 kr                                   41 9 225 kr                                53 234 kr             

Group 2 (Scenario 3) 14 697 kr                                   71 15 975 kr                             30 672 kr             

Group 3 (Scenario 1) 1 912 kr                                      26 5 850 kr                                7 762 kr               

Group 3 (Scenario 3) 9 087 kr                                      17 3 825 kr                                12 912 kr             

Group 4 (Scenario 1) 1 639 kr                                      48 10 800 kr                             12 439 kr             

Group 4 (Scenario 3) 2 756 kr                                      22 4 950 kr                                7 706 kr               

All groups (Scenario 1) 234 033 kr                                 164 36 900 kr                             270 933 kr          

All groups (Scenario 3) 62 047 kr                                   175 39 375 kr                             101 422 kr          
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Sammanfattning 
Atlas Copco GIA tillverkar tunga maskiner och ventilationsutrustning till gruvindustrin. 
Branschen präglas av stor osäkerhet gällande efterfrågan och produktionen sker i relativt liten 
skala till följd av industrins begränsningar. För att behålla sin konkurrenskraft på marknaden 
erbjuder GIA möjlighet till stor kundspecifikhet i sitt produktutbud, och kunden får därmed 
stor valmöjlighet att modifiera de maskiner som beställs.  

Lågskalig produktion, varierad efterfrågan och hög kundspecifikhet gör det svårt för GIA att 
styra sitt lager och har därmed lett till hög kapitalbindning. Till följd av GIAs situation har 
examensarbetet genomförts och syftar till att föreslå en differentierad lagerstyrningsmodell 
för att möjliggöra en effektivare styrning av GIAs lager. Styrningsmodellen är därmed tänkt 
att minska kapitalbindningen samtidigt som lagertillgängligheten ej får påverkas negativt.  

Ett första steg vid konstruktion av föreslagen lagerstyrningsmodell har varit att genomföra en 
ABC-klassificering för det artikelsortiment som ingår i studien. Klassificeringen har 
möjliggjort en kategorisering av artiklarna baserat på dess ledtid och volymvärde. Ytterligare 
analys har genomförts för att mynna ut i fyra artikelgrupperingar som ligger till grund för 
lagerstyrningsmodellen.  

Modellen har konstruerats via analys av de lagerstyrningsprinciper som den teoretiska 
referensramen beskriver, men även baserat på genomförda intervjuer med inköpspersonalen 
på GIA för att få med många olika aspekter. Detta har mynnat ut i följande styrningsmodell. 

 

För att utvärdera hur modellen fungerar och agerar vid en verklig situation har simuleringar 
genomförts i GIAs affärssystem Monitor. Här har styrparametrar för 10 slumpvis utvalda 
artiklar per grupp skrivits in i Monitor och därefter simulerats över en historisk period två år 
tillbaka i tiden. Simuleringarna har möjliggjort analys och utvärdering av modellen genom att 
jämföra dess utfall med hur verkligt utfall har varit. Vid jämförelse har beordrings- och 
kapitalbindningskostnad använts som indikatorer för att utvärdera resultatet, och har 
resulterat i följande: 

Artikelgrupp Styrningsprincip Kommentarer

1 Lot-for-lot

Volymvärda produkter, noggrann 

leveransövervakning. Inköps medverkan vid 

SRP möten för ökad transparens.

2 Lot-for-lot

Volymvärda produkter, noggrann 

leveransövervakning. Beställs på verklig 

efterfrågan och därmed mindre osäkerhet.

3 BP-system med SL

Få artiklar som tillsammans har liten andel av 

volymvärdet. Minskad osäkerhet vid 

införandet av SL. BP-system för att frigöra tid 

till styrning av artikelgrupp 1 och 2.

4 BP-system utan SL

Stort antal artiklar, ej volymvärda. Beställs på 

verklig produktrstruktur och behöver därmed 

inget säkerhetslager att täcka upp osäkerhet. 

BP-system för att frigöra tid till styrning av 

artikelgrupp 1 och 2.
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Simuleringarna indikerar att kapitalbindningskostnaderna (och därmed även 
kapitalbindningen) sjunker med föreslagen lagerstyrningsmodell (scenario 3) vid jämförelse 
med verkligt utfall (scenario 1), vilket går i linje med studiens syfte.  Simuleringarna 
indikerar även att antalet beställningar ökar för grupp 1 och 2 samtidigt som de minskar för 
grupp 3 och 4. Detta är ett önskat resultat då den differentierade styrningen syftar till att öka 
fokus för volymvärda produkter (grupp 1 och 2). Minskat antal beställningar för grupp 3 och 
4 frigör tid för inköparna att ägna åt volymvärda artiklar och därmed en säkrare styrning av 
dessa.  

Vid simuleringarna har lagertillgängligheten inte kunnat mätas men den antas vara 
bibehållen, eller öka, till följd av dimensionerat säkerhetslager för grupp 3 samt ett utformat 
beställningspunktssystem för grupp 3 och 4. Detta medför att lagertillgängligheten 
åtminstone inte försämras gentemot dagsläget.  

 

Grupp Kapitalbindningskostnad Antal beställningar Kostnad beställningar Total kostnad

Grupp 1 (Scenario 1) 186 472 kr                                  49 11 025 kr                              197 497 kr           

Grupp 1 (Scenario 3) 35 507 kr                                    65 14 625 kr                              50 132 kr             

Grupp 2 (Scenario 1) 44 009 kr                                    41 9 225 kr                                53 234 kr             

Grupp 2 (Scenario 3) 14 697 kr                                    71 15 975 kr                              30 672 kr             

Grupp 3 (Scenario 1) 1 912 kr                                       26 5 850 kr                                7 762 kr               

Grupp 3 (Scenario 3) 9 087 kr                                       17 3 825 kr                                12 912 kr             

Grupp 4 (Scenario 1) 1 639 kr                                       48 10 800 kr                              12 439 kr             

Grupp 4 (Scenario 3) 2 756 kr                                       22 4 950 kr                                7 706 kr               

Alla grupper (Scenario 1) 234 033 kr                                  164 36 900 kr                              270 933 kr           

Alla grupper (Scenario 3) 62 047 kr                                    175 39 375 kr                              101 422 kr           
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1. Inledning 
Kapitlet syftar till att introducera läsaren till den problematik examensarbetet är tänkt att 
utreda, samt de grundläggande förutsättningarna för studien.  
  

1.1. Bakgrund 
Under 2012 köpte Atlas Copco upp företaget GIA Industri AB:s verksamhet inom 
underjordsmaskiner för att därmed bredda sitt utbud inom sektorn (Atlas Copco Group 
Center, 2011). Atlas Copco GIA AB (vidare benämnt GIA) är ett, av fem, produktionsbolag 
inom divisionen Underground and Rock Excavation (URE) som tillverkar tunga 
maskiner och ventilationsutrustning för gruvindustrin (Atlas Copco, 2014). Upp emot 95 % 
av de produkter som tillverkas exporteras till utlandet och karaktäristiskt för de tunga 
gruvmaskinerna är att de är kundspecifika. Utöver standard produktkatalog tillkommer 
modifikationer som följd av kundernas globala allokering. Spårvidd, spänning och frekvens 
varierar mellan länder, gruvans geografiska position samt dess utformning. Detta är exempel 
på faktorer som påverkar specifikationerna för slutprodukten. Kunderna har, utöver ovan 
nämnda modifikationer, möjlighet att i princip efter eget tycke välja egna tillval till 
produkterna. Ventilationsutrustningen, till skillnad från övrig produktflora hos GIA, har en 
jämn efterfrågan och är samtidigt den mest standardiserade produkten. 

När Atlas Copco köpte upp GIA trodde man på en stor ökning i omsättning inom denna 
sektor. Det köptes då in artiklar och komponenter som lagerhölls för att på så sätt kunna täcka 
upp för den potentiella ökningen i efterfrågan. Efterfrågeökningen kom aldrig och därmed 
hade ett stort lager byggts som inte omsattes och band upp stort kapital.  

GIA producerar inga egna komponenter till sina slutprodukter utan alla artiklar kommer från 
leverantörer för att därefter monteras ihop till färdig slutprodukt. Ledtiderna för de artiklar 
som GIA beställer från sina leverantörer varierar stort. Produktionsenheten har ingen 
massproduktion av sina slutprodukter utan efterfrågan kan variera allt från 0-30 stycken per 
enskild slutprodukt från år till år, vilket medför att de har en låg men varierande efterfrågan. 
Samtliga slutprodukter i produktkatalogen består av ungefär 30 000 unika artiklar varav cirka 
5 000 är lagerförda och/eller har ett lagersaldo. Stora delar av de artiklar som ingår i 
slutprodukterna lagerförs alltså inte, utan de beställs hem baserat på de kundorder som 
inkommer. Detta medför att ledtiderna för slutprodukterna blir långa eftersom ledtiderna inte 
enbart består av produktionsledtid utan till stor del även innefattar leveransledtid av artiklar 
från leverantörer. De artiklar som har längst ledtid från leverantör måste beställas hem 
baserat på prognos efter hur stor kundefterfrågan uppskattas bli kommande tidsperiod (18 
månader framåt). Därav uppkommer stora osäkerheter vid prognosbeställningarna eftersom 
det ofta visar sig att de prognoser som läggs inte stämmer bra överens med det verkliga 
utfallet av kundorder. Kunderna efterfrågar lägre ledtider på slutprodukterna vilket ställer 
stora krav på att material finns i lager inom utsatt tid, samtidigt som GIA vill undvika att 
bygga lager.  

I och med den låga och varierande efterfrågan uppkommer svårigheter i planeringsarbetet för 
materialförsörjning och lagerhållning. Ytterligare komplexitet erhålls då kunden har 
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möjlighet att specificera slutprodukten enligt önskemål vilket generar en stor mängd 
variationer av varje slutprodukt. Det är inte heller ovanligt att nya komponenter måste 
utvecklas för att kunna tillgodose kundens önskemål.  

Låga kvantiteter, varierad efterfrågan samt långa ledtider har lett till hög kapitalbindning för 
GIA i relation till utsatt mål för divisionen. Kapitalbindningen mäts i form av lagervärde i 
relation till kostnad sålda varor (KSV). I lagervärdet innefattas antalet produkter i arbete 
(PIA) samt färdiga slutprodukter och mäts per period (i detta fall månadsvis) men jämförs 
ofta på årsbasis. Detta monetära värde ställs i relation till kostnaden för det totala antalet 
sålda varor över perioden. Kapitalbindningen återges då i relation till KSV och det är möjligt 
att utvärdera på periodnivå. Målet är, på lång sikt, att sänka sin kapitalbindning från dagens 
65 % till maximalt 26 % av KSV, vilket är ett mål som divisionen har ställt för 
produktionsenheten. För år 2014 är målet att sänka detta mätetal till 39,4 % vilket innebär att 
en förändring i lagerstyrningen bör ske för att lyckas med det uppsatta målet. 

Trots stora variationer i både efterfrågan och kundanpassning av sina slutprodukter räknar 
GIA med att öka sin omsättning de kommande åren och är nu ute efter att utforma ett system 
för att på ett nytt sätt kunna styra sitt lager. Här är enbart traditionella lagerstyrningsprinciper 
ej lämpliga (ty långa ledtider, varierad efterfrågan och låga kvantiteter) för alla artiklar och 
därför vill de ha hjälp att utreda möjligheten till differentierad lagerstyrning.  

 

1.2. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att, utifrån en artikelklassificering, föreslå en modell för 
lagerstyrning som är tänkt att sänka kapitalbindningen samtidigt som lagertillgängligheten 
bibehålls eller ökar. 

1.2.1. Syftesnedbrytning 
Tanken med artikelklassificeringen är att, utefter framtagna kriterier kunna placera in 
artiklarna i kategorier. Styrningen av lagret blir därmed differentierat beroende på vilken 
kategori av artiklar som ska styras. Detta medför att det kan vara klokt att bygga 
lager/säkerhetslager för somliga artiklar medan andra enbart bör beställas efter kundorder då 
de binder mycket kapital om de lagerhålls.  

Med ”en modell för lagerstyrning” menas att inköpsfunktionen får ett ramverk för vad som 
behövs tas hänsyn till vid det operativa inköpet. De kan då med ett nytt tankesätt kring 
lagerstyrning uppnå minskad kapitalbindning och en ökad lagertillgänglighet.  

 

1.3. Studiens huvudmål 
Studien har delats in i tre huvudmål för att bryta ned problemet i mindre delar. Varje mål 
bryts sedan ned ytterligare i ett antal frågeställningar. För att kunna besvara studiens syfte 
måste respektive mål vara uppfyllt. De mål som är uppsatta för studien är: 

Mål 1: Bestämma artikelklassificering samt dess utformande 

Delfråga 1: Vilken klassificeringsmetod är bäst lämpad? 

Delfråga 2: Vilka artiklar ska klassificeras? 
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Delfråga 3: Vilka kriterier är lämpliga för artikelklassificeringen? 

Mål 2: Identifiera lämpliga lagerstyrningsstrategier som uppfyller GIAs behov 

Delfråga 4: Hur sker lagerstyrningen i dagsläget? 

Delfråga 5: Vilka lagerstyrningsstrategier kan appliceras hos GIA? 

Delfråga 6: Vilka faktorer måste tas hänsyn till vid utformning av differentierad 
lagerstyrning? 

Delfråga 7: Hur bör en modell för differentierad lagerstyrning, med syfte att minska 
kapitalbindning och öka lagertillgänglighet, utformas för GIA? 

Mål 3: Utreda inverkan på kapitalbindning och lagertillgänglighet 

Delfråga 8: Finns det några indikatorer som tyder på förändrad kapitalbindning med 
föreslagen lagerstyrningsstrategi? 

Delfråga 9: Finns det några indikatorer som tyder på förändrad lagertillgänglighet med 
föreslagen lagerstyrningsstrategi? 

 

1.4. Direktiv 
Under arbetets gång har direktiv från GIA framkommit som avgränsar studiens omfattning 
och innehåll. Dessa har erhållits av den handledare som funnits till förfogande på företaget 
och presenteras nedan: 

 Ingen hänsyn ska tas till de ventilationssystem som företaget producerar då dessa i 
dagsläget inte utgör några problem för lagerstyrningen samt produktionen. Detta då 
de har en jämn efterfrågan, samt är standardiserade produkter, vilket underlättar vid 
beställning av de artiklar som ingår i dessa. Det finns även ett antal mindre artiklar 
som skruv och mutter etc. som GIA kallar för ”hinkartiklar” vilka ej ska tas hänsyn 
till i klassificeringen. Detta då de fungerar som leverantörsstyrda lager där 
leverantörerna själva kommer och fyller på dess lagersaldo vid behov. 

 Framtagen modell/förslag ska gå i linje med nyckeltalet kapitalbindning som andel av 
KSV, som ska sänkas från dagens 65 % till 26 %.  

 I studien bör fokus ligga på artiklar med högt värde och högt frekvensuttag dvs. ett 
högt volymvärde. Detta då de anses kunna styras bättre. Däremot utreds övriga 
lämpliga kriterier för att på ett objektivt sätt kunna identifiera tänkbara 
förbättringsmöjligheter i lagerstyrningen.   

 Inga transportkostnader tas hänsyn till då dessa är svåra att allokera till specifika 
produkter. De anses inte heller ha någon relevans för studiens syfte.     

 Historisk efterfrågan ska ej beaktas då GIAs produktutbud har förändrats de senaste 
åren, samt att det endast finns historisk data att tillgå från 2010 och framåt. De 
efterfrågedata som ska beaktas är den prognos som gjorts över kommande 18 
månaders efterfrågan.  
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1.5. Disposition 
Rapporten följer den disposition som presenteras i Figur 1. Här får läsaren en tydlig överblick 
av rapportens struktur. De olika kapitlen förklaras mer ingående nedan.  

Inledning: Kapitlet syftar till att introducera läsaren till studien och dess problematik. Genom 
att ge en bra bakgrund till studien erhålls en god grund för vidare läsning.  
 
Metod: Den använda metoden presenteras här med teoretisk bas. Här preciseras hur uppgiften 
ska lösas för att ge läsaren möjlighet att förstå studiens lösningsgång. Även kritisk 

granskning av metodiken genomförs för att stärka studiens 
trovärdighet.  
 
Teoretisk referensram: För att förstå hur studien ska 
genomföras får läsaren en beskrivning av relevant teori, 
vilket presenteras här.  
 
Nulägesbeskrivning: Anledningen till att detta kapitel finns 
med är att ge läsaren ytterligare beskrivning av Atlas 
Copco, samt dess produktionsenhet GIA. Även en 
situationsbeskrivning finns med som mer ingående 
beskriver inköpsförfarandet då en kundorder inkommer.  
 
Val av klassificeringsmetod: Här motiveras varför just 
ABC-klassificering tillämpas i studien samt vilka artiklar 
som ingår i studiens omfång.   
 
Val av kriterier för ABC-klassificering: Inledningsvis 
presenteras vilka kriterier företag med liknande egenskaper 
har använt sig av i syfte att stärka valet av kriterier. Baserat 
på detta, teori och allmän empiri motiveras de kriterier som 
används vid klassificeringen.  
 
ABC-Analys: Då ABC-klassificeringen har en central roll i 
studien redogörs den för i detta avsnitt. Artiklarnas 
klassificering presenteras för att senare grupperas i större, 
men färre, grupper för att ligga till grund för kommande 

avsnitt.  
 

Modell för lagerstyrning: Även denna har fått en central roll i studien och har därför ett eget 
avsnitt där det utförligt beskrivs hur modellen konstruerats. Den bygger på både kvalitativ 
och kvantitativ data. 
 
Diskussion: En diskussion angående resultatet och dess påverkan på övriga delar i 
organisationen, som ej innefattas i studiens omfattning, förs här. Detta för att påvisa en 
medvetenhet om studiens effekter. 
 
Slutsats: Här presenteras den slutsats som studien har mynnat ut i, samt förslag på vidare 
studier.   

1
• Inledning

2
•Metod

3
•Teroretisk referensram

4
•Nulägesbeskrivning

5
•Val av klassificeringsmetod

6
•Val av kriterier för ABC-

klassificering

7
•ABC-Analys

8
•Modell för lagerstyrning

9
•Diskussion

10
•Slutsats

Figur 1 – Rapportens disposition 
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2. Metod 
I avsnittet beskrivs den metodteori och studiens övergripande metod som ligger till grund för 
studiens genomförande. Även metoder för hur studiens trovärdighet kan säkras, samt hur 
dessa används redogörs för. Här har ett aktivt val gjorts om att en ABC-klassificering 
kommer att användas i studien. Detta val styrks och motiveras längre fram i rapporten (se 
avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.). 
 

2.1. Studiens synsätt 
Björklund och Paulsson (2012) beskriver att det finns tre olika vetenskapliga synsätt då en 
studie genomförs, vilka är: analytiskt synsätt, systemsynsätt samt aktörssynsättet.  

Då en undersökare har analytiskt synsätt är denne mån om att förklara sanningen objektivt, 
och lämna ute alla subjektiva värderingar och åskådningar. Förklaringen ska vara så 
fullständig som möjligt för att kunna hitta orsak-verkan-relationer mellan olika företeelser. 
En person med detta synsätt ser verkligheten som summan av dess ingående delar. Då 
aktörssynsättet tillämpas utgår undersökaren från att den verklighet som ska beskrivas är en 
social konstruktion som påverkar, samt påverkas av, människan. En sådan beskrivning är 
därmed subjektiv då den bygger på undersökarens egna erfarenheter och värderingar 
(Björklund & Paulsson, 2012). Dessa synsätt är ej av relevans för studien då de ej belyser 
eventuella synergieffekter samt att aktörssynsättet bygger på en subjektiv världsbild vilket 
inte är av intresse för studien. 

En undersökare med systemsynsätt är fullständig och objektiv i sin förklaring av 
verkligheten. Denne ser inte verkligheten som summan av dess ingående delar utan betonar 
synergieffekter mellan verklighetens delar, vilket innebär att summan oftast blir mer än 
helheten. En person med systemsynsätt försöker se samband och relationer mellan systemets 
ingående delar för att kunna belysa och förklara de faktorer som ligger till grund för dess 
beteende (Björklund & Paulsson, 2012). I den här studien appliceras ett systemsynsätt då det 
är av stor vikt att objektivt kunna beskriva verkligheten, men även att kunna identifiera de 
effekter som uppkommer av studiens resultat. Här är det viktigt att kunna betona eventuella 
synergieffekter samt analysera hur de påverkar inte bara det studerade systemet, utan även de 
delar som ligger runt om. Detta då studiens resultat påverkar företaget i stort och inte bara de 
delar som studien berör.  

 

2.2.  Studiens inriktning och ansats 
Det finns fyra olika inriktningar för en studie beroende på den kunskapsnivå som existerar 
inom studiens ämnade område, samt de mål studien har. De fyra inriktningarna är: 
explorativa, deskriptiva, explanativa samt normativa (Björklund & Paulsson, 2012). 
Christensen et al (2010) formulerar en studies ansats genom att införa analytiska- och 
tidsdimensioner. Den analytiska dimensionen beror av studiens djup och bredd. De är i detta 
avseende inte varandras motsatser och ofta är studier antingen djupa och smala eller breda 
och ytliga. Breda och ytliga studier som hanterar ett fåtal parametrar över en stor mängd 
undersökningsobjekt kallas ofta statistiska undersökningar. Djupa och smala studier 
fokuserar på ett fåtal parametrar inom ett specificerat område, även kallat fallstudie. En sådan 
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studie bygger på ett noggrant bedömningsurval för att genomföra studien. Här generaliseras 
resultat genom analytisk generalisering givet att den framtagna hypotesen stämmer överens 
med det studerade fallet. Studien kan genomföras som en ögonblicksbild, en så kallad ad-hoc, 
där systemet fryses och förutsättningarna likaså. Alternativet är att studien antar en dynamisk 
vinkel där studien utförs över tiden. Givet de två dimensionerna har ett antal ansatser 
identifierats. I Figur 2 illustreras fyra generella ansatser Longitudinell-, experimentell-, 
tvärsnitts- samt fallstudieansats. (Christensen, et al., 2010) 

 

Figur 2 – Generella ansatser, fritt från (Christensen, et al., 2010) 

En normativ studie används då kunskap och förståelse för forskningsområdet redan finns, och 
målsättningen är att vägleda och föreslå åtgärder (Björklund & Paulsson, 2012). Den 
normativa inriktningen kan ställas i relation till Christensen et al:s (2010) fallstudieansats. 
Fallstudien kan variera över tiden och bestå av kvalitativa- och kvantitativa primär- och 
sekundärdata (se avsnitt 2.4.3) och lämpar sig för studier där analytiska generaliseringar 
gällande specifika fall och beskrivningar leder fram till mönster för en ökad förståelse utifrån 
det studerade systemet.  

Givet studiens syfte (se avsnitt 1.2) är det en normativ studie. Detta då det finns gott om 
forskning och kunskap inom ABC-klassificering samt lagerstyrning och därmed behövs inte 
ny kunskap inom området frambringas. Den redan befintliga kunskapen väljs ut i 
referensramen (avsnitt 3) för att ligga till grund och kunna appliceras på studiens 
genomförande. Studien kan även ses som en fallstudie, då dess ansats liknar den normativa 
studien, men även för att studien behandlar både kvantitativa- och kvalitativa primär- och 
sekundärdata. Även analyser och generaliseringar kopplade till studiens syfte kommer att 
genomföras vilket går i linje med vad Christensen et al (2010) beskriver som egenskaper en 
fallstudie innehar. 

En explorativ studie används då kunskapsnivån inom området är begränsad och studiens 
författare försöker uppnå en grundläggande förståelse. När det redan finns grundläggande 
kunskap inom området kan deskriptiva studier användas, här är istället målet att beskriva en 
företeelse/situation utan att förklara relationer mellan de ingående delarna. En utveckling av 
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denna typ av studie är den explanativa studien som används då en djupare kunskap och 
förståelse söks. Den används även då författaren vill beskriva och förklara samband mellan 
studiens innefattande delar (Björklund & Paulsson, 2012). Den deskriptiva och explanativa 
ansatsen kan jämföras med Christensens et al (2010) experimentella ansats som kan anta 
samtliga tidsdimensioner i Figur 2, men även variera i djup och bredd. Mot bakgrund av 
ovanstående förklaring, att studien antar en normativ inriktning, kan de övriga 
förhållningssätten avfärdas för den här specifika studien.  

Utöver studiens valda inriktning kan den under arbetets gång pendla mellan teori och empiri, 
abstraktionsnivån förändras beroende på vart i arbetet man befinner sig. Här menar Björklund 
och Paulsson (2012) att det finns tre olika abstraktionsformer som en studie kan anta, vilka är 
induktion, deduktion och abduktion.  

Vid tillämpning av induktion formuleras teori baserat på den empiriska insamlingen. Här 
föreligger risker i form av att författaren kan sakna insikt i teorins räckvidd och generalitet då 
den konstruerade teorin baseras på ett empiriskt underlag för ett specifikt fall. Deduktion är 
det motsatta, alltså att teorin studeras inledningsvis för att därefter göra förutsägelser om 
empirin baserat på teorin. Genom ett deduktivt arbetssätt antas objektiviteten kunna stärkas 
eftersom det utgår från befintlig teori. En kombination av dessa är abduktion vilket innebär 
att abstraktionsnivåerna pendlar under arbetets gång. Vid en studie med abduktiv inriktning 
arbetar författaren generellt induktivt i den inledande fasen för att formulera en preliminär 
teori. Denna prövas sedan på ett nytt fall, vilket motsvarar ett deduktivt arbete. Slutligen kan 
den ursprungliga teorin utvecklas och generaliseras. (Björklund & Paulsson, 2012; Patel & 
Davidson, 2011) 

Studien är en abduktiv sådan i sin abstraktionsnivå. Inledningsvis besöktes GIA för att 
diskutera det rådande problemet. Här väcktes idén att en artikelklassificering bör utföras. 
Även en empirisk insamling görs inledningsvis för att kunna beskriva inköpsprocessen i 
dagsläget. Detta har alltså styrt vilken typ av teori som kommer att beskrivas i arbetet. När 
väl den teoretiska referensramen är skriven övergår studien till att beskriva och föreslå 
förändringar baserat på den teori och empiri som presenteras.  

 

2.3. Kvalitativa och kvantitativa studier 
En kvantitativ studie omfattar information som kan mätas och analyseras numeriskt. Då allt 
inte går att mäta kvantitativt sätts här gränser för hur mycket kunskap som kan genereras via 
en kvantitativ studie. Kvalitativa studier används däremot när en djupare förståelse för ett 
specifikt problem söks. Detta görs exempelvis genom intervjuer och verbala analysmetoder 
av textmaterial. Problemet med en sådan studie är att möjligheten till generalisering oftast är 
lägre än för en kvantitativ studie. (Björklund & Paulsson, 2012; Patel & Davidson, 2011) 

De båda studietyperna framställs ofta som att de ej går att kombinera, vilket Patel och 
Davidson (2011) menar att praktiskt forskningsarbete ofta gör. Någonting som är avgörande 
för om studien bedrivs kvantitativt eller kvalitativt är dess problemområde och hur 
problematiken formuleras. (Patel & Davidson, 2011) 

Denna studie anses befinna sig mellan de båda extrempunkterna, vilket går i linje med Patels 
och Davidsons (2011) resonemang att de flesta studier gör. Detta illustreras i Figur 3. 
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Anledningen till att den är mer kvantitativt inriktad beror på studiens huvudsakliga syfte, att 
föreslå en modell för lagerstyrning baserat på en artikelklassificering. För att uppnå detta görs 
i huvudsak kvantitativa beräkningar och analyser. Dock krävs vissa intervjuer och 
observationer för att uppnå studiens syfte, därmed anses den inte vara helt kvantitativ.    

 

 

Figur 3 – Studiens utgångspunkt i relation till kvantitativt och kvalitativt inriktat forskning, fritt från  (Patel & Davidson, 
2011) 

 

2.4. Metoder för datainsamling 
I studiens genomförande kommer både kvantitativa och kvalitativa data samlas in för att 
kunna uppfylla dess syfte. Det tillämpas olika insamlingsmetoder beroende på vilken typ av 
information som är av intresse. Nedan presenteras de metoder som tillämpas. 

2.4.1. Kvalitativ data 
Genom att använda sig av intervju kan kunskap om respondentens värld erhållas (Ejvegård, 
2003). För att uppnå önskat resultat med en intervju är det viktigt att syfte och 
problemområde är tydligt satta. Detta kräver att alla faser av intervjun är genomtänkta, även 
fasen efter att intervjun är gjord (Olsson & Sörensen, 2011). Vidare menar Ejvegård (2003) 
att en väl planerad intervju innebär mindre arbete efteråt, då man kan undvika eventuella 
missar som kan behöva korrigeras och verifieras av respondenten. Ett praktiskt vertyg att 
använda vid intervju är bandspelare för att underlätta efterarbetet. Här poängterar Ejvegård 
(2003) att man bör vara medveten om att en bandspelare kan vara hämmande för vissa 
respondenter då de uttalar sig mer försiktigt när bandspelaren är påsatt.  

Beroende på intervjuns syfte kan den utformas på olika sätt. Här menar Patel och Davidson 
(2011) att det finns två aspekter att beakta, vilka är Standardisering och Strukturering. Med 
standardisering menas i vilken grad intervjuaren har formulerat frågor och placerat dem i 
inbördes ordning, och intervjuns struktureringsgrad bestämmer vilket svarsutrymme 
respondenten får. (Olsson & Sörensen, 2011; Patel & Davidson, 2011) 

De båda aspekterna kan kombineras för intervjuns specifika ändamål, vilket illustreras i Figur 
4 nedan.  
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Figur 4 – Olika typer av intervjuer beroende på strukturerings- och standardiseringsgrad, fritt från (Patel & Davidson, 
2011). 

Det finns även någonting som kallas semistrukturerade intervjuer där intervjuaren endast gör 
en lista över specifika teman som denne vill beröra, men respondenten får utforma svaren 
med stor frihet. (Patel & Davidson, 2011) 

I studien kommer mestadels intervjuer med hög struktureringsgrad samt låg grad av 
standardisering att användas (fokuserade intervjuer), se Figur 4. Detta för att undvika 
utrymme för tolkning hos respondenten, men även för att intervjuerna kommer ha ett tydligt 
syfte, och fokus kommer att ligga på detta. Vissa intervjuer kommer även att hållas via 
telefon då det ej finns möjlighet att möta respondenten. 

Inledningsvis hålls ostrukturerade intervjuer för att kunna bilda sig en uppfattning om GIAs 
verksamhet samt dess problembild. Även semistrukturerade intervjuer genomförs i studiens 
inledningsfas för att få svar på något mer specifika frågor. När studien sedermera övergår till 
genomförande fasen kommer även intervjuerna att bli mer inriktade mot ett specifikt syfte 
och därmed mer inriktade.    

2.4.2. Kvantitativ data 
Med kvantitativ data menas att det kan räknas, anges i siffror eller termer som motsvarar 
siffror. Kvantitativ data kan behandlas/analyseras statistiskt (Ejvegård, 2003). Här förtydligar 
Patel och Davidson (2011) att man skiljer mellan två typer av statistik. Den deskriptiva 
statistiken tillämpas då det är av intresse att beskriva det insamlade materialet med siffror, 
och på så vis åskådliggöra problemet. Då man istället vill testa statistiska hypoteser är det den 
hypotesprövande statistiken som används. (Patel & Davidson, 2011) 

Studien kommer i många avseenden behandla kvantitativ data då den bygger på en ABC-
klassificering av artiklar från GIAs affärssystem Monitor. All data som extraheras ur Monitor 
är av kvantitativ karaktär. Även stora delar av de analyser som senare utförs är av kvantitativ 
karaktär. Deskriptiv statistik tillämpas i den mån att resultatet av de moment och beräkningar 
som kommer att göras måste presenteras på ett överskådligt sätt. 

2.4.3. Primär- och sekundärdata 
Med primärdata menas den data som har samlats in genom någon form av vedertagen 
insamlingsmetod i syfte att uppfylla ett speciellt ändamål, och gäller både för kvalitativa och 
kvantitativa insamlingsmetoder. Sekundärdata är sådan information som redan har samlats in 
av andra personer, vilka ej har haft samma syfte. (Björklund & Paulsson, 2012; Olsson & 
Sörensen, 2011) 
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De data som studien har för avsikt att använda sig av (både kvalitativ och kvantitativ) 
kommer i huvudsak bestå av primärdata. De intervjuer som genomförs är primärdata då de 
ämnar uppnå djupare förståelse inom ett visst område för att uppfylla studiens syfte. Även de 
data som extraheras hur affärssystemet Monitor är primärdata då den extraheras på den form 
som är mest lämplig med avseende på studiens syfte. Dessa data extraheras med hjälp av en 
av inköparna hos GIA och kommer att extraheras på den form som är överenskommet (se 
avsnitt 2.5.2) Dock är den teoretiska referensramen (se avsnitt 3) sekundärdata då den är en 
sammanställning av befintlig litteratur som är framtagen i annat syfte än studiens.  

 

2.5. Studiens genomförande 
Mot bakgrund av ovan beskrivna avsnitt presenteras här studiens övergripande metod. Här 
beskrivs studiens fyra faser mer ingående för att läsaren, på ett överskådligt sätt, ska kunna 
följa studiens genomförande från början till slut. Designen av metoden bygger på inspiration 
från Björklund och Paulsson (2012) och Lekvall och Wahlbin (2001) som båda menar att en 
metod bör utformas för den specifika studien. De fyra faser som metoden innehar följer inte 
alltid i kronologisk ordning. Det är exempelvis nödvändigt att pendla mellan datainsamlings- 
och analysfasen vid det praktiska arbetet med studien, se Figur 5. 

Figur 5 – Studiens övergripande metod 

2.5.1. Planeringsfas 
Innan studien påbörjades träffades företagets handledare (Johan Bergström, inköpschef) och 
författarna för att diskutera uppgiften och även få introduktion till verksamheten. Här 
framkom, på författarnas förslag och genom diskussioner, att en artikelklassificering var 
lämplig att genomföra. Vid inledningen av studien besöks GIA igen för att diskutera 
uppgiften ytterligare med Johan Bergström. Baserat på diskussionen framkommer ett antal 
avgränsningar och direktiv inom vars ramar studien måste hålla sig. Intervjuer med både låg 
strukturerings- och standardiseringsgrad (se avsnitt 2.4.1) genomförs med personer från 
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respektive avdelning på företaget, det vill säga relativt öppna diskussioner. Detta för att lära 
känna organisationen och få en känsla för hur den fungerar. De personer som intervjuas är:  

 Strategic Purchasing. 
 Product Manager. 
 Business Controller. 
 SHEQ (Safety, Health, Environmental, and Quality) Manager.  
 Business Support.  

Efter intervjuerna kan en uppfattning angående företagets organisation bildas. En tydligare 
bild kan även erhållas angående den problematik GIA står inför, vilket är till stor hjälp då 
bakgrundsbeskrivning och syfte formuleras. Givet detta kan syftet brytas ned i två delar 
(artikelklassificering och lagerstyrningsmodell) för att ytterligare förtydligas. Baserat på 
syftesnedbrytningen formuleras studiens huvudmål för att fungera som milstolpar vid 
uppfyllande av syftet. Huvudmålen bryts vidare ned i ett antal analysfrågor. Har huvudmålen 
uppfyllts kan därmed studiens syfte uppfyllas. Analysfrågorna utformas i kronologisk 
ordning (givet de faser studien har) och kommer under arbetets gång även besvaras i denna 
ordning för att i slutändan kunna uppfylla syftet med studien.  

I syfte att ge läsaren ökad förståelse för Atlas Copco GIAs organisation samt dess 
inköpsprocess vid materialanskaffning genomförs en företags- och nulägesbeskrivning. För 
att beskriva företaget i stort kommer mycket information att hämtas från dess hemsida och 
även det interna nätverket (IMS Portal) Atlas Copco har. Beskrivningen tar sin utgångspunkt 
i Atlas Copco koncernen för att därefter smalnas av och i slutet endast beskriva GIA. I 
nulägesbeskrivningen kommer intervjuerna med ovan nämnda personer att ligga till grund för 
beskrivningen och då intervjuerna görs med personer från olika avdelningar tros en objektiv 
beskrivning av denna kunna uppnås. Det är vid GIAs inköpsprocess som förändringar 
kommer att kunna ske baserat på det resultat som studien medför och det är därför som den 
ligger till grund för nulägesbeskrivningen. Här identifieras även det studerade systemet vilket 
illustrerar studiens omfattning. Det studerade systemet kan identifieras dels ur de 
avgränsningar och direktiv som erhålls men även ur ovan nämnda intervjuer. 

Då det tidigt framgått att en artikelklassificering, som ligger till grund för en differentierad 
lagerstyrningsmodell, bör genomföras för att uppnå minskad kapitalbindning och en stärkt 
lagertillgänglighet har de teoretiska avsnitt som behandlats i denna studie känts relativt givna. 
Vid litteratursök används både tryckt litteratur och akademiska artiklar för att få en 
mångsidighet i referensramen. Den tryckta litteraturen erhålls från Campus Norrköpings 
bibliotek, eller i form av kurslitteratur från tidigare kurser, och de akademiska artiklar som 
används kan extraheras ur databaserna Scopus och Business Source Premier. Även 
triangulering (se avsnitt 2.6) i form av att flera källor ställs emot varandra används för att 
verifiera källornas korrekthet men här görs även ställningstaganden då källorna skiljer sig 
från varandra. Referensramen kommer ge läsaren en förståelse för de teoretiska områden 
studien berör, men underlättar även förståelsen vid kommande resonemang i analys- och 
slutfasen av studien.  

Den avslutande delen i planeringsfasen är val av metod för att i förlängningen kunna utföra 
de tänkta stegen som studien kräver. Även här görs en litteratursökning samt beskrivning av 
relevant metodlitteratur. Denna litteratur erhålls även den från Campus Norrköpings bibliotek 
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och är i form av tryckta källor. Triangulering genomförs vid återgivning av litteraturens 
innehåll för att säkerställa dess korrekthet.                               

2.5.2. Datainsamling 
När syftet formulerats blir det tydligare vilken data som behövs och hur denna ska samlas in. 
Kvantitativ data över de artiklar som GIA har i sitt sortiment är aktuellt att samla in. Studiens 
syfte samt de direktiv och mål som formulerats i planeringsfasen ligger till grund för vilken 
data som anses vara relevant för studien, och dessa är (sett per artikel): 

 Namn på artikel 
 Artikelnummer 
 Lagersaldo 
 Ledtid från leverantör 
 Artikelvärde 
 Efterfrågan (SRP) 

Med stöd av Strategic Purchasing erhålls en bra överblick av vilken data som finns att tillgå i 
affärssystemet Monitor, samt hur data struktureras och vilka parametrar som går att 
extrahera. Med hjälp av en person ur Strategic Purchasing kommer en lista (i Excel-format) 
över GIA:s artikelsortiment erhållas där en första filtrering har genomförts. Filtreringen ska 
resultera i en lista över de artiklar som ska inkluderas i studien, det vill säga en rensning av 
artiklar som kopplas samman med ventilationsutrustning och de artiklar som benämns 
hinkartiklar. 

De data som erhålls av Strategic Purchasing (artikeldata ur Monitor) är av primär och 
kvantitativ karaktär då de har sorterats utifrån vad som anses relevant för studien inom dess 
ramar. Här bör noteras att de data som används är en ögonblicksbild över en specifik dag och 
det är denna som kommer användas vid samtliga beräkningar och analyser. Data som erhålls 
beskriver artiklarnas egenskaper och har ej behandlats på något sätt tidigare. När data erhålls 
kommer en kontroll av denna ske för att säkerställa dess korrekthet gentemot de som 
efterfrågats. Om erhållen data skiljer sig från vad som önskats görs återkoppling till Strategic 
Purchasing för att i första hand korrigera denna. Går ej detta kommer ett ställningstagande att 
göras angående om dessa data bör ingå i studien eller ej.  

Insamlingen av artikeldata ligger till grund för den artikelklassificering som kommer att 
genomföras i studien. Utifrån den tillgängliga informationen kommer valet av kriterier 
begränsas så att kriterierna som ligger till grund för klassificeringen på ett enkelt sätt går att 
identifiera för artiklarna som ingår i studien.  

Intervjuer kommer att hållas med företag med liknande egenskaper som GIA för att kunna 
genomföra jämförelser och dra nytta av deras erfarenheter. Här anses Husqvarna Riders vara 
ett företag med egenskaper som kan liknas vid de som gäller hos GIA. Även Siemens 
Industrial Turbomachinery och Ericsson anses vara intressanta respondenter. Utöver 
företagen kommer även Jenny Bäckstrand att intervjuas. Jenny är disputerad inom inköp och 
produktionslogistik vid Tekniska Högskolan i Jönköping och har, under sin doktorandperiod, 
skrivit en avhandling om kunddrivet inköp. En intervju med henne ger ytterligare en 
dimension till de intervjuer som genomförs mot företag. Samtliga företag och Jenny 
Bäckstrand har identifierats genom tips från examinator. Respektive företag kommer själva få 
ställa upp med de respondenter de anser lämpliga för deltagande i studien. Detta kommer ske 
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genom att presentation angående studiens syfte och intervjuns funktion i förväg skickas till 
berört företag. Vid start av respektive intervju frågas respondenten angående dess 
arbetsuppgifter för att säkerställa att personen är lämplig.  

Vid intervjutillfällena kommer författarna att ha en god kännedom om relevant litteratur men 
den kommer ej att användas för att vinkla intervjuerna åt något håll. Intervjuerna är tänkta att 
fungera som en jämförelse för att undersöka hur de identifierade respondenterna hanterat 
liknande problem som GIA har ställts inför. Genom att ha den infallsvinkeln hoppas nya 
aspekter, så som nya kriterier för ABC-klassificeringen, kunna erhållas.  

Data som tillskansas från intervjuer kommer tillsammans med den teoretiska referensramen 
ligga till grund för de kriterier som väljs för klassificeringen av artiklarna hos GIA. 
Intervjuerna kommer att genomföras via telefon och vara av fokuserad karaktär enligt Figur 
4. Genom att hålla intervjuerna på detta vis minskar risken för att frågorna misstolkas mellan 
respondenterna och erfarenheter från andra branscher kan inhämtas. Intervjuerna kommer 
även att spelas in om respondenterna tillåter detta. Inspelningarna gör att relevant information 
ur intervjuerna kan säkerställas då man kan lyssna på materialet flera gånger. Tillåter inte 
respondenten att inspelning görs kommer anteckningar att föras. Båda intervjuarna kommer 
att föra anteckningar för att efter intervjun kunna jämföra och diskutera för att säkerställa att 
båda har tolkat framkommen information på liknande sätt. Om skiljaktigheter skulle uppstå 
kommer ytterligare kontakt att tas med respondenten för att säkerställa att rätt tolkning har 
gjorts av intervjun.  

Då intervjuerna med företagen och Jenny är gjorda kommer tillräckligt mycket information, i 
form av teori och empiri, ha samlats in för att de två första delfrågorna ska kunna besvaras, 
och dessa är: 

Delfråga 1: Vilken klassificeringsmetod är bäst lämpad? 

Delfråga 2: Vilka artiklar ska klassificeras? 

De data som kommer att erhållas genom intervjuer är av kvalitativ, och primär, karaktär och i 
stor utsträckning kommer den även vara subjektiv. Insamlingen av data genom intervjuer 
kommer att behandlas som en jämförelse mot andra marknader men även ligga till grund för 
den generalisering som studien strävar efter då analys och slutsatser gällande det specifika 
fallet har genomförts. 

2.5.3. Analysfas 
Inledningen av denna fas består i att välja lämpliga kriterier för att utföra ABC-
klassificeringen. Vid val av kriterier kommer dels referensramen att studeras för att 
undersöka vad litteraturen säger om val av kriterier. Även de gjorda intervjuerna i 
datainsamlingsfasen (för jämförelse) kommer att vägas in vid val av kriterier. Detta då input 
har erhållits från annat håll, och beskriver hur liknande problem har lösts för dessa fall vilket 
kan ge nya infallsvinklar i form av andra kriterier. Till sist kommer även genomförd 
empiriinsamling att vägas in vid val av kriterier. Vid sammanvägning av samtliga aspekter 
kan ett så objektivt kriterieval som möjligt erhållas. Då detta moment är genomfört anses 
ytterligare en delfråga kunna besvaras, och denna är: 

Delfråga 3: Vilka kriterier är lämpliga för artikelklassificeringen? 
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Då kriterierna är valda behöver lämpliga gränser sättas för att kunna dela in artiklarna i 
respektive klass. Även här ligger referensramen och intervjuer till grund för valet, men empiri 
från GIA kommer att inkorporeras vid beslutet då det kan finnas faktorer som gör att 
gränserna inte kan sättas hur som helst. 

Genomförandet av ABC-klassificeringen kommer att göras via en mjukvara som heter ABC 
Analyzer som är utvecklat av ett företag som heter ABC Softwork1. ABC Analyzer kan utföra 
klassificeringar i både en och flera dimensioner (baserat på ABC-klassificerings metodik). 
Den har en stor mängd kategorier att klassificera inom och illustrerar resultatet av en analys 
på ett överskådligt sätt.  I mjukvaran kan även KPIer (Key Performance Indicator) 
implementeras för att kunna genomföra analyser av dessa på utvalda artiklar (Softwork, 
2014). Då ABC Analyzer stödjer data i form av Excel-format kommer de data som har 
extraherats ur affärssystemet Monitor att kunna implementeras i mjukvaran och vice versa.  

Vid en känslighetsanalys av utförd ABC-klassificering kommer klassificering med olika 
gränsvärden för de olika kriterierna genomföras för att utreda eventuella effekter på 
resultatet. En sådan känslighetsanalys kommer att belysa styrkor och svagheter hos utförd 
klassificering för att kunna dra slutsatser angående detta. Även en analys i form ABC-
klassificering med annorlunda kriterier är av intresse då eventuella synergieffekter här kan 
utredas. 

ABC-klassificeringens resultat kommer att bestå av nio stycken artikelklasser baserat på dess 
egenskaper. Dessa klasser kommer att analyseras för att kunna bilda grupper av artiklar 
(innehållande flera olika klasser) vilka kommer att kunna styras på liknande vis.   

Vidare kommer analysfasen att innehålla konstruktion av en styrningsmodell. Här kommer 
intervjuer att hållas med personer från inköpsavdelningen för att få med deras syn på 
lagerstyrning, hur de arbetar operativt i dagsläget och även vilka förändringar de efterlyser. 
Intervjuerna kommer att utformas som fokuserade intervjuer, se Figur 4 (Låg 
standardiserings- och hög struktureringsgrad), och kommer att genomföras på plats hos GIA. 
Intervjuerna kommer att spelas in för att författarna efteråt ska kunna återge informationen på 
ett objektivt sätt. Även anteckningar kommer att föras under intervjuerna. Vid händelse av att 
inspelning ej tillåts kommer endast anteckningar att föras. Dessa kommer därefter att 
jämföras och diskuteras för att säkerställa att liknande tolkningar av intervjuerna har gjorts. 
De personer som kommer att intervjuas är de operativa inköparna hos GIA och genom 
intervjuerna erhålls en djupare förståelse för lagerstyrningen, och därmed kan följande 
analysfråga besvaras: 

Delfråga 4: Hur sker lagerstyrningen i dagsläget? 

Baserat på den utförda ABC-klassificeringen, ovan nämnda intervjuer samt referensramen 
kommer en styrningsmodell att utformas. Här kommer hänsyn att tas, både till GIAs 
förutsättningar vad gäller lagerstyrning men även till de teoretiska styrningsprinciper som 
anses vara lämpliga att applicera. Därav kommer följande frågor att kunna besvaras.  

Delfråga 5: Vilka lagerstyrningsstrategier kan appliceras hos GIA? 

                                                 
1 http://abcsoftwork.com/software/abc_analyzer  
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Delfråga 6: Vilka faktorer måste tas hänsyn till vid utformning av differentierad 
lagerstyrning? 

Delfråga 7: Hur bör en modell för differentierad lagerstyrning, med syfte att minska 
kapitalbindning och öka lagertillgänglighet, utformas för GIA? 

Då ovanstående frågeställningar har besvarats ska en differentierad lagerstyrningsmodell 
utformas. Denna är, som tidigare nämnts, tänkt fungera som ett ramverk för hur 
inköpspersonalen kan agera vid det operativa inköpet. Utifrån identifierade grupperingar 
baserade på ABC-analysen kommer artiklarna för dessa kunna styras olika. De 
styrningsprinciper som kommer att förespråkas för respektive artikelgruppering kommer att 
baseras på beskriven teori, men även på de intervjuer som har hållits med inköpspersonalen. 
Här kommer beräkningar att kunna genomföras baserat på de ekvationer för 
styrningsprinciper och säkerhetslager som finns beskrivna i referensramen.  

Då syftet är att en sänkt kapitalbindning och ökad lagertillgänglighet bör uppnås kommer 
dessa faktorer att analyseras. En sådan analys kommer att genomföras med hjälp av en 
konsult på GIA som är expert på Monitor. Analysen kommer bestå i att simuleringar utförs i 
Monitor. Här kan man sätta upp en simuleringsmiljö där simuleringar kan genomföras både 
baserat på SRP (Sales Report Planning), vilket är den prognos GIA använder sig av, men 
även på historisk data. Simuleringarna kommer att bestå i att en specifik styrningsprincip 
väljs ut ur den föreslagna lagerstyrningsmodellen. Baserat på denna styrningsprincip 
genomförs beräkningar (via de ekvationer som presenteras i avsnitt 3) för att bestämma 
beställningskvantitet och säkerhetslager. Genom att välja ut en specifik artikel och styra 
denna via föreslagen lagerstyrningsmodell kan simulering göras. Här kan parametrar matas in 
i affärssystemet Monitor, vilka bearbetas i systemet och genererar inköpsförslag. På detta sätt 
kan simuleringar genomföras för att utreda vilken effekt modellen har på artikelns 
kapitalbindning samt lagertillgänglighet. Detta medför att de två sista frågorna i studien kan 
besvaras:  

Delfråga 8: Finns det några indikatorer som tyder på förändrad kapitalbindning med 
föreslagen lagerstyrningsstrategi? 

Delfråga 9: Finns det några indikatorer som tyder på förändrad lagertillgänglighet med 
föreslagen lagerstyrningsstrategi? 

Väl här är samtliga delfrågor besvarade, vilket medför att även syftet skall kunna besvaras. 
Vidare följer den avslutande delen i studien.  

2.5.4. Slutfas 
I studiens slutfas kommer en diskussion och reflektion över studiens genomförande att 
utföras. De val som under studien utförts kommer att tas upp för att se hur dessa kan ha 
påverkat studiens resultat. Även hur har valet av företag och personer som deltagit i studien 
påverkat valet av kriterier som används vid klassificeringen kommer att diskuteras.  

Ytterligare aspekter som kommer att diskuteras och reflekteras över är: 

 Studiens omfång var från början snäv där en artikelklassificering låg som grund för 
genomförandet utifrån gemensamma överenskommelser mellan båda parter. Vilka 
effekter hade en sådan inriktning på studien samt vilka alternativa vägar skulle 
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studien kunnat utvecklas mot om detta inte vore fallet? Här kommer det att föras en 
diskussion angående metodvalet och även kritiskt förhållningssätt till detta. 

 Företagen som kommer att delta i studien antas vara subjektiva i sina roller och se på 
problemet ur deras verklighet vilket gör att den kvalitativa datainsamlingen kräver en 
bearbetning. Hur har bearbetningen av intervjuobjektens data genomförts och vad har 
detta fått för effekter på de resultat och slutsatser som studien leder fram till?  

 De felmarginaler som finns i de kvantitativa data som studien kommer att behandla 
diskuteras för att belysa hur resultatet kan ha påverkats av dessa.  

 I Figur 24 återfinns det studerade systemet men även de områden som ej tagits hänsyn 
till i studien. Här kommer diskussioner föras angående hur dessa kan påverkas av 
studiens resultat, men även dessa påverkar resultatet.  

Under slutfasen kommer även studiens slutsats att presenteras. Givet studiens syfte kommer 
en rekommendation att presenteras utifrån studiens huvudmål. Studien kommer att besvara de 
framtagna delfrågorna för att sedan sammanställas. När sammanställningen av frågorna är 
gjorda kommer en slutsats som besvarar syftet att presenteras och med det en slutsats över 
studien i helhet.   

Avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning inom området att presenteras utifrån de 
områden som anses relevanta och ligger utanför studiens system. Även förslag på vidare 
arbete hos GIA kommer att presenteras, dels givet studiens resultat men även utifrån sådana 
aspekter som inte studien berör men som har framkommit under studien gång och därför bör 
belysas.   

 

2.6. En studies trovärdighet 
Vid arbete med en studie är det viktigt att kunna arbeta på ett sätt som säkerställer dess 
trovärdighet. Utan ett trovärdigt resultat och en trovärdig rapport kommer studien i 
förlängningen ej att bidra med något värde, varken för uppdragsgivaren eller författaren. 
Paulsson och Björklund (2012) menar att det finns tre mått att mäta en studies trovärdighet, 
vilka presenteras nedan:  

2.6.1. Validitet 
Validitet innebär i vilken utsträckning det som ska undersökas verkligen undersöks, alltså att 
rätt sak mäts (Björklund & Paulsson, 2012). För att öka validiteten i en studie finns det ett 
antal metoder att använda sig av. Patel och Davidson (2011) beskriver innehållsvaliditet och 
samtida validitet som två av de lättaste sätten att säkra validiteten. Innehållsvaliditet erhålls 
via logisk analys av innehållet i det mätinstrument som används. Denna kopplas ofta till 
studiens referensram. I referensramen har studiens aktuella områden berörts, och om 
innehållsvaliditeten är god har man lyckats använda den presenterade teorin vid utförandet av 
studien. Innehållsvaliditeten kan även stärkas genom att låta någon som är väl insatt i 
problemområdet granska studiens genomförande. (Patel & Davidson, 2011) 

Samtida validitet innebär att det framkomna utfallet jämförs mot ett annat kriterium på det 
som avses mätas, vilket innebär att det använda instrumentet prövas på något liknande 
kriterium för att sedan jämföra detta mot det som egentligen ska mätas. Det kan många 
gånger handla om att en annan teknik används för att undersöka samma sak (Patel & 
Davidson, 2011). Denna metod kallar Björklund och Paulson (2012) för triangulering och 
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understryker att det olika sorters triangulering beroende på studiens olika faser. Med 
datatriangulering menas att flera olika datakällor används (olika böcker eller respondenter), 
teoretisk triangulering använder olika teorier på samma uppsättning data och 
utvärderingstriangulering genomförs då olika personer utvärderar samma material. 
(Björklund & Paulsson, 2012) 

Studiens validitet 

Validiteten i studien kommer att säkras genom att innehållsvaliditet och triangulering 
används. Innehållsvaliditeten används på så sätt att studiens referensram och teoretiska 
område bestämdes redan i inledningsfasen av studien. Studiens syfte och definierade 
huvudmål ger upphov till vilken teori som kommer att undersökas. Baserat på denna vetskap 
kommer den teoretiska referensramen att byggas upp av den teori som är nödvändig att 
beskriva. Vidare kommer studiens genomförande att baseras på den beskrivna teorin där 
metoder och styrningsprinciper kommer att appliceras hos GIA.  

Även triangulering är någonting som frekvent kommer att användas i studien. Detta i form av 
datatriangulering främst i form av att olika sorters litteratur kommer att användas vid 
återgivande av relevant teori. Trianguleringen kommer även utgöra stor del av de intervjuer 
som kommer att genomföras. Intervjuer kommer att hållas med olika företag med liknande 
egenskaper som GIA, men även med en doktor inom området för att erhålla olika perspektiv 
vilket i sig kan ses som en triangulering. Vid intervjuerna med personalen på 
inköpsavdelningen kommer exakt samma frågor att ställas till samtliga och därigenom erhålla 
triangulering.   

2.6.2.  Reliabilitet 
Reliabilitet motsvarar graden av tillförlitlighet det använda instrumentet har, alltså i vilken 
utsträckning man får samma resultat om studien upprepas (Björklund & Paulsson, 2012). När 
ett instrument är reliabilitet, har felmarginalerna minskat och resultatet blir i det närmaste lika 
vid upprepat utförande. Det är dock inte alltid man kan mäta reliabilitet numeriskt, vilket 
innebär att undersökningens tillförlitlighet får säkerställas på annat vis. Strukturerade 
intervjuer kan vara ett sätt att säkra reliabiliteten, dock är detta beroende av intervjuarens 
förmåga att minimera dess bedömarfel då svaren registreras. Ytterligare sätt att säkra 
reliabiliteten är att ha en till person medverkande vid intervjutillfället som, parallellt med 
intervjuaren, antecknar intervjusvaren. Detta för att sedan kunna jämföra de bådas 
anteckningar och om de överensstämmer har reliabilitet kunnat säkras (Patel & Davidson, 
2011). Björklund och Paulsson (2012) menar vidare att triangulering är ett verktyg som kan 
användas för att stärka en studies reliabilitet.  

Validitet och reliabilitet är starkt sammankopplade vilket innebär att båda måste tas hänsyn 
till vid bedömning av en studies trovärdighet. Patel och Davidsson (2011) menar att det finns 
tre tumregler vad gäller dessa: 

”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet” (Patel & Davidson, 2011, p. 102) 

”Låg reliabilitet ger låg validitet” (Patel & Davidson, 2011, p. 102) 

”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet” (Patel & Davidson, 
2011, p. 102) 
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Ur dessa tumregler kan avläsas att hög reliabilitet inte automatiskt medför hög validitet, 
vilket är fallet för det omvända. Detta förhållande kan härledas till definitionen av de båda 
begreppen eftersom reliabiliteten säkerställer att det som mäts kan mätas på samma sätt 
ytterligare gånger och erhålla samma resultat. Däremot säger den ingenting om att det som 
mäts är det som avses mätas.  

Vidare illustrerar Björklund och Paulsson (2012) de båda begreppen med en piltavla, se Figur 
6. Här eftersträvas att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt för den enskilda 
studien, däremot krävs att dessa begrepp ställs i relation till den tidsbudget studien har till 
förfogande. (Björklund & Paulsson, 2012) 

 

 

Figur 6 - Piltavlorna illustrerar reliabilitets- och valideringsbegreppen. Den vänstra tavlan illustrerar hög reliabilitet och 
validitet. Tavlan i mitten visar hög reliabilitet och den högra visar låg reliabilitet och validering. (Björklund & Paulsson, 

2012) 

Studiens reliabilitet 

De kvantitativa data som erhålls under studiens gång tillhandahålls genom en av inköparna 
som sorterar ut relevanta artiklar och extraherar dessa till ett Excel-dokument. Reliabiliteten 
är beroende av att dessa data är korrekt hanterad. Med hänsyn till studiens tidsbudget är detta 
enda sättet att genomföra datasorteringen då det krävs mycket erfarenhet och kunnighet inom 
affärssystemet Monitor för att lyckas med detta. När relevant data är erhållen kan 
reliabiliteten säkerställas genom behandling av denna i Excel så den matchar det format som 
mjukvaran ABC-Analyzer kräver. När arbetet genomförs i denna mjukvara kommer alltid 
samma resultat att erhållas, givet att kriteriesättningen och indata är implementerat på rätt 
sätt.  

När simulering ska genomföras i Monitor kommer hjälp att erhållas för att sätta upp korrekt 
simuleringsmiljö vilket stärker momentets reliabilitet och därmed att de resultat dessa 
analyser medför blir tillförlitliga. 

Ytterligare sätt för att stärka studiens reliabilitet kommer att vara, precis som för validiteten, 
att genomföra triangulering i största möjliga mån samt att genomföra fokuserade intervjuer 
där båda författarna medverkar och kan diskutera resultatet efteråt.   

2.6.3. Objektivitet 
Med objektivitet hos en studie avses i vilken utsträckning värderingar påverkar dess resultat. 
Denna kan säkerställas genom att tydligt motivera de val som görs för att ge läsaren 
möjlighet att själv ta ställning till det resultat som framkommit. Objektivitet kan även erhållas 
genom att på ett korrekt sätt återge en källas innehåll. Detta innebär att inga sakfel och 
snedvridet faktaurval får förekomma vid återgivande av källan. Även värdeladdade ord är 
någonting som bör undvikas för att erhålla stärkt objektivitet. (Björklund & Paulsson, 2012) 
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Studiens objektivitet 
Samtliga val och avgränsningar kommer att motiveras i studien för att undvika otydligheter 
för läsaren.  

Vid återgivning av litteratur kommer dels kurslitteratur från tidigare kurser att användas men 
även akademiska artiklar. Vid användandet av akademiska artiklar kommer endast sådana 
som har genomgått ”peer review” att användas. Detta innebär att de har genomgått 
granskning och därför kan objektivitet i dessa källor antas. Även här genomförs triangulering 
för att undvika subjektivitet vid återgivande av teori.  
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3. Teoretisk referensram 
Referensramen syftar till att ge en objektiv bild av befintlig teori och forskning inom, för 
studien, relevanta områden. Detta syftar till att ge läsaren en inblick i de teorier som ligger 
till grund för studiens vidare utförande.  
 

3.1. Inledning referensram 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd enligt Figur 7 nedan. Då artikelklassificeringen är 
en central del av arbetet som utförs kommer denna att genomsyra referensramen. För att 
därefter kunna styra ett lager baserat på artikelklassificeringen behövs även teori angående 
lagerstyrning och säkerhetslager. Detta måste dessutom kunna sättas i relation till en kostnad, 
därav teorin angående logistikkostnader.  

Den avslutande delen beskriver en metod för kunddrivet inköp vilken återkopplar till många 
delar som beskrivits tidigare i referensramen och exemplifierar den forskning som bedrivs 
inom området.  

 

Figur 7 – Referensramens disposition 

 

3.2. Artikelklassificering 
En artikelklassificering handlar om att särskilja och gruppera artiklar efter exempelvis 
volymvärde (artikelns utplockningsfrekvens/tidsenhet multiplicerat med dess värde), täcktid, 
behovsfrekvens eller ur någon annan intressant klassificeringssynpunkt. Mattsson (u.d.) 
menar att den fulla potentialen hos klassificeringen inte uppnås om dess syfte inte är 
fastställt, dvs. att styra med samma kriterier inte är lämpligt för alla klassificeringar. Detta 
görs genom att identifiera likheter hos berörda artiklar för att möjliggöra effektivare 
behandling av dessa ur olika avseenden. En klassificering behöver inte syfta till att förändra 
lagerstyrningen, utan kan även ha andra användningsområden så som inventering, 
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sortimentsanalys och anskaffningsledtid. Anskaffningsledtiden kan vara avgörande för att 
kunna avgöra vilka produktvarianter som kommer kunna levereras till kund inom utsatt ledtid 
(Olhager, 2000). Här förtydligar Oskarsson et al (2006) att oavsett vilka grunder man har för 
differentiering av artiklarna så finns en strävan mot en situation där dessa styrs på olika sätt. 
Då denna studie syftar till att undersöka alternativa lagerstyrningsmetoder utifrån en 
artikelklassificering, är det just lagerstyrningen som kommer att ligga i fokus i 
referensramen.  

3.2.1. ABC-klassificering 
Ett vanligt sätt för differentiering av artiklar är att använda sig av en ABC-klassificering. Den 
klassiska ABC-klassificeringen bygger på artiklarnas volymvärde och baseras på 80/20-
regeln, vilket innebär att ca 20 % av artiklarna står för ca 80 % av volymvärdet. På liknande 
vis svarar ca 80 % av artiklarna endast för ca 20 % av volymvärdet. Oskarsson et al (2006) 
poängterar att verkligheten inte alltid går i linje med beskriven teori men att förhållandet 
återkommer ofta, om än med något justerade gränsvärden. Volymvärdet kan baseras på olika 
parametrar beroende på vad det är som ska klassificeras. Vid klassificering för en 
differentierad lagerstyrning är det lämpligt att använda sig av artiklarnas kapitalbindning i 
lagret. 80/20-regeln fungerar i allmänhet som en bra illustration över hur sortimentet i ett 
lager fördelar sig, förhållandet brukar även kunna appliceras för leverantörer och kunder där 
en liten del av leverantörerna står för en stor del av volymvärdet.  (Olhager, 2000; Oskarsson, 
et al., 2006) 

Klassificeringen fungerar som bäst då den appliceras på en större mängd artiklar. Oskarsson 
et al (2006) beskriver ABC-klassificering som ett antal grupper vanligtvis ABC men kan 
variera i antal efter behov. A-artiklarna anses vara viktigast och är i relation till totala antalet 
artiklar endast ett fåtal. B-artiklar består av något fler artiklar och till sist C-artiklar som anses 
vara minst viktiga och står för en stor del av antalet artiklar. Andelen A-artiklar blir med detta 
resonemang generellt sett lågt, men är samtidigt de som med hänsyn till volymvärde bör ta 
mest resurser i anspråk. C-artiklarna som anses vara minst viktiga bör styras så att 
resursförbrukningen för dessa hålls låg då de kan utstå en lägre lagertillgänglighet än A-
artiklarna (Oskarsson, et al., 2006; Storhagen, 2003). Jessop och Morrison (1994) beskriver 
även att C-artiklar kan behålla sin servicenivå genom att applicera höga säkerhetslagernivåer 
för dessa, vilket är mer kostnadseffektivt än att styra dem likt en A-artikel.  

Jessop och Morrison (1994) menar att den typiska brytpunkten mellan kategorierna i en 
ABC-klassificering är att A-artiklarna bör stå för 70 % av volymvärdet, B-artiklarna för 70-
90 % (ackumulerat av totala volymvärdet) och att C-artiklarna står för det resterande 
volymvärdet. Detta resonemang stämmer bra överens med vad Oskarsson et al (2006) 
presenterar. Det finns dock en diskrepans i resonemangen gällande var brytpunkten mellan 
klassificeringarna bör ske. Jiang och Yuan (2008) beskriver brytpunkten mellan 
klassificeringarna i procentandel av artiklar, där A-artiklarna står för ca 20 %, B ca 30 % och 
C ca 50 %. Här väljer studiens författare att vända sig till Jessop och Morrison (1994) samt 
Oskarsson et al (2006) då deras resonemang angående artiklarnas brytpunkt baseras på 
volymvärdet, vilket gör att klassificeringarna blir mer koncentrerade till dess påverkan i 
lagret. I Figur 8 illustreras ett exempel på hur en ABC-klassificering kan se ut.  
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Figur 8 – Exempel på ABC-klassificering baserat på volymvärde (Oskarsson, et al., 2006) 

Arbetssättet för en ABC-klassificering baseras i denna studie på Oskarsson et al (2006) som 
steg för steg förklarar detta utifrån ett volymvärdesperspektiv. Även Jessop och Morisson 
(1994) beskriver ett liknande förfarande för hur klassificeringen bör genomföras men här 
anses det arbetssätt som Oskarsson et al (2006) presenterar vara mer ingående beskrivet och 
därför förespråkas denna.  

1. Välj klassificeringskriterium. 
2. Rangordna artiklarna efter fallande volymvärde. 
3. Beräkna artiklarnas procentuella andel av volymvärdet. 
4. Beräkna det ackumulerade procentuella volymvärdet. 
5. Beräkna varje artikels procentuella andel av totala antalet artiklar.  
6. Beräkna artiklarnas ackumulerade procentuella andel. 
7. Bestäm lämplig klassindelning av artiklarna.  

Vid utförande av en ABC-klassificering måste man vara medveten om dess begränsningar. 
Klassificeringsmetoden tar inte hänsyn till produkters livscykel, med dess 
efterfrågevariationer, vilket innebär att en artikel som idag är klassad som en C-artikel i 
framtiden kan behöva klassas om. Detta på grund av att den produkt som artikeln ingår i är 
exempelvis under tillväxt, vilket medför att dess volymvärde ökar. Därför kan ABC-
klassificeringen ha en konserverande effekt på vissa produkters tillväxt. (Storhagen, 2003)  

3.2.2. ABC-klassificering med flera kriterier  
Någonting som oftast ger bättre resultat än en vanlig ABC-klassificering är att utföra denna 
med flera kriterier. Detta ökar möjligheten för att styra artiklar på ett strategiskt korrekt vis 
vilket i sin tur förbättrar resultatet baserat på uppsatta mål. Det innebär att ytterligare viktiga 
aspekter kan tas med i analysen vilket ger utslag i klassificeringen av artiklarna. Det finns då 
flera klasser att applicera på artiklarna vilket gör att de får en mer rättvis indelning. 
Arbetsgången för en sådan klassificering är liknande den som presenterats ovan, skillnaden är 
att artiklarna delas in baserat på ytterligare ett kriterium. (Oskarsson, et al., 2006) 
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Rudberg (2007) exemplifierar svagheter hos den endimensionella ABC-klassificeringen där 
två produkter med olika karaktärer kan tilldelas samma grupp. Vid ABC-klassificering med 
hänsyn till volymvärde kan artiklar med högt värde och låg uttagsfrekvens grupperas med 
artiklar med lågt värde och hög uttagsfrekvens. Problem kan även uppstå då artiklar har lika 
värde men olika efterfrågemönster. En artikel med jämn efterfrågan jämfört med en artikel 
med ojämn efterfrågan kan över en tidsperiod erhålla samma volymvärde. Artiklarna ska med 
stor sannolikhet styras på två olika sätt beroende på deras efterfrågemönster med hänsyn till 
kostnader och service. Med en enkel ABC-klassificering finns risk att missa dessa egenskaper 
och styrningen riskerar att bli felaktig för en del artiklar. (Rudberg, 2007) 

Vid införandet av ytterligare en dimension erhålls en så kallad dubbel ABC-klassificering 
bestående av nio grupper, se Figur 9, vilket minskar sannolikheten för sammanslagning av 
artiklar med skilda egenskaper. Med kriterierna volymvärde och uttagsfrekvens blir således 
AA-klassen artiklar med högt volymvärde och hög uttagsfrekvens medan CC-klassen består 
av artiklar med lågt värde och låg uttagsfrekvens. AC-klassen och CA-klassen som vid enkel 
ABC-klassificering skulle kunna hamna i samma gruppering med högt volymvärde hamnar i 
detta fall i olika grupper där uttagsfrekvensen identifierats som en olikhet. Genom att arbeta 
aktivt och målinriktat med kriterier kan klassificeringen generera strategiska fördelar. 
Kriterierna som används styrs av målet men även utifrån vilken del i försörjningskedjan som 
förbättringen riktar in sig mot (Rudberg, 2007). Exempel på strategier som kan erhållas är 
styrningen av klasserna där AA-klassen ej bör lagerhållas, ty högt volymvärde. Detta medför 
att en strategi som klarar av att tillfredsställa behovet samt hålla nere lagernivåerna utvecklas. 
I jämförelse med enkel ABC-klassificering som generar färre antal grupper att styra krävs en 
utvärdering av hur klasserna skall styras vilket i sig kräver resurser. Det är därför viktigt att 
analysera den potentiella nyttan och ställa den i relation till kostnaden som klassificeringen 
resulterar i. I avsnitt 3.5 presenteras hur ABC-klassificeringen kan nyttjas för en 
differentierad styrning.  

 

Figur 9 – Dubbel ABC-klassificering (Rudberg, 2007) 

Då klassificeringen innefattar flera kategorier innebär det flera möjliga sätt att styra sitt lager, 
däremot är det oftast inte möjligt att applicera differentierad styrning för varje enskild 
kategori. Detta medför att kategorierna måste grupperas för att tillsammans kunna applicera 
en specifik lagerstyrning för respektive grupp. Grupperingen sker oftast genom kvantitativa 
och kvalitativa bedömningar av klassernas karaktäristik. (Oskarsson, et al., 2006) 
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Jiang och Yuan (2008) menar att ABC-klassificering med flera kriterier oftast beräknas 
genom matematiska modeller. Artiklarna som ska klassificeras utvärderas givet respektive 
kriterium, och viktas därefter genom att summera ihop totala ”poängen” för respektive 
artikel. Artikelklassificeringen sker därefter baserat på artikelns totala poäng, där de artiklar 
som har högst poäng A-klassas osv. Här brukar den totala poängen aggregeras ned till en 
skala mellan 0-1. Det finns generellt två kategorier att vikta kriterier vid en ABC-
klassificering, antingen används fix vikt eller variabel vikt. För fix vikt är vikten för ett 
specifikt kriterium densamma för alla artiklar och med variabel vikt kan denna ändra sig 
beroende på artikel. Det finns matematiska metoder för beräkning av klassificeringen med 
hjälp av variabel vikt. Dessa metoder är beräkningstunga och uttrycker inte ett kriteriums vikt 
på ett bra sätt då de ej innefattar någon subjektivitet. Ett kriterium kan då bli högre viktat än 
tänkt vilket medför att artiklarna i slutändan kan klassas fel (Jiang & Yuan, 2008). Därför 
krävs någon form av subjektivitet vid viktning av kriterium för att få en rättvis klassificering 
av artiklarna.  

3.2.3. Övriga klassificeringssätt 
Zhang och CI (2009) har, i sin forskning, utvecklat ABC-klassificeringen med hjälp av AHP 
(Analytic Hiearachy Process). Metoden kombinerar kvantitativ och kvalitativ analys genom 
matematik och psykologi. Denna metod har de applicerat på ett klassificeringsproblem för ett 
lager.  

Fyra indikatorer har valts ut, vilket motsvarar ABC-klassificeringens analyskriterier, och 
dessa är: (Zhang & CI, 2009) 

 Artikelns värde 
 Effektivitet (den takt artikeln förlorar i värde över tiden) 
 Artikelns täckningsbidrag 
 Efterfrågevariationer 

Då dessa indikatorer är identifierade viktas de, för att sedan föra dem samman i en 
bedömningsmatris och genom denna beräkna indikatorernas relativa vikt. Varje indikator 
graderas sedan efter hur viktiga de anses vara, multipliceras med indikatorns relativa vikt för 
att slutligen summera ihop alla indikatorernas ”resultat”. Genom denna process får varje 
artikel en procentuell poäng och ju högre poäng desto viktigare artikel är det. Utifrån denna 
process kan sedan artikelklassificeringens gränser sättas. (Zhang & CI, 2009) 

Zhang och CI (2009) påpekar att med deras metod kan en ABC-klassificering med flera 
kriterier utföras, och de menar även att resultaten av metodens resultat är bekräftade via ett 
stabilitetstest, speciellt när ett stort antal artiklar klassificeras då resultaten uppnår ett 
liknande förhållande som en enkel ABC-klassificering (alltså att resultatet följer 80/20-
regeln). 

Jiang och Yuan (2008) hävdar att AHP är en vanlig metod som används vid ABC-
klassificering med fix vikt. De menar dock att denna inte är att föredra vid utveckling av 
ABC-klassificeringen då den innefattar subjektiva bedömningar och många parvis 
jämförelser mellan artiklarnas viktningar.  
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3.3. Lagerstyrning 
För tillverkande företag är lager i många fall nödvändigt. Företag som dessutom tillverkar 
mot lager ser lagerstyrning som en central del av verksamheten, men även de som har en 
kundorderstyrd tillverkning upplever behov av lager (Olhager, 2000). Motiven för 
lagerhållning varierar för de olika företagsfunktionerna. Ekonomiavdelningen vill ha så låga 
nivåer som möjligt för att minska kapitalbindning. Marknad däremot vill ha en stor 
tillgänglighet vilket ger en kort ledtid mot kund och produktionen återfinns mellan de båda 
extremfallen. Med kunden i fokus kan lagerhållning uppfylla de utlovade ledtider som 
företaget har och på så vis förebygga risken för brist och förseningar. Att hålla lager medför 
ökade kostnader varför det blir viktigt att utforma lagret så att rätt nivåer lagerförs. 
Kostnaderna som uppkommer i samband med lager är Lagerföringskostnad, 
Lagerhållningskostnad samt Beordringskostnad enligt Oskarsson et al (2006). Olhager 
(2000) har liknande syn på motiven till lager men har utöver dessa något som han benämner 
Bristkostnad. Bristkostnaden är svår att beräkna då den varierar med kundens vilja att vänta 
eller inte vänta på nästa leverans. Genom att arbeta med Servicenivå upprätthålls en 
servicegrad mot kund och generar kostnader på andra håll i form av säkerhetslager etc.   

Oskarsson et al (2006) menar att fördelar med lagerföring erhålls i form av minskade 
kostnader genom stordriftsfördelar inom inköp, transport etc. De poängterar dock att 
lagerhållning är sista utvägen för att hantera problem och de positiva och negativa aspekterna 
måste vägas mot varandra. Lagerstyrningen antar därför en viktig roll i detta där Oskarsson et 
al (2006) har valt att samla Material- och produktionsstyrning (MPS), som i de flesta fall har 
en direkt påverkan på lagernivåerna, under benämningen lagerstyrning. Lagerstyrningen 
måste besvara tre huvudfrågor enligt Oskarsson et al (2006), där periodicitet och kvantitet 
påverkar varandra. Dessa huvudfrågor presenteras nedan: 

 När ska olika produkter beställas? 
 Hur mycket ska beställas/beordras varje gång? 

 Hur garderar man sig mot osäkerhet?  

Detta kommer också vara studiens angreppssätt med syftet i åtanke. Med låg volym och hög 
variation på produkterna hos GIA har författarna valt att belysa lagerstyrningen med hjälp av 
Oskarsson et al (2006) synsätt där fyra typfall presenteras. 

3.3.1. Periodicitet och Kvantitet 
Beställningsperiodicitet och beställningskvantitet kan antingen var fast eller varierande 
beroende på vilka metoder och verktyg som används. Här har Oskarsson et al (2006) har valt 
att skapa en matris med fyra typfall som ursprungspunkt för att kategorisera lämpliga 
metoder att bestämma orderkvantitet och periodicitet, se Figur 10. 

 

Figur 10 – Typfallsmatris för lagerstyrning vid olika situationer, fritt från (Oskarsson, et al., 2006) 
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Fast beställningskvantitet – Fast beställningsintervall  

Styrning i form av fast beställningskvantitet på fasta intervall leder till en känslig styrning. 
Minsta trend leder till brist alternativt ökade lagernivåer. För mindre variationer kan ett 
säkerhetslager nyttjas, denna typ av styrning kräver en känd och jämn efterfrågan. Att styra 
lagret efter denna princip rekommenderas ej. För att styra med denna princip krävs att 
efterfrågan återupprepas vilket sällan är fallet i verkligheten. (Oskarsson, et al., 2006) 

Fast beställningskvantitet – Varierande beställningsintervall 

Fast kvantitet beräknas, oftast med hänsyn till ekonomiska aspekter, för att sedan 
beställas/beordras med varierande intervall. Styrningen klarar mindre variationer i efterfråga 
och trend. Skulle större variationer eller trender infinna sig resulterar detta i problem. 
Återkommande för detta typfall är Wilsonformeln samt någon typ av 
beställningspunktsystem som beskrivs nedan i avsnitt 3.3.2. Metoderna anses vara relativt 
enkla att beräkna samt att applicera då beställningspunktsystem anses vara enkel i sin 
styrning. Nackdelen är de antagande som krävs för Wilsonformeln vilka i många fall skiljer 
sig från verkligheten och återfinns nedan i avsnitt 3.3.2 där Wilsonformeln introduceras.  
(Oskarsson, et al., 2006) 

Varierande beställningskvantitet – Fast beställningsintervall 

Intervall för beställning beräknas och kompletteras med varierande beställningskvantitet för 
respektive beställning. Beställningskvantitet beräknas antingen baserat på förbrukning, 
prognos eller inkomna order. Styrningen klarar av mindre variationer i efterfrågan 
(Oskarsson, et al., 2006). Mattsson (2002) kallar denna typ Förbrukningsersättande system 
och Olhager (2000) benämner den som Periodbeställningssystem och tillägger positiva 
egenskaper för dessa typer av system. Då flera artiklar beställs från en och samma leverantör 
minskar kostnader relaterade till ordersärkostnad och transportkostnader. Han menar även att 
kostnadsbesparingen kan investeras i fler inleveranser av minskad orderstorlek vilket medför 
minskad kapitalbindning och ökad flexibilitet. 

Varierande beställningskvantitet – Varierande beställningsintervall 

Detta typfall kan delas in ytterligare i två fall. Första fallet har en efterfrågan som är mycket 
varierande men med långa perioder då ingen efterfrågan finns. Detta typfall styrs med intuitiv 
styrning vilket innebär att det som förbrukats beställs alternativt att orderingången styr 
beställningarna s.k. lot-for-lot. Vid mer regelbunden och jämn efterfråga som varierar 
används metoder som kontinuerligt beräknar och uppdaterar kvantitet och 
beställningstidpunkt, Silver & Meal och Wagner & Whitin är exempel på sådana metoder. 
(Oskarsson, et al., 2006) 

3.3.2. Metoder för lagerstyrning 
Baserat på vilken kvantitet som beställs, samt med vilken periodicitet beställningarna 
genomförs, behövs olika metoder för lagerstyrning. De metoderna som anses vara av mest 
relevans för studien presenteras nedan:  

Wilsonformeln 

Formeln benämns ofta EOQ (Economic Order Quantity) på grund av dess egenskaper, att 
finna den kvantitet som ger lägst kostnad med hänsyn till lagerföring och beordring. Denna är 
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lämplig att styra i typfall två (Figur 10) i samverkan med beställningspunkt som bestämmer 
när den framräknade kvantiteten skall beordras. Vid täcktidsplanering nyttjas även EOQ för 
att bestämma antal perioder som skall täckas. Den har sin grund i ett totalkostnadsperspektiv 
med lagerföringskostnad och beordringskostnad i fokus. Figur 11 illustrerar samverkan 
mellan kostnaderna. Minskad orderkvantitet minskar lagerföringskostnaden samtidigt som 
beordringkostnaden ökar och vice versa. Wilsonformeln resulterar i den kvantitet som är mest 
ekonomisk och återfinns i minimum för den totala kostnaden i Figur 11. För att 
Wilsonformeln ska vara applicerbar krävs en rad antaganden. Antagande om jämn och känd 
efterfrågan krävs, vilket sällan är fallet. Kvantitetsrabatter behandlas ej i formeln eftersom 
detta påverkar produktvärdet, vilket formeln inte hanterar. Kontinuerliga leveranser existerar 
ej vilket kan vara fallet i verkligheten. Kapacitetsbegränsningar tas ej hänsyn till vilket är ett 
viktigt kriterium i det verkliga fallet, samt svårigheten att beräkna ordersärkostnad korrekt. 
Trots dessa antaganden ger den ett relativt bra resultat eftersom en feluppskattning eller 
felaktig indata inte resulterar i stora kostnadsskillnader på den totala kostnaden. Detta 
illustreras i kurvans flacka utformning kring totalkostnadens lägstanivå i Figur 11. 
(Oskarsson, et al., 2006; Olhager, 2000; Segerstedt, 2009)  

 

Vid beordring utförs en rad aktiviteter som sammanslagna representeras av 
ordersärkostnaden och agerar kostnadsdrivare i Wilsonformeln. Aktiviteterna varierar från 
fall till fall och beordring kan ske internt alternativt mot en leverantör. Typiska aktiviteter vid 
intern beordring är: orderplanering, framtagning av produktionsunderlag, materialuttag, 
framtagning av verktyg och fixturer, omställning av maskiner, interna transporter, 
slutkontroll, inlagring i förråd och inrapportering i MPS-system. Typiska aktiviteter vid 
beställning från leverantör är: orderläggning, leveransbevakning, godsmottagning, 
ankomstkontroll, ankomstrapportering, fakturakontroll och betalning. Kostnaden beror av 
antalet beordringar vilket medför att totalkostnaden för beordring sänks med ökad 
orderkvantitet vilket illustreras i Figur 11 av linje 2. Lagerföringskostnaden beror av 
mängden i lager samt värdet och lagerräntan vilket resulterar i en linjär kurva, se linje 1 i 
Figur 11. EOQ härleds från kostnaderna som ingår i totalkostnaden vilket resulterar i 
Ekvation 1. (Oskarsson, et al., 2006)  

 

Figur 11 - Kostnaderna i Wilsonformeln (Oskarsson, et al., 2006) 
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継頚芸 = √に × 計 × 経堅 × 喧  

Ekvation 1 - Wilsonformeln 計 = 頚堅穴結堅嫌ä堅倦剣嫌建券欠穴 経 = 鯨券�建建結血建結堅血堅å訣欠券/建�穴嫌喧結堅�剣穴 継頚芸 = 頚堅穴結堅倦懸欠券�建結建 堅 = 詣欠訣結堅堅ä券建欠/建�穴嫌喧結堅�剣穴 喧 = 喧堅剣穴憲倦建懸ä堅穴結 
 

Beställningspunkt 

Beställningspunkt (BP) innebär att beordring/beställning skall utföras då en förutbestämd 
lagernivå passeras. Styrningen är enkel att administrera då efterfrågan styr när beordring 
utförs. Då BP är fastställd är kontroll av lagernivåerna det enda som krävs. (Mattsson, 2002; 
Olhager, 2000; Oskarsson, et al., 2006)  

Olhager (2000) understryker att artiklar som skall styras med BP bör ha en jämn efterfrågan. 
Mattsson (2002) belyser fördelar och nackdelar med den kontinuerliga och periodvisa 
kontrollen. Kontinuerlig kontroll är ursprunget för BP-system där uppdatering av lagersaldo 
sker vid utplock, vilket gör det enkelt att styra systemet men även enkelt att införa nya 
produkter systemmässigt. Periodvis övervakning sker på bestämda tidpunkter då kontroll 
sker, en sådan kontroll ökar osäkerheten (kontra kontinuerlig kontroll) och således även 
säkerhetslagrets nivå. Fördel med en periodvis kontroll är en ökad effektivitet systemmässigt 
då planerade körningar kan göras övergripande där det kontinuerliga systemet utförs på en 
lägre nivå. (Mattsson, 2002)  

Säkerhetslager används för att klara av ökad efterfrågan, se Figur 12 nedan. Nackdelar med 
BP-styrning är vid hastigt sänkt efterfråga vilket kan resultera i att lagernivåerna ökar och 
risken för inkurans med den (Oskarsson, et al., 2006; Olhager, 2000). Oskarsson et al (2006) 
presenterar en teori där risken för inkurans minskar genom att låta framtida behov styra 
mängden som beställs in. Denna teori har ett proaktivt angreppssätt där framtida behov vägs 
in i styrningen då beställning genomförs. En sådan beräkning är en variant av BP-system som 
kräver mer arbete i form av antingen prognostisering, nettobehovsberäkning alternativt att 
nyttja MRP. (Oskarsson, et al., 2006)  

Om efterfrågan under ledtiden överstiger orderkvantiteten ökar risken för brist, dock måste 
hänsyn tas till uteliggande order för att medellagernivån ej skall öka. Således blir 
beställningspunkten det befintliga säkerhetslagret adderat med efterfrågan under ledtiden, se 
Ekvation 2. För fallen där efterfrågan under ledtiden överstiger orderkvantitet subtraheras 
uteliggande order för att rätt signal skall erhållas. (Oskarsson, et al., 2006; Olhager, 2000) 稽鶏 = 鯨詣 + 経��  

Ekvation 2 - Beställningspunkt 
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鯨詣 = 鯨ä倦結堅ℎ結建嫌健欠訣結堅 経�� = 継血建結堅血堅å訣欠券 憲券穴結堅 健結穴建�穴結券 

 

Täcktidsplanering 

Täcktidsplanering alternativt TBO (Time Between Order) hör till typfall tre enligt Oskarssons 
et al (2006) indelning i Figur 10, vilket innebär att kvantiteten varierar med bestämda 
beställningsintervall. Mattsson (2002) och Olhager (2000) menar att styrning med hänsyn till 
kvantitet, vilket är fallet i BP-styrning, kan göras utifrån efterfrågan under en given tidsperiod 
vilket benämns täcktidsplanering. Även täcktidsplaneringen kan utföras genom kontinuerlig 
eller periodvis ursprungspunkt med samma egenskaper som gäller för BP-styrningen. 
Metoden stöder ej framtagande av materialplaner och omplaneringsförmåga saknas 
(Mattsson, 2002). Täcktiden beskriver hur lång tid disponibelt lager räcker givet förväntad 
efterfrågan under kommande tidsperiod. Oskarsson et al (2006) beräknar täcktiden med 
totalkostnaden som grund till skillnad från Mattson (2002) där order genereras om täcktiden 
subtraherat med säkerhetstid är mindre än ledtiden. Täcktiden beräknas med hjälp av en 
framtagen EOQ, se Ekvation 3. Med grund i totalkostnadstänket bestäms sedan det exakta 
antalet perioder som täcktiden skall vara med mål att sänka den totala kostnaden (Oskarsson, 
et al., 2006). Värt att notera för denna typ av planering är att de antaganden som gäller för 
EOQ även skall råda här. 劇稽頚 =  継頚芸経̅  

Ekvation 3 - Täcktid 

Återfyllnadsnivå 

Vid beställning med fast beställningsintervall, typfall tre i Figur 10, kan återfyllnadsnivå 
användas för att bestämma kvantitet. Detta gäller för de metoder som styrs med varierande 
beställningskvantitet och fast periodicitet. Återfyllnadsnivån baseras på efterfrågan under 
inspektionsintervallet adderat med efterfrågan under ledtiden samt säkerhetslagret (Mattsson, 
2002; Olhager, 2000; Oskarsson, et al., 2006). Oskarsson et al (2006) och Mattsson (2002) 

Figur 12 - Beställningspunktsystem (Oskarsson, et al., 2006) 
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presenterar två varianter att identifiera kvantitet som skall beställas vid en återfyllnadsnivå. 
Den första baseras på täcktidens förbrukning och beställer den kvantitet som förbrukats, se 
Ekvation 4. Alternativet är att utgå från aktuellt lagersaldo och beställa den mängden som 
skiljer samt lägga till ledtidens efterfrågan. Vid en jämn efterfrågan ger de båda samma 
resultat men vid svängande efterfråga är det första alternativet att föredra eftersom den 
anpassas utefter efterfrågan. Genom att uppdatera lagernivåerna mer frekvent (kortare 
inspektionsintervall) kan alternativ två spegla verkligheten på ett mer realistiskt sätt. 
Mattsson (2002) menar även att ett proaktivt arbete i försörjningskedja där 
informationsdelning med leverantör och ökad leveransfrekvens kan ge en ökad flexibilitet 
gentemot efterfrågevariationer. Inspektionsintervallet kan beräknas enligt Ekvation 5 där 
Olhager (2000) introducerar tanken med ett inspektionsintevall som minimerar kostnaderna 
vid beställning. 芸 = 経��� 

Ekvation 4 – Orderkvantitet för täcktidens efterfrågan 経��� = 継血建結堅血堅å訣欠券 憲券穴結堅 建ä潔倦建�穴結券 

 

荊 = 継頚芸経̅ = √に計茎経̅  → 荊∗ = √に∑計�∑茎�経� 
Ekvation 5 – Inspektions-/  beställningsintervall 計� = 頚堅穴結堅嫌ä堅倦剣嫌建券欠穴 血ö堅 欠堅建�倦結健 � 茎� = 詣欠訣結堅ℎå健健券�券訣嫌倦剣嫌建券欠穴 血ö堅 欠堅建�倦結健 � 経� = 継血建結堅血堅å訣欠 喧結堅 建�穴嫌結券ℎ結建 欠懸 欠堅建�倦結健 � 

 

Lot-for-lot 

Lot-for-lot tillhör typfall fyra i Figur 10 och är en styrning som varierar i både 
beställningsintervall och periodicitet. Styrningen går ut på att order utförs för de perioder där 
behov föreligger, antingen på historisk förbrukning eller på kundorder. Kvantiteten är lika 
med periodens behov vilket gör att antalet order blir många men lagernivåerna och kostnader 
förknippade med dessa låga. (Oskarsson, et al., 2006) 

Silver & Meal 

Metoden tillhör typfall fyra i Figur 10 och är på så vis dynamisk i sitt agerande då den 
uppdateras då ny efterfrågedata inkommer. Metoden jämför kostnaderna för att beställa över 
olika lång tidshorisont för att på så vis hitta den lägsta genomsnittskostnaden per period. Då 
kostnaden för att beställa en kvantitet som täcker ytterligare en period överstiger föregående 
periods kostnad stoppar beräkningen och en ny beställning utförs. Detta återupprepas tills 
totala antalet önskade perioders behov är tillfredsställt och då räknas den totala kostnaden för 
perioderna samman. Metoden antar att man inte behöver lagra den första periodens behov för 
respektive beställning. Genom att använda Silver & Meal erhålls ett beställningsmönster för 
kommande tidshorisont som ger en låg totalkostnad. (Oskarsson, et al., 2006)  
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Wagner & Whitin 

Ytterligare en dynamisk metod vilken också tillhör typfall fyra i Figur 10 är Wagner & 
Whitin. Metoden bygger enligt Olhager (2000) på känd efterfrågan där Oskarsson et al (2006) 
utgår från en förväntad efterfråga över hela planeringshorisonten. Metoden är till skillnad 
från Silver & Meal optimerande och kräver mer beräkningar. Beräkningar utförs på liknande 
vis som för Silver & Meal och även i detta fall antas den första periodens behov ej lagerföras. 
Skillnaden mellan metoderna är att Wagner & Whitin inte avbryter vid ökad kostnad utan alla 
kostnader beräknas för att finna den lägsta totalkostnaden via bakåträkning. Beräkningarna 
utförs alltså med grund i att första perioden täcker hela periodens efterfråga, sedan att andra 
perioden täcker hela periodens behov osv. På detta vis identifieras kvantitet att beställa samt i 
vilken period beställning skall utföras för att uppnå den lägsta totalkostnaden. Här har 
Olhager (2000) och Oskarsson et al (2006) liknande syner på metodens utformning och de 
menar även att den dynamiska aspekten där förändrade förutsättningar medför nya 
beräkningar kräver någon form av datorstöd. (Oskarsson, et al., 2006; Olhager, 2000) 

 

Sammanfattningsvis är lagerstyrning inte trivial, metoderna bygger på en rad antagande om 
verkligheten vilket resulterar i att styrningen inte är 100 % korrekt mot verkligt utfall.  Med 
grund i Oskarsson et al (2006) matris går det att se vilka lagerstyrningsmetoder som är bäst 
anpassade för de fyra typfallen, se Figur 13. 

 

Figur 13 – Typfallsmatrisen med tillhörande lagerstyrningsmetod, fritt från (Oskarsson, et al., 2006) 

 

3.4. Säkerhetslager 
Oskarsson et al (2006) menar att en betydelsefull aspekt med att hålla lager är för att 
upprätthålla den servicenivå som kunden, och företaget själva, vill ha. Detta är inget större 
problem om alla förutsättningar och all planering inte ändras, vilket ej är fallet i verkligheten. 
Verkligheten är i många fall osäker då efterfrågan från kund inte helt går att förutsäga, 
leveranser kan bli försenade eller fel och problem kan uppstå i produktionen. För att gardera 
sig mot dessa osäkerheter menar Oskarsson et al (2006) att företag oftast använder sig av 
säkerhetslager. Med ett säkerhetslager klarar sig produktionen därmed en tid utan inleverans 
av varor innan brist uppstår. Även Beutel och Minner (2011) stödjer denna definition av 
säkerhetslager men trycker på att säkerhetslagrets storlek inte bara beror av den servicenivå 
företaget ämnar upprätthålla utan även på osäkerheten i efterfrågan och dess 
korresponderande prognosfel. De menar även att genom ett sänkt prognosfel för efterfrågan 
kommer sänkta lagerkostnader och ökad servicenivå, vilket i förlängningen gynnar hela 
företagets försörjningskedja.  
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Ytterligare en faktor som påverkar storleken av säkerhetslager och på så vis påverkar risken 
för brist är nyttjandet av säkerhetsledtid. Olhager (2000) definierar säkerhetsledtid som den 
tid en artikel är tillgänglig innan faktiskt behov uppstår. Användandet av säkerhetsledtid är 
lämpligt då ledtiden för artiklar är osäker, vilket kan liknas vid Oskarssons et al (2006) 
leveranspålitlighet. Säkerhetsledtiden leder till ökad ledtid för slutprodukt men minskar 
risken för brist på artikelnivå som i sin tur leder till ökad ledtid för slutprodukt. Då en 
säkerhetsledtid införs följer tidigareläggning av order som konsekvens, vilket ökar behovet 
kortsiktigt och vice versa då säkerhetsledtiden plockas bort. Att använda säkerhetsledtid 
medför likt säkerhetslager en ökad lagernivå. (Olhager, 2000) 

Kvalitetsbrister i  produktion  kan förebyggas genom att använda sig av säkerhetskvantitet för 
att ta höjd för en bestämd kvantitet. Att arbeta på detta vis kan öka lagernivåerna vilket 
påminner om principen för säkerhetslager. Metoden kräver maskinttid till skillnad från 
säkerhetslager, och om det finns kvalitetsbrister bör även förbättringspotential finnas för att 
reducera denna. (Jacobs, et al., 2011) 

Hedging syftar till att lindra effekten av förväntade och oförutsedda händelser såsom 
prishöjningar, strejk och valutaförändringar. Genom att utföra inköp vid gynsamma tillfällen 
kan inköpspriset samt risken för brist reduceras (APICS, 2014). Detta synsätt kan jämföras 
med Oskarsson et al (2006) syn på spekulationslager där inköpsvolymen kan öka med 
fördelaktiga priser vilket i sin tur tillfälligt ökar omsättningslagret. Oskarsson et al (2006) 
fokuserar på reducerad kostnad kopplad till inköpet medan hedging tar hänsyn till detta 
samtidigt som risken för brist och dess konsekvenser beaktas. Vidare menar Jacobs et al 
(2011) att hedging även kan  nyttjas inom huvudplaneringen likt en vanlig buffert för att 
frikoppla produktionsstegen och öka flexibiliteteten i produktion. Skillnaden är att hedging 
tar hänsyn till tidsdimensionen och inplanerad överkapacitet kan förflyttas i tiden där den 
behövs som mest innan inlagring sker. Då hedging bygger på förutsägelser om framtiden kan 
det endast ses som ett aktivt försök att minska en eventuell negativ inverkan och inte som en 
garanti för en lyckad aktion. (APICS, 2014) 

Säkerhetskvantitet innebär att en ökad mängd artiklar lagerhålls på grund av omständigheter 
såsom kvalitetsbrist i produktion, felaktiga prognoser och bristande leverantörer, vilket kan 
jämföras med hedging som kollar både på ekoniska risker samt varför dessa uppkommer. 
(Olhager, 2000) 

 

Det finns en mängd olika sätt att beräkna sitt säkerhetslager och dessa är mer eller mindre 
lämpliga beroende på vad det är som ska uppnås, oftast höjd servicenivå till så låg kostnad 
som möjligt (Oskarsson, et al., 2006). Servicenivån definieras enligt SERV1 och SERV2 och 
definitionerna för dessa är tagna av Olhager (2000), vilka även stödjs av Oskarsson et al 
(2006), och lyder: 

 SERV1 definieras som sannolikheten att inte få brist under given ordercykel. 
 SERV2 benämns som andel av efterfrågan som kan hämtas direkt från lager.  

Nedan följer metoder för dimensionering av säkerhetslager enligt SERV1 och SERV2 och 
här bör det tilläggas att dessa bygger på antagande att både ledtiden och efterfrågan antas 
vara normalfördelade. (Oskarsson, et al., 2006)  
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3.4.1. SERV1 
Denna metod bygger på att säkerhetslagret beräknas genom att använda sig av efterfrågans 
standardavvikelse under ledtiden. Detta beräknas genom Ekvation 6.  

� = √∑繋� × 経�2券  

Ekvation 6 – Beräkning av standardavvikelsen 経� = 継券 懸�嫌嫌 欠懸懸�倦結健嫌結 血堅å券 懸ä券建結懸ä堅穴結建 繋� = 畦券建欠健 血欠健健 穴ä堅 結券 懸�嫌嫌 欠懸懸�倦結健嫌結 �券建堅ä血血欠堅 岫畦懸懸�倦結健嫌結血堅結倦懸結券嫌岻 
I dimensioneringen ingår även en säkerhetsfaktor som betecknas med 倦 och används som en 
multiplikator för att representera den önskade servicenivån. Denna säkerhetsfaktor 
korresponderar direkt mot den servicenivå, enligt SERV1, som företaget är ute efter. Tabell 1 
nedan beskriver de 倦-värden som är vanligast förekommande. (Krupp, 1997; Oskarsson, et 
al., 2006; Olhager, 2000) 

Tabell 1 – Servicenivå med tillhörande säkerhetsfaktor, fritt från (Oskarsson, et al., 2006) 

 

Då standardavvikelse och säkerhetsfaktor är bestämt återstår att bestämma säkerhetslagernivå 
(SL), vilket görs enligt Ekvation 7. (Oskarsson, et al., 2006) 鯨詣 = 倦 × � 

Ekvation 7 – Dimensionering av säkerhetslager med SERV1 

Då studien bland annat avser dimensionera säkerhetslager för en situation där både 
efterfrågan och ledtid anses vara osäker kan Ekvation 7 modifieras för att anpassas till en 
sådan situation. Det är då standardavvikelsen (�) som beräknas annorlunda.  

Ekvation 8 beskriver hur ett säkerhetslager bör dimensioneras vid osäkerhet i både 
efterfrågan och ledtider. Denna gäller dock endast vid antagandet att efterfråge- och 
ledtidsavvikelsen är helt oberoende av varandra. (Olhager, 2000; Oskarsson, et al., 2006) 鯨詣 = 倦 × √岫��岻2 × 詣劇 + 岫���岻2 × 経2 

Ekvation 8 – Dimensionering av säkerhetslager vid osäkerhet i ledtid och efterfrågan 

För �� så beaktas standardavvikelsen i prognosfelet som ligger till grund för denna variabel, 
och inte den verkliga efterfrågans standardavvikelse. Däremot beräknas ��� som den verkliga 
ledtidens standardavvikelse. (Oskarsson, et al., 2006) 

3.4.2. SERV2 
SERV1 säger hur stor sannolikheten är att inte få brist under en given ordercykel, men inte 
hur stor bristen väntas bli när den väl inträffar. Storleken på bristen anses vara ett uttryck för 
den leveranssäkerhet som finns i lagret. Det totala antalet brister beror på hur många möjliga 
bristtillfällen som uppkommer, alltså antalet ordercykler. Detta är direkt kopplat till 

Servicenivå (%) 50 90 95 98 99 99,5

Säkerhetsfaktor, k 0,00 1,28 1,64 2,05 2,33 2,58
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orderkvantiteten, liten orderkvantitet medför många ordercykler och därmed fler möjliga 
bristtillfällen och vice versa. (Olhager, 2000; Oskarsson, et al., 2006) 

Med en dimensionering av säkerhetlagret med SERV2 tas hänsyn till leveranssäkerheten och 
givet en viss servicenivå (enligt SERV1) kan storleken på den förväntade bristen uttryckas 
via Ekvation 9. (Oskarsson, et al., 2006) 血岫倦岻 = 岫な − 鯨継迎�に岻 × 芸�  

Ekvation 9 – Förväntad storlek på brist 

Där varje 血岫倦岻  motsvaras av ett specifikt 倦 -värde hos säkerhetsfaktorn. Detta värde 
extraheras ur en normalfördelningstabell (se Bilaga 3 – Tabell över säkerhetsfaktorn). 芸 
motsvarar den orderkvantitet som används och � beräknas på samma sätt som för SERV1. 
(Oskarsson, et al., 2006) 

För att dimensionera säkerhetslager enligt SERV2 ska först önskad lagertillgänglighet 
bestämmas (i %) för att därefter sätta in detta värde i Ekvation 9. När 血岫倦岻 har beräknats 
används detta värde för att, med hjälp av tabell, hitta det korresponderande 倦-värdet. Detta 
värde används sedan i Ekvation 7 för att kunna dimensionera ett önskat säkerhetslager. 
(Oskarsson, et al., 2006) 

Definitionen av de båda begreppen (SERV1 och SERV2) skiljer sig relativt mycket, vilket 
också ger utslag vid dimensionering av ett säkerhetslager. För SERV1 dimensioneras oftast 
ett större säkerhetslager än för SERV2. Denna skillnad i lagernivåer påverkas givetvis av den 
förbrukning som företaget har, dock förespråkar Oskarsson et al (2006) att dimensionering 
enligt SERV2 bör genomföras om lagertillgänglighet är det servicemått som fokuseras på. 
Det är även viktigt att kontinuerligt följa upp servicenivån och därefter uppdatera tänkt 
säkerhetslagernivå (Oskarsson, et al., 2006). Mattsson (2012) påpekar att efterfrågan och 
ledtiden i verkligheten oftast inte är normalfördelade, och menar i sin studie att den 
servicenivå som används vid dimensionering av säkerhetslager oftast är lägre än den önskade 
servicenivån. Detta då kontroll av lagersaldot oftast sker periodiskt med ett fixt 
inspektionsintervall, vilket leder till att beställningspunkten redan är passerad när inspektion 
sker och ny order måste läggas (Mattsson, 2012). Detta stödjer även Oskarssons et al (2006) 
resonemang om att säkerhetslagernivåerna oftast dimensioneras högre än vad de i 
verkligheten behöver vara.  

 

3.5. Differentierad styrning 
Differentierad styrning är ett sätt att styra framtagna artikelklasser, utifrån exempelvis en 
ABC-klassificering, för att uppnå de mål som företaget har. Differentieringen kräver en väl 
genomtänkt utformning för att nå önskade resultat. Utifrån valda kriterier kommer styrningen 
att variera med syfte att uppnå målet. Med mål att minska kapitalbindning kan differentiering 
med hänsyn till volymvärde vara aktuellt. Kriteriet kommer att påverka den differentierade 
styrningen i form av produkter med högt värde (A-klassade) beställs med hög frekvens samt 
att säkerhetslagret är lågt och mycket tid läggs på materialförsörjning. Vice versa gäller för 
artiklar med lågt produktvärde (C-klassade). Genom att styra utifrån den differentiering som 
genomförts kan resurser nyttjas där de gör mest nytta. (Oskarsson, et al., 2006) 
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Likt klassificering kan även den differentierade styrningen utföras utifrån flera variabler. För 
att hantera antalet kombinationer krävs en indelning i grupper som är hanterbara, vilket kan 
göras på liknande sätt som vid klassificeringen. Volymvärdet förkortat VV, baseras i Figur 14 
på två olika parametrar vilket resulterar i konflikt i valet av strategi. För 
VV(täckningsbidrag)-Hög är lagring en strategi medan VV(lagervärde)-Hög är dess raka 
motsats, lagra ej ty hög kapitalbindning. Genom att arbeta med differentierad styrning i mer 
än en variabel kan lösningar utformas i form av en strategi för den aktuella gruppen. I Figur 
14 illustreras hur en differentierad lagerstyrning i två dimensioner kan utformas med 
variablerna VV(täckningsbidrag) och VV(lagervärde) för framtagna artikelgrupper med 
liknande egenskaper. De strategier som presenteras är förslag och inte absoluta sanningar. 
Artiklar kan vara beroende av varandra och på så vis kan en icke lönsam artikel vara 
nödvändig för att färdigställa slutprodukten. (Oskarsson, et al., 2006) 

 

Figur 14 - Exempel på strategier vid styrning i två dimensioner, fritt från (Oskarsson, et al., 2006) 

Oskarsson et al (2006) har tagit fram en strukturerad arbetsgång enligt fyra steg: 

1. Klargöra vad man vill uppnå med styrningen. 
2. Bestämma vilka kriterier man vill styra efter. 
3. Klassificera enligt valda kriterier. 
4. Bestämma hur man konkret vill styra de framtagna klasserna/grupperna. 

3.5.1. Differentierade inköp 
Mattsson (u.d.) belyser potentialen i att arbeta med en differentierad styrning vid inköp av 
artiklar. Klassificeringen ligger till grund för de grupper som bildas och på så vis kan 
inköpsfunktionen arbeta med differentierad styrning vid inköpet. Volymvärde är ett lämpligt 
kriterium att arbeta med vid klassificering med mål att sänka kostnader relaterade till inköp, 
vilket gör att artiklar med högt värde tilldelas mer resurser i relation till artiklar med lågt 
värde (Mattsson, u.d.). Vid flera kriterier styrs inköpsfunktionen utifrån framtagna strategier 
vilket Oskarsson et al (2006) illustrerar i Figur 14. 

3.5.2. Differentierad dimensionering av säkerhetslager 
Säkerhetslagrets funktioner introduceras och förklaras i avsnitt 3.4 där kontentan av ett 
säkerhetslager kan sägas vara att upprätthålla en förutbestämd servicenivå mot kund med 
gällande osäkerheter, det vill säga undvika bristsituationer. Dimensionering av säkerhetslager 
beror på en mängd parametrar vilket Ekvation 8 illustrerar. Huvudsakligen är det osäkerhet i 
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Säkra tillgänglighet genom täta inleveranser och 
noggrann bevakning, men inte med hjälp av höga 
säkerhetslager. 

Säkra tillgängligheten med hjälp av säkerhetslager. 
Köp in mycket åt gången.

Ingen större kostnad att lagra, men ska de vara 
kvar i sortimentet?
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utan köp in mot behov. Ska de vara kvar i 
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efterfråga och ledtid som styr dimensioneringen av säkerhetslagret (Oskarsson, et al., 2006). 
Policybestämda servicenivåer är vanligt förekommande vid dimensioneringen av 
säkerhetslager hos företag. Även vanligt förekommande är dimensionering av säkerhetslager 
utifrån att en viss mängd (vanligtvis i %) av efterfrågan under ledtiden ska fungera som 
säkerhetslager och på detta vis representera önskad servicenivå. Att dimensionera utifrån 
sådana aspekter medför att alla artiklar oavsett betydelse binder lika mycket kapital. Genom 
ABC-klassificering finns potential i att bestämma servicenivåer för de identifierade 
grupperna. Grupper med risk för brist, som även kan anses vara kritiska, skulle med ett 
sådant resonemang tillåtas en större kapitalbindning. Kriterierna som ligger bakom ABC-
klassificeringen styr vilken strategi som utformas, likt Oskarsson et al (2006) illustrerar i 
Figur 14. Således kan servicenivåer härledas tillbaka till ABC-klassificeringen och en 
strategisk styrning av dessa medför en ökad resurseffektivitet. (Mattsson, u.d.) 

3.5.3. Differentiering av inventering 
Inspektion av lagernivåer sker ofta periodiskt enligt Mattsson (2012) vilket kan resultera i 
hög dimensionering av säkerhetslager. Oskarsson et al (2006) menar att så är fallet och att 
nivåerna för säkerhetslager är för höga. Utöver felaktig dimensionering av säkerhetslager 
råder även lager av felaktig information gällande nivåer. Felaktig information kan resultera i 
brist alternativt onödig kapitalbindning. Bristsituationer kan undvikas genom ökade 
säkerhetslager alternativt genom tätare inventeringar. Med fokus på effektivare 
resursutnyttjande kan en differentierad styrning av inventering förbättra kontrollen av lagrets 
nivåer. Kostnaderna som uppkommer i relation till inventering och säkerhetslager anses 
dessutom vara icke värdeskapande vilket ger incitament att minimera dessa. Baserat på 
framtagen klassificering kan resurser fördelas så att inventering utförs på ett resurseffektivt 
sätt där den som bäst behövs. Antalet inleveranser och uttag kan antas vara en påverkande 
faktor vid skillnader i lagersaldo. Volymvärdet kan anses innehålla både lagervärde och 
uttagsfrekvens och ger en korrekt bild ur ekonomisk synvinkel men för ett korrekt lagersaldo 
bör de båda hållas isär. Genom att arbeta differentierat kan de produkter som anses vara mest 
betydelsefulla ägnas mer tid (fler inventeringar) och på så vis erhålla en säkrare lagernivå och 
servicenivå utan för stora säkerhetslager. För produkter som anses vara mindre viktiga 
(exempelvis lägre lagervärde) kan inventeringen utföras mer sällan och ett högre 
säkerhetslager användas för att hålla uttalad servicenivå. (Mattsson, u.d.) 

 

3.6. Logistikkostnader 
Kostnaderna som kopplas till lagring är en del av de logistikrelaterade kostnaderna och ingår 
i den totalkostnadsmodell som Oskarsson et al (2006) presenterar. Totalkostnadsmodellen 
byggs upp av fem kostnadsposter, se Figur 15, som är till för att identifiera hur kostnaderna 
varierar vid logistiska förändringar. Modellen varierar från fall till fall beroende på företag 
och vad som är relevant att utvärdera vid eventuell förändring. Logistiken, som verkar 
gränsöverskridande, medför att en förändring påverkar i stort sett hela företaget där kostnader 
ökar och minskar med förändringen. Genom ett totalkostnadsresonemang kan förändringens 
effekter utvärderas och dess kostnader kan redovisas. Modellen bör utformas för det specifika 
fallet då företag ofta är komplexa organisationer med unika egenskaper (Oskarsson, et al., 
2006). Storhagen (2003) utgår från en företagsekonomisk definitionsgrund där kostnader, 
kapital och intäkter ses som drivkrafter. Drivkrafterna har möjligheter att förbättra 
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verksamheten och utgår även från ett resonemang gällande totalkostnad. Även Mattsson 
(2002) har ett liknande synsätt där kostnaderna som genereras av logistiken kan delas in i ett 
antal kostnadsposter. Författarna har i denna studie valt att definiera kostnaderna i form av 
Oskarssons et al (2006) modell vilka redovisas i Figur 15. Noterbart är att kostnadsposternas 
benämning samt hur de byggs upp kan variera mellan de tre författarna. Litteraturen har dock 
en enad syn på delarna som ingår i modellen, även om de återfinns på olika kostnadsposter, 
vilket gör att summan av logistikkostnaderna blir lika för alla fallen och inga kostnader 
utesluts.  

I studien kommer enbart kapitalbindning och ordersärkostnad att förklaras närmare, med 
hänsyn till det studerade systemet (se Figur 24 i avsnitt 4.3). Dessa kostnader är de som 
främst berörs av studiens genomförande.  

 

 

3.6.1. Kapitalbindning 
I posten lagerföring (Figur 15) återfinns förutom riskkostnad även kapitalbindningskostnad 
och kan enligt Oskarsson et al (2006) definieras som kostnad i form av förlorad intäkt från 
investering på andra sätt. Genom att binda kapital i lager går företaget miste om intäkter från 
exempelvis sparande, marknadsföring eller andra förbättringar som förräntar kapitalet. Den 
kostnad som uppkommer i form av missade intäkter på grund av kapitalbindning benämns 
kapitalkostnad och beror av det avkastningskrav som företaget har på sina investeringar, i 
företagsvärlden ofta kallat kalkylränta. Kapitalbindningen beräknas utifrån medellagernivån 
över en tidsperiod baserat på lagervärdet i den lagerpunkten, se Ekvation 10 och Ekvation 11. 
(Oskarsson, et al., 2006; Storhagen, 2003) 計欠喧�建欠健決�券穴券�券訣 = 警詣� 

Ekvation 10 - Kapitalbindning 警詣� = 兼結穴結健健欠訣結堅券�懸å × 健欠訣結堅懸ä堅穴結 
Ekvation 11 – Medellagervärde 

Mattsson (2002) menar att en del av kostnaden för bundet kapital kan härledas till 
försörjningskedjornas utformning. Utöver komplexitet i försörjningskedjan spelar 
kommunikation en avgörande roll där informationsutbyte mellan leverantör och kund kan 
förbättras. Informationsbristen som kan uppstå mellan leverantör och kund leder till ökad 
osäkerhet i kedjan. Med ökande osäkerhet, som i många fall täcks av säkerhetslager, ökar 

Figur 15 – Totala logistikkostnader 
(Oskarsson, et al., 2006) 
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kapitalbindningen. Andra faktorer som påverkar kapitalbindningen är om företaget använder 
stora mängder inköpta komponenter eller om dessa produceras inom företaget. Med 
outsourcad verksamhet ökar osäkerheten (ty osäkerhet i leverantörsled osv) vilket kan leda 
till större säkerhetslager. Med ökande krav på reducerad ledtid och flexibilitet mot 
marknaden följer krav på utveckling av styrning och informationsutbyte i försörjningskedjan 
för att motverka ökade säkerhetslager och på så vis minska kapitalbindningen. (Mattsson, 
2002) 

3.6.2. Ordersärkostnad 
Ordersärkostnaden innefattas i den totala orderkostnaden, men utgör endast de delar som är 
beroende av antalet beställningstillfällen och kan därmed hanteras som en särkostnad. Denna 
kostnad existerar inte om ingen order läggs (Storhagen, 2003; Jonsson & Mattsson, 2011). 
Ordersärkostnaden är av intresse då dimensioneringsbeslut skall tas och kan enligt Jonsson 
och Mattsson (2011) delas in i fyra kostnadskomponenter:  

1. Omställnings- och nedtagningskostnader. Motsvarar de kostnader förknippade 
med att ställa om en tillverkningsprocess mellan olika tillverkningsordrar. 
Innefattar även kostnader för eventuell skrotning och hastighetsförlust vid 
nyproduktion av en ny produktserie. 

2. Kostnader för kapacitetsförlust. Beror av beläggningsgraden som finns hos 
inköps- och produktionsfunktionen. Vid full beläggning innebär det inte bara 
ökade direkta kostnader utan även en alternativ kostnad för den kapacitet som går 
förlorad. Den utnyttjade tiden skulle kunnat användas till någon annan 
värdeskapande aktivitet.  

3. Materialhanteringskostnader. Kostnader i samband med orderstart samt avslut, här 
innefattas exempelvis godsmottagning, inlagring samt förflyttning av färdig 
produkt till och från lager. 

4. Orderhanteringskostnader. De administrativa kostnader som uppkommer då 
ordern ska behandlas på planerings- ekonomi- och inköpsavdelningen. 

 

3.7. En metod för kunddrivet inköp 
Med växande krav från marknaden på låga kostnader och ledtider för såväl standardartiklar 
som kundspecifika artiklar krävs en ny utformning av inköpsstrategier. Den klassiska synen 
där fokus varit att minimera kostnaden per inköpt artikel har inriktat sig på relationen mot 
leverantör och inte tagit hänsyn till kunden. För att klara av marknadens växande krav krävs 
nya strategier som beaktar kundvärde vilket leder till skilda strategier beroende på om 
artiklarna som köps in är kundanpassade eller standardartiklar. Genom att ta hänsyn till 
kundens värde breddas synfältet från leverantörsfokuserat till att fokusera på hela 
försörjningskedjan från kund till leverantör. Bäckstrand (2012) introducerar i sin 
doktorsavhandling en 12 stegs metod med fokus på kunddrivet inköp. Metoden är en del av 
forskning som leder till ökad konkurrenskraft genom ökad kunskap för tillverkande företag. 
(Bäckstrand, 2012) 

Metoden är uppbyggd i tre faser där första fasen går ut på att identifiera och bestämma 
förutsättningar för artiklarna. Strategiska ledtider och förutsättningar ligger i fokus för den 
genomförda differentieringen. I fas två analyseras den information som framkom i fas ett. 
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Analysen ligger till grund för valet av leverantörer som kommer att utredas vidare samt de 
förutsättningar som gäller vid kunddriven produktion. I fas tre analyseras nivån av 
leverantörssamverkan samt möjligheten att påverka densamma. Avslutningsvis genomförs en 
implementering av kunddrivet inköp baserat på de 12 stegen som metoden bygger på. 
(Bäckstrand, 2012) 

För att den framtagna metoden ska vara applicerbar krävs en strukturerad 
implementeringsgång vilket Figur 16 presenterar. (Bäckstrand, 2012) 

 

Figur 16 – Flödesschema för kunddrivet inköp (Bäckstrand, 2012) 

Kundorderpunkten utgör en central del i metoden och tillsammans med artiklarnas ledtider 
utgör de ett av metodens fokusområde. Genom differentiering av ledtider delas artiklarna i 
två grupper; kundorderstyrd och prognosstyrda vilket illustreras av kundorderpunktens 
(CODP) placering i Figur 17. Graden av kundspecifikation är också en central del och knyter 
an till förutsättningarna som råder, vilket också är ett fokusområde i metoden. Figur 17 
illustrerar hur differentieringen av kundanpassning delar in artiklarna i tre grupper, 
Kundgeneriska (CG), Kundunika (CU) samt Kundorderunika (CoU). Utifrån denna indelning 
identifieras strategier för grupperna som återfinns i Figur 17. Vidare har Bäckstrand kollat på 
möjligheten att dela in grupperna ytterligare efter egenskaper som kan skilja artiklarna åt 
inom respektive grupp, för att på så vis styra artiklar på ett så effektivt vis som möjligt. 
(Bäckstrand, 2012) 

 

Figur 17 - Kategorisering av produkter utifrån kriterierna: kundanpassning och ledtid (baserat på kundorderpunkten) 
(Bäckstrand, 2012) 

Metoden belyser vikten av ett strukturerat inköpsarbete och de fördelar som ett strukturerat 
arbete för med sig. Deltagande företag i avhandlingen hade positiva erfarenheter av metoden. 
Metoden belyser också vikten av att arbeta med differentierat inköp för artiklarnas specifika 
behov för att uppnå ett kundvärde istället för kostnadsfokus som är vanligt förekommande i 
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dagsläget. Metoden är krävande och berör många delar i organisationen vilket ställer krav på 
tydliga mål och delmål. För att få bra resultat ställs även krav på samarbetsvilja samt 
transparens i försörjningskedjan. (Bäckstrand, 2012) 
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4. Nulägesbeskrivning 
Här introduceras koncernen Atlas Copco för att ge läsaren en förståelse för deras 
verksamhet och stöd vid förståelse av uppgiften. Beskrivningen utgår från koncernnivå ned 
till GIAs verksamhet och beskriver hur situationen ser ut för dem idag.  
 

4.1. Företagsbeskrivning 
Atlas Copco grundades 1873 och är en global industrikoncern med närvaro i cirka 180 länder 
med bas i Stockholm. Koncernen har en världsledande ställning inom sina fyra affärsområden 
Kompressorteknik, Industriteknik, Gruv- och bergbrytningsteknik samt Bygg- och 
anläggningsteknik. Koncernens vision ”First in Mind – First in Choice” ska genomsyra hela 
verksamheten inom samtliga affärsområden. (Atlas Copco, u.d.) 

Affärsområdena ansvarar för utveckling och implementering i linje med koncernens mål och 
strategier samt att uppnå en hållbar och lönsam utveckling. Koncernen omsatte 90,5 miljarder 
SEK med cirka 39 800 anställda under 2012. Koncernen driver egen försäljningsorganisation 
i 80 länder och i övriga länder nyttjas distributörer och servicenätverk. Det finns även 76 
produktionsanläggningar i 20 länder med koncentration i Belgien, Sverige, Tyskland, Italien, 
USA, Indien samt Kina. De fyra affärsområdena består av sammanlagt 23 divisioner som 
styrs decentraliserat gällande ansvar och befogenheter, där respektive affärsområde har 
specifika mål och strategier som gäller för underliggande divisioner. Divisionerna har ett 
specifikt ansvarsområde på global nivå som antingen består av ett produkt- eller 
serviceerbjudande. Till sin hjälp har divisionerna ett eller flera produktbolag (står för 
produktutveckling, inköp, tillverkning och marknadsföring) samt marknadsbolag (hanterar 
kundkontakter, försäljning och service). (Atlas Copco, u.d.) 

4.1.1. Affärsområden 
Koncernen delas in i fyra affärsområden, se Figur 18, med mål och strategier som går i linje 
med Atlas Copcos övergripande mål. Inom varje affärsområde finns en servicedivision vars 
syfte är att erbjuda tjänster som förenklar och förbättrar möjligheterna till en effektiv 
produktion (Atlas Copco, u.d.). Nedan beskrivs kortfattat respektive affärsområdes 
verksamhet för att därefter mer ingående beskriva URE-divisionen.   
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Figur 18 - Organisationsbeskrivning Atlas Copco (Atlas Copco, u.d.) 

Kompressorteknik 
Affärsområdet Kompressorteknik består av åtta divisioner (se Figur 18) som 2012 genererade 
intäkter på 34,7 miljarder SEK. Utvecklingen inom tillverknings- olje- gas- och 
processindustrierna bedrivs på ett hållbart sätt inom affärsområdet. Den globala marknaden 
består av varierad kundbas där tillverknings- och processindustrierna står för två tredjedelar 
av intäkterna. (Atlas Copco, u.d.) 

Industriteknik 
Affärsområdet Industriteknik består av fyra divisioner (se Figur 18) som fokuserar på 
utveckling av hållbar produktivitet inom fordons- och flygindustrierna, industriell 
tillverkning och underhåll samt fordonsservice. Den viktigaste marknaden är fordonsindustrin 
samt dess underleverantörer som tillsammans står för 50 % av intäkterna inom affärsområdet. 
Intäkterna för detta affärsområde uppgick 2012 till 9,5 miljarder SEK. (Atlas Copco, u.d.) 

Bygg- och anläggningsteknik 
Affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik består av fyra divisioner (se Figur 18) och 
bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten, 
olja och gas, energi, borrning och vägbyggen. Med två tredjedelar av intäkterna är 
byggindustrin störst inom affärsområdet med Gruv- och tillverkningsindustrierna som näst 
största marknaden som står för en femtedel av försäljningen. Intäkterna uppgick 2012 till 
12,9 miljarder SEK för detta affärsområde. (Atlas Copco, u.d.) 
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Gruv- och bergbrytningsteknik 
Affärsområdet består av sju divisioner (se Figur 18) som tillhandahåller utrustning för 
borrning och bergbrytning, komplett sortiment av förbrukningsvaror vid Gruv- och 
bergbrytning samt service på en global nivå. Utveckling av hållbar produktivitet i gruvor och 
under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten utförs av 
detta affärsområde där enheterna i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien är mest 
framstående. 2012 uppgick intäkterna för affärsområdet till 34 miljarder SEK varav 60 % av 
intäkterna kom från gruvsektorn. Affärsområdet bistår med såväl produktion och 
utvecklingsarbeten i gruvor och dagbrott som markarbeten och prospektering av mineraler. 
En tredjedel av intäkterna kommer från bygg- och anläggningsindustrin där bergborriggar 
används för arbete under jord för att driva tunnlar, samt ovanjordsriggar används i diverse 
bygg- och industriprojekt. Eftermarknaden nyttjas av gruvföretag och entreprenörer där 
service, reservdelar, förbrukningsvaror och uthyrning är aktuellt. (Atlas Copco, u.d.) 

4.1.2. Divisionen Underground Rock Excavation (URE) 
URE är en av sju divisioner inom affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik och verkar på 
den globala marknaden. Divisionen byggs upp enligt den övergripande koncernstrukturen 
med uppdelade funktioner som styrs individuellt. URE består av en ledningsgrupp som ser 
till att produktbolag, utvecklingsenhet, marknadsenhet, kommunikationsenhet samt den 
administrativa enheten arbetar mot samma uppdrag och mål. Uppdraget för URE är att 
tillgodose en bred produktkatalog inom sektorn för att ta ytterligare marknadsandelar samt 
stärka befintliga marknadsandelar. Divisionens vision är att erbjuda ett komplett sortiment till 
kunden med allt från standardiserade till kundspecifika produkter. Detta uppnås genom 
utveckling, innovation och strategiska uppköp med syfte att maximera lönsamheten och 
marknadsandelarna. URE har även som vision att uppfattas som ledande inom sitt område av 
kunden samt att vara den division inom koncernen som är mest flexibel, effektiv och 
förutsägbar. Divisionen består av fem produktbolag, vilka presenteras i Figur 19, med syfte 
att försörja den globala marknaden. (Atlas Copco, u.d.; Atlas Copco, 2014) 

 

Figur 19 – Beskrivning av URE-divisionen (Atlas Copco, 2014) 
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4.1.3. Atlas Copco GIA AB  
Atlas Copco GIA AB är ett av fem produktbolag inom divisionen URE med cirka 100 
anställda och en omsättning på cirka 240 MSEK under 2013. Bolaget ingår förutom i URE-
divisionen även i servicedivisionen för Mining and Rock Excavation Technique Service 
Division. (Atlas Copco, 2014) 

GIA utför utveckling, marknadsföring, inköp samt tillverkning av maskiner som används 
inom gruv- tunnel- samt entreprenadindustri världen över. Man tillhandahåller även service 
och eftermarknadstjänster för de produkter som tillverkas. (Atlas Copco, u.d.) 

Produktbolagen har som övriga strukturer i koncernen en liknande uppbyggnad med VD och 
ledningsgrupp som fattar strategiska beslut och funktioner i organisationen med diverse 
ansvarsområden. GIAs organisationsstruktur presenteras i Figur 20 nedan. (Atlas Copco, 
2014) 

 

Figur 20 – Organisationsschema för GIA (Atlas Copco, 2014) 

Produktkatalog 
Produkterna som tillverkas på GIA brukas i gruvor under jord samt inom anläggningsarbete. 
Majoriteten (upp emot 95 %) av produkterna exporteras (Atlas Copco, 2014). Nedan 
presenteras grundutbudet som GIA erbjuder (för bilder på produkterna se Bilaga 2 – 
Produktutbud Atlas Copco GIA), vilka senare kan anpassas efter kundens specifika 
önskemål.  
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Kiruna Electric 
Elektrisk gruvtruck som får ström via elsystem i taket, vilket kräver infrastruktur. 
Gruvtrucken har en lastkapacitet på 35 eller 50 ton beroende på modell. (Atlas Copco, 2014) 

Häggloader 
Häggloader är kontinuerlig lastare som med hjälp av transportbanor kan lasta upp till 5 
kubikmeter malm per minut. Produkten finns i flertalet olika varianter och storlekar där 
transportsätt kan variera mellan exempelvis hjul, larvband eller rälsburen. Det går att få 
produkten med skopa, alternativt ett system som drar in materialet. Till detta finns det även 
tågvagnar utrustade med transportbanor att koppla på. (Atlas Copco, 2014) 

Utility vehicle 
Servicetruckar som utför diverse typer av uppgifter vid arbete i gruvor. Kan erbjudas i tio 
olika applikationer såsom persontransport, kabelbultning, laddtruckar, saxbord, 
betongtombola, materialtransport och skrotare.  (Atlas Copco, 2014) 

Lok 
Diesellok som används för att transportera bort malm. Loken går att få i tio olika varianter 
som väger mellan 5-50 ton. Vagnarna som kopplas till loket tillhandahålls också. (Atlas 
Copco, 2014) 

Ventilation 
För att få ner frisk luft i gruvan används fläktstationer som kopplas till en ventilationstub och 
leder ner luften. Fläktstationerna går att få i storlekar mellan 0,63-3 meter i diameter. 
Ventilationstuben är även den en produkt som tillhandahålls. (Atlas Copco, 2014) 

Dagens mätetal 
För att åstadkomma förbättringar och även hålla koll på hur verksamheten fungerar på daglig 
basis används ett antal mätetal och uppsatta mål. Dessa används för att fortlöpande kunna 
kvantifiera, och illustrera, utvecklingen hos GIA. Här har det valts att beskriva de som är av 
relevans för studien. 

Inköpsavdelningen har som mål att minska inköpskostnaderna av material och har därför satt 
kontinuerliga mål för hur detta ska uppnås. Ett av dessa är att minska de totala kostnaderna 
för inköpt material med 15 % under en treårsperiod, och är uppdelat i en besparing på 5 % 
per år. Figur 21 illustrerar den ackumulerade utvecklingen för detta mål under 2013 
(Bergström, 2014). Det utsatta målet (röd linje) är satt för årets slut, och ska därför inte ses 
som att den är uppdelad i delmål för respektive månad. Här är det intressanta att figuren 
indikerar på att GIA aktivt arbetar med att nå det uppsatta målet för detta mätetal.  



46 
 

 

Figur 21 – Reduktion av totala inköpet 

Krav ställs även på leverantörerna för att erhålla leverans i utsatt tid med rätt produkt och 
kvantitet. Här mäts leveransprecision och målet från GIAs sida är att leverantörerna alltid ska 
hålla åtminstone 75 % leveransprecision. Leverantören måste leverera inom ± 2 dagar från 
utsatt leveransdatum för att uppfylla sin del av avtalet. På lång sikt är målet uppsatt till 95 % 
leveransprecision (Bergström, 2014). Figur 22 presenterar utvecklingen för detta mätetal 
under år 2013.  

 

Figur 22 – Leverantörers leveransprecision 

 

4.2. Situationsbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning över hur det i nuläget ser ut hos GIA gällande inköpsprocessen 
av artiklar och komponenter för de kundorder som väntas inkomma. Beskrivningen följer en 
tidslinje för att i kronologisk ordning beskriva processerna. I Figur 23 illustreras de 
övergripande moment som sker vid anskaffning av material fram till byggstarten. 
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Figur 23 – Ordningsföljd över momenten i materialbeställningsprocessen 

Tabell 2 illustrerar ledtider för olika varianter av slutprodukterna, baserat på vilka ingående 
komponenter de innehar samt dess ledtider. Här kan avläsas att ledtiderna skiljer sig allt från 
20 – 27 arbetsveckor beroende på utförande. Ledtiderna är baserade på när kundorder 
inkommer till GIA. Anledningen till att posten ”genomgång av struktur” skiljer sig markant 
mellan de båda utförandena är att den maskin med längre ledtid inte är färdigkonstruerad när 
den säljs och kräver därav ytterligare konstruktionstid. Detta förlänger genomgången av 
produktstrukturen då den är kundunik och därmed måste nya lösningar införas för att 
tillgodose kundens önskemål. 

Tabell 2 - Ledtider för olika varianter av slutprodukterna (Gärdeman, 2014) 

 

Kvartalsvis sammanställer marknadsavdelningen en pre-SRP (Sales Report Planning) från 
säljbolagen världen över. Denna pre-SRP beskriver uppskattad försäljning över de 
kommande 18 månaderna. Vid marknadsavdelningens sammanställning genomförs en 
kontroll över hur troligt försäljningsutfallet är, vilket medför att pre-SRP oftast skrivs ned då 
säljbolagen övervärderar marknaden. När pre-SRP är fastställd skickas en förfrågan till 
produktion och inköp för att bekräfta och verifiera att de har den kapacitet som krävs för att 
producera den uppskattade kvantiteten. Verifieringen sker i form av att de säkerställer att pre-
SRP inte innehåller för många maskiner (med hänsyn till produktionens kapacitet) att 
producera på kort varsel, då det kan ta månader att höja beläggningen i form av skiftarbete 
eller nyanställningar. Därefter fastställs den riktiga SRP som fungerar som en prognos för 

Första 
materialbehov

Kundorder

Komplett 
produktstruktur

Allt material på 
plats

Säkerhetstid

Plocktid material

Produktionsstart

STD SRP maskin, 

med grundstruktur i 

Monitor för 

beräkning av 

komponenter med 

ledtid > 30 dagar

SRP maskin, med 

grundstruktur i 

Monitor för 

beräkning av 

komponenter med 

ledtid > 50 dagar 

(Konstruktionstid 

160 tim)

Aktivitet Komponent

Material Order latest MO från CC (Customer Center) 0 0

Konstruktionstid Genomgång struktur 5 20

Planering Godkännna MO uppdatera prod. plan 2 2

Konstruktionstid Justering konstruktion/distribuera underlag 10 10

Beredning Montageberedning 3 3

Inköp

Komponenter med ledtid <30 dagar (<50 för 

andra kolumnen) 5 5

Leverans/inleverans Komponenter 30 50

Plock Plock till produktion 5 5

Produktion montage 30 30

Produktion/Skeppning Test/Lev dokument/emballering 5 5

Revision Revision 5 5

Dagar totalt 100 135

Veckor totalt 20 27

Dagar
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efterfrågan den kommande tiden. Här bör tilläggas att SRP inte baseras på någon statistik 
utan byggs endast på säljarnas och marknadsavdelningens känsla och erfarenhet av vad 
marknaden kommer att efterfråga samt deras vetskap om pågående och kommande projekt 
eller investeringar. (Aspelin, 2014) 

Det finns även en MO-latest lista (Machine Order) som beskriver det senaste datumet en 
kundorder måste inkomma för att produceras i enlighet med planen i SRP, här är det 
produktmodell och leveransdatum som är viktigt. Om kundordern inte inkommer innan 
utgivet datum stryks denna och därmed försvinner även kundordern från SRP, vilket innebär 
att det totala materialbehovet minskar och inköpsfunktionen undviker att köpa in material för 
en order som i själva verket inte kommer att produceras. (Bergström, 2014) 

4.2.1. Första materialbehov 
Baserat på denna SRP genereras inköpsorderförslag, i affärssystemet Monitor, på de artiklar 
som har längst ledtid (längre ledtid än 45 arbetsdagar). Dessa artiklar kommer från 
leverantörer med långa ledtider och måste alltså köpas på prognos för att GIA i sin tur ska 
kunna hålla den utlovade ledtiden på 22 veckor mot sina kunder.  (Bergström, 2014) 

4.2.2. Kundorder 
Då första materialbehovet genererats utifrån SRP (prognosen) är det inte säkert att kundorder 
inkommer som väntat. I dagsläget inkommer färre kundorder än prognostiserat och därmed 
sker fler inköp än nödvändigt. Monitor tar hänsyn till aktuella lagernivåer, vilket innebär att 
ett inköpsorderförslag genereras då systemet upptäcker att det inte finns något lagersaldo 
eller när lagersaldot inte är tillräckligt stort för att möta behovet av den specifika artikeln. 
(Bergström, 2014) 

När kundorder inkommit kan teknikavdelningen (”Development & design” i Figur 20) avläsa 
i vilket utförande kunden vill ha sin produkt och exakt vilka artiklar som ingår för att kunna 
färdigställa slutprodukten. GIA har, som tidigare nämnts, en stor variation i sin 
produktkatalog och kunden kan ofta specificera sin produkt efter önskemål vilket medför att i 
princip ingen maskin blir den andra lik. En specifik kundorder kan därför antingen vara av 
typen ETO (Engineer To Order) eller MTO (Make To Order) beroende på kundens 
önskemål. (Bergström, 2014) 

Innan den kompletta produktstrukturen är färdig vet man i stora drag vilken typ av maskin det 
är som ska produceras vilket gör att inköpsavdelningen redan då kan påbörja inköpsprocessen 
för många av de ingående artiklarna. Däremot vet de inte exakt hur strukturen ser ut och kan 
därmed inte med säkerhet säga att det material som köps in kommer att användas för den 
berörda kundordern. Inköpsfunktionen köper alltså först utifrån ett prognostiserat behov 
genererat av Monitor, för att därefter övergå till att köpa in artiklar efter den verkliga 
produktstrukturen när denna är fastställd och inlagd i Monitor. Det finns därmed en risk att 
material som köps in blir liggandes i lager utan att användas, vilket medför ökad 
kapitalbindning. (Bergström, 2014; Nilsson, 2014) 

4.2.3. Komplett produktstruktur 
Teknikavdelningen säkerställer att alla maskinritningar finns och är kompletta, och bryter ned 
orderns produktstruktur i de ingående artiklarna för att på så sätt generera ett behov av dessa. 
Vid ETO måste teknikavdelningen konstruera den specifika komponenten och utfärda nya 
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produktritningar innan att behov kan genereras. Det är inte förrän nu inköparna vet det exakta 
materialbehovet för den specifika inköpsordern. (Bergström, 2014) 

Vid händelse av ändring/makulering av kundorder har inköparen möjlighet att antingen 
försöka annullera sina materialbeställningar eller tidigare-/senarelägga beställningen. Om 
leverantören inte godtar en annullering kan senareläggning användas vilket innebär att 
inleverans från leverantören senareläggs och GIA skjuter upp betalningen, och därmed 
problemet till framtiden. (Bergström, 2014) 

4.2.4. Allt material på plats 
Artiklarna som beställs har alla olika ledtider, men senast 2 veckor innan produktionsstart ska 
allt material finnas på plats hos GIA. Anledningen till detta är att kundledtiden innefattar 5 
dagars säkerhetstid för att täcka upp mot oförutsedda händelser, och 5 dagars plocktid (se 
Tabell 2) för att plocka ingående artiklar till angiven produktionsytan innan produktionsstart. 
Ambitionen är att reducera dessa tider till ett minimum för att kunna erbjuda kortare ledtider 
mot kund. (Bergström, 2014) 

 

4.3. Det studerade systemet 
Enligt avsnitt 1.2 är studiens syfte att: ”utifrån en artikelklassificering, föreslå en modell för 
lagerstyrning som är tänkt att sänka kapitalbindningen samtidigt som lagertillgängligheten 
bibehålls eller ökar.”. För att begränsa studiens omfattning har författarna identifierat ”det 
studerade systemet” för att kunna täcka in de relevanta områdena som studien syftar till. Det 
studerade systemet presenteras i Figur 24. Även det kringliggande systemet illustreras här för 
att ge läsaren en bild över hur de är sammankopplade.  

 

Figur 24 – Det studerade systemet 
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Anledningen till att inköpsavdelningen är med i det studerade systemet är att de indirekt styr 
lagret i form av de beställningar som görs, de är även ansvariga för lagrets kapitalbindning. 
Det beställningsmönstret som i dagsläget föreligger baseras på kundorder och prognosen 
(SRP). Artikelklassificeringen leder i förlängningen till rekommendationer om att styra 
differentierat baserat på dess olika klasser. 

Utifrån de direktiv som presenteras i avsnitt 1.4 framkom att inga transportkostnader ska tas 
hänsyn till vid studiens genomförande. Därför har det valts att dra systemgränsen vid GIAs 
lager, vilket innebär att artiklarna endast studeras då de inkommit till lagret. Inte heller 
produktionen finns med i det studerade systemet, när artiklarna plockas från lagret utgår de 
därmed ur systemet.  
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5. Val av klassificeringsmetod 
Här besvarar studien de två första delfrågorna för att lägga en grund till vidare arbete. 
Frågorna besvaras genom att nyttja den information som erhållits via teoretisk referensram, 
empiriinsamling samt intervjuer med identifierade företag och nyckelpersoner.  
 

5.1. ABC-klassificering 
Oskarsson et al (2006) och Olhager (2000) menar att en ABC-klassificering baserat på 
artiklarnas volymvärde är det vanligaste sättet att klassificera artiklar i ett lager. En sådan 
klassificering brukar ofta baseras på 80/20-regeln där 80 % av volymvärdet kommer från 20 
% av artiklarna. Oskarsson et al (2006) påpekar även att en sådan klassificering lämpar sig 
bäst då en stor mängd artiklar ska klassificeras (se avsnitt 3.2). Någonting som oftast ger 
bättre resultat (i form av ökad säkerhet) är att utföra en ABC-klassificering med flera kriterier 
för att få med ytterligare aspekter i klassificeringen och därmed undvika de fallgropar som en 
enkel ABC-klassificering medför. Som nämns i avsnitt 3.2 finns det även vidareutvecklade 
ABC-klassificeringsmetoder som oftast är matematiskt komplexa och beräkningstunga. Ingen 
av dessa vidareutvecklingar kommer att användas i studien då de anses för beräkningstunga 
för dess omfång. De anses inte heller lämpliga för GIAs situation, som nyligen har blivit 
uppköpta av Atlas Copco och just nu befinner sig i en förändringsfas då de ska övergå till ett 
nytt affärssystem. Samt att GIA som produktionsenhet efterfrågar ett lättare sätt att styra 
lagret, vilket dessa ej medför.  

Kunddrivet inköp (avsnitt 3.7) använder sig av segmenteringsmetoder för att gruppera 
artiklar med liknande egenskaper. Trots att segmenteringen vid kunddrivet inköp skiljer sig 
från ABC-klassificeringen menar Jenny Bäckstrand att det finns likheter mellan metoderna. 
Metoderna nyttjar den framtagna grupperingen för att utforma en anpassad styrning vilket ger 
ökat stöd för att utnyttja ABC-klassificeringen som metod i studien. (Bäckstrand, 2014) 

Mot bakgrund av att ABC-klassificeringen lämpar sig för en stor mängd artiklar, se avsnitt 
3.2.1, vilket GIA med sina närmare 30 000 artiklar anses ha, och är relativt snabb i sitt 
genomförande har en ABC-klassificering med två kriterier valts för denna studie. 
Genomförda intervjuer påvisar även att ABC-klassificering används som ett verktyg ute på 
företag vilket styrker valet av ABC-klassificering. Planeringschefen på Siemens Industrial 
Turbomachinery (SIT) menar att klassificeringen är ett viktigt verktyg som förenklar 
fördelning av resurser genom att utforma en differentierad styrning. SIT använder sig av 
klassificering för såväl inköpt som egentillverkat material och har genom införandet erhållit 
mer genomtänkta lagernivåer (Holmer, 2014). Även Ericsson utnyttjar klassificering av 
artiklar vilket resulterat i en reducering i kapitalbindning samt ökad lagertillgänglighet 
(Enström, 2014; Jacobsson.K, 2014; Östergren, 2014).  

Genom att arbeta med en klassificering med två kriterier kan ytterligare en aspekt ligga till 
grund för klassificeringen vilket gör den mer rättvis, men även för att de strategier som tas 
fram ska passa deras miljö där ledtider är kritiska. Detta resonemang styrks av avsnitt 3.2.2 
som säger att ABC-klassificering i två dimensioner bör utföras med subjektivitet för att 
uppnå önskat resultat, vilket kan exemplifieras av Ericsson där syftet styr klassificeringens 
utformning (Enström, 2014; Jacobsson.K, 2014; Östergren, 2014). Utöver intervjuade företag 
återfinns artikelklassificering även inom aktuell forskning vilket styrker motivet till att 
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använda en ABC-klassificering vid genomförandet av studien. Därav anses delfråga 1 ha 
besvarats: 

Delfråga 1: Vilken klassificeringsmetod är bäst lämpad? 

 

5.2. Klassificeringens omfång 
I avsnitt 1.4 framkom att hinkartiklar och artiklar tillhörande ventilationssystemen inte ska 
medverka i studien. Vid besök hos GIA framkom även att ytterligare avgränsningar vad 
gäller omfång av artiklar måste göras. Detta genom diskussioner med en person från Strategic 
Purchasing som är kunnig inom affärssystemet Monitor. Vid granskning av tillgängliga data i 
Monitor framkom att de listor som kan extraheras till Excel även innehåller begagnade 
maskiner som tagits tillbaka till GIA för vidare hantering och därmed registrerats i systemet. 
Även färdigbyggda maskiner som väntar på transport står registrerade och medverkar i dessa 
data. Vidare framkom att teknikavdelningen har registrerat många nya artiklar, som följd av 
att nya produktvarianter och kundspecifika lösningar har utvecklats, men aldrig har använts i 
produktionen och därmed inte har någon leverantör knuten till sig. Här har beslut tagits att de 
ska exkluderas ur studien då de ej har några uppgifter om ledtid eller pris. Det fanns även ett 
fåtal artiklar som finns på annan lagerplats än hos GIA vilka även de har exkluderats. 

Sammanfattningsvis är det följande artiklar som har exkluderats ur studien: 

 Ventilationsartiklar 
 Hinkartiklar 
 Begagnade maskiner 
 Nyproducerade maskiner 
 Nya artiklar som aldrig använts och ej har något behov under SRP-perioden 
 Artiklar som ligger på annat lagerställe än hos GIA. 

När ovan nämnda artiklar sorterats ut ur de artikeldata som används återstår samtliga artiklar 
som igår i GIAs produktutbud (alla gruvmaskiner) vilka är de som kommer att medverka i 
studien. Därmed anses delfråga 2 ha besvarats.  

Delfråga 2: Vi lka artiklar ska klassificeras? 
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6.Val av kriterier för ABC-klassificering 
Här sammanvävs, som nämnts i metodavsnittet (2.5), de genomförda intervjuerna, teori och 
allmän empiri från GIA. Då dessa aspekter har tagits hänsyn till anses en god triangulering 
vara genomförd och lämpliga kriterier identifierade. 
 

6.1. Kriterier hos företag med liknande egenskaper  
I Tabell 3 presenteras en sammanställning av identifierade kriterier hos deltagande 
respondenter. Som beskrivs i avsnitt 2.5.2 syftar intervjuerna till att identifiera hur studiens 
identifierade respondenter har löst problem likt GIAs. Inga kriterier introducerades vid 
intervjuerna utan samtliga är identifierade av respondenterna. I tabellen framgår att de flesta 
företagen anser att volymvärde och ledtid är viktiga aspekter att ta med vid en ABC-
klassificering. Husqvarna nämner säsongsvariation som en viktig aspekt att ta hänsyn till då 
produkterna som tillhandahålls hos dem är starkt kopplade mot säsong. Parametrarna finns 
med vid beslut om hur inköp genomförs men det utförs inte någon tydlig klassificering som 
vidare leder till framtagna strategier (Hermansson, 2014; Tidkvist, 2014). 

Värt att nämna är kriteriet kritiskhet som kan innefatta en mängd olika faktorer vilket 
exemplifieras av Siemens Industrial Turbomachinery (SIT), där artiklarnas relation till 
kundorderpunkten påverkar vilket kriterium som blir mest lämpligt att fokusera på. Detta 
grundas i att en artikel bör styras olika baserat på huruvida den levereras direkt till produktion 
eller om inlagring sker innan användning, vilket kan nämnas som kritiskhet (Holmer, 2014). 

Uttagsfrekvens var ett kriterium som förespråkades av både Siemens och Ericsson. Hos båda 
företagen resonerar man att uttagsfrekvens är ett bra komplement till klassificering av 
volymvärde för att reducera eventuella felaktigheter som kan generas av att klassificera med 
avseende på endast volymvärdet (Enström, 2014; Jacobsson.K, 2014; Östergren, 2014; 
Holmer, 2014). 

Vad gäller kundspecifikhet som kriterium förespråkas detta av Jenny Bäckstrand som en 
parameter för att kunna arbeta med inköp differentierat. Här kan alla artiklar med liknande 
egenskaper utifrån kundspecifikhet (standardartikel eller kundgenerisk artikel) styras på 
liknande sätt, vilket då gäller gränsöverskridande för samtliga produktfamiljer (Bäckstrand, 
2014). 

Tabell 3 - Sammanställning av kriterier per intervjuobjekt 

 

Uttagsfrekvens anses ej relevant ur studiens syfte till följd av direktivet att studien bör 
fokusera på volymvärda produkter (se avsnitt 1.4). Uttagsfrekvensen igår dessutom som en 
faktor i volymvärdet. Kundspecifikhet samt kritiskhet är inte heller lämpliga att klassificera 
utifrån ty kundspecifikhet kräver en utredning av respektive artikel för att identifiera om den 
kan ses som en standard- eller kundgenerisk artikel. Vad gäller kritiskhet måste alla artiklar i 
studien anses lika kritiska ur den aspekten att allt material ska finnas på plats hos GIA 10 

Kriterier GIA Husqvarna Siemens (SIT) Bäckstrand (2012) Ericsson

Volymvärde x x x x

Ledtid x x x x

Uttagsfrekvens x x

Kundspecifikhet x

Kritiskhet x

Säsingsvariation x
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arbetsdagar innan produktionsstart till följd av den säkerhets- och plocktid som finns och 
därav är det ett olämpligt kriterium.  

Säsongsvariation framkom som ett kriterium hos Husqvarna som konsekvens av det 
produktutbud de erbjuder. Hos GIA finns ingen säsong att identifiera till följd av den osäkra 
och varierande efterfrågan. Därför är inte heller detta kriterium lämpligt att använda. Det 
återstår därmed endast två kriterium; volymvärde samt ledtid vilka är de som används i 
studien.  

6.2. Kriterium 1 – Volymvärde 
Med fokus på artiklar med högt värde och högt frekvensuttag (enligt direktiv i avsnitt 1.4), 
det vill säga volymvärde, utförs ABC-klassificeringen med volymvärde som ett av de två 
kriterierna. Direktivet kommer från GIA och är således en subjektiv bedömning av vad som 
anses lämpligt att klassificera efter, vilket styrks av avsnitt 3.2.2. I avsnitt 3.5.1 styrks valet 
av Mattson (u,d) och Oskarsson et al (2006) som menar att volymvärde är ett lämpligt 
kriterium att använda vid differentierat inköp som syftar till att minska kapitalbindning. 

Vid intervju med SIT framkom att effekterna av genomförd ABC-klassificering (med bland 
annat volymvärde som kriterium) har resulterat i sänkt kapitalbindning till följd av sänkta 
lagernivåer för A-artiklar. Vidare har även artikelanskaffningen kunnat differentieras för att 
öka fokus hos A-artiklar och vice versa för C-artiklarna (Holmer, 2014). De intervjuade hos 
Ericsson poängterar att även deras artikelklassificering har lett till reducerad kapitalbindning 
samt ökad lagertillgänglighet där de menar att klassificering med volymvärde som ett 
bidragande kriterium ligger till grund (Enström, 2014; Jacobsson.K, 2014; Östergren, 2014).  

Tabell 3 illustrerar volymvärdet som en av de mest frekvent återkommande faktorer hos de 
respondenter som medverkat i studien vilket ytterligare är en indikation på att volymvärdet är 
lämpligt kriterium.  

6.3. Kriterium 2 - Ledtid 
Ledtid utgör det andra kriteriet vid ABC-klassificeringen. Ledtid är ett återkommande 
kriterium hos företagen som medverkar i studien men även ett specifikt önskemål från GIA, 
vilket illustreras av Tabell 3. Medverkande företag anses ha en subjektiv bild utifrån de svar 
som angetts vid intervjutillfället, men med likheter i produktion och kundförhållande anses 
subjektiviteten vara relevant i studien. I avsnitt 3.2.2 styrks vikten av subjektivitet vid val av 
kriterier. 

Genomförda intervjuer styrker valet av ledtid som ett lämpligt kriterium för företag med 
kundorderspecifika produkter och artiklar med långa ledtider. I Tabell 3 återkommer kriteriet 
ledtid hos fyra av fem deltagande respondenter. SIT nämner dock ledtid som kritisk för 
artiklar som ligger utanför kundorderpunkten vilket indikerar att även de arbetar med ledtid 
som en viktig faktor. För de artiklar som befinner sig innanför kundorderpunkten arbetar man 
istället aktivt med att minska kostnaderna (Holmer, 2014). Jenny Bäckstrand menar också att 
ledtid är ett viktigt kriterium att använda vid klassificering, vilket även styrks i avsnitt 3.7. 
Genom att identifiera kundorderpunkten kan ledtiden nyttjas för att klassificera produkterna 
enligt prognosstyrda eller kundorderstyrda. Här presenteras även vikten av ledtiden som ett 
konkurrensmedel baserat på marknadens ökade krav på reducerad ledtid.  
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I avsnitt 3.5 står det klart att målet med styrningen är en avgörande faktor för valet av 
kriterier. Med varierande kriterier varierar således också strategin för styrningen för att uppnå 
det önskade målet. Med grund i intervjuer och litteratur har valet av kriterier baserats på 
syftet att reducera kapitalbindningen samt behålla eller förbättra servicenivån. Kriterierna är 
således subjektivt valda, men även från företag med liknanden utmaningar ges en indikation 
på att dessa kriterier är lämpliga vid strategisk styrning. Därmed anses den tredje delfrågan 
vara besvarad: 

Delfråga 3: Vilka kriterier är lämpliga för artikelklassificeringen? 
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7. ABC-analys 
Studiens ABC-klassificering genomförs här med grund i de kriterier som tidigare har 
motiverats. Här presenteras förhållandet mellan klassificeringen och hur många artiklar som 
återfinns i respektive klass. Artikelklasserna har även grupperats i färre klasser för att ligga 
till grund till kommande lagerstyrningsmodell. Kapitlet avslutas med en känslighetsanalys av 
ABC-klassificeringen. 
 

7.1. Hantering av data 
Erhållen data består av 16 803 unika artikelnummer vilka alla medverkar i klassificeringen, 
därmed har ett stort antal artikelnummer sorterats bort ur det totala artikelsortimentet. 
Artikeldata är extraherad ur affärssystemet Monitor 2014-03-27 och sträcker sig fram till 
2015-02-25, vilket innebär att den innefattar efterfrågan för kommande 11 månader. Då 
artikeldata erhölls (enligt önskad specifikation, se avsnitt 5.2) från person ur Strategic 
Purchasing har den granskats för att säkerställa dess korrekthet. Granskningen har gjorts 
genom okulär besiktning av studiens författare för att undersöka om erhållen data verkar 
rimlig ur studiens direktiv. Vid eventuella tveksamheter har personen som tillhandahöll 
artikeldata tillfrågats för att säkerställa dess korrekthet. Vid granskningen framkom att alla 
artiklar som är nya, men ej använts och därmed ej har någon leverantör eller pris, ännu finns 
med i given data. Här har beslut tagits att låta dessa artiklar vara kvar i datafilen och därmed 
medverka i ABC-analysen. Anledningen är att dessa artiklar, i och med ABC-
klassificeringen, kommer att sammanfogas i samma artikelklass till följd av dess 
karaktäristik. Då artiklarna har klassats lika kan slutsatser dras utifrån detta.   

Kompletterande beräkningar i form av volymvärde utfördes i Excel vilket också var det 
format som data erhölls på. Volymvärdet beräknades enligt standardpris multiplicerat med 
SRP-efterfrågan (prognosen) per artikel.  

För att identifiera relevanta gränsvärden i volymvärdet har pivot diagram skapats i Excel 
(funktion för att enkelt kunna sortera ut information ur stora mängder data och även 
visualisera densamma) där filtrering kan genomföras. Filtreringen har gjorts genom att 
ackumulera varje artikels bidrag till det totala volymvärdet för att därefter visualisera detta i 
en graf, se Figur 25.  

 

7.2. Kriteriernas gränsvärden  
För att erhålla en dubbel ABC-klassificering med nio artikelklasser måste kriterierna delas in 
i tre gränsvärden vardera. Dessa gränsvärden väljs och motiveras nedan: 

7.2.1. Gränsvärden för volymvärde 
Studien tar stöd av Jessop och Morrison (1994) samt Oskarsson et al (2006) vid valet av 
gränser för differentiering med avseende på volymvärde. Gränserna som introduceras av 
ovanstående författare i avsnitt 3.2.1 innebär att A-artiklarna representerar 70 % av 
volymvärdet, B-artiklarna 20 % och C-artiklarna kommer för resterande 10 %. Figur 25 
illustrerar volymvärdet i förhållande till antalet artiklar hos GIA. Här står det klart 
förhållandet mellan de båda parametrarna skiljer sig från 80/20-regeln. GIA har en fördelning 
där 80 % av volymvärdet representeras av 1,74 % av artiklarna. 
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Utifrån gränserna, baserade på teorin, fördelas artiklarna enligt följande: 70 % av 
volymvärdet representeras av 0,96 % av artiklarna. 20 % av volymvärdet representeras av 2,7 
% av artiklarna samt 10 % av volymvärdet representeras av 96,33 % av artiklarna, vilket 
illustreras av Figur 25. Figuren presenterar enbart fördelningen av 4531 artiklar vilket enbart 
är de som innehar ett volymvärde över efterfrågeperioden. Alltså är närmare 75 % av 
artiklarna ej bidragande till något volymvärde och därför presenteras dessa inte i figuren.  

 

Figur 25 – Gränsvärdena för kriteriet volymvärde 

Här bör det påpekas att eftersom studien genomför ABC-klassificeringen på kommande 
efterfrågan (SRP) är Figur 25 en ögonblicksbild över hur volymvärdesfördelningen ser ut 
framöver. Den kan därför inte representera det faktiska förhållandet för artiklarna hos GIA i 
stort.  

7.2.2. Gränsvärden för ledtid 
Differentiering med avseende på ledtid kräver identifiering av ledtid per artikel samt kritiska 
aktiviteter relaterade till en kundorder. Bäckstrand (2012) utgår från kundorderpunkten vid 
differentiering vilket utifrån respektive artikel resulterar i två grupper. Artiklar med större 
ledtid än kundorderpunkten styrs via prognos, artiklar med ledtid mindre än 
kundorderpunkten styrs mot verklig kundorder (Bäckstrand, 2012). Med kundunika 
lösningar, vilket ofta leder till ny konstruktionslösning, är det först vid tidpunkten Komplett 
produktstruktur som BOM (Bill Of Material) kan fastställas hos GIA. Studien kommer därför 
beakta kundorderpunkten och komplett produktstruktur vid differentiering av artiklar. Hos 
GIA menar man att upp emot 80 % av hela produktstrukturen är färdigställd redan 5-10 dagar 
efter att kundorder har inkommit. Detta är ingenting som studien beaktar eftersom det är vid 
den utsatta punkten Komplett produktstruktur som det är uttalat att hela produktstrukturen 
skall vara färdigställd.  
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Ledtiderna (alltid arbetsdagar) som presenteras i Figur 26 baseras på icke-standard produkt 
(se Tabell 2), ty de produkter som produceras är ofta kundunika.   

 

Figur 26 - Gränsvärdena förkriteriet ledtid 

Aktiviteterna Kundorder, Komplett produktstruktur samt Allt material på plats utgör kritiska 
punkter med hänsyn till kriteriet ledtid. Ledtidsintervallet från Allt material på plats till 
Kundorder och Komplett produktstruktur utgör grunden för differentieringen. Figur 26 
illustrerar ledtidsintervallet mellan de kritiska tidpunkterna vilket även kommer utgöra 
gränserna för kriteriet i ABC-klassificeringen. Gränserna generar tre grupper med 
ledtidsintervallen 0-50 dagar, 50-90 dagar samt >90 dagar.  

 

7.3. ABC-analysens genomförande 
Med hjälp av programmet ABC Analyzer utfördes klassificering utifrån de framtagna 
kriterierna och dess gränsvärden. Volymvärdet angavs i en procentuell fördelning av totala 
volymvärdet och ledtiden angavs i faktiska dagar. Klassificeringen resulterade i nio grupper 
med artiklarna fördelade enligt Figur 27. Volymvärdet representeras av lodrät axel i fallande 
skala och ledtiden representeras av vågrät axel med fallande ledtid (från vänster till höger). 
Artiklar som återfinns i AA-klassen har således ett högt volymvärde samt en lång ledtid. 
Artiklar i CC-klassen utgörs med detta resonemang av artiklar med lågt volymvärde och kort 
ledtid. Grupperna som återfinns mellan de två extremerna utgörs av en mix av de båda 
kriterierna. För att få en grafisk framställning av ABC-klassificeringen hänvisas läsaren till 
Bilaga 5 – Grafisk framställning av ABC-klassificering.  
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Figur 27 - Resultat av dubbel ABC-klassificering med kriterierna volymvärde och ledtid 

Vid klassificeringen har tre ytterligare klasser adderats (CA(X), CB(X) och CC(X) där X har 
adderats för att särskilja klasserna från de övriga) då datafilen innehöll artiklar som inte har 
någon efterfrågan, specificerad ledtid eller specificerat artikelpris. Dessa artiklar innehåller 
inte tillräckligt mycket information för att medverka i klassificeringen och därmed har de 
sorterats ut. 

Anledningen till att majoriteten av artiklarna återfinns i CC(X)-klassen är för att samtliga 
artiklar som det inte föreligger något behov på under de kommande 11 månaderna hamnar 
där. Även de artiklar som ej innehar något pris hamnar i denna grupp (förutsatt att de har 
lägre ledtid än 50 dagar) eftersom de då inte kan generera något volymvärde. Även CB(X)-
klassen innehåller artiklar som ej har något specificerat pris. Vidare har CA(X)-klassen 
många artiklar vilket till stor del kan motiveras med att erhållen data innehåller en rad artiklar 
som inte har någon specificerad ledtid (se avsnitt 7.1). Här har personalen då satt en ledtid på 
99 eller 999 dagar. Att ledtiden inte är specificerad beror på olika anledningar, men den 
främsta är att personalen slarvar med att uppdatera artiklarna i Monitor samt att de inte har 
någon leverantör knuten till sig.  

7.3.1. Analys av ABC-klassificeringen  
Figur 28 illustrerar den procentuella fördelningen av artiklar per klass samt klassernas 
procentuella andel av totalt volymvärde. Sett till enbart volymvärdet (y-axeln) kan det avläsas 
att samtliga A-klassade artiklar (ca 1 % av totala antalet artiklar) står för 70 % av 
volymvärdet vilket går i linje med vad som konstaterats i avsnitt 7.2.1, att en liten del av 
artiklarna står för en stor andel av volymvärdet hos GIA. Här är det viktigt att poängtera att 
det är AB- samt AC-klasserna som bidrar till större delen av volymvärdet då de innehåller 
fler artiklar än AA-klassen.  

I avsnitt 7.2.2 identifierades kritiska tidpunkter som råder hos GIA vilket ligger till grund för 
differentiering av artiklar med hänsyn till ledtid. Var för sig går det att på en aggregerad nivå 
styra artiklarna utifrån en klassificering baserat på ett kriterium. Genom att kombinera de 
båda kriterierna kan en djupare analys av klasserna utföras samt leda till utformandet av en 
lämplig strategi och styrning. Figur 28 illustrerar fördelen med en klassificering baserat på 
två kriterier där denna leder till att artiklar med högt volymvärde även differentieras baserat 
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dess ledtider. Klassificeringen utgör en grund för grupperingen av artikelgrupper där 
kriterierna vägs mot varandra vid val av strategi, men även vid gruppering av klasser. 
Grupperingen av klasser syftar till att reducera antalet strategier och styrprinciper för att 
generera en effektiv styrning. 

 

Figur 28 – Procentuell fördelning av artiklar per klass (t.v.) samt procentuell fördelning av volymvärdet per klass (t.h.) 

Som tidigare nämnts är ledtiden en avgörande faktor för att göra inköp av material i rätt tid 
och hålla utlovad ledtid gentemot kund. Vid granskning av ABC-klassificeringens resultat, 
både den grafiska framställningen (se Bilaga 5 – Grafisk framställning av ABC-
klassificering) samt de datafiler som genereras med samtliga artikelklasser, inses att många 
artiklar har samma ledtid. Här återfinns majoriteten av artiklarna med en ledtid under 50 
dagar (CC-klassen) vilket innebär att inköp av dessa sker på verklig efterfrågan och osäkerhet 
i beställningskvantitet minskar.  

I Figur 29 presenteras det ingående behovet för samtliga artiklar i respektive artikelklass. Vid 
jämförelse av artikelbehovet i AA-klassen och antalet artiklar i klassen inses att 11 
artikelnummer genererar behov av 1333 artiklar. Vid närmare inblick i de artiklar som ingår i 
klassen inses att 2 artiklar står för 1176 st. av det totala behovet. Här är det viktigt att 
undersöka klasserna närmare för att identifiera dessa artiklar med en hög behovsfrekvens och 
därmed inte luras att tro att alla artiklar i klassen har samma höga behovsfrekvens. Även de 
artiklar som ingår i de gulmarkerade klasserna i Figur 29 har ett behov över kommande SRP-
period, men de har ändå inget volymvärde till följd av deras karaktäristik (se avsnitt 7.3). 
Exempelvis har CC(X)-klassen totalt 1253 enheter i behov fördelat över 136 artiklar vilket 
kan ses som problematiskt då karaktäristiken för dem medför att svårigheter vid beställning 
kan uppstå. Dessa svårigheter kan uttryckas i form av att icke värdeskapande arbetstid 
erhålls. 

 

Figur 29 – Behov per artikelklass 

7.3.2. Analys av ledtid 
Volymvärde som ett kriterium kan resultera i att artiklar klassificeras lika trots olika 
egenskaper. Artiklar med högt värde och låg uttagsfrekvens kan tilldelas samma grupp som 
artiklar med lågt värde och hög uttagsfrekvens vilket poängteras av Rudberg (2007) i avsnitt 
3.2.2. Då klassificeringen utförs med kriterierna volymvärde och ledtid baserat på studiens 
syfte och GIAs förutsättningar riskerar artiklar med skilda egenskaper att tilldelas samma 
klassificering. Med anledning av detta har en kontroll av korrelationen mellan variablerna 
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ledtid och artikelpris utförts. Om dessa skulle korrelera innebär det att artiklar med lång 
ledtid är ekvivalent med högt artikelpris vilket skulle leda till att artiklar inom samma klass 
innehar liknande egenskaper.  

Korrelationen mellan ledtid och artikelpris för artiklarna som ingår i studiens ABC-
klassificering uppgår till 0,14 vilket innebär att det inte finns någon korrelation mellan 
variablerna. I Figur 30 illustreras fördelningen av ledtid och artikelpris. Data i figuren baseras 
på data som ingår i ABC-analysen med en filtrering av artiklar med ledtid 99 och 999 dagar 
(ty de är ospecificerade ledtider) samt artikelpris 0, vilket resulterar i cirka 14 000 artiklar. 
Utifrån denna kontroll av korrelationen mellan ledtid och artikelpris går det inte att dra 
slutsatsen att hög ledtid är ekvivalent med högt artikelpris. Således kvarstår risken att artiklar 
med olika egenskaper i form av artikelpris kan klassificeras lika utifrån dess volymvärde.  

 

Figur 30 – Förhållande mellan ledtid och artikelpris 

 

7.4. Gruppering av klasserna 
I syfte att möjliggöra konstruktion av en lagerstyrningsmodell måste de framtagna 
artikelklasserna grupperas i färre grupper. Det är inte rimligt att styra varje artikelklass för sig 
både ur en ekonomisk- och tidsaspekt. Grupperingen sker genom att identifiera likheter hos 
artikelklasserna, både vad gäller artiklarnas egenskaper samt kriteriernas egenskaper, och 
därmed kunna knyta dem samman i större grupper. Respektive grupp kommer därefter att 
kunna styras differentierat baserat på dess egenskaper.  

Figur 31 illustrerar den gruppering av artikelklasserna som har gjorts. Samtliga artikelklasser 
har delats in i fyra grupper för att möjliggöra en differentierad styrning. Här har det valts att 
exkludera de tre klasser som inte utgör något volymvärde, då vidare slutsatser och analyser 
angående dess styrning ej går att genomföra. Grupp 1 består av AA- AB- BA- samt BB-
klassen och dessa utgör stor del av det totala volymvärdet. De beställs till stor del baserat på 
prognos och att styra dessa på liknande sätt förefaller därför naturligt. Grupp 2, som består av 
AC- och BC-klassen, utgör över hälften av det totala volymvärdet. Klassernas artiklar 
befinner sig innanför punkten Komplett produktstruktur (se Figur 26) och beställs därmed 
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efter verkligt behov. Artiklarna i denna grupp är få i antal och en liknande styrning för dessa 
är ett naturligt steg att ta. Grupp 3 innehar artiklar med lågt volymvärde samt lång ledtid, de 
beställs därmed till stor del på prognos. Gruppen innefattas av CA- samt CB-klassen. Den 
sista artikelgruppen, Grupp 4, består endast av CC-klassen och innehåller majoriteten av de 
aktiva artiklarna. Dessa är artiklar med ett lågt volymvärde och samtliga beställs på verkligt 
behov.  

 

Figur 31 – Gruppering av artikelklasser 

7.4.1. Analys av artikelgrupperna 
För att ytterligare motivera valet av grupperingarna genomförs en analys av respektive 
artikelgrupp. 

Grupp 1 
I grupperingen finns en stor spridning vad gäller både ledtid och artikelpris. Delar av de 
ingående artiklarna har ett lågt pris men en hög efterfrågan och tvärt om, vilket medför att 
inga slutsatser kan dras angående liknande karaktäristik (följer även av analysen i avsnitt 
7.3.2) hos artiklarna i gruppen. Majoriteten av artiklarna i gruppen har en ledtid under 90 
dagar och beställs därmed inte enbart baserat på prognos (SRP), dock förespråkas ett 
liknande beställningsmönster för samtliga av dessa artiklar till följd av dess höga volymvärde 
och (för de flesta artiklar) höga ledtid.  

Grupp 2 
Då samtliga av dessa artiklar har en ledtid under 50 dagar innebär det att de kan beställas 
baserat på verkligt behov. De är endast ungefär 500 till antalet och bidrar till närmare 60 % 
av totala volymvärdet. Även här finns stor spridning i både artikelpris och behov vilka 
tillsammans bidrar till det höga volymvärdet per artikel. Generellt sätt är artikelpriset högt i 
denna gruppering och många av artiklarna är stora och skrymmande sådana. I artikelgruppen 
finns stor potential att göra besparingar som i slutändan leder till en minskad kapitalbindning.  

Grupp 3 
Gruppen har minst artiklar i dagsläget och utgör tillika minst andel av det totala volymvärdet. 
Artiklarna har generellt sett lågt pris och långa ledtider, vilket medför att de i huvudsak 
beställs baserat på prognos. Därför är dessa lämpliga att styra tillsammans. I gruppen ingår 
CA- och CB-klassen där artiklarna i CA-klassen i huvudsak har samma ledtid, vilket är 99 
dagar. Dessa artiklar finns med i klassificeringen då de har ett behov under kommande SPR-
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period och därmed även genererar ett volymvärde. Ledtiden är, som tidigare nämnts, 
ospecificerad och det går därmed inte med säkerhet säga att artiklarna bör vara i CA-klassen. 
De kan vandra mellan samtliga C-klasser (X-axeln) beroende på vilken ledtid artiklarna 
egentligen har.  

Grupp 4 
Här finns majoriteten av de artiklar som innehar volymvärde. Samtliga av dem beställs 
baserat på verkligt behov och har relativt kort ledtid. Gruppen innefattas enbart av CC-
klassen och vid granskning av Bilaga 5 – Grafisk framställning av ABC-klassificering 
framgår att många av artiklarna har liknande ledtider (därav staplarna i diagrammet). Vidare 
är artikelpriset generellt sett lågt för dessa artiklar vilket medför att de är lämpliga att styra 
tillsammans.  

 

7.5. Känslighetsanalys av ABC-klassificeringen 
Nedan presenteras känslighetsanalys gällande kriterierna volymvärde och ledtid. Utifrån 
deras gränsvärden har ytterligare klassificeringar med förändrade gränser genomförts för att 
utreda vilken effekt det får på resultatet. Vid samtliga klassificeringar har ena kriteriet 
bibehållits fix för att därmed justera på endast ett åt gången.  

7.5.1. Känslighetsanalys volymvärde 
Gränserna av volymvärdet för klassificeringen följer enligt avsnitt 7.2.1 A(70 %), B(20 %) 
och C(10 %). Känslighetsanalysen av volymvärdet omfattar gränserna A(80 %), B(15 %) och 
C(5 %) respektive A(60 %), B(25 %) och C(15 %) för att undersöka hur artiklarna beter sig i 
omgivningen av de uppsatta gränsvärdena. Därför har gränsvärden både över och under (men 
ändå nära) de fördefinierade värdena valts ut. I Figur 32 illustreras hur en förändring av 
gränserna påverkar fördelningen av artiklar inom klasserna. Gränserna 80/15/5 resulterar i 
ökat antal artiklar för klasserna AA, AB, AC, BB samt BC där AC- och BC-klassen ökar 
mest, vilket sker som följd av en reducering inom övriga klasser. För gränserna 60/25/15 
sänks antalet artiklar inom grupperna AA, AB, AC, BB samt BC.  

 

Figur 32 - Volymvärdets inverkan på artiklarnas fördelning per klass 
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Gränsernas inverkan på artiklarnas förflyttning mellan klasserna kan kopplas mot Figur 25 
där gränsernas placering tydligt påverkar artiklarnas fördelning mellan klasserna. Med högre 
gräns för volymvärdet för en klass följer ökad andel artiklar och vice versa. Utifrån detta 
resonemang är utvecklingen av artiklarnas allokering utifrån varierade gränser gällande 
volymvärdet förväntad. Vid ökat volymvärde tilldelas exempelvis AA-klassen mer 
volymvärde och CC-klassen mindre volymvärde.  

Volymvärdets fördelning är inte linjär mot fördelningen av antalet artiklar då en liten andel 
av artiklarna står för majoriteten av volymvärdet. Fördelning följer således inte artiklarnas 
fördelning vid varierande volymvärdesgränser. I Figur 33 presenteras volymvärdets 
procentuella fördelning per klass med varierande gränser. Trots en stor förflyttning av artiklar 
mellan klasserna står sig volymvärdet relativt stabilt och varierar med ett par procentenheter 
som mest. AC-klassen står för den största volymvärdesförflyttningen vilket kan härledas mot 
att artiklarna som flyttar från AB till AC har ett högt volymvärde. BC-gruppen exemplifierar 
hur volymvärdet och antalet artiklar inte har en direkt koppling. Trots en fördubbling av 
antalet artiklar vid gränsvärdena 80/15/5 minskar volymvärdet för klassen och vice versa vid 
60/25/15, vilket går att utläsa ur Figur 32 och Figur 33 och styrks även av Bilaga 6 – 
Känslighetsanalys av volymvärde och ledtid. 

Artikelklasserna BA, CA och CB är näst intill orepresenterade i Figur 33. Detta beror på att 
BA endast hade fem artiklar som tillsammans inte utgör någon nämnvärd del av volymvärdet, 
och CA- och CB-klasserna är även de få till antalet samt att de har ett lågt volymvärde från 
början.  

Sammanfattningsvis går det att säga att volymvärdet agerar enligt förväntan vid förändrade 
gränser men det finns inte någon direkt koppling mellan antal artiklar och volymvärde vilket 
förklaras av värdet per artikel.  

 

Figur 33 - Volymvärdets fördelning mellan klasserna med varierande gränser för kriteriet volymvärde 

7.5.2. Känslighetsanalys ledtid 
Utifrån studiens syfte kommer ledtiden från kundorder till leverans inte att förändras, vilket 
medför att ledtiden på 27 veckor är konstant (givet att det är en SRP-maskin som är 
kundunik). De kritiska tidpunkterna som identifierats i Figur 26 utgör grunden för 
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klassificeringen av artiklarna baserat på kriteriet ledtid. Placeringen för Kundorder och Allt 
material på plats kommer att vara fasta då detta är punkter som ej går att justera i 
verkligheten. Komplett produktstruktur har däremot varierats i känslighetsanalysen till följd 
av att den punkten kan variera stort mellan olika kundorder. I studien uttrycks den varierande 
placeringen av Komplett produktstruktur som ledtid och anges med plustecken om ledtiden 
till Allt material på plats ökar och vice versa, se avsnitt 7.2.2 för ökad förståelse.  

I Figur 34 presenteras ledtidens inverkan på artiklarnas fördelning mellan klasserna. Med en 
förskjutning i ledtiden gällande Komplett produktstruktur påverkas inte klasserna som har 
ledtiden ≥90 dagar, det vill säga AA, BA samt CA (andra bokstaven i klassningen beskriver 
ledtiden för klassen). Övriga klasser påverkas av en förskjutning av Komplett 
produktstrutkur. Vid negativ förskjutning (färre ledtidsdagar) ökar andelen artiklar inom 
klasserna AB, BB samt CB och vice versa för AC, BC samt CC. Ur Bilaga 6 – 
Känslighetsanalys av volymvärde och ledtid, går det att utläsa exakta siffror för ledtidens 
variation. Vid ledtidsförskjutning av (± ) fem dagar uppkommer den största 
artikelförflyttningen mellan två klasser till 0,07 % av totala antalet artiklar. Vid en 
förskjutning av (±) tio dagar uppgår samma siffra till 0,45 %, vilket indikerar att ABC-
klassificeringen är relativt robust runt punkten Komplett produktstruktur eftersom endast ett 
fåtal artiklar byter artikelklass vid justering av punkten med ovan beskrivna dagar.    

Vidare har en ledtidsförskjutning på 30 dagar undersökts. Detta på grund av att GIA menar 
att närmare 80 % av produktstrukturen är klar redan 5-10 arbetsdagar efter att kundorder har 
inkommit. Vid förskjutningen 30 dagar faller en stor andel av artiklarna inom klasserna AC, 
BC och CC och utgörs då av artiklar med ledtid upp till 80 dagar. Klasserna AB, BB och CB 
(består endast av en artikel) utgörs av en liten andel artiklar med ledtid inom intervallet 80-90 
dagar. 

 

Figur 34 - Ledtidens inverkan på fördelningen av artiklar per klass 

Figur 35 presenterar volymvärdets procentuella fördelning med den varierande ledtiden. 
Klasserna AA, BA och CA förblir konstanta där de två sistnämnda utgör en liten del av 
volymvärdet. AB- och AC-klassen påverkas mest av den artikelförflyttning som sker till följd 
av en varierad ledtid. Den höga påverkan av klasserna beror på att de mest volymvärda 
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artiklarna befinner sig i dem. Vid en ledtidsförskjutning på 30 dagar uppgår det totala 
volymvärdet för klass AC till närmare 60 % till följd av just artiklarnas karaktär.  

Trots att en stor mängd artiklar förflyttas mellan vissa artikelklasser är det inte synonymt med 
att en stor del av volymvärdet gör samma förflyttning. Klasserna BA, CA och CB utgör en 
li ten del av det totala volymvärdet och påverkas således lite av den ledtidsvariation som 
utförs. Till följd av deras låga volymvärden syns de ej tydligt i Figur 35.  

 

Figur 35 - Volymvärdets fördelning med varierande placering av tidpunkten Komplett produktstruktur 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ABC-klassificeringens gränsvärden för 
respektive kriterium är relativt stabila. Klassificeringens resultat varierar inte stort vid 
justering av dessa gränser. Vid en ledtidsförskjutning på 30 dagar uppkommer stora 
skillnader jämfört med ursprungsresultatet vilket förefaller som ett naturligt resultat då det 
påverkar så stor mängd av artiklarna.  

7.5.3. Artiklar med ospecificerad karaktäristik 
I ABC-klassificeringen återfinns tre klasser där artiklar vars karaktäristik är ospecificerade 
finns (CA(X), CB(X), CC(X)). Dessa artiklar kan i framtiden komma att erhålla sådana 
attribut där de förflyttas till någon av de 9 artikelklasser som finns framtagna. Skulle de 
artiklar som inte har något volymvärde i dagsläget (de som ingår i CC(X)-klassen) få ett 
behov i framtiden kan dessa enbart byta klass inom sin kolumn (AC,BC eller CC) beroende 
på dess kommande volymvärde. Samtliga artiklar i klassen har en ledtid som gör de omöjligt 
för dem att hamna i någon annan artikelklass. Samma resonemang gäller även för CB(X)-
klassen. 

I CA(X)-klassen återfinns, som tidigare nämnts, artiklar med ledtid 99 respektive 999 dagar. 
Dessa artiklar kan teoretiskt sett tillhöra vilken klass som helst eftersom dess ledtid är 
ospecificerad. Här finns även ett antal artiklar som saknar efterfrågan vilket betyder att de, 
vid händelse av uppkommen efterfrågan, kommer att infinna sig i någon av dess ovanstående 
klasser (CA, BA eller AA).  

Vidare innehåller samtliga X-klasser artiklar som inte har något specificerat pris vilket gör att 
de inte kan erhålla något volymvärde, även om behov finns. Vid händelse av att artiklarna 
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erhåller ett pris kan de enbart röra sig horisontellt från den klass de redan befinner sig i till 
beroende på det volymvärde som uppnås.   

Eftersom efterfrågan på de produkter GIA producerar är ojämn blir chansen stor att de 
artiklar som i dagsläget befinner sig i någon av de ospecificerade klasserna i framtiden 
kommer att återfinnas i någon av de 9 ”skarpa” artikelklasserna, och vice versa.  
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8. Modell för lagerstyrning 
Avsnittet inleds med en nulägesanalys för att ge läsaren en djupare inblick i GIAs 
organisation. Vidare introduceras samt förklaras den föreslagna modellen för lagerstyrning. 
Varje lagerstyrningsstrategi presenteras var för sig med grund i de grupperingar som 
presenterats i föregående avsnitt. Slutligen finns även den simulering som genomförts, för att 
undersöka påverkan på kapitalbindning och lagertillgänglighet, beskriven med tillhörande 
känslighetsanalys.  
 

8.1. Nulägesanalys 
För att avgöra hur lagerstyrningen sker i dagsläget, samt möjliggöra vidare utredningar, har 
en nulägesanalys, där dagens situation analyseras utifrån det studerade systemet (se Figur 
24), utförts. Den är gjord baserat på insamlad empiri, men även baserat på de intervjuer som 
har hållits med de tre operativa inköparna hos GIA.  

8.1.1. Inköps arbetssätt i dagsläget 
I det operativa inköpet ansvarar de tre inköparna för olika delar av artikelsortimentet. I 
intervjuerna med dem framkom att samtliga arbetar på liknande sätt vad gäller det operativa 
inköpet. Samtliga beställer efter den inköpsanmodan som genereras i affärssystemet Monitor. 
Monitor uppdateras varje natt vilket gör att det dagligen uppkommer nya artikelbehov. 
Inköparna agerar proaktivt innan beställning av artikel sker genom att se över behovet 
kommande dagar för att, om möjligt, kunna beställa ytterligare kvantitet i syfte att täcka upp 
kommande behov i samma beställning, och därmed reducera transportkostnader (Andersson, 
2014; Nilsson, 2014; Wiik, 2014). Beteendet resulterar i färre transporter i de fall där 
beställningar kan samköras, men bidrar samtidigt till risk för en ökad kapitalbindning då 
material lagras längre tidsperiod än planerat.  

När en inköpsanmodan skapas i Monitor har teknikavdelningen först skapat den önskade 
artikeln genom att konstruera maskinens produktstruktur, för att därefter överlåta till 
beredningen att planera in vilken tidpunkt artikeln ska inkomma till GIA. När detta lagts in i 
Monitor sker en bakåtberäkning för att i slutändan generera ett behov av artikeln på en 
specifik dag (Andersson, 2014). Problematiskt är att vid händelse av omplanering av 
maskiner (tidigareläggning eller senareläggning av produktion) uppdaterar inte beredningen 
tidsplanen för artiklarna i den utsträckning det behövs, vilket medför att inköpsförslag 
genereras som egentligen borde köpas in vid annan tidpunkt beroende på hur omplaneringen 
är gjord. Om en maskin exempelvis tidigareläggs medför detta att det artikelbehov som 
uppstår egentligen skulle ha köpts in tidigare än beräknat från början. Om vice versa händer 
kan artiklarna redan ha köpts, vilket medför att de kommer för tidigt och binder kapital i 
lagret som resultat. Inköparna har här tre valmöjligheter: de kan antingen tidigare-
/senarelägga beställningen eller annullera beställningen helt. För dyra artiklar är det svårt att 
annullera inköpet vilket ofta medför att tidigare-/senareläggning appliceras (Wiik, 2014). 
Med en senareläggning har man däremot inte undgått problemet, man har enbart skjutit upp 
leveransen och därmed även betalningen av artikeln vilket betyder att problemet endast är 
skjutet på framtiden. Ett förfarande likt detta är någonting som hanteras dagligen i det 
operativa inköpsarbetet.  
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Vid inköp hanteras samtliga artiklar på liknande sätt, oavsett ledtid, pris, kvantitet osv. 
Inköpsarbetet följer således ingen uttalad strategi, vilket till stor del beror på osäkerhet i 
prognosen (SRP) för kommande behov samt att den revideras kontinuerligt. Vid intervju med 
inköpare framkom att man exempelvis en dag kan köpa en artikel (som enbart kostar några 
kronor) för att dagen efter köpa en till av samma artikel (Nilsson, 2014). Här har de, som 
tidigare nämnts, förklarat att de försöker se till  behovet en tid framöver för att eventuellt 
fånga in kommande behov i samma beställning, men det finns ingen uttalad strategi för hur 
inköparna skall agera. Det enda direktivet de har är att man inte får köpa för att bygga lager. 
Ett arbetssätt likt detta är ej att föredra eftersom lika stor vikt läggs vid styrningen av varje 
enskild artikel oavsett ledtid och volymvärde. Här kan ABC-klassificeringen vara ett verktyg 
som hjälper inköpsfunktionen att identifiera de artiklar som är av större vikt att styra 
noggrant. Vidare förklarar en av inköparna att det hålls SRP-möte varje fredag för att 
uppdatera prognosen. Inköparna väljer ibland att hålla på inköp av dyra prognosdrivna 
artiklar i anknytning till mötet har hållits, i syfte att invänta den uppdaterade SRPn och 
säkerställa att den berörda maskinen verkligen ska produceras (Andersson, 2014). Då 
inköparen väljer att invänta SRP-mötets beslut gällande säkerställande av behov ökar risken 
för att artikeln inkommer senare än tidsplanen. Inkommer artikeln senare än planerat 
påverkas produktionen vilket i sin tur kan påverkar ledtiden mot kund. 

Lagerstyrningen i dagsläget kan sammanfattas i att inköparna använder en outtalad strategi 
enligt Lot-for-lot där inköpsmönstret modifieras baserat på inköparnas egen erfarenhet och 
utomstående faktorer. Ett exempel på hur beslutsprocessen kan se ut vid inköp av en artikel 
presenteras i Figur 36 nedan. Detta är ingen absolut sanning utan kan variera beroende på 
tillfälle, men principen är ofta densamma.  

 

Figur 36 – Exempel på beslutsprocess vid inköp. 
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Genom ovanstående beskrivning och analyser anses den fjärde delfrågan vara besvarad: 

Delfråga 4: Hur sker lagerstyrningen i dagsläget? 

Detta kommer till stor del ligga till grund för vidare utformning av en lagerstyrningsmodell 
och genom att ha besvarat ovanstående fråga har även de tre frågorna som Oskarsson et al 
(2006) menar att en lagerstyrning bör besvara besvarats (se avsnitt 3.3).  

8.1.2. Dagens leveransprecision  
Någonting som är av intresse för både inköp, lager och produktionen är leverantörernas 
leveransprecision in till GIA. Som nämndes i avsnitt 4.1.3 är ett uttalat mål att leverantörerna 
ska hålla en leveransprecision på 75 % av leveranserna in till GIA. I målet innefattas att 
leverantörerna håller sin del av avtalet om de levererar inom ±2 dagar från utsatt leveransdag. 

Figur 37 nedan presenterar förhållandet mellan leveransprecisionen uppdelat i tidiga 
leveranser, leveranser i tid samt sena leveranser. Här kan avläsas att den totala 
leveransprecisionen har legat under det utsatta målet i stort sett hela året. Däremot är det 
relativt få leveranser som kommer senare än utsatt tid (alltså mer än 2 dagar efter 
leveransdatum) och blir ett direkt hot mot produktionen. Det finns även fem dagar medräknad 
säkerhetstid (i ledtiden gentemot kunden) för att täcka upp mot oförutsedda händelser vilket 
kan fånga upp delar av de sena leveranserna. Räknar man in de leveranser som kommer för 
tidigt ser man att leveransprecisionen är upp emot 90 %, dock bör det påpekas att även om de 
levererade artiklarna inkommer tidigare än bestämt så är det ingenting positivt eftersom de 
därmed binder kapital hos GIA. Men om de levereras för tidigt har man ändå säkerställt en 
lagertillgänglighet och därmed hotas inte produktionen att drabbas av stop på grund av 
materialbrist.  

 

Figur 37 – Leveransprecision uppdelat på leveranser som är tidiga, i tid samt sena. (Bergström, 2014) 

8.1.3. Lagerutveckling 
Figur 38 ill ustrerar hur lagerutvecklingen har fortskridit sedan Atlas Copco köpte upp GIA. 
Här kan avläsas att lagernivåerna ökade drastiskt den inledande tiden i Atlas regi som följd av 
en för stor tilltro till marknadens efterfrågan, se avsnitt 1.1. Vidare kan urskiljas att GIA 
under 2013 har arbetat aktivt med att sänka sina lagernivåer till följd av det krav divisionen 
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ställer på dem (att sänka kapitalbindningen i lager till 26 % av KSV). Här har bland annat 
avskrivningar av gammalt lager gjorts (se mörkgråa staplarna i Figur 38), vilket har medfört 
sänkta lagernivåer, som en del i detta arbete. De blå staplarna är det totala lagervärdet 
(inklusive PIA) och även här har arbete gjorts i form av att endast beställa hem artiklar efter 
behov, och inte bygga lager, för att försöka minska lagervärdet. 

De ljusgråa staplarna i Figur 38 innefattar de färdigtillverkade maskinerna som står hos GIA 
och väntar på att antingen bli sålda (ty ett fåtal maskiner produceras mot spekulation) eller på 
transport till kunden. Dessa utgör en relativt stor del av lagervärdet men en sänkning av dessa 
har skett under senare delen av 2013.  

Den röda linjen i figuren illustrerar det genomsnittliga lagervärdet över de senaste 12 
månaderna. Här kan avläsas att GIA idag har en kapitalbindning i lagret på närmare 70 % av 
KSV vilket är högt i relation till det mål som har ställts. Alla de ovan beskrivna åtgärderna 
hart gjorts i syftet att sänka detta nyckeltal.  

 
Figur 38 – Lagerutveckling hos Atlas Copco GIA sedan uppköpet av GIA Industri. 

 

8.2. Konstruktion av modell för lagerstyrning 
För att konstruera en modell för lagerstyrning krävs att befintliga lagerstyrningsstrategier 
analyseras i syfte att avgöra vilka som kan anses lämpliga i det givna fallet. Här kan flera 
olika strategier lämpa sig beroende på vilken artikelgruppering det är som ska styras. Även 
GIAs specifika förutsättningar måste identifieras för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. 

8.2.1. Analys av befintliga lagerstyrningsstrategier  
Som det beskrivs i avsnitt 3.3 menar Oskarsson et al (2006) att lagerhållning är sista utvägen 
för att hantera problem, och att de positiva/negativa aspekterna måste vägas mot varandra vid 
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beslutsfattande gällande lagerhållning. Detta resonemang är någonting som även gäller hos 
GIA, där man sagt att allt material i regel ska beställas mot kundorder och därmed ska inga 
lager byggas, som ett led till en minskad kapitalbindning. Sett till GIAs förutsättningar (se 
avsnitt 8.1.1) kan de kategoriseras i typfall 4 (varierande intervall och varierande kvantitet) i 
Figur 10, avsnitt 3.3.1. Här förespråkar teorin styrning enligt Lot-for-lot om efterfrågan är 
mycket varierande, vilket GIA i stort sett använder sig av idag. Är den mer regelbunden 
förespråkas Silver & Meal eller Wagner & Whitin, men ingen av dessa två metoder anses 
lämpliga för GIA då de kräver en relativt säker prognos att beräkna utifrån. Wagner & Whitin 
är dessutom en optimerande styrningsmetod som snarare bör anses som en lämplig 
referenspunkt för att mäta hur andra styrningsmetoder står sig relativt dess optimum, och den 
är därmed inte lämplig att använda i praktiken.  

EOQ är en metod som främst lämpar sig vid varierande beställningsintervall med fast 
beställningskvantitet och resulterar i den mest ekonomiska orderkvantiteten. Metoden kräver 
många antaganden så som jämn och känd efterfrågan vilket är någonting som GIA inte alls 
kan sägas ha. Däremot är EOQ robust mot feluppskattning och felaktig indata vilket är 
någonting som talar för metoden, då den trots felen ger ett relativt bra resultat. För att 
effektivast applicera metoden i GIAs fall krävs att ”standardartiklar” för samtliga 
slutprodukter identifieras då det är dessa det kommer att finnas högst efterfrågan på.  

Ett beställningspunktsystem bygger även denna på antagandet om en jämn efterfrågan. Här 
gäller, för GIAs del, ovanstående resonemang om att identifiera de artiklar som kan ses som 
standardartiklar då det är dessa som anses ha jämnast efterfrågan. Även fast GIA har sagt att 
lager inte bör hållas kan det vara av intresse att lagerhålla högfrekventa artiklar och vid en 
sådan strategi kan ett beställningspunktsystem vara att förespråka. Styrningen är även enkel 
att administrera då det är efterfrågan som styr när beordring skall ske. Vid en sådan styrning 
används även säkerhetslager för att klara av en ökad efterfrågan. Här föreligger dock en risk, 
enligt avsnitt 3.3.2, att vid en sänkt efterfrågan ökar risken för ökade lagernivåer och i 
förlängningen inkurans.  

Både täcktidsplanering och återfyllnadsnivå är metoder som baseras på ett fast 
beställningsintervall men varierad beställningskvantitet. Dessa är ej av intresse för den tänkta 
lagerstyrningsmodellen hos GIA med hänsyn till att beställningsintervallen för respektive 
artikel varierar stor beroende på kommande efterfrågan, vilken baseras på SRPn som i sig är 
osäker. Därmed passar GIAs karaktäristik inte in på de attribut som krävs för dessa 
styrningsprinciper. 

Med stöd av ovanstående resonemang samt att GIA kan identifieras till typfall 4 (Figur 13) 
anses Lot-for-lot och Silver & Meal vara applicerbara hos GIA, men Silver & Meal kräver en 
pålitlig prognos vilket gör den mindre lämplig i sammanhanget. Styrningen kan även bestå av 
enklare styrning såsom en BP-styrning i kombination med EOQ och säkerhetslager med syfte 
att frigöra resurser inför ett differentierat arbete. Lagerstyrningsprinciperna som kan, och är 
lämpliga att applicera hos GIA, blir således någon av de strategier som återfinns i typfall 4 
alternativt en BP-styrning med stöd av EOQ och säkerhetslager. Således anses delfråga 5 
vara besvarad. 

Delfråga 5: Vilka lagerstyrningsstrategier kan appliceras hos GIA? 
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Med hänsyn till GIAs förutsättningar med svängande efterfråga och kundspecifika produkter 
har ett antal faktorer som anses viktiga vid utformandet av en differentierad lagerstyrning 
identifierats. Enligt avsnitt 3.5 är målet med styrningen en avgörande faktor, studiens mål är 
att finna en styrning som reducerar kapitalbindningen samtidigt som lagertillgängligheten 
bibehålls eller förbättras. Utöver studiens övergripande syfte är kapitalbindningskostnad och 
beställningskostnad de två identifierade kostnaderna som beaktas vid 
lagerstyrningsmodellens utformande. Beställningskostnaden kan även indikera hur 
transportkostnaderna påverkas av lagerstyrningsmodellen då ökat antal beställningar 
troligtvis genererar höjda transportkostnader.  

Artiklarnas egenskaper är faktorer som direkt påverkar och styr den differentierade 
styrningen i form av gruppering av artiklar med liknande egenskaper. I studien har ledtid och 
volymvärde identifierats som kriterier vilket genomsyrar den differentierade styrningens 
utformning. Utöver de valda kriterierna är leveransprecision, artikelvärde samt efterfrågan 
faktorer som måste beaktas. Vidare måste även GIAs arbetssätt tas i beaktning för att utröna 
om den föreslagna styrningen är möjlig att applicera, men även för att hitta faktorer som kan 
vara av nytta vid modellens utformande. Utifrån ovanstående sammanfattning anses därmed 
delfråga 6 vara besvarad.  

Delfråga 6: Vilka faktorer måste tas hänsyn till vid utformning av differentierad 
lagerstyrning? 

8.2.2. Modellens utformande 
Utformningen på modellen baseras på tidigare gjorda artikelgrupperingar, där de artiklarna 
med liknande karaktäristik återfinns i samma grupp. Vidare tas även nulägesanalys och 
befintliga lagerstyrningsprinciper med i modellens utformning för att erhålla en modell som i 
första hand passar GIAs karaktäristik. I Tabell 4 nedan presenteras ett förslag på hur samtliga 
artikelgrupper bör styras med hänsyn till ovan beskrivna variabler. Därefter analyseras varje 
artikelgrupp närmare. 

Tabell 4 – Föreslagen lagerstyrningsmodell 

 

Artikelgrupp Styrningsprincip Kommentarer

1 Lot-for-lot

Volymvärda produkter, noggrann 

leveransövervakning. Inköps medverkan vid 

SRP möten för ökad transparens.

2 Lot-for-lot

Volymvärda produkter, noggrann 

leveransövervakning. Beställs på verklig 

efterfrågan och därmed mindre osäkerhet.

3 BP-system med SL

Få artiklar som tillsammans har liten andel av 

volymvärdet. Minskad osäkerhet vid 

införandet av SL. BP-system för att frigöra tid 

till styrning av artikelgrupp 1 och 2.

4 BP-system utan SL

Stort antal artiklar, ej volymvärda. Beställs på 

verklig produktrstruktur och behöver därmed 

inget säkerhetslager att täcka upp osäkerhet. 

BP-system för att frigöra tid till styrning av 

artikelgrupp 1 och 2.
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Grupp 1 – Lång ledtid, högt volymvärde 
Givet gruppens karaktäristik bör beställning ske enligt den lagda SRPn (vilket i princip sker i 
dagsläget). Delar av sortimentet i gruppen kan beställas baserat på verklig produktstruktur 
beroende när denna tidpunkt infaller efter att kundordern mottagits. Här bör beställning ske 
enligt Lot-for-lot där artiklar endast beställs då en efterfrågan hos dem uppkommer, och 
exakt i den kvantitet som behovet kräver. Att lagerhålla artiklarna är ej att föredra då de 
innehar högt volymvärde samt har en osäker efterfrågan i den lagda SRPn.  

Detta är volymvärda produkter och det krävs därför att leveranserna av dem övervakas 
noggrant och kontinuerligt för att säkerställa att artiklarna inkommer till GIA enligt planerad 
tid. Fel vid leverans av dessa artiklar kan få stor konsekvens för produktion till följd av dess 
långa ledtider.   

Eftersom varje artikelnummer är knutet till en viss leverantör är det idé att granska denna vid 
beställning då flera artiklar från samma leverantör kan ha ett behov samtidigt. Kan man då 
genomföra beställning av artiklar från samma leverantör samtidigt finns pengar att spara i 
form av färre beställningar. Det kräver dock att artiklarna har samma ledtid för att de ska 
kunna skickas på samma transport eftersom GIA inte vill lagerhålla dessa artiklar.  

Som beskrevs i avsnitt 8.1.1 hålls ett SRP-möte en gång i veckan med syfte att uppdatera 
denna. Ibland kan inköparna vänta med att beställa en artikel innan SRPn är uppdaterad vilket 
kan vara problematiskt. Här föreslås låta en person från inköp delta i dessa möten för att 
undvika onödigt inköp och därmed onödig kapitalbildning. Deltagande på dessa möten kan 
även öka informationsdelningen avdelningarna emellan.   

Grupp 2 – Kort ledtid, högt volymvärde 
Gruppen i stort är den som bidrar till störst andel av totala volymvärdet. Artiklarna återfinns 
innanför punkten när verklig produktstruktur skall vara färdigställd och därmed beställs 
samtliga artiklar på känd efterfrågan. Eftersom produkterna är volymvärda är lagerhållning 
för dessa ej att föredra då kapitalbindningen ökar. Styrning enligt Lot-for-lot är även här att 
föredra men det som skiljer styrningen av dessa artiklar mot föregående grupp är att det 
föreligger en säkrare efterfrågan hos denna vilket minskar osäkerheten vid beställd kvantitet. 

Även här föreslås att inköp av artiklar från samma leverantör görs tillsammans samt att alla 
inköp bevakas noggrant för att säkerställa inleverans. För kritiska artiklar kan intresse finnas i 
att säkra tillgång till dessa genom att exempelvis undersöka om det finns fler leverantörer att 
tillgå, eller låta leverantören hålla ett lager av artiklarna för att skicka dem mot avrop.  

Grupp 3 – Lång ledtid, lågt volymvärde 
Här föreslås införa säkerhetslager för artiklarna som ingår i gruppen. Säkerhetslagret bör 
dimensioneras enligt SERV2 och därmed appliceras Ekvation 7 och Ekvation 9 i avsnitt 3.4. 
SERV2 förespråkas i GIAs fall eftersom man ämnar bibehålla, eller höja 
lagertillgängligheten, men även för att SERV2 oftast dimensionerar ett mindre säkerhetslager 
än SERV1 vilket ger minskad kapitalbildning. Artiklarna är få till antalet och har ett lågt 
volymvärde vilket medför att kapitalbindningen inte ökar väsentligt. Beställningen av 
artiklarna sker i huvudsak på prognos och genom införande av säkerhetslager minskar 
osäkerheten vid beställning. Visserligen ökar även risken för inkurans men för att frigöra tid 
till styrning till de artiklar som binder stort kapital anses detta vara en nödvändig risk att ta. 
Som komplement till införandet av säkerhetslager föreslås ett beställningspunktsystem (BP-
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system) där BP bestäms enligt Ekvation 2, avsnitt 3.3.2. Här förespråkas att införa BP 
baserad på SRP-efterfrågan under artikelns ledtid för att bättre kunna hantera svängningar i 
efterfrågan. För att bestämma beställningskvantitet rekommenderas Wilsonformeln (EOQ, 
Ekvation 1) vilken måste räknas om för varje beställning för att generera den mest korrekta 
beställningskvantiteten. Styrningsprincipen som föreslås förutsätter egentligen en jämn 
efterfrågan, vilket GIA inte kan anses ha, men är å andra sidan robust och kan hantera 
osäkerhet i given indata och ändå generera ett ”bra” svar.  

Ett BP-punktsystem är lätt att administrera då det endast kräver kontinuerlig övervakning av 
lagernivåer för att lägga beställning när given punkt är nådd. Ett korrekt fungerande BBP-
system kräver korrekta lagernivåer och därmed kontinuerlig inventering av lagret för att 
säkerställa detta.  

Ytterligare förslag är att försöka hitta leverantörer med kortare ledtid för att försöka få 
artiklarna i gruppen att hamna innanför kundorderpunkten och därmed minska osäkerheten 
för dem. Hittas sådana leverantörer kan även säkerhetslagret för gruppen minskas eller 
undvikas helt (om leverantören har ledtid som göra att artikeln hamnar i grupp 4 istället) till 
följd av ökad säkerhet i efterfrågan.  

Grupp 4 – Kort ledtid, lågt volymvärde 
Även här föreslås styrning av artiklarna med ett BP-system. Däremot behövs ej 
säkerhetslager användas för gruppen då säkerheten i efterfrågan anses stor till följd av att alla 
artiklar beställs enligt verklig produktstruktur. Dessa artiklar vill man ägna minst tid till vid 
inköpet eftersom de har just lågt volymvärde och kort ledtid. Kan spenderad tid för inköp av 
dessa minskas frigörs tid att ägna åt beställning av artiklar där möjlighet för onödigt inköp, 
och kapitalbindning, kan minskas.  

Efterfrågan på artiklarna i gruppen varierar stort (allt mellan 1st/artikel till 3000st/artikel). 
Detta utgör inget hinder till att införa ett BP-system för hela gruppen, ty de artiklar med lägst 
efterfrågan kommer att erhålla en låg EOQ och därmed även en låg BP. Artiklarna med låg 
efterfrågan kommer alltså övergå till att styras Lot-for-lot enligt detta resonemang. Det 
innebär därmed att inget lager kommer att hållas för dessa artiklar såvida inte efterfrågan 
ökar och höjer både BP och EOQ. Därmed anses styrningen dynamisk i sitt utformande, 
förutsatt att BP och EOQ ständigt uppdateras för att följa ändringar i efterfrågan.  

Genom ovan beskrivning av hur styrning av respektive artikelgrupp bör genomföras, samt 
Tabell 4, kan nedanstående frågeställning anses besvarad.   

Delfråga 7: Hur bör en modell för differentierad lagerstyrning, med syfte att minska 
kapitalbindning och öka lagertillgänglighet, utformas för GIA? 

 

8.3. Test av modellen 
Modellens funktionalitet testades genom simulering av de framtagna styrprinciperna som 
identifierats för respektive grupp. Simuleringen utfördes med hjälp av en konsult hos GIA i 
affärssystemet Monitor. Här finns möjligheten att sätta upp en testmiljö där ingående 
parametrar kan justeras för att matcha de identifierade lagerstyrningsprinciperna. 
Simuleringen innefattar en historisk period över två år vilket har möjliggjort en jämförelse av 
modellens agerande i relation till det verkliga utfallet. Då tillgång till historiska 
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beställningsförslag saknades återskapades detta behov genom att rekonstruera samtliga 
tillverkade maskiners produktstruktur under den historiska perioden. Monitor genomför 
därefter en nettobehovsberäkning för att identifiera det totala behovet för respektive ingående 
artikel. Det är via nettobehovsberäkningen som inköpsorderförslag uppkommer baserade på 
den styrningsstrategi som ska appliceras.  

Att simulera samtliga artiklar som medverkar i studien har bedömts vara för tidskrävande då 
BP, SL och EOQ måste beräknas för samtliga artiklar som kräver detta, samt att analysen av 
simuleringen skulle bli för omfattande för studiens tidsbudget. Därför har ett urval ur varje 
artikelgrupp gjorts. Varje grupp representeras i simuleringen av 10 slumpvis utvalda artiklar. 
Artiklarna har slumpats fram genom en slumpgenerator i Excel för att utgöra ett objektivt 
urval för respektive grupp. Detta medför att totalt 40 artikelnummer medverkar i 
simuleringen.  

För att utreda kapitalbindningen och lagertillgängligheten har tre scenarion konstruerats och 
det är genom jämförelser mellan dem som analyser kan genomföras. De tre scenariona är: 

Scenario 1 
Att undersöka historiska lagerrörelser för hur inköpen har skett i verkligheten. Via Monitor 
kan en lista på samtliga lageraktiviteter under den specificerade tidsperioden extraheras. I 
listan kan inleveranser/utplock av samtliga artiklar avläsas och därigenom kan 
kapitalbindningen för dessa identifieras. För att identifiera det verkliga antalet beställningar 
som gjordes under tidsperioden räknas antalet ordernummer. Eftersom ett ordernummer kan 
innehålla flera typer av artiklar kan man inte enbart räkna antalet inleveranser som har skett 
under perioden. Här krävs ingen simulering då det verkliga utfallet kan avläsas ur denna lista.  

Scenario 2 
Innebär att simulera hur Monitor lägger inköpsorderförslag över den givna tidsperioden (två 
år tillbaka i tiden) i syfte att undersöka om skillnad uppstår från hur verkligt utfall har varit. 
Detta för att utreda effekten av inköparnas beteende när de exempelvis kan avvakta och 
sammanfoga flera behov i samma beställning, se avsnitt 8.1.1. 

Scenario 3 
Simulera fram inköpsorderförslag baserat på de identifierade lagerstyrningsprinciperna för 
respektive artikelgrupp. Simuleringen görs, som nämnts ovan, genom en 
nettobehovsberäkning av de maskiner som har producerats över den specificerade 
tidsperioden. Här har värden för EOQ, SL samt BP lagts in i Monitor för att, baserat på dessa, 
generera inköpsorderförslag.  

I Tabell 4 presenteras lagerstyrningsmodellen samt de styrprinciper som studien allokerat till 
respektive grupp. För grupp 1 och 2 innebär den framtagna styrningen Lot-for-lot vilket gör 
att behovet styr respektive beställningskvantitet. För grupp 3 och 4 som styrs utifrån BP-
system med respektive utan säkerhetslager krävs beräkningar som stödjer dess utformning. 
Beräkningarna av dessa har gjorts utifrån beskrivningen i avsnitt 8.2.2. Här bör det noteras att 
den ordersärkostnad som har använts vid beräkning av EOQ är framtagen baserat på de tre 
inköparnas löner, hur mycket tid de lägger på inköp av material samt antalet order som lades 
under 2013. Vilket genererar en kostnad per lagd order. Kostnaden blir således en 
approximation som nyttjas i studien då det är ett omfattande arbete i sig att beräkna en 
korrekt ordersärkostnad. Dessutom har siffran godkänts av handledaren hos GIA vilket 
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styrker dess rimlighet och används därför vid beräkningarna. Vidare har standardavvikelsen 
vid beräkning av säkerhetslager identifierats genom att extrahera data ur Monitor angående 
leverantörernas leveranssäkerhet. Utifrån dessa data har standardavvikelsen beräknats i 
Excel.  

I Tabell 5 presenteras förutsättningarna som råder för grupp 3 och grupp 4 vid genomförd 
simulering. Orderkvantiteten som beställs vid simulering för grupp 3 och 4 baseras på den 
framräknade EOQ och har ur ett totalkostnadsresonemang avrundats till ett heltal.   

Tabell 5 – Ingående parametrar till simulering av grupp 3 och 4 

 

Samtliga säkerhetslagernivåer har avrundats uppåt till närmaste heltal för att säkerställa den 
servicegrad (95 %, ty det är denna som GIA jobbar mot att hålla) som nivåerna är beräknade 
utifrån. Vidare har samtliga beställningspunkter avrundats till närmaste heltal för att 
möjliggöra korrekt inmatning av dem i affärssystemet. De flesta av artiklarna är styckvaror 
vilket medför att heltal är ett krav för att simuleringen ska fungera.  

8.3.1. Påverkan på kapitalbindning  
Med syfte att reducera kapitalbindning utreder studien framtagen modells inverkan på 
kapitalbindningen genom en jämförelse med ytterligare två scenarion. Resultatet av detta 
presenteras i Figur 39 samt Tabell 6. Presenterat resultat består av exkludering av en artikel. 
Exkluderingen beror på dess orimligt höga säkerhetslagernivå (ty mätpunkterna varierar stort 
och har lett till hög standardavvikelse), se artikel 6 i Tabell 5, vilket haft stor påverkan på 
resultatet. Modellens ursprungliga resultat presenteras i Bilaga 8 – Resultat med borttagen 
artikel, exkluderingen av artikeln diskuteras även i avsnitt 9.1.1.  

Kapitalbindningen illustreras i Figur 39 av respektive periods nivå, som en sammanhängande 
graf, uppbyggd av en mätpunkt per vecka d.v.s. en ögonblicksbild av respektive tidsperiods 
kapitalbindning. Ur figuren går det att avläsa hur kapitalbindningen för respektive scenario 
beter sig periodvis. Scenario 1 skiljer sig från övriga där en stor kapitalbindningsökning är 
grunden till den stora skillnaden. Anledningen till den ökade kapitalbindningen är att en 
artikel tillhörande grupp 1 med högt värde köps in och inte förbrukas vilket generar hög 
kapitalbindning. Utöver den enskilda artikelns inverkan kan en uppåtgående trend för 
scenario 1 urskiljas ur figuren.  Scenario 2 och 3 följer varandra ty lika styrning för grupp 1 
och 2 som står för övervägande delen av volymvärdet. Grupp 3 och 4 utgör en liten del av det 

Artikel BP EOQ SL (serv2) Artikel BP EOQ

1 12 14 8 11 0 6

2 1 4 1 12 5 441

3 1 1 1 13 0 6

4 3 3 3 14 0 4

5 0 11 0 15 0 1

6 80 1 80 16 1 84

7 8 2 9 17 1 26

8 2 15 2 18 1 6

9 9 2 9 19 1 24

10 3 1 3 20 0 1

Grupp 3 Grupp 4
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totala volymvärdet och framtagen lagerstyrningsmodell generar utifrån dess egenskaper en 
något högre kapitalbindning vilket illustreras av figuren.  

 

Figur 39 – Totala kapitalbindningen för respektive scenario vid simuleringen 

Vid jämförelse mellan scenariona utifrån ett kapitalbindningsperspektiv, enligt Figur 39, kan 
ett missvisande resultat erhållas då nivån för kapitalbindningen mellan tidpunkter kan variera 
stort. I studien utförs på grund av detta en vidare analys av faktorer som påverkar 
lagernivåerna och i förlängningen kapitalbindningen. Genom att analysera kostnaderna som 
uppkommer i samband med samtliga scenarion möjliggörs en jämförelse av kostnader utan 
koppling mot specifik tidsperiod. Identifierade faktorer som verkar kostnadsdrivande för det 
studerade systemet är ordersärkostnad samt kapitalbindningskostnad (kapitalbindning 
multiplicerat med lagerräntan). Artikelflödet under den studerade perioden för respektive 
scenario är densamma vilket medför att kostnaden för hantering av produkterna i studien 
antas var konstanta. Antagandet leder till att ordersärkostnaden representeras av kostnader 
kopplade till orderläggning d.v.s. beställning. Kapitalbindningskostnaden utgör kostnaden för 
att lagerhålla en artikel utifrån lagerränta och har på så vis en direkt koppling mot 
kapitalbindningen, vilket nyttjas för att påvisa modellens inverkar på kapitalbindning. 

I Tabell 6 presenteras kapitalbindningskostnaden samt kostnaden som uppkommer i samband 
med beställning. Kostnaden för scenario 1 skiljer sig från markant från scenario 2 och 3 och 
är närmare dubbelt så stor. För scenario 2 och 3 där kostnaden inte skiljer sig nämnvärt går 
det att urskilja olika beställningsmönster för respektive scenario. Scenario 3 beställer färre 
gånger vilket leder till en ökad kapitalbindning och vice versa för scenario 2. Scenario 1 som 
beställer färre gånger än scenario 3 belastas med en hög kapitalbindningskostnad som kan 
härledas till grupp 1. Trots att scenario 3 använder sig av säkerhetslager generar denna den 
lägsta totalkostnaden av de tre scenariona. Utöver kostnadsaspekten ger framtagen modell 
möjlighet för inköpsfunktionen att fokusera på volymvärda artiklar (grupp 1 och 2). I avsnitt 
8.1.1 framkom att de anställda upplever att artiklarna tilldelas lika mycket tid vid inköpet 
vilket styrks av Tabell 6, ty jämn beställningsfördelning mellan grupperna i scenario 1 
(historiskt utfall). Trots att antalet beställningar inte skiljer sig nämnvärt mellan scenario 1 
och 3 går det att avläsa en differens i beställningsmönstret. För scenario 1 är resurserna 
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relativt jämnt fördelade över grupperna vilket stämmer bra överens med den erhållna bilden 
utifrån genomförda intervjuer. Scenario 3 utför däremot färre beställningar för grupp 3 och 4 
givet den framtagna modellens utformning, vilket frigör resurser som kan nyttjas där de gör 
mest nytta. Scenario 3 har på så vis utifrån en differentierad styrning allokerat resurser till 
grupperna 1 och 2 samt läggs mindre tid vid inköp på grupp 3 och 4, vilket också resulterar i 
en lägre totalkostnad för samtliga grupper enligt Tabell 6. 

Tabell 6 – Sammanställning av kostnader för samtliga scenarion 

 

Grupp 1 styrs enligt modellen med Lot-for-lot vilket gör att styrningen för scenario 2 och 3 i 
princip blir identiska vilket också illustreras av Figur 40. Scenario 1 skiljer sig från de övriga 
trots att tanken med styrningen är Lot-for-lot. Anledningen till detta är att inköpsfunktionen 
arbetar manuellt med artiklarna och använder sig endast av inköpsförslaget som en grund för 
framtida inköp vilket även kan vara orsaken till den identifierade peaken i Figur 39 där 
artiklar köpts in som inte förbrukas. Informationen från inköpsförslagen kan nyttjas för att slå 
samman behov och köpa större mängder vid ett tillfälle för att reducera transportkostnader. 
Scenario 2 byggs upp av de förslag som affärssystemet generar och medför utan ett aktivt 
arbete från inköpsfunktionen en lägre total kostnad. Noterbart är att scenario 1, där 
inköpsfunktionen arbetar aktiv med intentioner att sänka den totala kostnaden, generar en 
högre kostnad än det inköpsförslag som genereras av scenario 2 och 3 där en strikt Lot-for-
lot-strategi brukas.  

Här bör poängteras att fastän scenario 3 genererar fler beställningar än vad scenario 1 
(verkligt utfall) har gjort resulterar den totala kostnaden i en lägre sådan än för scenario 1, 
vilket beror på en lägre kapitalbindning och därmed en lägre kostnad för denna. 

Grupp Kapitalbindningskostnad Antal beställningar Kostnad beställningar Total kostnad

Grupp 1 (Scenario 1) 186 472 kr                                  49 11 025 kr                              197 497 kr           

Grupp 1 (Scenario 2) 42 505 kr                                    65 14 625 kr                              57 130 kr             

Grupp 1 (Scenario 3) 42 905 kr                                    65 14 625 kr                              57 530 kr             

Grupp 2 (Scenario 1) 44 009 kr                                    41 9 225 kr                                53 234 kr             

Grupp 2 (Scenario 2) 14 373 kr                                    70 15 750 kr                              30 123 kr             

Grupp 2 (Scenario 3) 14 697 kr                                    71 15 975 kr                              30 672 kr             

Grupp 3 (Scenario 1) 1 912 kr                                       26 5 850 kr                                7 762 kr               

Grupp 3 (Scenario 2) 481 kr                                          29 6 525 kr                                7 006 kr               

Grupp 3 (Scenario 3) 9 087 kr                                       17 3 825 kr                                12 912 kr             

Grupp 4 (Scenario 1) 1 639 kr                                       48 10 800 kr                              12 439 kr             

Grupp 4 (Scenario 2) 359 kr                                          113 25 425 kr                              25 784 kr             

Grupp 4 (Scenario 3) 2 756 kr                                       22 4 950 kr                                7 706 kr               

Alla grupper (Scenario 1) 234 033 kr                                  164 36 900 kr                              270 933 kr           

Alla grupper (Scenario 2) 57 718 kr                                    277 62 325 kr                              120 043 kr           

Alla grupper (Scenario 3) 69 445 kr                                    175 39 375 kr                              108 820 kr           
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Figur 40 – Kapitalbindning för grupp 1 vid simulering 

Kapitalbindningen för grupp 2 illustreras av Figur 41 och följer resonemanget enligt grupp 1 
då styrningen för dem båda är samma. Resultatet blir därför likt det erhållna för grupp 1 där 
kostnader för scenario 2 och 3 är nära varandra och scenario 1 belastas av en hög 
kapitalbindnignskostnad. Detta kan enligt tidigare resonemang bero på sammanslagning av 
behov vilket genererar färre order men med ökad kapitalbindning som i förlängningen 
resulterar i en ökad kaptialbindningskostnad. scenario 2 och 3 som istället köper strikt mot 
behov som uppkommer och i rätt tid gör att antalet beställningar ökar men resulterar i sänkt 
kapitalbindning och på så vis även sänkt kapitalbindningskostnad. Noterbart är den 
förskjutning av efterfrågan som i figuren illsutreras av en peak för scenario 2 och 3 i period 
1236 och för scenario 1 infaller 1246. Scenario 1 som återspeglar verkligt fall kan för denna 
artikel erhållit en förskjutning av efterfrågan vilket inte syns för scenario 2 och 3 som agerar 
direkt mot behov och utan förskjutningar i efterfrågan.  

 

Figur 41 – Kapitalbindning för grupp 2 vid simulering 
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Kapitalbindningen för grupp 3 illustreras av Figur 42. Styrningen för scenario 3 skiljer sig 
från scenario 1 och 2 som fortsatt följer tidigare strategi. Figuren påvisar en högre 
kapitalbindning för scenario 3 vilket beror på säkerhetslagret som utformats. Tabell 6 ovan 
presenterar kostnaderna kopplade till grupp 3 där framtagen strategi bygger på att säkra 
lagertillgänglighet genom BP-system och säkerhetslager vilket frigör resurser. I tabellen 
påvisas detta genom antalet beställningar där scenario 3 beställer minst antal gånger. 
Simuleringen har vid dess start inget ingående säkerhetslager vilket illustreras av figuren men 
byggs upp då beställningar utförs.  

 

Figur 42 – Kapitalbindning för grupp 3 vid simulering 

Kapitalbindningen för Grupp 4 (se Figur 43) varierar för de tre scenariona där scenario 3 ser 
ut att ha den genomsnittligt högsta kapitalbindningen. I Tabell 6 återfinns de kostnader som 
gäller för Grupp 4 vilket bekräftar att kapitalbindningskostnaden för scenario 3 är den högsta. 
Detta beror på att styrningen nyttjar ett BP-system med inköp av ekonomiska orderkvantiteter 
vilket genererar färre inköp med ökade kvantiteter jämfört med scenario 1 och 2. Trots högst 
kapitalbindningskostnad resulterar scenario 3 i den lägsta totalkostnaden vilket beror på få 
antal beställningar.  
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Figur 43 – Kapitalbindning för grupp 4 vid simulering 

Sammanfattningsvis påvisar scenario 3 att den framtagna modellen inte leder till en orimligt 
hög kapitalbindning enligt Figur 39. Tabell 6 styrker att kostnaden reduceras med framtagen 
modell. Kapitalbindningen illustrerar en ögonblicksbild av respektive styrning och för att 
utreda en sänkning av kapitalbindning utförs en jämförelse av kostnader relaterade till 
respektive scenario. Kostnaderna möjliggör en jämförelse av resultatet över en längre 
tidsperiod där kapitalbindningskostnaden nyttjas som indikator då den bygger på 
kapitalbindningen. Då kapitalbindningskostnaden varierar mellan de tre scenariona finns det 
en indikation på förändrad kapitalbindning för föreslagen lagerstyrningsstrategi. Då studien 
inte beaktar transportkostnaden går det inte att säga definitivt hur modellens inverkan på den 
kommer att bli. Med stöd av antal beställningar påvisar dock framtagen styrning en marginell 
ökning i antal beställningar jämfört med historiska utfallet vilket pekar på att 
transportkostnaderna med framtagen modell ej bör öka markant. Genom att införa en styrning 
enligt scenario 3 kan tid frigöras och kan förbättras ytterligare genom ett ökat 
leverantörsamarbete främst för Grupp 1 och 3.  

Utifrån ovanstående resonemang anses därmed delfråga 8 vara besvarad: 

Delfråga 8: Finns det några indikatorer som tyder på förändrad kapitalbindning med 
föreslagen lagerstyrningsstrategi? 

8.3.2. Påverkan på lagertillgänglighet 
Med den föreslagna lagerstyrningsmodellen kan det inte visas någon direkt effekt på 
lagertillgängligheten, ty dessa data saknas och parametrar för detta ingår inte i det studerade 
systemet. Ur Tabell 6 kan det dock avläsas att antalet beställningar blir 10 fler än vid det 
verkliga utfallet, vilket i sig inte säger någonting om lagertillgängligheten. Men vid 
simulering av den föreslagna styrningsmodellen skiftar beställningarna så att fler 
beställningar läggs för grupp 1 och 2. Med ökat antal beställningar för dessa kan fokus istället 
läggas på att minska osäkerheten i leveranssäkerhet. Med ett sådant resonemang kan 
inköparna till större del fokusera på att öka leveranssäkerheten för dessa artiklar, och därmed 
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arbeta proaktivt för minskad osäkerhet, vilket i längden bidrar till att lagertillgängligheten 
kan påverkas positivt.  

De artiklar som ingår i grupp 3 och 4 får färre antalet beställningar, men för grupp 3 har ett 
säkerhetslager dimensionerats för att kunna säkra 95 % lagertillgänglighet gentemot 
produktionen till följd av artiklarnas långa ledtid. Här bör lagertillgängligheten åtminstone 
inte bli lägre än vad den är i dagsläget. Gällande grupp 4 mer än halveras antalet beställningar 
för dessa till följd av ökade beställningskvantiteter. Med färre beställningstillfällen borde 
leveranssäkerheten inte påverkas negativt då det blir färre tillfällen där fel kan uppstå.  

För att säkerställa att lagertillgängligheten ökar kan säkerhetslager dimensioneras för fler 
produktgrupper, vilket inte anses försvarbart med studiens syfte i åtanke. Fler säkerhetslager 
bidrar till en ökad kapitalbindning och motsäger därmed den del av syftet som ska sänka 
kapitalbindningen. Säkerställd lagertillgänglighet kan även erhållas via ökade 
leverantörssamarbeten för att höja leveransservicen. Genom att erhålla en höjd 
leveransservice kan säkerhetslagren minska då artiklarna i större utsträckning anländer i tid 
och risken för brist minskar.  

Till följd av ovanstående resonemang kan det konstateras att det finns flera indikatorer som 
tyder på att lagertillgängligheten åtminstone inte blir lägre än vad den är i dagsläget med den 
föreslagna lagerstyrningsmodellen. Därmed anses den nionde, och sista, delfrågan vara 
besvarad.  

Delfråga 9: Finns det några indikatorer som tyder på förändrad lagertillgänglighet med 
föreslagen lagerstyrningsstrategi? 

 

8.4. Känslighetsanalys lagerstyrningsmodell 
Vid känslighetsanalys av lagerstyrningsmodellen har inga tester av själva simuleringen gjorts 
utan analysen kommer endast att diskutera modellens robusthet utifrån kvalitativa, och delvis 
kvantitativa, resonemang.  

8.4.1. Ordersärkostnadens påverkan 
Den ordersärkostnad som medverkar i beräkningarna av EOQ är en felkälla som finns vid 
beräkningarna av varje artikels sådan. En anledning till att EOQ har valts som 
dimensionering av beställningskvantitet är för att den är robust mot felkällor i de ingående 
parametrarna. Men eftersom ordersärkostnaden bidrar till den största osäkerheten (ty det 
finns ingen framtagen hos GIA) har det valts att undersöka hur den påverkar vilken 
orderkvantitet som förespråkas för respektive artikel. I Tabell 7 presenteras hur olika 
ordersärkostnader har påverkat respektive artikels EOQ. Den ordersärkostnad som har 
använts i beräkningarna är 225 kr per order. För att undersöka hur denna påverkar EOQ har 
kostnaden skruvats upp/ned med 25 kr. Ordersärkostnaden har varierats (±25 kr) för att det 
anses som en tillräckligt stor variation för att undersöka påverkan på EOQ, se Figur 11 där 
totalkostnadens kurva är flack i omgivningen av EOQ. Genom att skruva på 
ordersärkostnaden höjs/sänks kurvan för beordringskostnad i figuren, och effekten 
presenteras i Tabell 7.  
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Tabell 7 – Ordersärkostnadens påverkan på EOQ 

 

I tabellen kan utläsas att ordersärkostnaden inte påverkar resultaten nämnvärt. Anledningen 
till detta är att beställningskvantiteterna är låga från början så en ändring av 
ordersärkostnaden ger då en marginell förändring av totalt EOQ. Ju större orderkvantiteter 
desto större påverkan har ordersärkostnaden, vilket kan ses i tabellen ovan. Ett av 
artikelnumren (artikel 12) har en ursprunglig EOQ på 441 st. men med en ändrad 
ordersärkostnad fås en ny EOQ på 416 respektive 465. De artiklar som erhåller ett högt EOQ 
har oftast ett lågt inköpspris vilket medför att den skiftningen som blir i EOQ med olika 
ordersärkostnader inte påverkar den totala kapitalbindningen nämnvärt. Dessutom appliceras 
EOQ endast på de artiklar som har ett lägre volymvärde vilket medför att artikelpriserna är 
relativt låga.  

8.4.2. Ingående parametrars påverkan vid simulering 
Ett av direktiven i studien har varit att lagerstyrningsmodellen ska konstrueras baserat på 
kommande efterfrågan istället för historisk. Det föreligger en risk i detta då stora delar av 
efterfrågan är SRP (prognos) vilket medför att verkligt utfall med stor sannolikhet kommer 
att skilja sig mot lagd SRP. I styrningsmodellen har SL, BP samt EOQ beräknats baserat på 
SRP vilket medför att det finns en stor osäkerhetsfaktor i dessa värden. Här kan det ha varit 
idé att även bygga dessa värden på historisk efterfrågan för att minska den osäkerhetsfaktor 
som finns. Däremot är efterfrågan så osäker i sig så det är inte säkert att detta hade givit ett 
bättre resultat. Genom simuleringen har goda resultat ändå erhållits med de 
styrningsprinciper som förespråkats, vilket tyder på att osäkerhetsfaktorn inte nödvändigtvis 
är så stor vid dimensioneringen av styrningens ingående komponenter. Därmed kan 
lagerstyrningsmodellen anses relativt robust mot osäkerhet i efterfrågan, men för att bibehålla 

Artikel k=225 k=200 k=250

1 14,41 13,58 15,19

2 4,25 4,01 4,48

3 0,59 0,56 0,63

4 3,20 3,02 3,38

5 11,09 10,46 11,69

6 0,89 0,84 0,93

7 1,50 1,42 1,58

8 14,79 13,95 15,59

9 2,00 1,89 2,11

10 1,27 1,20 1,34

11 5,60 5,28 5,90

12 441,06 415,83 464,92

13 5,48 5,17 5,78

14 4,31 4,07 4,55

15 1,27 1,20 1,34

16 84,24 79,42 88,79

17 25,95 24,46 27,35

18 6,21 5,85 6,54

19 24,42 23,02 25,74

20 1,02 0,96 1,08

EOQ

Grupp 3

Grupp 4
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denna robusthet krävs kontinuerlig omdimensionering av SL, BP samt EOQ i takt med att 
efterfrågan och förutsättningar förändras. 

8.4.3. Ny simulering med samma styrningsmodell 
En ytterligare simulering har genomförts med samma styrningsmodell som studien föreslår, 
men med nya slumpvis utvalda artiklar. Detta för att utreda om styrningen verkligen fungerar 
som tänkt och kunna dra slutsatser angående dess robusthet. Den nya simuleringen har döpts 
till scenario 4 och utfallet av denna illustreras i Figur 44. Även fast kapitalbindningen är olika 
scenariona emellan framkommer att scenario 4 inte skenar i något avseende vilket indikerar 
på att styrningen fungerar som den bör. Anledningen till att kapitalbindningen skiljer sig är 
beroende på de simulerade artiklarnas volymvärde vilket kan variera stort mellan de båda 
scenariona.  

 

Figur 44 – Styrningsmodellens utfall med olika artiklar 

Vidare har en sammanställning av kostnaderna gjorts, likt Tabell 6 ovan. Denna presenteras i 
Tabell 8 och här kan urskiljas att beställningsmönstren för respektive artikelgrupp är liknande 
i den benämningen att grupp 1 och 2 genomför många beställningar medan grupp 3 och 4 
genomför färre. Anledningen till att grupp 2 i scenario 4 genomför betydligt fler beställningar 
än för scenario 3 är de simulerade artiklarnas karaktäristik. I scenario 4 finns artiklar som är 
relativt billiga men har högt volymvärde (se kapitalbindningskostnaden för grupp 2 i 
tabellen) vilket betyder att många beställningar görs för dem. Här blottas en svaghet hos 
styrningsmodellen då det ej anses försvarbart att beställa billiga artiklar Lot-for-lot. 
Svagheten beror på att modellens gruppering inte har någon koppling mellan högt 
volymvärde och högt artikelvärde och vice versa.  
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Tabell 8 – Sammanställning av kostnader mellan scenario 3 och 4 

 

Det kan konstateras att modellen är robust i sin uppbyggnad men det föreligger vissa 
svagheter till följd av gjord ABC-klassificering. Därför kan det krävas en granskning av 
artiklarna innan styrning för respektive artikelgrupp appliceras.  

8.4.4. Jämförelse mellan efterfrågan 
De styrprinciper som har förespråkats i lagerstyrningsmodellen bygger på den lagda SRP-
efterfrågan. Det är SRPn som delvis har reglerat artiklarnas kategorisering i ABC-analysen 
och därför är det intressant att undersöka hur den historiska efterfrågan påverkar modellens 
robusthet. SRP-efterfrågan sträcker sig 11 månader framåt i tiden, med start 2014-03-27 
vilket var det datum då erhållen data extraherats ur Monitor. Här har det därmed valts att 
undersöka efterfrågan för samma 11-månadersperiod under 2012 och 2013 för att utreda hur 
efterfrågan förändrats över tiden. Anledningen till detta är att lika villkor ska råda och 
eventuella säsonger inte ska påverka resultatet.  

I Monitor kan en lista över historiska lagerrörelser extraheras till Excel-format. Denna lista 
speglar den historiska efterfrågan och har använts för att identifiera denna över ovan nämnda 
tidsperioder. Vidare har en lista över behovsberäkningen för simuleringen extraherats. I 
denna lista har det simulerade behovet identifierats för respektive artikel två år tillbaka i 
tiden, vilket har sorterats ut för att identifiera det simulerade behovet över givna SRP-
perioder. Denna efterfråga har jämförts gruppvis och illustreras i Bilaga 7 – 
Känslighetsanalys efterfrågan vid lagerstyrningsmodell. 

Vid jämförelse mellan SRP-efterfrågan och det verkliga utfallet historiskt sett går det ej att 
hitta eventuella korrelationer, efterfrågan kan skilja sig stort mellan tidsperioderna. Precis 
som GIA har påpekat finns inga samband mellan kommande och historisk efterfrågan. 
Detsamma gäller vid jämförelse mellan SRP-efterfrågan och den simulerade situationen (ty 
den baseras på historiskt behov). Behovsfrekvensen kan variera stort för enskild artikel 
mellan olika tidsperioder. Lagerstyrningsmodellen är, som tidigare nämnts, baserad på den 
SRP-efterfrågan som låg då data erhölls. När den applicerats på historiska data har goda 
resultat ändå erhållits vilket innebär att modellen kan ses som robust även fast det inte går att 
finna några mönster i den efterfrågan GIA har. Men för att hålla modellen robust krävs 
kontinuerlig uppdatering och omräkning av EOQ, BP samt SL för att modellen bättre ska 
kunna appliceras på de efterfrågevarationer som kan förekomma under framtiden.  

 

  

Grupp Kapitalbindningskostnad Antal beställningar Kostnad beställningar Total kostnad

Grupp 1 (Scenario 3) 42 905 kr                                65 14 625 kr                          57 530 kr          

Grupp 1 (Scenario 4) 10 389 kr                                71 15 975 kr                          26 364 kr          

Grupp 2 (Scenario 3) 14 697 kr                                71 15 975 kr                          30 672 kr          

Grupp 2 (Scenario 4) 2 694 kr                                   187 42 075 kr                          44 769 kr          

Grupp 3 (Scenario 3) 9 087 kr                                   17 3 825 kr                            12 912 kr          

Grupp 3 (Scenario 4) 6 584 kr                                   10 2 250 kr                            8 834 kr            

Grupp 4 (Scenario 3) 2 756 kr                                   22 4 950 kr                            7 706 kr            

Grupp 4 (Scenario 4) 3 278 kr                                   18 4 050 kr                            7 328 kr            

Alla grupper (Scenario 3) 69 445 kr                                175 39 375 kr                          108 820 kr        

Alla grupper (Scenario 4) 22 945 kr                                286 64 350 kr                          87 295 kr          
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9. Diskussion 
I avsnittet diskuteras resultatet av studien, men även de aspekter som inte medverkat i 
studiens omfång. Här diskuteras även övriga användningsområden för ABC-klassificeringen 
men också den använda metoden kritiskt för att belysa vad som hade kunnat göras 
annorlunda. 
 

9.1. Diskussion av resultatet och kringliggande aspekter 
För att generalisera de resultat som studien har mynnat ut i krävs att somliga aspekter 
diskuteras ytterligare. En sådan diskussion medför att ytterligare aspekter som inte tagits 
hänsyn till i studien inkluderas för att resonera kring den effekt dessa kan ha på resultatet i 
stort.  

9.1.1. Resultatet 
Antalet artiklar uppgår i dagsläget till cirka 30 000 som utifrån avgränsningar och direktiv 
reducerats till cirka 17 000 artiklar. Utifrån dessa har studien fokuserat på cirka 4 500 artiklar 
på grund av bristande efterfråga alternativt avsaknad av ledtid eller artikelpris, vilket 
resulterat i införandet av X-klasserna vid ABC-analysen. Artiklar som saknar volymvärde 
kommer att återfinnas på någon av de tre klasserna inom samma kolumn vid erhållet 
volymvärde. Skulle däremot en artikel sakna både ledtid och volymvärde är denna artikel en 
kandidat till alla befintliga klasser i framtiden. För att inte ge en missvisande styrning har 
studien valt att lämna dessa klasser utanför gruppering och framtagen modell. Motivet till att 
utelämna dessa artiklar är den osäkerhet som gäller för dem där studien fokuserar på artiklar 
med data som är relevant för dess syfte. Skulle artiklar inom X-klasserna trots detta beaktas 
hade modellens utformning och arbetsgång inte förändrats. 

Det resultat som presenteras i avsnitt 8.3.1 har som tidigare nämnt redigerats då en ingående 
artikel erhöll säkerhetslager som ansågs vara orimligt höga. Artikeln återfinns i Grupp 3 där 
en styrning via BP-system i kombination med säkerhetslager nyttjas. Vid utformning av 
säkerhetslager för den aktuella artikeln fanns endast ett fåtal mätpunkter gällande artikelns 
ledtidsvariation och erhållna mätpunkter hade stor spridning till följd av oförutsedd händelse 
i leverans.  I förlängningen har det resulterat i hög standardavvikelse för artikeln vilket enligt 
Ekvation 8 resulterar i ökade säkerhetslagernivå. Nivån som erhölls för artikeln ansågs vara 
orimligt vilket också presenteras i Bilaga 8 – Resultat med borttagen artikel, där dess 
påverkan på kapitalbindning tydliggörs. Då tillgång till ytterligare mätpunkter gällande 
artikelns ledtidsvariation ej fanns att tillgå exkluderades artikeln ur studiens resultat. 
Exkluderingen utfördes eftersom osäkerheten i ledtidsvariationen ansågs vara för stor samt att 
dess påverkan på kapitalbindningen för Grupp 3 var av betydande karaktär. 

Figur 39 illustrerar det resultat som modellen generar ur ett kapitalbindningsperspektiv. En 
jämförelse mellan scenariona utifrån kapitalbindning skulle kunna ge ett missvisande resultat 
beroende på vilket ögonblick jämförelsen genomförs i. För att utesluta att tillfälligheter avgör 
modellens resultat har därför en övergång till kostnader genomförts vilket påvisar modellens 
funktionalitet. Kostnaderna som har identifierats i studien illustreras i Tabell 6. I tabellen 
illustreras kostnaderna för respektive scenario där den totala kostnaden för scenario 3 är lägst.  
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Scenario 2 bygger på befintlig strategi där beställning endast ska ske mot behov. Resultatet 
av en sådan styrning blir en låg kapitalbindning med många beställningar. Enligt syftet vore 
en sådan styrning acceptabel om man endast har kapitalbindning i åtanke, dock ökar risken 
för brist vilket i förlängningen kan kopplas samman mot lagertillgänglighet vid ökat antal 
beställningar.  

Scenario 1 baseras på det verkliga utfallet där inköparna aktivt arbetar för att reducera 
kostnader. Studien påvisar dock att detta inte alltid är det mest ekonomiska samt att 
resurserna kan nyttjas för artiklar som anses vara mer viktiga. Resultatet i studien påvisar att 
scenario 3 är det mest ekonomiska men även det scenario där det finns en strategisk plan över 
vart resurserna ska allokeras. Genom att utnyttja grupperna ges, utöver en differentierad 
styrning, möjlighet att mäta och utvärdera förändringar till följd av artiklarnas gruppering.  

Studiens direktiv och avgränsningar har som tidigare nämnts lett till en reducering av artiklar 
där exempelvis ventilations- och hinkartiklar har utelämnats. Modellen skulle utifrån dess 
utformning även kunna behandla dessa artiklar och eventuellt kunna reducera kostnader 
kopplade även till dessa grupper i form av frigörande av tid och kostnadsbesparingar. Då 
modellen bygger på ABC-analys anses den klara av att hantera en stor mängd artiklar vilket 
också gör den applicerbar på företag med fler artiklar och dess utformning begränsar ej ett 
byte av kriterier. Viktigt att notera är att en modell som fungerar för ett företag inte 
automatiskt fungerar för ett annat. Modellen måste utformas för det specifika fallet där 
företagets miljö och förutsättningar utgör grunden. Det går således inte att kopiera en modell 
trots att samma kriterier har valts utan att genomföra en utredning av hur modellen fungerar 
och agerar för det specifika fallet. Arbetsgången bör dock vara densamma för företag oavsett 
bransch och företag. 

9.1.2. Det studerade systemet 
I det studerade systemet (se Figur 24) framgår att endast lager och inköpsfunktionen 
medverkar i studiens omfång, då det är dessa som berörs direkt av en förändrad lagerstyrning. 
Någonting som indirekt påverkas blir sedermera de leveranser, och dess tillhörande 
kostnader, av artiklar som GIA dagligen har. Som det konstaterades i avsnitt 8.3.1 ökade 
antalet beställningar marginellt med föreslagen lagerstyrningsmodell. Resultatet bygger på en 
simulering av 10 artiklar i respektive artikelgrupp, den verkliga beställningsökningen skulle 
förmodligen bli mycket högre totalt, men sett över antalet beställningar per månad (ty 
sträcker sig över 2 år) blir ökningen inte så stor.  

En ökad beställningsfrekvens kommer troligtvis leda till ökade transportkostnader. För att 
avgöra om dessa är försvarbara bör ökningen ställas i relation till den minskad 
kapitalbindningskostnad som föreslagen lagerstyrningsmodell ger upphov till. Ökar 
transportkostnaderna mer än kapitalbindningskostnaderna sjunker kanske inte modellen är 
lämplig ur ett helhetsperspektiv, då den därmed bidrar till en suboptimering av inköps- och 
lagerfunktionen. Däremot bör det påpekas att antalet transporter inte ökar proportionellt mot 
ökat antal beställningar. Med ökad beställningsfrekvens finns även större möjlighet till 
samtransport av artiklar och liknande skalfördelar vilket innebär att ökningen av 
transportkostnaden inte behöver bli så stor.  

När artiklarna plockats ur lagret går de ur studiens studerade system. Artiklarna fortsätter då 
till produktionen för att monteras på slutprodukt. Produktionen upplever i dagsläget att det 
ofta förekommer brist av material när det behövs. Med föreslagen lagerstyrningsmodell har 
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indikationer framkommit att lagertillgängligheten åtminstone inte blir sämre än vad den är i 
dagsläget. Med ökad lagertillgänglighet skulle produktionen uppleva mindre materialbrist 
och färre stopp i produktionen. Färre stopp kan generera besparingar för GIA i form av ökad 
effektivitet och minskat antal resurser som ej är värdeskapande. 

9.1.3. Gjorda val i studien 
I studien har val gjorts som präglat det erhållna resultatet. Ett avgörande val har varit att 
sortera ut både hinkartiklar, artiklar tillhörande fläktsystemen samt andra artiklar som inte 
ansetts relevanta (så som nyproducerade maskiner och artiklar på andra lagerställen än hos 
GIA). Valet har gjorts, dels på direktiv av handledare hos GIA, men även för att minska 
studiens omfång. Effekten av valet kan bidra till en svårare implementering av den föreslagna 
styrningen eftersom arbete med artikelsortering måste göras innan implementering kan ske. 
Att i förlängningen involvera samtliga artiklar i styrningsmodellen skulle troligen minska 
arbetsbördan till följd av att sorteringsmomentet undviks. Troligtvis skulle införandet av 
modellen med samtliga artiklar erhålla samma effekt som studien indikerar eftersom samtliga 
artiklar därmed skulle involveras i ABC-klassificeringen och därefter tilldelas styrprincip 
baserat på egenskap.  

En av anledningarna till att fläktartiklarna har bortsetts ur studien är att GIA anser att dessa 
styrs bra i dagsläget. Men om samtliga artiklar skulle medverka i lagerstyrningsmodellen kan 
eventuella problem lyftas till ytan, samtidigt som utvärdering kan göras angående dess 
styrning. Genom detta erhålls indikationer på om de styrts bra eller om de styrs bättre i 
föreslagen styrningsmodell. Detsamma gäller hinkartiklarna som i dagsläget styrs med VMI 
(Vendor Managed Inventory) där leverantörerna styr lagernivåerna för dem. Att föra in dem i 
styrningsmodellen skulle kunna utgöra en grund för utvärdering om vilken styrning som 
skulle fungera bäst.  

Fokus i studien ska enligt GIA ligga på volymvärda artiklar enligt direktiv. Studien har 
fokuserat på dessa men det bör nämnas att det inte är intuitivt att det är hos de volymvärda 
artiklarna den största besparingen i kapitalbindning kan göras. Studien indikerar dock att 
störst kapitalbindningskostnad finns att spara för grupp 1 som är den med högst volymvärde 
och längst ledtid. Detta resultat går i linje med studiens syfte, men den totala besparingen i 
kapitalbindning är även beroende av antalet artiklar som ingår i respektive artikelgrupp. 
Grupp 1 har få artiklar och en förändring av styrningen för dessa ger stort utslag på 
kapitalbindningen. För grupp 4, som innehåller flest artiklar, innebär en förändrad styrning 
inte nödvändigt stor skillnad för enskild artikel då de ej innehar högt volymvärde. Men 
appliceras förändrad styrning för samtliga artiklar i gruppen kan den totala minskningen i 
kapitalbindning vara större än för grupp 1.    

9.1.4. Datakvalitet 
När data erhölls var den sorterad så att endast relevanta artiklar fanns med. Bland dessa fanns 
ändå många artiklar som inte hade något specificerat pris eller någon ledtid. Detta har 
försämrat kvaliteten på erhållen data då inte alla av de efterfrågade artiklarna kunnat 
medverka i studien. Somliga av dessa hade dock efterfrågan över kommande SRP-period 
men har inte kunnat klassificeras till följd av dess ospecificerade parametrar. Det faktum att 
inte alla artiklar har kunnat klassificeras på ett korrekt sätt har gjort att grupperna CA(X), 
CB(X) samt CC(X) har konstruerats för att de inte ska medverka i den ”skarpa” 
klassificeringen. Tillika har stora delar av artikelsortimentet inte någon efterfrågan över 
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kommande SRP-period och dessa har också placerats i ovanstående grupper. Som 
framkommit i intervjuer med inköpsfunktionen beror de ospecificerade parametrarna på 
artikeldata delvis på slarv från personalens sida där uppdatering av artikeldata i Monitor inte 
sker kontinuerligt. Konstruktionsavdelningen har även konstruerat nya artiklar som inte har 
någon leverantör knuten till sig då de aldrig kommit till användning, vilket är en bidragande 
faktor. Genom att agera gränsöverskridande mellan företagets funktioner för att erhålla ökad 
kommunikation kan en mer precis artikeldata erhållas och därmed bättre data att genomföra 
analyser på.  

Kvaliteten på erhållen data kan dock anses relativt god då den inte har behövts bearbetas 
nämnvärt för att passa de kriterier som ABC-klassificeringen är uppbyggd på. Genom 
studiens gång har förenklingar och antaganden gjorts för att möjliggöra studiens 
genomförande, vilket är oundvikligt då data sällan är perfekt.   

 

9.2. ABC-klassificeringens möjligheter 
ABC-klassificeringen möjliggör inte enbart en differentierad styrning av GIAs artiklar. Det 
finns även fler användningsområden som kan vara av intresse. Som det framgår i avsnitt 3.2.1 
kan klassificeringen användas till att klassificera företagets leverantörer, där en liten del av 
leverantörerna brukar stå för en stor del av volymvärdet. En sådan klassificering kan hjälpa 
inköpsfunktionen i sitt arbete med leverantörsutveckling då de leverantörer som är strategiskt 
viktiga för GIA kan identifieras. De leverantörer som endast står för en liten del av 
volymvärdet kan även identifieras för att utreda om de ens bör vara kvar som leverantörer. 
Att ha ett fåtal leverantörer som tillsammans kan leverera en större mängd artikelnummer 
skulle vara positivt för GIA. Färre leverantörer förenklar leverantörssamarbete och 
transparens vilket minskar risken med flera leverantörer. För att säkra leveransen av de 
artiklar som anses som strategiskt viktiga för GIA kan det vara av intresse att implementera 
multiple sourcing, vilket innebär att företaget har två eller flera alternativa leverantörer som 
konkurrerar om att få leverera samma artikel. Genom att tillämpa detta erhålls en ökad 
flexibilitet och säkerhet mot oförutsedda händelser.  

ABC-klassificeringen kan även ligga till grund för dimensioneringen av säkerhetslager. I 
styrningsmodellen som föreslås har säkerhetslager enbart dimensionerats för grupp 3. Men 
vill GIA i framtiden utöka sina säkerhetslager till att även innefatta andra artikelgrupper är 
ABC-klassificeringen en bra grund. Här kan GIA då välja att hålla olika lagertillgängligheter 
för respektive artikelgrupp för att därefter dimensionera sina säkerhetslager efter dessa. Ökad 
lagertillgänglighet kan erhållas på flertal vis där säkerhetslager är ett av dem. Ämnar man öka 
lagertillgängligheten utan samarbete med externa parter är ökad säkerhetslagernivå ett 
förväntat resultat. Ett sådant fall skulle kunna vara av relevans då maskinerna standardiseras 
med avsikt att sänka ledtiden gentemot kund. Med en standardisering erhålls större volymer 
av ingående artiklar och maskinerna blir mindre kundspecifika. Visserligen är alla artiklar 
lika viktiga ur den aspekten att alla måste finnas på plats för att kunna producera en given 
kundorder, men vissa artiklar kan ses som viktigare om de exempelvis återfinns i början av 
produktionen och förhindrar produktionsstart om de inte finns tillgängliga till utgiven tid.  

Som det beskrivs i avsnitt 3.5.3 kan ABC-klassificeringen användas för att differentiera 
inventering av artiklar. I och med den föreslagna lagerstyrningsmodellen kommer två av 
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grupperna styras med Lot-for-lot vilket innebär att inga lager ska hållas för dessa grupper. 
Här kan det vara idé att införa längre tid mellan inventering. Gällande grupp 3 och 4 där 
lagerhållning förespråkas krävs tätare inventeringsintervall för att säkerställa en korrekt 
lagernivå samt säkerhetslagernivå. Detta för att undvika onödig kapitalbindning.  

Även placering av artiklarna i lagret kan baseras på den utförda ABC-klassificeringen. De 
artiklar som har hög uttagsfrekvens bör ligga på en strategiskt bra plats i lagret eftersom de 
plockas mest. Med ett sådant resonemang tilldelas de artiklar med lägst uttagsfrekvens en 
sämre placering i lagret.  

 

9.3. Metodkritik 
Vid inledningen av studien framförde handledaren önskemål om ett rationellt sätt att styra 
lagret hos GIA. Han har inte haft några preferenser för hur uppgiften ska lösas för att inte 
styra uppgiften för hårt. I och med detta blev lösningsgången fri för författarna att identifiera. 
Här valdes att via en ABC-klassificering konstruera en differentierad lagerstyrningsmodell. 
Intuitivt har detta känts som den naturliga lösningsgången, men eftersom ingen utredning har 
gjorts angående vilken lösning som skulle vara den bäst lämpade kan detta inte säkerställas. 
Här hade en utredning kunnat göras angående vilken metodik som varit bäst lämpad för 
uppgiften, men en sådan hade lätt kunnat bli omfattande och i slutändan fått effekter på det 
slutgiltiga resultatet, då mindre tid hade dedikerats åt resultatet. Det resultat som studien 
frambringat talar för att använd metod har varit lämplig i sammanhanget då studien svarar på 
syftet.  

Som följd av att metodiken varit utpräglad sedan start har även den teoretiska referensramen 
blivit påverkad i den benämningen att det redan från början har varit tydligt vilken 
information som bör finnas i den. Risken finns då att relevant information kan ha gåtts miste 
om till följd av den smala inramningen av referensramen. I förlängningen kan det innebära att 
en bättre lösningsmetodik har förbigåtts.  

Det valdes att testa lagerstyrningsmodellen i Monitor för att utreda hur modellen beter sig 
gällande kapitalbindning och lagertillgänglighet. Här valdes det att simulera baserat på 
historisk efterfrågan som sträckte sig två år tillbaka i tiden. Detta kan tyckas vara en lång tid 
men ansågs nödvändigt då många av de artiklar som ingår i studien har låg inköpsfrekvens. 
Hade simuleringen utförts på ett års efterfrågan istället hade troligtvis många av de artiklar 
som medverkat i simuleringen inte haft någon efterfrågan alls och därmed gett ett mer 
missvisande resultat. Anledningen är att vissa artiklar kan ha köpts enbart enstaka gånger, 
och om leveransen då har avvikit stort från utsatt leveranstid blir standardavvikelsen stor för 
denna, vilket medför dimensionering av ett stort SL för att klara av att hålla utsatt 
lagertillgänglighet. Med fler mätpunkter ges en mer korrekt standardavvikelse och därmed ett 
mer korrekt dimensionerat SL.    
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10. Slutsats 
Avsnittet presenterar de slutsatser som studien har resulterat i men även förslag på vidare 
arbete och studier för GIA för att lyckas bättre med sin lagerstyrning och produktion.  
 

Mot bakgrund av att GIA har en för hög kapitalbindning och verkar på en kundspecifik 
marknad har de efterfrågat ett nytt sätt att styra sitt lager. Det affärsområde, i Atlas Copco 
koncernen, som GIA verkar inom har även ställt krav på en reducerad kapitalbindning vilket 
har föranlett den genomföra studien. I studien har en lagerstyrningsmodell, baserat på en 
dubbel ABC-klassificering med kriterierna volymvärde och ledtid, genomförts för att hitta ett 
differentierat sätt för GIA att styra sitt lager i framtiden.  

Syftet pekar på en styrning vars mål är att reducera kapitalbindning vilket studien valt att 
redogöra enligt kostnadernas utveckling över tiden för att möjliggöra en tydlig och rättvis 
jämförelse mellan de simulerade scenariona. Således kan slutsatsen att modellen sänker den 
totala kostnaden dras, givet studiens förutsättningar. Givet resultatet som presenteras i Tabell 
6 går det att utläsa att framtagen modell generar den lägsta kapitalbindningskostnaden av 
Scenario 1 och 3 som anses vara de mest realistiska. Modellen generar också den lägsta totala 
kostnaden där kapitalbindningskostnaden och beställningskostnaden beaktas. Det går dock 
inte med säkerhet att säga att framtagen modell resulterar i en sänkt kapitalbindning. Däremot 
går det utifrån simuleringens resultat att dra slutsatsen att kapitalbindningen bör vara lägre än 
det historiska utfallet samt resultera i sänkt totalkostnad, vilket uppfyller direktivet att 
framtagen modell ska gå i linje med att kapitalbindningen i relation till KSV ska sänkas.  

Med föreslagen lagerstyrningsmodell visar simuleringen att kapitalbindningskostnaden 
minskar för volymvärda produkter vilket går i linje med direktivet att fokus i studien bör 
ligga på dem. Dessa har från GIAs håll ansetts kunnat styras på ett bättre och effektivare sätt 
vilket lagerstyrningsmodellen indikerar på att de gör vid användning av den.  

Lagertillgängligheten har ej kunnat mätas vid genomförda simuleringar vilket begränsar 
möjligheten att i studien med säkerhet påvisa en förbättring. Då konstruerad 
lagerstyrningsmodell ej förändrat säkerhetsaspekter (såsom säkerhetstiden) antas 
lagertillgängligheten vara bibehållen och eventuellt förbättrad, ty införsel av säkerhetslager 
för grupp 3. Utöver införda säkerhetslager för grupp 3 har beställningspunktsnivåer samt 
ekonomisk orderkvantitet beräknats för grupp 3 och 4 vilket förenklar inköpsarbetet. 
Modellen resulterar således i en differentierad styrning gällande inköp med fokus på grupp 1 
och 2. Frigörande av tid sker i form av inköpsförslag som eliminerar individuella 
bedömningar per artikel och tillfälle vilket även sänker den totala kostnaden. 

Utformad styrning tar ej hänsyn till artikelvärdet vilket kan resultera i en icke-lämplig 
styrning för en del av artiklarna. Styrningen kan generera beställningsmönster som inte anses 
lämpligt för en del artiklar. Artiklar med lågt artikelvärde men högt volymvärde kan styras 
enligt Lot-for-lot vilket ej är lämpligt då kostnaden för beställning i relation till värdet blir 
hög. Artiklar med högt värde kan återfinnas i grupper som styrs enligt BP-system vilket kan 
generera en onödig kapitalbindning och därför krävs försiktighet vid implementering av 
lagerstyrningsmodellen.  
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Sammanfattningsvis kan den framtagna modellen anses sänka totala kostnaden gällande 
kapitalbindningskostnaden och beställningskostnad samtidigt som en bibehållen 
lagertillgänglighet bevaras. Modellen anses vara stabil och flexibel då den ger ett trovärdigt 
resultat för GIA som agerar inom en bransch med osäker efterfrågan och hög 
kundorderspecifikhet vilket medför svårigheter att bygga trovärdiga prognoser. Således bör 
modellen även gå att applicera på företag inom samma bransch och förutsättningar som GIA. 

 

10.1. Förslag på framtida arbete 
Studien är utförd för att svara mot det framtagna syftet, under arbetet har dock en del 
intressanta aspekter och tankar formats som nedan introduceras som förslag på vidare studier. 
Områden som identifierats har en koppling mot studiens syfte vilket också anses vara 
relevant att utreda för ytterligare arbete mot förbättring.  

10.1.1. Utredning av transporter 
I studien har en modell utformats med syfte att reducera kapitalbindning med bibehållen eller 
förbättrad lagertillgänglighet. Då transporter inte ingår i studiens studerade system utreds 
effekterna av den utformade modellen inte i studien. En utredning gällande transporternas 
påverkan av modellen bör utföras så att kostnaderna inte överstiger den potentiella 
besparingen som modellen leder till.  

10.1.2. Utredning gällande potential av standardisering  
Varierande efterfråga samt kundspecifika produkter är den miljö som GIA agerar på, och 
bidrar till en ökad svårighet att finna en lämplig styrning. Genom att reducera antalet unika 
maskiner som tillverkas kan effektiviteten öka. Standardisering kan införas för produktutbud 
där kunden erbjuds ett antal modeller, färdiga paket samt kundspecifika lösningar men med 
restriktioner i form av materialval. En utredning gällande möjligheter kring standardisering 
skulle vara intressant där reducering av kundunika lösningar och kundunika produkter bör 
resultera i en enklare styrning av kundordern samt ökad möjlighet till dokumentation (ty 
bristfällig dokumentation då ingen maskin är den andra lik till följd av hög kundspecifikhet). 
Standardiseringen kan även leda till synergieffekter i form av ett styrkt leverantörssamarbete 
med skalfördelar och ökad transparens i försörjningskedjan. Ett standardiserat utbud kan även 
resultera i standardiserade processer vilket reducerar tiden för produktion och ledtiden mot 
kund. Ytterligare positiva aspekter som kan uppnås med standardisering är minskade antal fel 
vid ingående processer till följd av ökad dokumentation. 

10.1.3.  Kartläggning av processer 
En kartläggning av processer som ingår från inkommen kundorder till dess att produkten är 
levererad skulle belysa om det finns dolda problem samt ge möjlighet att förbättra processen. 
Något som upptäckts under studiens gång är exempelvis underhåll av data där en stor del av 
artiklarna saknar information eller är felaktig. Genom att kartlägga alla processer som ingår i 
flödet kan fel elimineras och tillsammans med standardisering effektiviseras. En sådan 
process skulle vara lämplig att genomföra vid en omorganisation där utredningen även kan 
ligga till grund för sekvensering av artiklar, då nya artiklar och flöden ändå måste 
konstrueras. Med kartlagda processer är det även möjligt att förändra och standardisera 
processerna för ett effektivare flöde. Genom att ha ett kartlagt flöde öppnas möjligheten för 
en mer flexibel lagerstyrning med sekvensering men även genom leveranser direkt till 
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produktionen. Artiklar kan på ett tydligt vis kopplas mot en process och på så vis kan artikeln 
utifrån processens placering i produktionen planeras så att kapitalbindning minimeras. En 
sådan förändring skulle potentiellt frigöra kapital jämfört med dagens situation där allt 
material ska vara på plats innan produktionsstart vilket ökar kapitalbindning genom onödigt 
lagrande.  

10.1.4. Ledtidsanalys   
Något som vore intressant att utreda är en ledtidsförskjuten produktstruktur. Genom att utföra 
detta identifieras alla ingående artiklar samt deras ledtider. Den ledtidsförskjutna 
produktstrukturen innebär att man delar upp ledtiden utifrån produktstrukturen och delar den 
i inköpsledtid samt produktionsledtid. En sådan delning ger förståelse för var 
ledtidsreduktionen potentiellt kan utföras, antingen internt eller externt. En sådan åtgärd 
återkopplar mot processkartläggningen och skulle kunna utföras tillsammans då det är viktigt 
att ha koll på processerna innan en ledtidsanalys kan utföras.    
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Bilagor 
Här återfinns sådan information som ej har fått utrymme att medverka i rapporten men som ändå anses viktigt för studien som helhet. 

Bilaga 1 – Litteratursökningstabell 

 

 

Sökord
Antal träffar/varav 

nyttig
Datum Referens till nyttig Sökmotor Innehåll Använd(JA/NEJ)

AB supply chain 

management AND AB 

low volume

14/1 2014-01-21

Euthemia Stavrulaki, Mark Davis, (2010) "Aligning products with supply chain processes and 

strategy", International Journal of Logistics Management, The, Vol. 21 Iss: 1, pp.127 - 151 Business Source Premier

Behandlar frågor såsom hur en supply chain 

skall utformas och agera för olika typer av 

produktioner såsom en med hög volymmix och 

låg efterfrågan. NEJ

TI "stock management" 18/2 2014-01-21

Miragliotta, G., Staudacher, A. Portioli, (2004) "Exploiting information sharing, stock 

management and capacity oversizing in the management of lumpy demand.", International 

Jourﾐal of ProduItioﾐ ResearIh, vol. ヴヲ, ﾐo. ヱン, ヲヵンン–ヲヵヵヴ Business Source Premier

Behandlar en ny sorts lagerstyrning för företag 

med varierande efterfrågan. Författarna tar 

information från inköpsavdelning när förhandling 

med ny kund börjar för att utforma sin 

lagerstyrningsmetod. NEJ

2014-01-21

Krupp, James A. G., "SAFETY STOCK MANAGEMENT.", Production & Inventory Management 

Journal. 1997 3rd Quarter, Vol. 38 Issue 3, p11-18. 8p. Business Source Premier

Förklarar tre olika sätt att forma ett 

säkerhetslager på. JA

AB "inventory 

management" AND AB 

safety stock 39/4 2014-01-21

J.J. Kanet*, M.F. Gorman and M. Sto¨ßlein, "Dynamic planned safety stocks in supply 

networks", International Journal of Production Research, Vol. 48, No. 22, 15 November 2010, 

ヶΒヵΓ–ヶΒΒヰ Business Source Premier Behandlar olika sätt att utforma säkerhetslager NEJ

2014-01-21

Sitompul, Carles. Aghezzaf, El-Houssaine. Dullaert, Wout. Landeghem, Hendrik Van. "Safety 

stock placement problem in capacitated supply chains.", International Journal of Production 

Research. Sep2008, Vol. 46 Issue 17, p4709-4727. Business Source Premier

Tar upp hur man ska utforma säkerhetslager och 

vart de bör placeras i värdekedjan NEJ

2014-01-21

Anna-Lena Beutel,  Stefan Minner. "Safety stock planning under causal demand forecasting", 

International journal of Production Economics", Volume 140, Issue 2, December 2012, Pages 

ヶンΑ–ヶヴヵ Business Source Premier Även denna behandlar säkerhetslager JA

2014-01-21

Brauer, D. C., "EFFECT OF LEAD TIME AND SERVICE LEVEL ON SAFETY STOCK FOR A 

CONTINUOUS REVIEW INVENTORY SYSTEM WITH INDEPENDENT DEMAND.", Production & 

Inventory Management. 1985 2nd Quarter, Vol. 26 Issue 2, p146-151. 6p. Business Source Premier fokuserar på lagerstyrning och säkerhetslagegr NEJ

TI "safety stock" 320/1 2014-01-23

Tim J. van Kampen, Dirk Pieter van Donk and Durk-Jouke van der Zee, "Safety stock or safety 

lead time: coping with unreliability in demand and supply", International Journal of Production 

Research

Vol. ヴΒ, No. ヲヴ, ヱヵ DeIeﾏHer ヲヰヱヰ, Αヴヶン–ΑヴΒヱ
Business Source Premier Säkerhetslager vid osäker efterfrågan NEJ

TITLE-ABS-

KEY(product classifi

cation) AND TITLE-

ABS-

KEY(inventory man

agement) 95/3 2014-01-23

Zhang, J.-W., Ci, T.-J., "The research of improving ABC classification of inventory management 

based on AHP", International Conference on Management and Service Science, MASS 2009 Scopus Behandlar produktklassificering JA

2014-01-23

R. Jiang, Xiao Na Yuan, "A New Approach for Multi-Criteria ABC Analysis", R. Jiang et 

al., 2008, Advanced Materials Research, 44-46, 581 Scopus Nytt sätt att utföra ABC-klassificering JA

2014-01-23

A. BRANDOLESE, R. CIGOLINI, "A new model for the strategic management of inventories 

subject to peaks in market demand", int. j. prod. res., 1999, vol. 37, no. 8, 1859-1880 Scopus NEJ

AB abc classification 35/1 2014-01-21

Mitchell A. Millstein, Liu Yang, Haitao Li, 2013, Optimizing ABC inventory grouping decisions, 

Int. J. Production Economics, 2014, 148, ss 71-80. Business Source Premier

Behandlar hur indelning i form av klassificering 

kan göras på ett optimalt sätt. NEJ

TI: ABC-analysis, 

segmentation 14/1 2014-02-14

Rossetti, M. D., & Achlerkar, A. V. (2011). Evaluation of segmentation techniques for inventory 

management in large scale multi-item inventory systems. International Journal of Logistics 

Systems and Management, 8 (4), 403-424 Scopus

Presentation av två alternativa 

segmenteringsmetoder i förhållande till ABC. 

Även en jämförselse av dessa utförs. Gäller för 

lager i stor skala med varieande utbud. NEJ



99 
 

Bilaga 2 – Produktutbud Atlas Copco GIA 
Här presenteras de produkter som GIA erbjuder sina kunder, där varje produktfamilj kan 
återfås i ett antal olika standardiserade versioner för att därefter även kunna kundanpassas 
efter kundens specifika behov. 

Kiruna Electric: 

 

 

Häggloader: 

 

 

 

 

Utility vehicles: 
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Lok: 

 

 

Ventilation: 
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Bilaga 3 – Tabell över säkerhetsfaktorn 
Tabellen används för att hitta rätt säkerhetsfaktor vid en dimensionering av säkerhetslager 
enligt SERV2. Genom att hitta det framräknade 血岫倦岻-värdet i nedanstående tabell erhålls 
korrekt 倦-värde genom att följa värdet ut till tabellens axlar.  

 

 
  

k-värde 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,0 0,3989 0,3940 0,3890 0,3841 0,3793 0,3744 0,3697 0,3649 0,3602 0,3556

0,1 0,3509 0,3464 0,3418 0,3373 0,3328 0,3284 0,3240 0,3197 0,3154 0,3111

0,2 0,3069 0,3027 0,2986 0,2944 0,2904 0,2863 0,2824 0,2784 0,2745 0,2706

0,3 0,2668 0,2630 0,2592 0,2555 0,2518 0,2481 0,2445 0,2409 0,2374 0,2339

0,4 0,2304 0,2270 0,2236 0,2203 0,2169 0,2137 0,2104 0,2072 0,2040 0,2009

0,5 0,1978 0,1947 0,1917 0,1887 0,1857 0,1828 0,1799 0,1771 0,1742 0,1714

0,6 0,1687 0,1659 0,1633 0,1606 0,1580 0,1554 0,1528 0,1503 0,1478 0,1453

0,7 0,1429 0,1405 0,1381 0,1358 0,1334 0,1312 0,1289 0,1267 0,1245 0,1223

0,8 0,1202 0,1181 0,1160 0,1140 0,1120 0,1100 0,1080 0,1061 0,1042 0,1023

0,9 0,1004 0,0986 0,0968 0,0950 0,0933 0,0916 0,0899 0,0882 0,0865 0,0849

1,0 0,0833 0,0817 0,0802 0,0787 0,0772 0,0757 0,0742 0,0728 0,0714 0,0700

1,1 0,0686 0,0673 0,0659 0,0646 0,0634 0,0621 0,0609 0,0596 0,0584 0,0573

1,2 0,0561 0,0550 0,0538 0,0527 0,0517 0,0506 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465

1,3 0,0455 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0400 0,0392 0,0383 0,0375

1,4 0,0367 0,0359 0,0351 0,0343 0,0336 0,0328 0,0321 0,0314 0,0307 0,0300

1,5 0,0293 0,0286 0,0280 0,0274 0,0267 0,0261 0,0255 0,0249 0,0244 0,0238

1,6 0,0232 0,0227 0,0222 0,0216 0,0211 0,0206 0,0201 0,0197 0,0192 0,0187

1,7 0,0183 0,0178 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,0150 0,0146

1,8 0,0143 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0123 0,0119 0,0116 0,0113

1,9 0,0111 0,0108 0,0105 0,0102 0,0100 0,0097 0,0094 0,0092 0,0090 0,0087

2,0 0,0085 0,0083 0,0080 0,0078 0,0076 0,0074 0,0072 0,0070 0,0068 0,0066

2,1 0,0065 0,0063 0,0061 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0052 0,0050

2,2 0,0049 0,0047 0,0046 0,0045 0,0044 0,0042 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038

2,3 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028

2,4 0,0027 0,0026 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021

2,5 0,0020 0,0019 0,0019 0,0018 0,0018 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015

2,6 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011

2,7 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008

2,8 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

2,9 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004

3,0 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003

3,1 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

3,2 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

3,3 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

3,4 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

3,5 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Bilaga 4 – Intervjufrågor 
Nedan listas de intervjufrågor som är planerat att ställas till dels de företag som har 
identifierats, men även de berörda personerna på inköpsavdelningen vid GIA. Först kommer 
intervjuerna med företagen, sedan med Jenny Bäckstrand och till sist personerna på inköp.  

Innan samtliga intervjuer presenterar författarna sitt syfte med intervjun samt vad studien i 
stort handlar om, vilket gör att respondenterna får en uppfattning om vad författarna vill få ut 
av intervjun.   

Intervju Husqvarna, Siemens och Ericsson 
1.  Vad är din titel/roll och vad innebär den? 
2. Skulle du kunna beskriva kortfattat om ert företag och dess produkter? 

a. Vad är specifikt för de artiklar som ingår i era slutprodukter? 
b. Vilken typ av produktionsstrategi råder för era produkter? (MTO, ETO, 

MTS etc.) 
c. Hur arbetar ni med försörjningen av artiklar på en övergripande nivå i 

dagsläget? 
d. Hur hanterar ni artiklar som har specifika egenskaper, finns det någon 

framtagen strategi? 
e. Vilka utmaningar står ni inför gällande styrning av försörjning? 
f. Vilka är de mest kritiska aspekterna för era artiklar? 

3. Vilken typ av lagerstyrning använder ni i dagsläget? 
a. Är styrningen densamma för hela sortimentet, om inte hur tas dessa 

beslut? 
b. Utför ni någon typ av klassificering av artiklar i dagsläget? 

i. Hur används den framtagna klassificeringen? 
ii.  Styrs de olika framtagna grupperna på olika vis? 
iii.  Vilka utmaningar hade ni vid implementering av klassificeringen? 

c. Vad för klassificering är det som genomförts? 
i. Bygger klassificeringen på ett eller flera kriterier? 

ii.  Varför har ni valt ett eller flera kriterier? 
iii.  Hur har ni gått tillväga för att bestämma dessa kriterier? 
iv. Vem tog beslut om att klassificering skulle genomföras, alltså 

vems intresse kan speglas i klassificeringen samt vilka mål kan den 
tänkas uppfylla? 

d. Har ni kunnat påvisa någon effekt med genomförd artikelklassificering? 
e. Vad har ni för syfte med styrningen? 
f. Används segmentering/klassificering på andra delar i organisationen? 

i. Om ja, är det samma kriterier som styr? 
4. Om ni har utfört en klassificering, är denna implementerad i affärssystemet? 

a. Vilka utmaningar fanns/finns för att implementera en klassificering i 
affärssystemet? 

b. Vilka fördelar ser du med en implementering av klassificeringen i 
affärssystemet? 

5. Om ni inte har utfört någon typ av segmentering/klassificering styr ni artiklar på 
något annat vis?  

a. Styrs alla artiklar på samma vis? 
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b. Vad tror ni det finns för potential med en artikelklassificering: 
i. Kapitalbindning? 

ii.  Ledtid? 
iii.  Servicenivå? 
iv. Säkerhetslager? 
v. Leverantörsrelationer? 

vi. Omsättning? 
6. Vad skulle krävas för att ni skulle vilja införa en artikelklassificering? 

a. Vilka kriterier anser ni vara relevanta vid segmentering inför ett införande 
av en klassificering? 

b. Vad skulle ni vilja uppnå med en klassificering? 
c. Hur tror ni att klassificeringen skulle hjälpa till i: 

i. Lagerstyrning? 
ii.  Inköp? 

7. Ser ni några risker med att införa en klassificering? 

Intervju Jenny Bäckstrand 
1. Kan du presentera dig själv och ditt arbete för oss? 
2. I vår studie kommer vi att utföra en dubbel ABC-Analys för att därefter kunna göra en 

modell för lagerstyrning till inköpsavdelningen. Hur tror du att kundorderstyrt inköp 
kan appliceras för detta?  

3. Hur ser du på ABC-Analysen som arbetssätt?  
a. Är det ett lämpligt verktyg att arbeta med? 

4. Vilken typ av lagerstyrning skulle du förespråka för företag med så pass 
kundorderspecifika produkter som vårt företag har?  

5. Har du några tips på vad man främst bör tänka på vid styrningen av 
kundorderspecifika produkter? 

6. Vilka egenskaper är mest kritiska att undersöka vad gäller kundorderstyrt inköp? 
a. Alltså ledtid, kapitalbindning, vinstmarginal osv. 

7. Vet du några andra företag med liknande egenskaper som vi kan intervjua i vår 
studie? 

Intervju Inköp 
1. Kan du presentera din roll i verksamheten för oss? 
2. Vilka produkter är det du har ansvar för att köpa in? 
3. Hur skiljer sig dina arbetsuppgifter från dina inköpskollegors? 
4. På vilka sätt får du reda på att en order ska läggas? 

a. Baserat på SRP? 
b. Baserat på kundorder/verklig produktstruktur? 

5. Läggs alla dina ordrar i affärssystemet eller sker inköp även på andra sätt? 
6. När du beställer enlig SRP, hur ser inköpsförfarandet ut då med tanke på att 

beställningarna då sker mot prognos? 
a. Skiljer sig detta inköp mot det som görs mot verkligt behov? 

7. Vilka aspekter tas hänsyn till vid beställning? 
a. Ledtid 
b. Kapitalbindning 
c. Min/max- kvantiteter 
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8. Använder ni er av någon specifik lagerstyrningsstrategi när inköp sker? 
a. Om ja, hur fungerar denna? 
b. Om ja, vad fungerar bra/dåligt med denna? 

9. Vad anser du fungerar mindre bra med inköpet idag? 
10. Vad anser du fungerar bra med inköpet idag? 
11. Har du några idéer för hur inköpen kan förbättras? 
12. Hur tror du att en artikelklassificering och en differentierad styrning kan påverka 

inköpsarbetet? 
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Bilaga 5 – Grafisk framställning av ABC-klassificering 
I figuren nedan representerar varje prick en artikel och illustrerar spridningen av artiklarna inom respektive artikelklass. AA-klassen är högst upp 
till vänster och CC-klassen är nere till höger. Värt att notera är att figuren är formgiven i logaritmisk skala och därav är förhållandena (i x- och y-
led) mellan artiklarna inte de exakta värdena. De ljusgråa linjerna i figuren representerar nollvärdena för respektive kriterium.  
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Bilaga 6 – Känslighetsanalys av volymvärde och ledtid 

 

Utgångsläge (Volymvärde 70/20/10), (Ledtid 90,50,0) 

 

Volymvärde 60/25/15 

 

Volymvärde 80/15/5 

 

Ledtid -10 dagar (90,40,0) 

 Ledtid -5 dagar (90,45,0) 

 

Ledtid +5 dagar (90,55,0) 
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Ledtid +10 dagar (90,60,0) 

 

Ledtid +30 dagar (90,80,0) 

 

Sammanställning av känslighetsanalys artiklarnas fördelning per klass 

 

Sammanställning av känslighetsanalys volymvärdets fördelning per klass 

 

  

Klass Utgångsläge Ledtid -5 dagar Ledtid -10 dagar Ledtid +5 dagar Ledtid +10 dagar Ledtid +30 dagar Volymvärde 80/15/5 Volymvärde 60/25/15

AA 11 11 11 11 11 11 14 9
AB 35 41 67 28 24 3 47 20
AC 116 110 84 123 127 148 232 63
BA 5 5 5 5 5 5 3 6
BB 33 38 77 22 18 2 36 36
BC 416 411 372 427 431 447 734 277
CA 37 37 37 37 37 37 36 38
CB 46 51 121 36 28 1 31 58
CC 3832 3827 3757 3842 3850 3877 3398 4024
CA(X) 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660
CB(X) 260 260 260 260 260 260 260 260
CC(X) 10352 10352 10352 10352 10352 10352 10352 10352

Klass Utgångsläge Ledtid -5 dagar Ledtid -10 dagar Ledtid +5 dagar Ledtid +10 dagar Ledtid +30 dagar Volymvärde 80/15/5 Volymvärde 60/25/15

AA 10,15% 10,15% 10,15% 10,15% 10,15% 10,15% 10,39% 9,88%

AB 21,85% 28,83% 38,67% 19,96% 19,25% 0,70% 22,77% 19,61%

AC 37,94% 30,96% 21,11% 39,83% 40,54% 59,09% 46,81% 30,34%

BA 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,08% 0,56%

BB 1,58% 1,87% 4,05% 0,95% 0,80% 0,06% 0,83% 3,54%

BC 18,16% 17,87% 15,68% 18,78% 18,94% 19,68% 14,11% 21,05%

CA 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,05%

CB 0,24% 0,27% 0,55% 0,19% 0,15% 0,00% 0,07% 0,52%

CC 9,74% 9,71% 9,43% 9,79% 9,83% 9,98% 4,92% 14,45%

CA(X) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CB(X) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CC(X) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Bilaga 7 – Känslighetsanalys efterfrågan vid lagerstyrningsmodell 
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Bilaga 8 – Resultat med borttagen artikel 

 

 


