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Abstrakt 

Examensarbete 30 högskolepoäng, Civilekonomprogrammet, Logistik och 

Controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Växjö, Kurskoder 4FE18E 

och 4FE19E, Våren 2016 

Författare: Frida Råstrander och Linnea Hejdenberg 

Handledare: Pia Nylinder 

Examinator: Helena Forslund 

Titel: Lagerstyrning - Förståelse är grunden till förbättring.  

Utformning av en teoretisk lagerstyrningsmodell för att skapa förståelse för hur 

lageromsättningshastigheten kan öka samt applicering av denna på Sandviks 

produktionsavdelning i Svedala för att identifiera möjliga förbättringar. 

 

Bakgrund: För företag som håller lager är en viktig faktor för att lyckas öka 

effektiviteten att arbeta med lagerstyrning. Lagerstyrning handlar om planering och 

kontroll av lagret för att kunna serva kunderna och produktionen. Inom lagerstyrning är 

det viktigt att företag fattar beslut gällande vilken orderkvantitet som ska beställas samt 

när ordern ska läggas för att finnas tillgänglig på lagret vid rätt tidpunkt. Företag kan 

använda sig av säkerhetslager vid styrning av sitt lager för att försäkra sig om att de kan 

hantera osäkerheter i efterfrågan och produktion.  

Syfte: Syftet med studien är att utifrån analys av lagerstyrningsteori utforma en 

teoretisk lagerstyrningsmodell för att skapa förståelse för hur 

lageromsättningshastigheten kan öka. Vidare ska den framtagna modellen empiriskt 

appliceras på Sandviks produktionsavdelning i Svedalas aktuella artiklar för att 

identifiera möjliga förbättringar.  

Metod: Studien har genomförts som en fallstudie på Sandviks produktionsavdelning i 

Svedala baserat på en teoretisk framtagen lagerstyrningsmodell. Teoriinsamlingen till 

utformandet av den teoretiska lagerstyrningsmodellen har inhämtats via facklitteratur 

och vetenskapliga artiklar. Empiriinsamlingen har gjorts med hjälp av intervjuer och 

numerisk data. Både teori och empiri har sedan analyserats utifrån ett kvalitativt 

tillvägagångssätt.  

Avslutande kommentarer: Den framtagna teoretiska lagerstyrningsmodellen börjar 

med att presentera kriterier som påverkar lageromsättningshastigheten, sedan 

presenteras steg för att genomföra en ABC-klassificering och slutligen presenteras olika 

lagerstyrningsmetoder för att bestämma hur orderläggningen ska ske samt hur stort 
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säkerhetslagret ska vara. Den teoretiska lagerstyrningsmodellen är pedagogisk och 

tydlig för att skapa förståelse hos företag om hur de kan öka sin 

lageromsättningshastighet. Lagerstyrningen som formades utifrån den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen för Sandviks produktionsavdelning i Svedala bestod av 

orderläggningsmetoderna lot-for-lot, uppskattad orderkvantitet och täcktidplanering 

samt säkerhetslager baserat på manuella bedömningar och baserat på 

ledtidsförbrukningen. Med hjälp av denna lagerstyrning ska de proaktivt undvika 

föråldrat och långsamtgående lager i framtiden. 

Nyckelord: Lagerstyrning, lagerstyrningsmodell, artikelklassificering, ABC-

klassificering, lagerstyrningsmetoder, orderläggning, orderkvantitet, beställningspunkt, 

säkerhetslager.   
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Title: Inventory Control - Understanding is the basis for improvement 

Designing of a theoretical model of inventory control to create an understanding 

regarding how inventory turnover may increase, and applying this model on 

Sandvik’s production department in Svedala to identify possible improvements.  

 

Background: In order to increase the efficiency for companies that keep inventory, 

they need to work with inventory control. Inventory control regards planning and 

control of the inventory to increase customer and production service. Within inventory 

control, it is important that companies make decisions regarding the quantity to be 

ordered and when the order will be added to be available in the warehouse at the right 

time. Companies can use safety stock to ensure that they can deal with uncertainties in 

demand and production. 

Purpose: The purpose of this study is, based on analysis of inventory control theory, to 

design a theoretical model of inventory control to create an understanding for how the 

inventory turnover may increase. Furthermore, the theoretical model will be empirically 

applied to Sandvik's production department of Svedala's current articles to indicate 

improvements. 

Method: The study has been made as a case study at Sandvik´s production department 

in Svedala, based on a developed theoretical model of inventory control. Theory 

collection to the design of the theoretical model of inventory control has been obtained 

through professional literature and scientific articles. Empirical data has been collected 

through interviews and numerical data. Both theory and empirical data have been 

analyzed from a qualitative approach. 

Concluding remarks: The designed theoretical model of inventory includes criteria 

that affect inventory turnover, the steps to implement an ABC classification and various 

inventory control methods to determine how the placement of orders should be 

implemented and the amount of safety stock that should be held. The theoretical model 
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of inventory control is pedagogical and clear to create an understanding regarding how 

companies can increase their inventory turnover. The inventory control that was formed 

for Sandvik´s production department in Svedala, on the basis of the theoretical model of 

inventory control, consisted of the ordering methods, lot-for-lot, estimated order 

quantity and cover-time planning. The methods for safety stock were safety stock based 

on manual assessments and on lead time consumptions. With this control Sandvik´s 

production department in Svedala, proactively can avoid obsolete and slow moving 

inventory in the future. 

Keywords: Inventory control, model of inventory control, item classification, ABC 

classification, inventory methods, order placement, order quantity, reorder point, safety 

stock.  
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Ordlista 

Aktuella artiklar – Artiklar som kan planeras, registreras och köpas in.  

Lagerstyrning – Planering och kontroll av lagret för att kunna serva kunderna och 

produktionen. 

Lagerstyrningsmetod – Metod för hur mycket som ska beställas, när det ska beställas 

eller bestämning av mängden säkerhetslager. 

Lagerstyrningsmodell – Inkluderar steg för artikelklassificering baserat på kriterier 

samt metoder för att bestämma orderkvantiteten, när ordern bör läggas samt bestämning 

av mängden säkerhetslager.  

Orderläggning – Inkluderar både hur mycket som ska beställas, orderkvantiteten, samt 

när det ska beställas, beställningspunkten.   

OSMI – Obsolete Slow Moving Inventory. 

WPSMS – Wear Protection Screening Media i Svedala.   
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 Inledning 1

Detta kapitel introduceras med information om det valda fallföretaget Sandvik samt 

bakgrundsinformation gällande lager och lagerstyrning. Vidare beskrivs svårigheterna 

avseende att finna den optimala lagerstyrningen för att uppnå ökad 

lageromsättningshastighet. Detta konkretiseras sedan i uppsatsens syfte vilket är att 

utifrån analys av lagerstyrningsteori utforma en teoretisk lagerstyrningsmodell med mål 

om att skapa förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan öka. Syftet är även att 

empiriskt applicera denna modell på Sandviks produktionsavdelning i Svedalas aktuella 

artiklar för att identifiera möjliga förbättringar. Avslutningsvis presenteras den 

fortsatta dispositionen för att ge läsaren en tydlig bild över uppsatsens upplägg. 

 

1.1 Företagsbeskrivning 

Sandvik är en industrikoncern som grundades år 1862 (Sandvik.com A u.å.) och har en 

utarbetad vision som lyder enligt följande, “We set the industry standard” (Sandvik.com 

B u.å.). Deras strategi är att agera som teknikledande, tillväxtorienterade, flexibla, 

verkligt globala och ha kunniga medarbetare för att nå sin vision om att själva kunna 

sätta en hög standard på marknaden (Sandvik.com B u.å.). Sandvik verkar på en global 

marknad (Sandvik.com C u.å.) och under 2014 sålde de sina varor i mer än 130 länder 

(Sandvik 2014/2015). Koncernen omsätter omkring 90 miljarder kronor och har nästan 

50 000 anställda (Sandvik.com D u.å.), varav Sverige är det land som har flest anställda 

(Sandvik.com C u.å.). De arbetar efter kundens önskemål då de arbetar med 

kundanpassade produkter samt service (Sandvik.com D u.å.) och detta är något som 

genomsyrat verksamheten sedan start (Sandvik.com A u.å.). 

 

Koncernen består av fem affärsområden vilka är Mining, Machining Solutions, 

Materials Technology, Venture och Construction, vilka presenteras i 

organisationsmodellen i Figur 1. Mining säljer maskiner, verktyg och service till 

gruvindustrin och Machining Solutions erbjuder varor för metallbearbetning. Materials 

Technology arbetar med produkter av rostfritt stål och speciallegeringar. Venture med 

tillväxt och lönsamhet. Slutligen arbetar Construction inom anläggningsindustrin med 

produkter och service för brytning, borrning och krossning (Sandvik.com E u.å.). 

Sandvik har främst kunder inom områdena verkstad, fordon, flyg, energi, gruva och 

anläggning. Under 2014 var faktureringen störst hos grupperna gruva och verkstad med 
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en procentuell fördelning på 32 respektive 22 procent (Sandvik 2014/2015). Uppsatsen 

kommer inrikta sig på affärsområdet Construction. 

 

Figur 1: Sandviks organisationsmodell (Sandvik 2012, modifierad bild).  

 

Inom affärsområdet Construction finns det en produktlinje och produktion som arbetar 

med att sälja och tillverka produkterna siktmedia och slitskydd. Siktmedia tillverkas av 

gummi där hål stansas i materialet för att göra det möjligt att separera olika stora 

material från varandra. Slitskydd är produkter som kan appliceras på maskiner och ytor 

som behöver skyddas under olika typer av arbete. Exempel på produkterna illustreras i 

Figur 2. Kunderna finns både inom affärsområdena Mining och Construction och de 

levererar cirka 50 procent till respektive affärsområde (Global produktionschef 2016-

01-21). 

 

 

Figur 2: Exempel på produkterna siktmedia och slitskydd (Sandvik 2012, 

fotografi A, B, C, D).  

 

Sandviks produktlinje i Svedala är inriktade på försäljning och marknad, medan 

Sandviks produktionsavdelning i Svedala arbetar med inköp, lager och produktion. 

Organisationen för produktlinje och produktion visas i Figur 3. Sandviks produktlinje 

består av en produktlinjechef, fyra personer som arbetar inom forskning och utveckling, 

två produktchefer inom siktmedia och slitskydd, fem business line managers och en 

assistent. De fem business line managerna arbetar med försäljning och kundkontakt. 

Sandviks produktionsavdelning i Svedala består av en global produktionschef, två 
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försäljningskoordinatorer som arbetar med kundservice, en produktionsplanerare, en 

inköpare som primärt arbetar med operativt inköp, två konstruktörer som ritar 

kundspecifika produkter samt en produktionsledare. Till produktionsledaren rapporterar 

en processexpert, sex operatörer och två personer som arbetar med logistik och lager. 

Dessa befattningar arbetar tillsammans för att kunna tillfredsställa Sandviks kunder 

(Global produktionschef 2016-01-21). Denna uppsats kommer endast inrikta sig på 

Sandviks produktionsavdelning i Svedala. Denna avdelning kallas Wear Protection 

Screening Media i Svedala, vilken fortsättningsvis kommer benämnas WPSMS. 

Anledningen till att uppsatsen endast kommer fokusera på denna avdelning är för att 

denna uppsats ska utforma en lagerstyrningsmodell och WPSMS är de som styr och 

hanterar lagret.  

 

Figur 3: Organisationsmodell av produktlinje och produktion, delar av 

Construction  (Global Produktionschef 2016-01-21, egen illustration).  

 

1.2 Bakgrund 

Företag strävar efter att vara konkurrenskraftiga på marknaden och minska sina 

kostnader och därför är det viktigt att de förbättrar effektiviteten inom verksamheten. 

För företag som håller lager är en viktig faktor för att lyckas öka effektiviteten att arbeta 

med lagerstyrning (Özener et al. 2014). Lagerstyrning handlar om planering och 

kontroll av lagret för att kunna serva kunderna (Toomey 2000) och produktionen 

(Olhager 2013). Inom lagerstyrning är det viktigt att företag fattar beslut gällande vilken 

orderkvantitet som ska beställas samt när ordern ska läggas för att finnas tillgänglig på 

lagret vid rätt tidpunkt (Bushuev et al. 2015). Dessa två aspekter är viktiga att företag 
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har kontroll över för att kunna uppnå önskad tillgänglighet till kund samt låga kostnader 

(Bushuev et al. 2015; Cheng et al. 2013; Toomey 2000). Företag kan använda sig av 

säkerhetslager vid styrning av sitt lager för att försäkra sig om att de kan hantera 

osäkerheter i efterfrågan och i produktion. Detta innebär att företag har mer tillgängligt 

på lager än vad som förväntas behövas (Jonsson 2008). För att företag ska skapa sig en 

förståelse för hur de ska styra sitt lager kan de använda sig av modeller som har som 

syfte att förmedla en förenklad avbildning av den verklighet där problem har 

identifierats (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). En modell för hur företag kan styra 

sitt lager kan därför benämnas lagerstyrningsmodell. En lagerstyrningsmodell kan bland 

annat inkludera metoder för att bestämma orderkvantiteten, när ordern bör läggas 

(Bushuev et al. 2015) samt beräkning av säkerhetslager (Jonsson 2008).  

 

För företag som möter en varierande efterfrågan på marknaden är de fasta metoderna 

inom lagerstyrning, exempelvis fasta beställningspunkter, inte lämpliga då de är 

baserade på exempelvis orörlig efterfrågan (Babai et al. 2009). Beställningspunkten 

handlar om när företag måste beställa för att produkten ska nå företaget i rätt tidpunkt 

(Sherbrooke 2004). Fasta beställningspunkter innebär att företag inte tar hänsyn till den 

varierande efterfrågan och därmed beställer vid fasta tidpunkter (Babai et al. 2009). Den 

varierande efterfrågan gör det viktigt för företag att ha produkter i lager för att kunna 

tillfredsställa kundernas behov gällande produkternas tillgänglighet (Müller 2011). 

Företag kan därför använda sig av säkerhetslager för att garantera att produkterna finns 

tillgängliga även om leveransfel, efterfrågeförändringar eller prognosfel skulle inträffa 

(Toomey 2000).  Det är inte bara viktigt att hålla lager av färdiga produkter som ska 

levereras till kunden, lager måste även finnas för råmaterial och komponenter som 

behövs i tillverkningen för att denna inte ska stagnera (Müller 2011). Inom tillverkande 

enheter är det, enligt Chen et al. (2014), ovanligt att producera en produkt till en 

kundgrupp, snarare produceras en mängd olika produkter till flera olika kunder och 

marknader. Företagens lager kan därav bestå av en stor mängd artiklar och det är därför 

viktigt att de använder någon form av klassificering som hjälpmedel för att kunna styra 

sitt lager (Chen 2012). Artikelklassificering innebär att dela upp företagets artiklar i 

olika grupper utifrån kriterier. Syftet med detta är att kunna styra och hantera artiklarna 

effektivt (Olhager 2013). 
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Inom lagerstyrning kan företag använda sig av nyckeltalet lageromsättningshastighet för 

att få vetskap om hur ofta de omsätter sitt lager (Davis 2013). En hög 

lageromsättningshastighet innebär att företaget omsätter sitt lager flera gånger på ett år, 

medan en låg lageromsättningshastighet betyder att företaget har en låg omsättning på 

sitt lager och därmed binder kapital på lager (Balaji & Kumar 2013). Kapitalbindning 

innebär att kapital binds på lagret och därmed bidrar till kostnader för företaget (Balaji 

& Kumar 2013) i form av lagerhållningskostnader (Olhager 2013; Tersine 1994; 

Axsäter 2006).  

 

1.3 Problemdiskussion 

Lager är en viktig och betydande tillgång för företag (Chiang & Wen-Kai 2002) men 

lagerstyrning är ett ständigt problem då ett för stort lager leder till att antalet dagar en 

vara ligger på lager ökar och att det operativa kassaflödet minskar (Jonek-Kowalska 

2014). Tvärtom innebär ett för litet lager att företaget kan riskera att inte kunna leverera 

till kund (Mattsson 2012), vilket kan leda till förlorad försäljning (Nahmias 2009). Det 

är även svårt att bestämma lagernivåerna då många företag blir mer kundorienterade 

samt för att omgivningen förändas snabbt och blir mindre förutsägbar (Jonek-Kowalska 

2014). Inom lagerstyrning är det viktigt att hitta en balans mellan servicenivån till kund 

och lagernivån, men även att ta hänsyn till de risker som förekommer (Dolgui & 

Pashkevich 2008a). Vissa produkter har en ojämn och osäker efterfrågan vilket 

försvårar lagerstyrningen gällande framställningen av prognoser för beställningar 

(Dolgui & Pashkevich 2008b). Beslutsfattandet innefattar ofta en viss osäkerhet och om 

osäkerheten är betydande är det viktigt att företag har den i åtanke och agerar utifrån 

den (Bjork 2009). Då vissa metoder är baserade på konstant efterfrågan och ledtid 

(Balaji & Kumar 2013) uppstår problematik avseende att beställningar måste genomförs 

med fasta intervaller och genom fasta kvantiteter (Chiang & Wen-Kai 2002).  

 

Det finns olika metoder för att beräkna orderkvantitet, beställningspunkt och 

säkerhetslager men dessa metoder talar för sig själv utan att kombinera tankesätten från 

varandra (Olhager 2013; Jonsson 2008; Oskarsson et al. 2013). Ibland jämförs 

metoderna för att finna den bästa metoden, men inte för att kombinera tankesätten med 

varandra (Oskarsson et al. 2013). Ett sätt för att få en tydligare styrning är att tillämpa 

differentierad styrning, vilket handlar om att företag styr olika artiklar på olika sätt 

(Oskarsson et al. 2013). Detta är viktigt för att det kan skilja sig åt för hur företag 
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tillverkar produkter, säljer produkter samt fyller på sitt lager (Bjork 2009). Det innebär 

därför att företag bör skapa en lagerstyrning som är anpassad efter deras artiklar och 

lagersituation (Chiang & Wen-Kai 2002). Utformande av en lagerstyrningsmodell kan 

inkludera steg som artikelklassificering baserat på kriterier (Olhager 2013) och val av 

metoder gällande bestämning av orderkvantitet, beställningspunkt (Bushuev et al. 2015; 

Dolgui & Pashkevich 2008b) och säkerhetslager (Jonsson 2008). Det finns förklarat hur 

företag kan genomföra en artikelklassificering (Oskarsson et al. 2013) men genom att 

granska litteratur och artiklar skiljer sig tillvägagångssätten åt mellan författarna (Chen 

et al. 2008; Flores & Whybark 1986; Hill 2005; Mercado 2008). Det finns dessutom 

ingen modell som visar både tillvägagångssättet för artikelklassificering utifrån kriterier 

tillsammans med metoder för orderkvantitet, beställningspunkt och säkerhetslager. För 

att företag ska nå en anpassad styrning krävs det att företagen vet hur de ska gå tillväga 

för att utforma sin lagerstyrning (Chiang & Wen-Kai 2002).   

 

Utifrån ovanstående diskussion har forskningsfråga nummer ett formulerats: Hur kan en 

teoretisk lagerstyrningsmodell utformas för att skapa förståelse för hur 

lageromsättningshastigheten kan öka? 

 

Enligt den globala produktionschefen på Sandviks produktionsavdelning i Svedala 

(2016-01-21) vill WPSMS, Wear Protection Screening Media i Svedala, att 

tillgängligheten på deras produkter till kunden ska vara hög. I dagsläget upplever de 

däremot svårigheter med hur de ska styra sitt lager för att veta vilka artiklar som borde 

ha hög tillgänglighet eller vilka som kan acceptera längre ledtider och därmed inte ha 

lika hög lagertillgänglighet. Detta har sin grund i att WPSMS har en bred portfölj av 

artiklar vilka benämns som aktuella artiklar (Global produktionschef 2016-01-21). 

Aktuella artiklar är artiklar som kan planeras, registreras och köpas in (Global 

produktionschef 2016-02-25). Om ett företag har många artiklar på sitt lager, menar 

Chen (2012), att det är viktigt att klassificera artiklarna på ett logiskt sätt för att kunna 

styra dem. Då kunderna har olika efterfrågan bidrar det till en ökad mängd artiklar på 

lagret för företag vilket leder till att det inte är tillräckligt att klassificera artiklarna 

utifrån en aspekt. Det leder till att klassificeringen behövs göras utifrån minst två 

aspekter, vilket gör processen komplexare (Chen 2012). Företag kan även möta 

svårigheten med att strategierna för lagerstyrningen inom ett företag kan skiljas för olika 
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artiklar. Det innebär att företag måste anpassa sin lagerstyrning till respektive artikel 

(Wallin et al. 2006).  

 

WPSMS har identifierat produkter i lagret vilka har en ojämn efterfrågan samt en låg 

lageromsättningshastighet som därmed leder till kapitalbindning och kostnader för 

företaget. Denna del av lagret benämns ”Obsolete Slow Moving Inventory”, OSMI, 

vilket är föråldrade och långsamtgående artiklar (Global produktionschef 2015-12-09). 

Den största problematiken gällande långsamtgående produkter är att avgöra hur 

framtida efterfrågan ska prognostiseras (Balaji & Kumar 2013). WPSMS har tidigare 

försökt tillämpa prognoser vid beställning, men märkte att det inte var applicerbart då 

deras efterfrågan är fluktuerande.  Då efterfrågan varierar är det svårt för WPSMS att 

endast basera beställningarna på historisk data. De genomför därför sina beställningar 

baserat på historisk förbrukning och överenskommelser med leverantörerna, gällande 

exempelvis minsta orderkvantiteter, men även i kombination med chansningar på 

framtida efterfrågan (Inköpare 2016-02-24).  

 

Den globala produktionschefen (2016-01-21) berättar att en av anledningarna till att 

WPSMS binder kapital är för att de måste ta hänsyn till en minsta orderkvantitet vid 

beställning av artiklar. Detta är något som företag upplever som en svårighet då de kan 

behöva beställa större kvantiteter än de egentligen efterfrågar (Park & Klabjan 2014). 

För WPSMS försvårar det målen om att nå en ökad lageromsättningshastighet då de 

tvingas till högre lagernivåer (Global produktionschef 2016-01-21). Minsta 

orderkvantiteten reducerar osäkerheten för leverantören när ordern placeras, men 

begränsar flexibiliteten hos företag som ska beställa (Chow et al. 2012). Vidare berättar 

den globala produktionschefen (2016-01-21) att WPSMS sällan eller aldrig säger nej till 

en kundorder på grund av att de måste ta hänsyn till en minska orderkvantitet. Detta 

leder till att WPSMS i många fall hellre riskerar att få överlager än att avböja en 

kundorder. Om företag accepterar en kvantitet som är större än den de behöver, på 

grund av den minsta orderkvantiteten, leder det till lagerrisker i form av att kapital binds 

på lagret som hade kunnat användas i andra syften (Mercado 2008). I vissa fall finns 

möjligheten att kunna beställa färre antal artiklar än den minsta orderkvantiteten, men 

till en extra ställkostnad som betalas till leverantören (Global produktionschef 2016-02-

01, Erhan Kesen et al. 2010).  
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Det krävs mycket arbete för att kunna förhindra och kontrollera det föråldrade och 

långsamtgående lagret med en låg lageromsättningshastighet (Verma 2015). Den 

globala produktionschefen (2016-01-21) bekräftar detta då WPSMS får extraarbete i 

form av att de måste genomföra försäljningskampanjer för att sälja OSMI-artiklarna till 

nersatta priser. Den globala produktionschefen (2016-01-21) menar att arbetsinsatsen är 

stor i förhållande till utdelningen för arbetet. Utöver detta är WPSMS även tvungna att 

skrota OSMI-artiklar en gång om året, vilket även detta kräver merarbete (Global 

produktionschef 2016-01-21). Det är därför, enligt den globala produktionschefen 

(2016-01-21), viktigt för WPSMS att hitta en optimal nivå av antalet artiklar på lager 

för att uppnå målen gällande ökad lageromsättningshastighet. Det handlar om att 

försöka undvika att få OSMI-artiklar på lagret i framtiden då OSMI är ett resultat av en 

mindre lyckad lagerstyrning (Global produktionschef 2016-02-25).  

 

Utifrån ovanstående diskussion har forskningsfråga nummer två formulerats: Vilka 

möjliga förbättringar skulle Sandviks produktionsavdelning i Svedala kunna uppnå 

genom att applicera den framtagna teoretiska lagerstyrningsmodellen på sina aktuella 

artiklar? 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Utifrån ovanstående problemdiskussion har nedanstående forskningsfrågor formulerats 

för denna uppsats: 

 

 Hur kan en teoretisk lagerstyrningsmodell utformas för att skapa förståelse för 

hur lageromsättningshastigheten kan öka? 

 Vilka möjliga förbättringar skulle Sandviks produktionsavdelning i Svedala 

kunna uppnå genom att applicera den framtagna teoretiska 

lagerstyrningsmodellen på sina aktuella artiklar? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån analys av lagerstyrningsteori utforma en teoretisk 

lagerstyrningsmodell för att skapa förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan 

öka. Vidare ska den framtagna modellen empiriskt appliceras på Sandviks 

produktionsavdelning i Svedalas aktuella artiklar för att identifiera möjliga 

förbättringar.  
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1.6 Disposition 

Nedan i Figur 4, presenteras uppsatsens fortsatta disposition. 

 

 

Figur 4: Uppsatsens fortsatta disposition (Egen illustration).  
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 Metod 2

Studien har genomförts som en fallstudie på Sandviks produktionsavdelning i Svedala, 

det vill säga WPSMS, baserat på en teoretiskt framtagen lagerstyrningsmodell, för att 

lösa deras svårighet om att de har artiklar som ligger länge på lager och binder 

kapital. Teoriinsamlingen till utformandet av den teoretiska lagerstyrningsmodellen har 

inhämtats via facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Empiriinsamlingen har baserats 

på intervjuer med nyckelpersoner och numerisk data från WPSMS:s intranät. Både 

teori och empiri har sedan analyserats utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt. För att 

tydligt visa hur uppsatsens analys har gått tillväga presenteras även analysens 

tillvägagångssätt. Hänsyn har även tagits till kvalitetsmått, källkritik och etiska 

dilemman. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Denna uppsats är genomförd utifrån ett synsätt som syftat till att exkludera författarnas 

personliga åsikter och därmed endast basera studien på relevant företagsinformation och 

lagerstyrningsteori. Detta med förhoppning till ett rättvisande resultat av studien. Det är 

dock inte möjligt att helt utesluta personliga åsikter, då författarna aldrig helt kommer 

ifrån sin egen karaktär som individ. Det innebär att uppsatsen antagit ett positivistiskt 

synsätt med inslag av det hermeneutiska synsättet. Det positivistiska synsättet innebär 

att forskaren ser objektivt på omgivningen och att den kan mätas (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2014) medan det hermeneutiska synsättet bygger på att forskaren ska 

förtydliga, förstå (Widerberg 2002) och tolka något subjektivt (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2014). Den främsta anledningen till att det hermeneutiska synsättet 

inte är det primära synsättet är just för att det handlar om subjektiva tolkningar, vilket är 

något som denna studie i största mån har försökt undvika. Inom positivismen är det 

viktigt att forskaren försöker finna sanningen och det som “är” och inte det som “bör” 

vara (Holme et al. 1997). Det innebär att författarnas mål med denna uppsats var att 

finna säker kunskap som Widerberg (2002) skriver om. Det är därför viktigt att 

forskaren lämnar sina personliga åsikter och värderingar utanför studien för att undvika 

att driva resultatet i en viss riktning. Den fullständiga sanningen är dock svår att finna 

och forskare måste därför ständigt försöka utveckla befintlig kunskap med målet om att 

finna vad som “är” (Holme et al. 1997).  
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Denna uppsats har bland annat utgått från teorier gällande artikelklassificering och 

lagerstyrningsmetoder och därmed utifrån befintlig teori utformat en teoretisk 

lagerstyrningsmodell som sedan applicerades på det valda fallföretaget Sandvik och 

dess avdelning WPSMS. Då författarna haft en teoretisk referensram att utgå från och 

inte skapat teori utan existerande teori har denna uppsats antagit ett deduktivt 

angreppssätt. Enligt Jacobsen (2002) innebär det deduktiva angreppssättet att författaren 

formar vissa förväntningar på verkligheten som sedan testas genom insamling av 

empiriskt material. Trots att författarna utgick från ett fallföretag och dess praktiska 

svårighet, för att sedan välja teori, antog studien ett deduktivt angreppssätt. Detta på 

grund av att författarna inte har genererat teori som skapats utan antaganden om hur 

verkligheten ser ut. Kritik har dock riktats mot det deduktiva angreppssättet, då 

materialinsamlingen har en tendens att riktas i en specifik riktning (Jacobsen 2002). 

Författarna har hanterat denna kritik genom att varit öppna vid intervjuerna och inte 

försökt att rikta frågorna utifrån författarnas egna intressen.  

 

2.3 Forskningsstrategi 

Denna uppsats syftade till att utforma en teoretisk lagerstyrningsmodell för att sedan 

applicera den på det valda fallföretaget WPSMS. För att utforma den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen har en litteraturgranskning genomförts för kriterier som 

påverkar lageromsättningshastigheten, tillvägagångssättet vid artikelklassificering samt 

för olika lagerstyrningsmetoder gällande orderläggning, det vill säga bestämning av 

orderkvantitet och beställningspunkt, samt säkerhetslager. Det visar på att 

informationen som används är av kvalitativ form. Sedan analyserades denna 

information för att kunna utforma en teoretisk lagerstyrningsmodell för att skapa 

förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan öka. Det leder till att informationen 

analyserades med mål om att ge forskaren förståelse för ämnet, vilket visar på ett 

kvalitativt tillvägagångssätt för studien (Silverman 2010).  

 

För att sedan applicera modellen på WPSMS behövdes information om hur de arbetar 

och hanterar sitt lager idag. Informationen samlades in genom intervjuer med dem 

anställa på företaget, vilket kommer presenteras närmare i avsnitt 2.5.4 Val av 

respondenter. Det andra steget var att genomföra en artikelklassificering baserad på 

ledtid och volymvärde av de aktuella artiklarna vid tidpunkten 2016-02-24. 
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Anledningen till att artikelklassificeringen baserades på artiklarnas ledtid och 

volymvärde är för att dessa kriterier påverkar lageromsättningshastigheten vilken 

WPSMS önskar att öka. Informationen som behövdes för klassificeringen fanns 

dokumenterad och inhämtades från WPSMS:s intranät. Utifrån denna empiriska 

information kombinerat med den teoretiska lagerstyrningsmodellen analyserades vilka 

metoder för orderläggning och säkerhetslager som var lämpliga för respektive 

artikelklass och sedan utformades en lagerstyrning för WPSMS. Genom detta 

tillvägagångssätt har både kvalitativ och kvantitativ data används vid den empiriska 

materialinsamlingen. Informationen analyserades sedan med mål om att ge förståelse 

för ämnet, vilket enligt Silverman (2010) visar på ett kvalitativt tillvägagångssätt för 

studien. Ytterligare en anledning till varför den kvalitativa forskningsmetoden har valts, 

beror på att denna kan användas vid studier då forskaren vill ställa frågor av en mer 

öppen karaktär till ett fåtal respondenter (Silverman 2010). Det innebär att denna studie 

har genomförts med hjälp av kvalitativ data för forskningsfråga ett samt kvalitativ och 

kvantitativ data för forskningsfråga två, men genom ett kvalitativt tillvägagångssätt för 

båda forskningsfrågorna.  

 

Den kvalitativa och den kvantitativa forskningsmetoden kan antas komplettera varandra 

när dessa används tillsammans vid genomförandet av en studie (Johnson & Christensen 

2012). Genom att kombinera den kvalitativa och den kvantitativa forskningsmetoden 

har det varit möjligt att komplettera de olika metodernas styrkor för att undvika vissa 

svagheter om bara en metod hade använts (Johnson & Christensen 2012). Om endast 

kvalitativ metod hade tillämpats för denna studie hade författarna inte kunnat 

genomföra en korrekt klassificering då de inte hade kunnat basera den på företagets 

kvantitativa data. Om däremot endast kvantitativ forskningsmetod hade använts hade 

författarna endast kunna förklara situationen men inte förstå hur WPSMS effektivt 

skulle kunna styra sitt lager. Utifrån dessa argumentationer har det därför varit lämpligt 

att tillämpa en kombination av forskningsmetoderna för att uppnå syftet med denna 

studie.     

 

2.4 Undersökningsdesign 

Vid genomförandet av denna studie har författarna valt mellan att anta en intensiv och 

djup eller extensiv och bred struktur (Jacobsen 2002). Då uppsatsen har inriktat sig på 

att teoretiskt utforma en lagerstyrningsmodell för att sedan applicera denna på WPSMS 
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har det varit viktigt att få specifik information avseende deras hantering av lagret och 

beställningar. Det har resulterat i att relevant information insamlats från WPSMS:s 

intranät och intervjuer har genomförts med nyckelpersoner för att skapa en tydlig bild 

över situationen för att kunna göra val i den teoretiska lagerstyrningsmodellen vilka 

passar WPSMS:s situation. Detta visar på att studien har genomförts på ett sätt som 

syftat till att ge fördjupad kunskap om WPSMS:s lagerhantering, vilket enligt Jacobsen 

(2002) visar på en intensiv struktur. Jacobsen (2002) skriver även att det finns olika 

tillvägagångssätt vid användandet av en intensiv struktur. Han beskriver att fallstudier 

är ett tillvägagångssätt som innebär att forskaren har fokus på en speciell enhet och 

skapar sig en djupare förståelse av situationen eller händelsen. Enligt Green (2011) är 

syftet med fallstudier att tillhandahålla förklaringar och beskrivande information om en 

händelse eller en situation. Uppsatsen har utformat en teoretisk lagerstyrningsmodell 

som sedan har applicerats på WPSMS vilket visar att studien är genomförd som en 

fallstudie. En fallstudie karaktäriseras även av att studien genomförs i ett verkligt 

sammanhang med ett litet antal deltagande där visuell granskning är centralt (Hak & 

Dul 2007). 

 

Enligt Yin (2012) finns det fyra olika typer av fallstudier, vilka visas nedan i Figur 5. 

Han menar att en fallstudie först kan delas in i en enkel fallstudie eller en flerfallsstudie, 

vilket innebär att studien antingen genomförs på ett respektive flera studieobjekt. Vidare 

kan studien inta en holistiskt vetenskaplig inriktning, det vill säga att studien fokuserar 

på helheten och inte detaljer, eller innefattar mindre fall inom det större övergripande 

fallet. Då studien endast har genomförts på WPSMS klassas studien som en enkel 

fallstudie. Studien har inte inriktats på någon specifik process eller aktivitet inom 

lagerstyrningen utan syftet har varit att se till helheten och utveckla en 

lagerstyrningsmodell för att skapa förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan 

öka. Det leder till att studien inte har inkluderat mindre fall inom den enkla fallstudien, 

vilket innebär att den enkla fallstudien haft en holistisk vetenskaplig inriktning. 
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Figur 5: Olika typer av fallstudier (Yin 2012 s. 8, modifierad bild).  

 

2.5 Materialinsamling 

Detta avsnitt presenterar hur författarna till denna studie har genomfört 

materialinsamlingen i form av val av data, databaser och sökord, intervjutyp, 

respondenter, numerisk data samt hur de har hanterat källkritik. 

 

2.5.1 Val av data 

Studiens första forskningsfråga syftar till att utforma en teoretisk lagerstyrningsmodell 

för att skapa förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan öka, vilket innebär att 

ingen empirisk information har tillämpas för att besvara frågan. Denna teoretiska 

lagerstyrningsmodell har baserats på teoretisk information om kriterier som har en 

påverkan på lageromsättningshastigheten, teori om tillvägagångssättet vid en ABC-

klassificering samt teoretisk information om metoder för att bestämma orderkvantitet, 

beställningspunkt och säkerhetslager. Då detta är information som samlats in av andra 

forskare i annat syfte och därmed är information som författarna till denna uppsats inte 

har kunnat påverka klassas den teoretiska informationen som sekundärdata, som 

Jacobsen (2002) skriver om. Det leder till att det blir viktigt att säkerställa att 

sekundärdatan som används är relevant för den nya studien (Holme et al. 1997). 
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Studiens andra forskningsfråga syftade till att applicera den framtagna teoretiska 

lagerstyrningsmodellen på WPSMS:s aktuella artiklar. För att kunna applicera modellen 

på WPSMS har information om deras aktuella artiklar samlats in från deras intranät. Då 

denna information är något som författarna till denna uppsats inte kan påverka då 

företaget själv valt att följa det för intern vetskap och inte i avsikt för att utforma en 

lagerstyrning klassas informationen som sekundärdata. Detta med anledning av att 

sekundärdata är information som andra forskare har samlat in i annat syfte (Jacobsen 

2002). Författarna har även använt primärdata till studiens andra forskningsfråga då de 

genomfört intervjuer med relevant personal på WPSMS för att få en förståelse av hur 

lagerstyrningen ser ut i dagsläget. Primärdata är information som forskaren själv samlat 

in genom exempelvis observationer, intervjuer eller frågeformulär (Ghauri & Grønhaug 

2005).  

 

2.5.2 Databaser och sökord 

De databaser som använts för den teoretiska materialinsamlingen har varit OneSearch 

och Google Scholar. Vid sökning av vetenskapliga artiklar har enbart engelska sökord 

används men vid facklitteratursökning har både engelska och svenska sökord tillämpats 

för att inte utesluta den svenska litteraturen. För att avgränsa sökningen av facklitteratur 

och vetenskapliga artiklar användes även sökorden i kombination med varandra och inte 

bara enskilt. Då sökningen av vetenskapliga artiklar gav en stor mängd träffar 

granskades dess abstrakt och nyckelord för att kunna sortera ut vilka artiklar som var 

relevanta för studien. Nedan i Tabell 1 presenteras ett urval av de sökord som användes. 

 

 

Tabell 1: Urval av använda sökord (Egen illustration). 

 

Engelska sökord Svenska sökord

Inventory management Lagerstyrning

Slow moving inventory Lageromsättningshastighet

Stock turnover Lagerhållning

Inventory turnover Kapitalbindning

Intentory control system ABC-klassificering

Inventory control

Inventory

Slow-moving stock keeping units

ABC-classification
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2.5.3 Val av intervjutyp 

Till denna uppsats har kvalitativa intervjuer använts då författarna har intervjuat 

nyckelpersoner på företaget för att få en bild över hur de arbetar och styr sitt lager. 

Intervjuer är, enligt Yin (2014), en av de viktigaste formerna för materialinsamling vid 

fallstudier. Vid intervjuer ska forskaren försöka få fram respondentens förståelse för 

ämnet (Widerberg 2002). Ytterligare en anledning till att författarna har tillämpat 

kvalitativa intervjuer beror på att de varit tvungna att skapa sig en förståelse för 

WPSMS:s svårigheter gällande deras lagerstyrning, för att kunna applicera den 

framtagna teoretiska lagerstyrningsmodellen på WPSMS. 

 

Enligt Rubin och Rubin (1995) används kvalitativa intervjuer för att förstå vad andra 

tycker och tänker om deras omgivning. Det finns olika former av intervjuer vilka 

används vid olika tillfällen beroende på syftet med intervjun. Det empiriska materialet 

till denna uppsats har främst samlats in genom semi-strukturerade intervjuer vilka utgår 

från teman som intervjupersonen bestämt ska diskuteras men även kompletterande 

frågor till respondenten för att säkerställa att intervjupersonen ska få svar på det den 

efterfrågar (Rubin & Rubin 1995). De semi-strukturerade intervjuerna presenteras i 

Bilaga A. Den andra intervjuformen, ostrukturerade intervjuer, har också tillämpas, 

vilket endast utgår från teman eller ämnen som intervjupersonen vill beröra (Rubin & 

Rubin 1995). Den främsta anledningen till varför författarna genomförde intervjuer med 

mindre struktur var för att kontrollera om dem hade uppfattat information från 

respondenterna och de dokument som dem fått från WPSMS:s intranät korrekt. De 

ostrukturerade intervjuerna presenteras i Bilaga B. Det viktigaste med kvalitativa 

intervjuer är att möjligheterna för diskussion inte hindras och det blir därför viktigt att 

forskaren inte endast ställer frågar som kan svaras på genom enkla alternativ (Rubin & 

Rubin 1995). Då det kan vara svårt att hitta ett intervjudatum som passar för både 

intervjupersonen och respondenten har författarna till denna uppsats använt sig av e-

postintervjuer, vilka presenteras i Bilaga C, för att komplettera de andra intervjuerna. 

Intervjuer via mail möjliggör, enligt Ryen & Torhell (2004), för forskaren att följa upp 

frågor från en tidigare intervju som behöver kompletteras. Anledningen till att 

författarna använde e-postintervjuer var främst för att inte vänta med viktiga frågor till 

nästa besöksintervju hos WPSMS, men även för att spara tid om det endast var korta 

frågor vilka inte kräver ett besök hos företaget då det var ett långt geografiskt avstånd 

mellan företaget och författarna. Nackdelar som författarna till denna uppsats upplevde 
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med e-postintervjuer var att det krävdes många mail för kompletterande följdfrågor 

samt att det är svårare att uttrycka sig i skrift än i tal.  

 

Denna studie har genomförts med hjälp av aktuella ämnesintervjuer, vilket är ytterligare 

ett sätt att skilja på intervjuer förutom om de är strukturerade eller ostrukturerade 

(Rubin & Rubin 1995). Detta för att författarna har syftat till att förstå WPSMS:s 

lagerstyrning i dagsläget för att sedan kunnat applicera den framtagna teoretiska 

lagerstyrningsmodellen. Aktuella ämnesintervjuer används, enligt Rubin och Rubin 

(1995), när forskaren vill lära sig om hur något visst fungerar. 

 

2.5.4 Val av respondenter 

För att författarna till denna uppsats skulle hitta relevanta personer att intervjua 

användes snöbollsurval. Det innebar att författarna tog kontakt med en respondent som 

sedan hjälpte till att hitta andra personer som ansågs ha kunskaper för att också bli 

intervjuade (Gubrium & Holstein 2001). Inför de första intervjuerna kontaktade 

författarna sin handledare på WPSMS och frågade vilka personer som skulle vara 

relevanta att intervjua för att få en överblick över WPSMS:s arbetsprocess och hur de 

idag arbetar med lagerstyrning. Om någon av respondenterna hade svårigheter med att 

besvara en fråga frågade författarna vem de istället kunde kontakta för att få ett 

tydligare svar. För att säkerställa att respondenterna var relevanta att intervjua för denna 

studie startades varje intervju med att kontrollera respondenternas befattning samt vilka 

dess primära arbetsuppgifter var. Nedan i Tabell 2 sammanfattas de genomförda 

intervjuerna. Där presenteras vilket datum intervjun gjordes, med vem, hur samt vad 

intervjun handlade om. 
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Tabell 2: Genomförda intervjuer (Egen illustration).  

 

De genomförda intervjuerna bidrog med kunskap och förståelse om den nuvarande 

lagerstyrningen på WPSMS. Författarna var noggranna med att tiden för den bokade 

intervjun inte var för kort så att samtalet hade behövts avslutas för tidigt om 

respondenten var tvungen att avbryta då den hade andra uppgifter som väntade. Under 

intervjuerna förklarade respondenterna tydligt och satte av tillräckligt med tid för att 

hjälpa författarna till denna studie att ta del av den information de behövde. Då 

författarna intervjuade flera personer på WPSMS fick de en helhetsbild av hur 

svårigheterna upplevdes och vad de kunde bero på.  

 

2.5.5 Val av numerisk data 

För att kunna genomföra en ABC-klassificering av artiklarna vid applicering av den 

framtagna teoretiska lagerstyrningsmodellen har det varit relevant att tillämpa numerisk 

information från WPSMS:s intranät. När författarna till denna uppsats identifierade 

behov om viss numerisk information kontaktade de sin handledare på WPSMS som då 

Datum
Intervjupersonens 

befattning
Intervjutyp Ämne

2015-12-09 Global produktionschef
Ostrukturerad intervju 

Sandvik Svedala 
Introduktion

2016-01-21 Global produktionschef
Semi-strukturerad intervju 

Sandvik Svedala 
OSMI-artiklar, organisation

2016-02-01 Global produktionschef Mailintervju Kompletterande information

2016-02-24 Inköpare
Semi-strukturerad intervju 

Sandvik Svedala 

Beskrivning av befattning och 

dagslägets lagerhantering.

2016-02-24 Produktionsplanerare
Semi-strukturerad intervju 

Sandvik Svedala 

Beskrivning av befattning och 

dagslägets lagerhantering.

2016-02-24 Global produktionschef
Ostrukturerad intervju 

Sandvik Svedala 

Diskussion och insamling av 

kvantitativ data.

2016-02-25 Försäljningskoordinator A
Semi-strukturerad intervju 

Sandvik Svedala 

Beskrivning av befattning och 

dagslägets lagerhantering.

2016-02-25 Försäljningskoordinator B
Semi-strukturerad intervju 

Sandvik Svedala 

Beskrivning av befattning och 

dagslägets lagerhantering.

2016-02-25 Global produktionschef
Ostrukturerad intervju 

Sandvik Svedala 

Diskussion om forskningsfrågor 

och kompletterade information.

2016-03-23 Ekonomi
Semi-strukturerad intervju 

Sandvik Svedala
OSMI och kostnader

2016-03-23 Inköpare
Semi-strukturerad intervju 

Sandvik Svedala
Hur inköpen görs i dagsläget

2016-03-23 Global produktionschef
Ostrukturerad intervju 

Sandvik Svedala 

Diskussion och kompletterade 

information.

2016-04-07 Inköpare Mailintervju Ställkostnader

2016-04-27 Inköpare Mailintervju Lagervaror och efterfrågan
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försåg dem med informationen. Den numeriska datan som varit behövlig för denna 

studie har bland annat varit ledtiden för de olika artiklarna, den årliga förbrukningen för 

respektive artikel, artikelvärdet och lagervärdet. Då denna numeriska information 

ständigt förändras har författarna valt att utgå från information hämtat den 2016-02-24 

för att ha ett utgångsläge att arbeta från. Författarna är medvetna om att WPSMS kan 

öka eller minska antalet artikeltyper på lager i framtiden, men genom att skapa en 

klassificering kan WPSMS använda den när nya artikeltyper registreras och då veta hur 

de ska klassa de nya artikeltyperna. Vissa dokument från företaget har dock varit 

svårtolkade och för att undvika missförstånd har författarna kontrollerat att de förstått 

den numeriska informationen med sin handledare på WPSMS.  

 

2.5.6 Källkritik 

Det är viktigt att författarna till denna studie har varit källkritiska då mängden 

tillgänglig information är stor (Hjørland 2012). Författarna måste därför granska om 

informationskällan är tillförlitlig för dess syfte. Thurén (2013) beskriver att det finns 

fyra kriterier för källkritik, vilka är äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet.  

 

Äkthet innebär, enligt Thurén (2013), att informationskällan ska vara det den påstår sig 

vara. Äktheten för studiens teoretiska källor har säkerställts genom att inte endast förlita 

sig på en litteraturkälla, utan istället söka information från flera olika källor. Artiklar 

som har tillämpats har varit vetenskapliga och har granskats gällande att de har en 

fullständig referenslista. Intervjupersonernas äkthet till den empiriska 

materialinsamlingen har stärkts genom att författarna kontrollerat med sin handledare på 

företaget att de kontaktat personer inom verksamheten med lämplig befattning och 

kunskap. WPSMS:s intranät har även styrkt äktheten för det empiriska material som har 

samlats in om WPSMS då det innehåller relevant och aktuell data om företaget. 

 

Tidssamband berör tidsperioden från det att en händelse inträffade till när källan för 

händelsen skapades. Desto längre tidsaspekten är mellan dessa två ju mindre tillförlitlig 

är källan (Thurén 2013). Vid insamlingen av information för den teoretiska 

referensramen har hänsyn tagits till publiceringsdatum för att säkerställa att 

informationen är relevant och tillförlitlig. Vissa äldre källor har tillämpats men då för att 

det varit ursprungskällan och den därmed varit mer rättvisande att använda. 

Tidssambandet för källorna vid den empiriska materialinsamlingen är kort och därmed 
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är tillförlitligheten hög. Detta då de personer som har intervjuats är personer som är 

anställda på WPSMS idag och därmed möter den svårighet som studien har undersökt. 

Författarna har även varit noggranna med att snabbt efter intervjuerna sammanställa det 

insamlade materialet för att bekräfta att båda författarna uppfattat samma utifrån 

intervjuerna.  

 

Kriteriet oberoende innebär att källan inte ska vara ett referat eller en avskrift utan ska 

komma från den ursprungliga författaren (Thurén 2013). Källornas oberoende för 

studiens teoretiska referensram har säkerställts genom att källor från den ursprungliga 

författaren har används och inga källor som är referat har tillämpats. Den empiriska 

materialinsamlingen har genomförts genom intervjuer med nyckelpersoner, vilket 

styrker de empiriska källornas oberoendehet genom att intervjupersonerna har valts för 

att de besitter den kompetens som krävs för att få relevant material för studiens syfte.  

 

Tendensfrihet innebär, enligt Thurén (2013), att källan inte ska upplevas ge en felaktig 

bild av verkligheten till följd av ekonomiska, politiska eller personliga intressen. 

Tendensfriheten för källorna i den teoretiska referensramen har säkerställts genom att 

ett flertal källor används för att kontrollera att det som skrivs är korrekt. Vid misstanke 

om att en felaktig bild av verkligheten ges har källan uteslutits för att säkerhetsställa 

tendensfriheten för studiens källor. Medarbetarna på WPSMS är väl medvetna om 

svårigheten gällande deras långsamtgående och föråldrade produkter på lagret och vill 

lösa det, vilket har gjort att tendensfriheten för den empiriska materialinsamlingen är 

god.  

 

2.6 Tillvägagångssätt för analys 

Vid analys av fallstudier får forskaren, enligt Yin (2007), en viktig roll då det inte finns 

några konkreta regler för hur analysen ska gå till. Forskaren ska därför genom eget 

tänkande presentera den insamlade datan för att kunna göra tolkningar av denna. Det är 

viktigt att före datainsamlingen genomförs, veta hur analysen ska genomföras så att 

relevant data kan samlas in. Det vill säga att det är viktigt att veta vad målet är med 

studien och målet kan bland annat grunda sig i forskningsfrågor eller en 

litteraturgenomgång (Yin 2007). Denna uppsats forskningsfrågor är uppdelade i en 

teoretisk och en empirisk forskningsfråga, vilket leder till att varje forskningsfråga har 

analyserats separat. 
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Ett sätt att gå tillväga vid en kvalitativ analys är att vid studiens start utforma en 

deskriptiv ram för vad fallstudien ska inkludera. Detta innebär att denna ram är grunden 

för analysen (Yin 2007). I denna uppsats har studiens ram varit att en 

lagerstyrningsmodell kan innehålla moment som att genomföra en klassificering baserat 

på kriterier som påverkar studiens mål samt att den kan innehålla lagerstyrningsmetoder 

gällande orderkvantitet, beställningspunkt och säkerhetslager. Därför har den teoretiska 

forskningsfrågans analys delades in i tre delar, vilka var kriterium som påverkar 

lageromsättningshastigheten, tillvägagångssätt vid ABC-klassificering samt 

lagerstyrningsmetoder för bestämning av orderkvantitet, beställningspunkt och 

säkerhetslager. Dessa flätades sedan samman för att kunna sammanställa den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen. Analysen för kriterier som påverkar 

lageromsättningshastigheten utgick från en sammanställning av kriterier som kan 

användas vid en ABC-klassificering för att undersöka vilka av dessa som kunde kopplas 

till lageromsättningshastigheten. ABC-klassificeringens tillvägagångssätt analyserades 

utifrån en sammanställning av steg som olika författare presenterade. Utifrån denna 

sammanställning kunde författarna till denna studie sedan analysera kring vilka steg 

som var nödvändiga att inkludera vid genomförande av en fullständig enkel eller dubbel 

ABC-klassificering. I analysdelen för lagerstyrningsmetoderna jämförde studiens 

författare metoderna för att finna olika karaktärsdrag för att få en förståelse för när de är 

mest lämpliga att använda.  

 

Analysen för den empiriska forskningsfrågan baserades på den framtagna teoretiska 

lagerstyrningsmodellen, därmed genomfördes analysen även här utifrån de tre delarna 

kriterier, tillvägagångssätt och metoder. Analysen började med att välja vilka kriterier 

som var passande för WPSMS att basera artikelklassificeringen på. Sedan genomfördes 

artikelklassificeringen som låg till grund för att välja vilka lagerstyrningsmetoder som 

passade för de olika artikelklasserna. Analysen för artikelklassificeringen baserades på 

beräkningar i Excel utifrån information från WPSMS:s intranät om de valda kriterierna. 

Analysen för den empiriska forskningsfrågan avslutades med att val presenterades som 

passade för WPSMS utifrån den teoretiska lagerstyrningsmodellen. Tillvägagångssättet 

för uppsatsens analys illustreras nedan i Figur 6. 

 



  
 

22 

 

Figur 6: Tillvägagångssätt för uppsatsens analys (Egen illustration).  

 

2.7 Kvalitetsmått 

För att kunna bedöma fallstudiens kvalitet, måste författarna till denna studie ta hänsyn 

till fyra kvalitetsmått, vilka är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet (Yin 2007). 

 

Begreppsvaliditet innebär att de operationella begrepp som studien innefattar motsvarar 

de begrepp som de avser att motsvara (Jacobsen 2002). Studien har säkerställt 

begreppsvaliditeten genom att ständigt kontrolla att viktiga begrepp som fallföretaget 

belyser överensstämmer med litteraturen. Denna kontroll har varit viktig för att det 

empiriska materialet ska vara möjligt att analysera mot den teoretiska referensramen 

och därmed resultera i rättvisa resultat.  
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Den interna validiteten berör hur väl studiens resultat stämmer överens med 

verkligheten, det vill säga, dess interna giltighet (Jacobsen 2002). Enligt Merriam 

(1998) kan forskare tillämpa triangulering för att stärka den interna validiteten. 

Triangulering innebär att forskaren tillämpar ett flertal källor för materialinsamlingen, 

använder många forskare eller många metoder i syfte att styrka resultatet. För att 

säkerställa studiens interna validitet har både det teoretiska och empiriska materialet 

inhämtats från ett flertal källor. Den teoretiska informationen har inhämtats från både 

facklitteratur och vetenskapliga artiklar för att nå information av djupare karaktär. Den 

empiriska informationen har inhämtats via intervjuer med nyckelpersoner för att 

säkerställa att informationen är relevant och korrekt för studiens syfte.  

 

Den externa validiteten handlar om extern giltighet, det vill säga, studiens överförbarhet 

och därmed den grad som resultatet kan generaliseras (Jacobsen 2002). Ofta hävdas det 

att en fallstudie inte kan generaliseras då underlaget är för litet och endast gäller ett fall 

men en fallstudie kan generaliseras på ett analytiskt men inte statistiskt sätt. För att 

kunna generalisera en fallstudie analytiskt måste den utgå från befintlig teori som kan 

appliceras på fler studier än just den genomförda fallstudien (Yin 2012). För denna 

studie är det möjligt att generalisera den teoretiska lagerstyrningsmodellen gällande 

kriterier, tillvägagångsättet för ABC-klassificering och val av lagerstyrningsmetoder för 

företag som håller lager. Det finns dock en begränsning med lagerstyrningsmodellen då 

den har som mål att öka lageromsättningshastigheten, vilket leder till att kriterierna 

endast kan generaliseras till företag som har mål om ökad lageromsättningshastighet. 

Det vill säga att för de företag som önskar att öka lageromsättningshastigheten, är hela 

teoretiska lagerstyrningsmodellen fullt generaliserbar.  

 

Måttet reliabilitet handlar om tillförlitligheten för studiens tillvägagångssätt. Det 

innebär att studien ska kunna genomföras igen med samma tillvägagångssätt och nå 

samma resultat (Yin 2007). Studiens tillvägagångssätt har dokumenterats och 

presenterats tydligt för att möjliggöra att andra forskare kan anamma samma 

tillvägagångssätt vid liknande studier. Då studien bland annat syftat till att utforma en 

teoretisk lagerstyrningsmodell, vilken ska kunna appliceras på företag som håller lager 

och önskar att öka sin lageromsättningshastighet, anses denna modell kunna appliceras 

på andra företag än det valda fallföretaget. Dock kommer studiens empiriska resultat 

vara svårt att uppnå igen då studien är genomförd som en fallstudie på ett företag. Det 
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innebär att den empiriska informationen som är insamlad är specifik för fallföretaget 

och den tidpunkten. Om en studie skulle genomföras vid ett senare skede på samma 

företag kan företaget agera under andra förutsättningar och om studien skulle 

genomföras på ett annat företag har det företaget troligen också andra förutsättningar. 

Det vill säga att oavsett om den teoretiska lagerstyrningsmodellen appliceras på 

WPSMS igen eller på ett annat företag kan det vara svårt få resultatet att bli detsamma 

igen, på grund av att situationen hos ett företag ständigt förändras. 

 

Enligt Silverman (2010) finns det ytterligare en form av validitet, vilken benämns 

respondentvalidering. Det handlar om att förbättra resultaten genom att gå tillbaka till 

de studerade objekten och agera utifrån deras reaktioner. Denna form av validitet har 

styrkts genom att författarna kontinuerligt har återkopplat med handledaren på 

fallföretaget. Detta har medfört att eventuella misstolkningar av det empiriska materialet 

har kunnat elimineras vilket har bidragit till att studiens resultat uppnått hög 

respondentvaliditet.  

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

För denna forskning har det varit viktigt att författarna tagit hänsyn till etiska 

överväganden. Vid kvalitativa studier uppstår etiska dilemman oftast i koppling till 

insamling och spridning av data respektive resultat (Merriam 1998). Vid insamlandet av 

material till denna uppsats har författarna eftersträvat att följa Merriams (1998) riktlinjer 

om att författarna ska uppföra sig bra och hantera data på rätt sätt. Detta då författarna 

varit besökare hos studieobjektet WPSMS och att de under intervjuerna skulle samla in 

data utan att påverka respondenterna. Jacobsen (2002) nämner tre grundkrav som 

författarna ska uppfylla för att försöka undvika etiska dilemman, vilka är informerat 

samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt återgiven. Trots att det finns 

tydliga teoretiska riktlinjer för vad forskare måste tänka på gällande etiska dilemman, 

måste de agera efter situationen och det egna samvetet och istället se kraven som 

riktlinjer (Merriam 1998; Ghauri & Grønhaug 2005). Jacobsen (2002) skriver att 

forskare måste ta hänsyn till nyttoetiken vilket innebär att forskaren måste överväga hur 

långt det är möjligt att följa ovanstående krav utan att arbetet och kostnaderna blir större 

än nyttan.  
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Informerat samtycke innebär att respondenten frivilligt ställer upp i studien och blir 

informerad om vad deltagandet kan medföra samt vad syftet med studien är. Det är även 

viktigt att respondenten förstår denna information och dess innebörd (Jacobsen 2002). 

Respondenterna för denna studie har frivilligt deltagit i intervjuerna, då de har haft 

möjlighet att avböja från att delta om så önskats. Vid intervjuerna som genomförts till 

denna studie, har författarna tydligt förklarat studiens syfte för att säkerställa att 

respondenterna har förmedlat relevant information som har använts till studiens resultat. 

Det kan dock förekomma problem, enligt Ghauri och Grønhaug (2005), avseende hur 

mycket information forskaren ska förse respondenten med gällande studiens syfte. De 

menar att detta beror på att respondenten kan vinkla sina svar och inte beskriva den 

verkliga situationen om den är fullt medveten om studiens syfte. Då studien genomförts 

som en fallstudie, där utgångspunkten var att lösa en svårighet hos WPSMS, hoppas 

författarna på att respondenterna inte förvrider verkligheten då de vill finna en lösning 

till svårigheten de upplever på företaget.  

 

En intervju kan, beroende på hur frågorna ställs, leda till att respondenten kan uppleva 

att forskaren inkräktar eller stör integriteten (Merriam 1998) eller att forskarem inte tar 

hänsyn till att respondenten upplever informationen som privat och känslig (Jacobsen 

2002). För att undvika att författarna till denna studie inte stör den enskilda personens 

integritet, har de varit noggranna med att endast ställa frågor gällande WPSMS och dess 

svårighet. Frågorna har även vinklats utifrån hur den existerande problematiken 

påverkar den befattning de har på företaget och inte personen själv. Detta berör kravet 

om privatliv, vilket även anonymitet gör. Anonymitet innebär att det inte ska vara 

möjligt att koppla insamlad information från respondenter till den enskilda personen och 

uppgifter om denne (Jacobsen 2002). Fallföretaget fick möjligheten att vara anonyma 

för att inte bryta kravet om privatliv, men godkände att företagsnamnet nämndes i 

uppsatsen. Författarna har dock valt att inte använda respondenternas namn i uppsatsen, 

utan har istället redogjort för vilken befattning personen har. Anledningen till detta är 

för att befattningen har en större betydelse i uppsatsen då den ökar trovärdigheten för 

läsaren gällande att informationen är insamlad från relevanta personer. Vid fallstudier 

med intervjuer är det svårare att uppfylla anonymitetskraven jämfört med studier där 

enkäter använts (Merriam 1998). Detta beror främst på att materialinsamlingen baseras 

på ett fåtal respondenter (Jacobsen 2002). Målet blir då att uppnå konfidentialitet, vilket 

innebär att materialinsamlingen kan kopplas till en viss person men att privat 
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information om denne inte ska spridas (Jacobsen 2002). Ghauri och Grønhaug (2005) 

menar att om studien genomförs på en organisation och det råder oklarheter för hur 

forskaren ska hantera kraven för anonymitet eller konfidentialitet är det viktigt att 

diskutera detta med handledaren. För att säkerhetsställa att författarna till denna studie 

inte läcker ut någon konfidentiell information för det valda fallföretaget har författarna 

skrivit under ett sekretessavtal gällande att ingen konfidentiell information om företaget 

får spridas. Detta leder till att empirisk numerisk data som behövdes för att genomföra 

ABC-klassificeringen och utforma WPSMS:s lagerstyrning inte har kunnat presenteras i 

uppsatsen. Istället har denna information, i absoluta värden, legat som grund för att ta 

fram procentsatser för att kunna presentera datan. Utöver detta har löpande kontakt förts 

med företagshandledaren gällande vad som är godkänt att redovisa i uppsatsen.  

 

Krav på att bli korrekt återgiven innebär att data och resultat ska presenteras utan att 

förvridas, förfalskas eller ändras av forskaren (Jacobsen 2002; Ghauri & Grønhaug 

2005). För att undvika att författarna till denna studie har förfalskat eller förvridit det 

insamlade materialet har företagshandledaren fått ta del av materialet löpande under 

uppsatsens gång. Det är dock svårt för forskaren att presentera det fullständiga resultatet 

då analysen går ut på att lyfta fram det viktigaste från materialinsamlingen (Jacobsen 

2002). Det vill säga att etiska dilemman uppstår då forskaren är den som ska analysera 

det insamlade materialet och därför avgör vad som ska inkluderas i det slutliga resultatet 

(Merriam 1998). Författarna till denna studie har samlat in mer information än det som 

har analyserats. Anledningen till detta är för att författarna och läsarna ska få en 

helhetsbild av WPSMS och deras svårighet samt bakgrunden till denna. Dock har 

urvalet om vilket material som ska inkluderas i analysen inte varit en svårighet då den 

extra information som insamlats har varit viktig information som varit behövlig för att 

förstå svårigheten hos WPSMS. Detta leder till att endast empiri avseende WPSMS:s 

svårighet diskuteras i analysen. Etiska dilemman uppstår även, enligt Merriam (1998), 

när forskaren använder information för helt andra syften än vad respondenten och 

forskaren kommit överens om. Författarana till denna studie har varit noggranna med att 

endast använda det insamlade materialet till vad det avsett att användas till, det vill säga 

för utformningen av denna uppsats och dess syfte.  
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2.9 Metodsammanfattning 

Nedan i Tabell 3 presenteras en sammanfattande bild över de metodval som valts för 

denna studie. 

 

 

Tabell 3: Metodsammanfattning (Egen illustration). 

  

Vetenskapligt synsätt Positivistiskt med inslag av hermeneutik

Vetenskapligt angreppssätt Deduktivt

Kvalitativt tillvägagångssätt

Kvalitativ och kvantitativ data

Intensiv och djup struktur

Enkel fallstudie med holistisk 

vetenskaplig inriktning

Primär- och sekundärdata

Databaser och sökord

Semi-strukturerade intervjuer

Ostrukturerade intervjuer

Ämnesaktuella intervjuer

Snöbollsurval

Numerisk data

Källkritik

Begreppsvaliditet

Intern validitet

Extern validitet

Reliabilitet

Respondentvalidering

Nyttoetik

Krav på informerat samtycke

Krav på privatliv

Krav på att bli korrekt återgiven

Undersökningsdesign

Metodsammanfattning

Forskningsetiska överväganden 

Kvalitetsmått

Forskningsstrategi

Materialinsamling
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 Teoretisk referensram 3

Detta kapitel inleds med en beskrivning varför företag håller lager och information om 

olika lagertyper. Vidare presenteras information om lagerstyrning samt differentierad 

styrning och artikelklassificering. Slutligen ges information om olika 

lagerstyrningsmetoder för orderläggning och bestämning av säkerhetslager samt 

information om vad det finns för olika typer av modeller att utforma som hjälpmedel för 

att förenkla verkligheten. 

 

3.1 Anledning till lager 

Lager ses som en viktig tillgång och är nödvändigt för många företag för att bland annat 

kunna producera effektivt (Chiang & Wen-Kai 2002). Lagret skapas som ett resultat av 

in- och utflöden till och från företaget (Sürie & Wagner 2008) samt på grund av att det 

är svårt att synkronisera utbud och efterfrågan (Tersine 1994; Jonsson 2008). Då det är 

svårt för företaget att operera utan ett lager är det viktigt att de hanterar detta på bästa 

möjliga vis utifrån deras möjligheter och situation (Sürie & Wagner 2008). Det är 

viktigt att företag försöker hitta den optimala lagernivån för att inte samla på sig för 

mycket lager, men inte heller hamna i en situation där brist uppstår. Stora lager leder 

ofta till höga kostnader på grund av kapitalbindning, att lagerplatsen är stor eller att det 

krävs mycket hantering av lagret. För små lager leder vanligtvis till förlorad försäljning 

och missnöjda kunder (Mercado 2008).  

 

En av anledningarna till att företag håller lager är för att de ska kunna ta fördel av 

stordriftsfördelar. Genom att företagen köper in mer än vad de behöver för tillfälligt får 

de möjlighet till reducerade inköpspriser, produktionskostnader samt transportkostnader 

(Ballou 1987; Aschner 1990; Lambert & Stock 1993). Transportkostnaden minskar per 

enhet då en beställning av fler kvantiteter leder till transporter med högre fyllnadsgrad 

(Ballou 1987). Vidare skriver Ballou (1987), Aschner (1990), Lambert och Stock 

(1993) samt Mercado (2008) att lager existerar för att företag ska kunna möta 

variationer på marknaden, i efterfrågan samt ledtiden. Företag kan även hålla lager med 

mål om att öka kundservicen (Ballou 1987; Lambert & Stock 1993). Lager gör att 

tillgängligheten av produkter ökar samt att leveranstiden till kund minskar (Ballou 

1987). Aschner (1990), Ballou (1987) och Mercado (2008) presenterar ett syfte med 

lager, vilket är att kunna skydda sig mot ökade priser i framtiden. Lager är även viktigt 
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för att företag ska vara säkra på att de kan leverera till kund (Lambert & Stock 1993). 

En anledning till att lager skapas är på grund av att artiklarna måste transporteras från 

företaget till kund (Aschner 1990; Mercado 2008).  

 

3.2 Lagertyper 

Företag kan ha olika typer av lager som kan kategoriseras i sex olika grupper. Dessa är 

cykellager, lager på grund av stopp i flödet, frikopplingslager, lager på grund av 

förväntad efterfrågeökning, lager för produkter i arbete samt säkerhetslager. Denna 

klassificering av lagertyper har gjorts utifrån syftet med lagret och dess kontroll och 

hantering (Silver et al. 1998). Målet med denna klassificering är att få kontroll över 

lagret och veta varför det finns (Tersine 1994). Det är även möjligt att kategorisera 

lagret utifrån ett redovisningssyfte. Då klassas lagret utifrån om det är förråd, produkter 

i arbete eller färdiga varor. Förråd består av råmaterial och komponenter som inte börjat 

förädlas. Produkter i arbete har påbörjat förädlingen men inte färdigställts medan 

färdigvarulager består av färdigproducerade produkter (Olhager 2013). Det är viktigt att 

både hålla lager av färdiga varor men även råmaterial och komponenter så att 

produktionen inte stannar av (Müller 2011). 

 

Cykellagret uppstår då företag av någon anledning köper flera antal av en artikel vid ett 

tillfälle istället för att köpa styckvis efter behov. Detta kan bero på att företaget vill 

uppnå stordriftsfördelar, rabatter för exempelvis fraktkostnad och pris eller för att det 

finns en minsta orderkvantitet som företaget måste ta hänsyn till hos leverantören 

(Silver et al. 1998; Tersine 1994; Park & Klabjan 2014). För leverantören reduceras 

osäkerheten med en minsta orderkvantitet, medan den minsta orderkvantiteten begränsar 

flexibiliteten hos företag som ska beställa (Chow et al. 2012). I en produktion kan det 

uppstå situationer där flera artiklar måste produceras med hjälp av samma maskiner där 

kapaciteten är liten. Detta leder till att produktionen stannas av för vissa produkter och 

detta bildar lager på grund av stopp i flödet tills det att maskinerna blir lediga igen 

(Silver et al. 1998).  Frikopplingslager existerar i syfte av att minska beroendet mellan 

flera aktiviteter eller enheter och det möjliggör ett mer självständigt arbete. Detta 

reducerar behovet av att dessa två enheters arbete måste klaffa för att produktionen inte 

ska stanna av. Det innebär att lager skapas mellan två stationer (Silver et al. 1998; 

Tersine 1994).  
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Lager på grund av förväntad efterfrågeökning byggs upp då företaget är medvetna om 

att försäljningen under en period i framtiden kommer öka. Denna typ av lager kan 

uppstå på grund av att en produkt säljs olika mycket under olika säsonger (Silver et al. 

1998; Tersine 1994). Produkter som inte är helt färdigställda genom exempelvis 

sammansättning eller leverans till kund skapar lager för produkter i arbete. Lagret kan 

därför bildas mellan olika stationer i en produktion eller under en transport (Silver et al. 

1998; Tersine 1994). Lagret som bildas under transporterna kallas externt lager av 

produkter i arbete medan ett internt lager av produkter i arbete är artiklar som 

produceras, väntar på att få fortsätta produceras eller väntar på att förflyttas (Tersine 

1994). Säkerhetslager innebär att företag har mer kvantitet tillgänglig än vad som 

förväntas behövas för att kunna hantera osäkerheter i efterfrågan och produktionen 

(Jonsson 2008). Ett säkerhetslager ska täcka upp för oförutsedda förändringar under en 

kortare period. Storleken på säkerhetslagret bestäms utifrån hur väl företaget vill kunna 

svara på en ökning i efterfrågan hos kunderna och därmed kunna leverera direkt från 

lager (Silver et al. 1998; Tersine 1994). Ytterligare en anledning till att hålla 

säkerhetslager kan vara att leveranser från leverantörer kan bli försenade eller 

levererade i färre antal än vad som beställts (Jonsson 2008). Om företag beställer hem 

varor i förväg för att försäkra sig om att dessa ska finnas vid rätt tidpunkt leder detta till 

att lagret ökar på grund av att de arbetar med säkerhetstider. Oavsett om företaget 

arbetar med säkerhetstider eller med att öka antalet artiklar på lager, kommer 

säkerhetslagret öka (Jonsson 2008). 

 

Utöver dessa lagerkategoriseringar finns det andra lagertyper, exempelvis föråldrat 

lager, obsolescence stock. Detta är ett inaktivt lager där produkterna inte förväntas bli 

sålda eller konsumerade då ingen efterfrågan har registrerats under den senaste perioden 

(Jonsson 2008; Tersine 1994). Företag gör därför avskrivningar på detta lager (Gattorna 

& Walters 1996). En anledning till varför produkterna blivit föråldrade, kan vara att ett 

annat företag har presenterat en bättre version av produkten på marknaden för samma 

pris (Kilger 2008). Produkterna som inte säljs under en period kommer behöva kasseras 

på grund av att de blivit förstörda eller föråldrade och därmed inte efterfrågas längre. 

Företagen kan i vissa fall sälja dessa produkter till ett reducerat pris för att få bort de 

från lagret eller spara dem till nästkommande period med förhoppning av att de kommer 

säljas då (Tersine 1994). För att hantera det föråldrade lagret är det viktigt att 

datorsystemet som redovisar mängden tillgängliga varor inkluderar ett utgångsdatum för 
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de produkter som riskerar föråldring. Systemet måste sedan varna när en artikel närmar 

sig sitt utgångsdatum (Bragg 2004). Det är dock svårt att förutse ett slutdatum för vissa 

produkter som utsätts för att föråldras (Nahmias 2009). Ytterligare en lagertyp som 

liknar det föråldrade lagret, men som inte är lika extremt är det långsamtgående lagret, 

slow-moving inventory. Detta lager har en låg men fluktuerande efterfrågan, vilket gör 

att det är svårt att göra framtida prognostiseringar på denna typ av lager (Hahn & 

Leucht 2015; Balaji & Kumar 2013). Det krävs mycket arbete för att kunna kontrollera 

det föråldrade och långsamtgående lagret (Verma 2015). 

 

3.3 Lagerstyrning 

Syftet med lagerstyrning är i huvudsak att minska kostnaderna för att hålla lager och för 

att beställa till lagret men samtidigt bibehålla önskad kundservicenivå (Axsäter 2006; 

Dolgui & Pashkevich 2008a). Lagerstyrning är viktigt både vid produktion mot lager 

och vid produktion mot kundorder (Olhager 2013, Toomey 2000). Genom att kunna 

kontrollera och styra sitt lager är det möjligt för företaget att få bättre kontroll på 

materialflödet från leverantör till kund (Axsäter 2006). Genom att arbeta med 

lagerstyrning kan företag som håller lager öka effektiviteten i sin verksamhet (Özener et 

al. 2014). Det är viktigt att företag anpassar lagerstyrningen efter sina artiklar och 

lagersituation (Chiang & Wen-Kai 2002; Wallin et al. 2006). Inom lagerstyrning finns 

tre huvudfrågor som företag bör ta ställning till där den första berör orderkvantiteten, 

det vill säga hur mycket företaget ska beställa (Olhager 2013; Bushuev et al. 2015). 

Vidare är det viktigt att veta hur företaget ska hantera osäkerhet, det vill säga hur de ska 

arbeta med säkerhetslager (Olhager 2013). Den sista huvudfrågan behandlar 

beställningspunkten, det vill säga när beställningarna ska ske (Olhager 2013; Bushuev 

et al. 2015). Alla dessa tre huvudfrågor är kopplade till varandra, men den främsta 

kopplingen finns mellan orderkvantiteten och beställningspunkten. Det är viktigt att 

avgöra hur mycket samt när något ska beställas för att kunna minska kostnaderna men 

samtidigt bibehålla hög tillgänglighet till kund (Bushuev et al. 2015; Cheng et al. 2013; 

Toomey 2000). Dessa två kan anta antingen en fast eller varierande kvantitet respektive 

tid mellan beställningarna, men i praktiken är det vanligt att någon av dessa hålls fast 

för att uppnå struktur i styrningen (Olhager 2013; Oskarsson et al. 2013). I Figur 7 

illustreras att det finns fyra olika utfall beroende på om orderkvantiteten och 

beställningspunkten är fast eller varierande (Oskarsson et al. 2013).  
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Figur 7: Fyra utfall beroende på fast eller varierande orderkvantitet och 

beställningspunkt (Oskarsson et al. 2013 s. 224, modifierad bild).  

 

Det första utfallet innefattar fast orderkvantitet samt fast beställningspunkt. Det innebär 

att varje beställning görs med en fast mängd artiklar med samma tid mellan 

beställningarna. Detta tillvägagångssätt förutsätter att efterfrågan är både jämn och 

känd. Risken med att tillämpa detta tillvägagångssätt är att brist i lager eller 

kapitalbindning uppstår om det blir förändringar i efterfrågan. Det leder till att detta 

tillvägagångssätt inte är applicerbart i praktiken (Oskarsson et al. 2013). Vidare är nästa 

utfall fast orderkvantitet och varierande beställningspunkt. Det innebär att varje 

beställning läggs med en fast orderkvantitet men att tiden mellan beställningarna 

varierar. Vid detta tillvägagångssätt är det viktigt att kalkylera en passande fast 

orderkvantitet som kan tillämpas under en längre period. Detta utfall kan hantera vissa 

variationer i efterfrågan, men det kan dock uppstå viss problematik om det skulle uppstå 

stora variationer i efterfrågan (Oskarsson et al. 2013). Det tredje utfallet, varierande 

orderkvantitet samt fast beställningspunkt, innebär att tiden mellan beställningarna 

alltid är samma men mängden artiklar som beställs varierar för varje 

beställningstillfälle. Den varierande kvantiteten som beställs baseras på förbrukning, 

order från kund eller prognoser. Detta utfall kan även hantera mindre förändringar i 

efterfrågan (Oskarsson et al. 2013). Det sista utfallet innefattar varierande 

orderkvantitet och varierande beställningspunkt, vilket innebär att tiden mellan 

beställningarna och mängden artiklar som beställs varierar (Oskarsson et al. 2013).  

 

3.4 Differentierad styrning och artikelklassificering 

Det är vanligt förekommande att företag kontrollerar och styr olika artiklar på liknande 

sätt, men inom lagerstyrning är det viktigt att ha i åtanke att olika artiklar kan behöva 

kontrolleras och styras olika (Mercado 2008). Differentierad styrning handlar om att 

övergå från att styra olika artiklar på liknande sätt till att styra olika artiklar på olika sätt 

(Oskarsson et al. 2013; Axsäter 2006). Fördelen med att differentiera styrningen av 

lagret är att arbetsinsatsen fördelas bättre och ansträngningen läggs på företagets 

                    Beställningspunkt 

Orderkvantitet
Fast Varierande

Fast 1 2

Varierande 3 4
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viktigaste artiklar (Tersine 1994). Svårigheter kan dock uppstå när företag har ett utbud 

av flera tusentals artiklar då det kan bli svårt att hantera varje artikel var för sig. Det blir 

därför fördelaktigt att dela in artiklarna i olika grupper, vilka i sin tur kan styras på olika 

vis efter artiklarnas behov (Axsäter 2006; Chen 2012). Enligt Olhager (2013) 

genomförs därför artikelklassificering för att finna likheter och skillnader mellan artiklar 

för att i sin tur kunna separera eller gruppera artiklarna. Han skriver att syftet med 

klassificeringen är att kunna hantera artiklarna effektivt. Det blir därför viktigt för 

företaget att dela in och sortera artiklarna i olika grupper för att kunna uppnå de bästa 

förutsättningarna för en lyckad styrning (Oskarsson et al. 2013). 

 

Differentierad styrning innebär att styra artiklarna utifrån deras karaktärsdrag, 

exempelvis efterfrågan, ledtid och värde, det vill säga att styrningen ska ske på olika vis 

(Oskarsson et al. 2013). Det är viktigt att tydligt förklara syftet med klassificeringen för 

att kunna välja vad artikelklassificeringen ska baseras på (Olhager 2013). När företag 

delar in artiklarna i olika grupper utifrån karaktärsdragen, finns möjligheten att också 

gruppera artiklarna utifrån hur viktiga artiklarna är för företaget. Det vill säga att 

företaget kan göra en prioritering av artiklarna och därmed fördela de oftast begränsade 

resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt för att prioritera de viktigaste artiklarna 

(Oskarsson et al. 2013). Därför blir en tydlig fördel med differentierad styrning att fokus 

kan läggas på de viktigaste artiklarna, för att eventuellt inte riskera att dessa inte finns 

tillgängliga och därmed riskera förlorad försäljning (Jonsson 2008). Om företaget 

exempelvis väljer att styra efter lagrets värde måste de lägga mer resurser på att hantera 

de artiklar med ett högt lagervärde för att undvika hög kapitalbindning. De övriga 

artiklarna, de som kan klassas som mindre viktiga, kan därför lagras på grund av att 

deras lagervärde är lågt och därmed kräver de mindre resurser för hantering (Oskarsson 

et al. 2013).  

 

3.4.1 ABC-klassificering  

ABC-klassificering är en av de främsta metoderna för artikelklassificering av artiklar på 

lager (Ramanathan 2006; Flores & Whybark 1986) och handlar om att dela in artiklar i 

klasser där vanligt förekommande är tre klasser bestående av A-artiklar, B-artiklar och 

C-artiklar (Oskarsson et al. 2013). A-artiklarna klassas som de mest betydande 

artiklarna och är få till antalet. B- och C-artiklarna är fler till antalet men klassas som 

mindre betydande (Oskarsson et al. 2013; Ramanathan 2006). Det är dock viktigt att 
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tänka på att B- och C-artiklarna inte är oviktiga då de kan behövas i kombination med 

en A-artikel (Flores & Whybark 1986). Vid en ABC-klassificering är det vanligt 

förekommande att tillämpa 80:20-regeln (Wild 2004; Olhager 2013). 80:20-regeln 

uppfanns av Vilfredo Pareto (Flores & Whybark 1986) och den bygger på att 80 procent 

av exempelvis volymvärdet (Olhager 2013), lagervärdet (Wild 2004) eller 

försäljningsomsättningen (Gattorna & Walters 1996) kommer från 20 procent av 

artiklarna, detta visas i Figur 8 (Olhager 2013). Denna regel menar då även omvänt att 

20 procent av volymvärdet, lagervärdet eller försäljningsomsättningen står för 80 

procent av artiklarna. Hade alla artiklar haft samma värde hade linjen varit linjär från 

origo till punkten där 100 procent av artiklarna möter 100 procent av 

försäljningsomsättningen (Flores & Whybark 1986). Detta visas i Figur 9 nedan. 

 

 

Figur 8: 80:20-regeln (Storhagen 2011 s. 180, modifierad bild).  

 

 

Figur 9: Alla artiklar har samma värde och efterfrågan (Egen illustration 

med inspiration från Flores & Whybark 1986 s. 39). 
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Vid utformande av en ABC-klassificering skiljer dock litteraturen sig åt gällande 

andelen artiklar i respektive klassificeringsklass (Wild 2004; Bragg 2004; Axsäter 

2006). Wild (2004) skriver att 10 procent av artiklarna klassas som A-artiklar, 20 

procent av artiklarna klassas som B-artiklar och de resterande 70 procenten är C-

artiklar. Bragg (2004) fördelar 20 procent av artiklarna till klassificeringsgrupp A, 20 

procent av artiklarna till klassificeringsgrupp B och 60 procent av artiklarna till 

klassificeringsgrupp C. Axsäter (2006) menar att A-klassen innehåller 10 procent av 

artiklarna, B-klassen 30 procent av artiklarna och C-klassen har en andel på 60 procent 

av artiklarna. De artiklar som klassas som A-artiklar anses ofta som betydande och 

därför är det viktigt att dem övervakas mer frekvent (Mercado 2008). A-artilarna kan 

behöva övervakas dagligen medan, B- och C-artiklarna kan kontrolleras mer sällan 

(Lambert & Stock 1993). Utifrån försäljningsomsättningen kan en artikel vara klassad 

som en C-artikel på grund av den har ett lågt pris, vilket leder till att stora kvantiteter 

köps in och lagerhålls. Om artikeln däremot är C-klassad för att den har en låg 

efterfrågan men ett högre styckvärde, är det fördelaktigt att köpa in denna artikel 

styckvis (Tersine 1994). I vissa fall kan det förekomma ytterligare en grupp av artiklar, 

vilka kan kallas D-artiklar. Dessa artiklar saknar värde för de kriterier som 

klassificeringen ska baseras på och ska därför inte inkluderas i de övriga 

artikelklasserna (Wild 2004). 

 

ABC-klassificering av artiklar utifrån endast ett kriterium kallas enkel klassificering. 

Vid enkel klassificering genomförs klassificeringen av artiklar ofta utifrån volymvärdet 

(Oskarsson et al. 2013). Det viktigaste med ABC-klassificeringen är att kriteriet 

reflekterar vad som är viktigt för företaget (Flores & Whybark 1986). Den enkla 

klassificeringen har fått kritik då den endast tar hänsyn till ett kriterium vilket kan 

resultera i att en artikel som är klassad som en C-artikel utifrån det valda kriteriet 

egentligen borde hanteras och styras som en A-artikel utifrån ett annat kriterium. Detta 

har lett till att klassificering görs utifrån minst två kriterier (Oskarsson et al. 2013).  

 

3.4.2 Dubbel ABC-klassificering 

Då det inte alltid är tillräckligt att endast basera artikelklassificeringen på ett kriterium, 

kan ABC-klassificeringen genomföras med hänsyn till två kriterier. Detta beror främst 

på att en klassificering utifrån två kriterier bättre kan motsvara vad som är viktigt för 

företaget. Det kan dock fortfarande förekomma svårigheter avseende att välja de 
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kriterier som artikelklassificeringen ska baseras på om det finns många viktiga och 

avgörande kriterier för företaget (Flores & Whybark 1986). Det är viktigt att kriterierna 

som väljs är kopplade till syftet och målet som ska uppnås med klassificeringen 

(Mercado 2008). Till skillnad från den enkla artikelklassificeringen som klassificerar 

artiklarna i tre klasser, resulterar den dubbla ABC-klassificeringen i nio möjliga klasser. 

De nio klasserna som en artikel kan klassas i vid en artikelklassificering utifrån två 

kriterier visas i Figur 10 (Flores & Whybark 1986; Chen et al. 2008).  

 

 

Figur 10: Dubbel ABC-klassificering (Flores & Whybark 1986, s. 41 och 

Chen et al. 2008, s. 778, modifierad bild).  

 

Precis som vid enkel ABC-klassificering är det de artiklar med ett högt värde som ska 

prioriteras och därmed ska minst uppmärksamhet riktas mot produkterna med ett lågt 

värde (Tersine 1994). De nio klasserna som skapas vid en dubbel ABC-klassificering 

anses resultera i för många olika sätt att styra på. Det leder till att dessa klasser behöver 

grupperas ytterligare en gång för att få ett acceptabelt antal grupper att styra (Oskarsson 

et al. 2013). Flores och Whybark (1986) skriver om ett generellt sätt att gruppera de nio 

klasserna och det går ut på att alla artiklar ska placeras i någon av grupperna AA, BB 

eller CC. AB- och BA-artiklarna flyttas och ska styras som AA-artiklar. I gruppen BB-

artiklar ska även AC- och CA-artiklarna ingå för att förenkla styrningen. Slutligen ska 

artiklarna som klassats som BC och CB grupperas med CC-artiklarna. Detta leder till att 

det endast kommer finnas tre grupper som kräver olika styrning (Flores & Whybark 

1986). 

 

3.4.3 Kriterier vid ABC-klassificering 

Vid en ABC-klassificering är det viktigt att basera klassificeringen på kriterier som kan 

kopplas till syftet med klassificeringen (Mercado 2008). Nedan i Tabell 4 presenteras en 

sammanställning av möjliga kriterier som kan användas av företag vid en ABC-

klassificering. Dessa förklaras sedan mer utförligt efter Tabell 4. 

 

A B C

A AA AB AC

Kriterium 1 B BA BB BC

C CA CB CC

Kriterium 2
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Tabell 4: Sammanställning av kriterier för ABC-klassificering (Egen illustration) 

 

3.4.3.1 Efterfrågan och förbrukning 

Efterfrågan är kvantiteten av varor eller tjänster som en kund, under en given period 

utifrån ett pris, planerar att köpa. Kvantiteten som efterfrågas behöver dock inte vara 

samma kvantitet som sedan köps, det vill säga den faktiska förbrukningen. Det kan 

handla om att den efterfrågande kvantiteten kanske inte finns tillgänglig vilket leder till 

att förbrukningen blir mindre än efterfrågan. Efterfrågan uttrycks som mängd per 

tidenhet och den påverkas bland annat av priset (Parkin et al. 2012).    

 

3.4.3.2 Användningsområden  

Användningsområden är ett mått över hur många produktvarianter en komponent kan 

ingå i, det har därför ingen koppling till antalet produkter som produceras inom dessa 

områden. Om en komponent är en gemensam nämnare i flera olika produkter kan det 

vara nödvändigt att uppmärksamma denna (Flores & Whybark 1986). 

 

3.4.3.3 Hållbarhet  

En artikels värdeminskning kan kopplas med dess hållbarhet. Om ett företag har stora 

kvantiteter på lager som lagrats länge kan de bli inkuranta samt kan dess värde minska, 

vilket kan bero på artikelns hållbarhet (Mattsson & Jonsson 2003).  

                            Kriterier 
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Chen (2012) X X X

Chen et al. (2008) X X X X X X X

Flores &Whybark (1986) X X X X X X X X X

Gelders & Van Looy (1978) X X X X

Gupta et al. (2011) X X X X

Hadi-Vencheh (2010) X X X

Hadi-Vencheh & 

Mohamadghasemi (2011)
X X X X X

Hatefi et al. (2014) X X X X

Liu et al. (2015) X X X X X X X X X X

Mercado (2008) X X X X X X

Ramanathan (2006) X X X X

Sarmah & Moharana (2015) X X X X X

Tersine (1994) X X X

Wan Lung (2007) X X X

Yu (2011) X X X X
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3.4.3.4 Inkurans 

Med inkurans menas om artiklar är föråldrade (Flores & Whybark 1986). Företag kan 

mäta andelen föråldrat lager genom att dividera värdet för lagervaror med inkurans med 

det totala lagervärdet, vilket visas i Formel 1 nedan (Bragg 2004). Exempelvis kan 

föråldrade produkter bestå av tekniska produkter på grund av den teknologiska 

utvecklingen (Flores & Whybark 1986). Externt handlar det om att vissa externa parter 

vill ha denna information då inkuransen utgör en avgift av företagets vinst. Internt 

handlar det om att företag vill ha tillgång till denna information för att ha möjlighet att 

reducera det föråldrade lagret genom att exempelvis returnera till leverantörer eller 

genomföra försäljningskampanjer till kund (Bragg 2004).  

 

Andelen inkurans =
Värdet för lagervaror med inkurans

Totalt lagervärde
 

 

Formel 1: Andelen inkurans (Bragg 2004 s. 266). 

 

3.4.3.5 Kritisk 

Kriteriet kritisk representerar hur stort problem företaget möter om en vara inte finns 

tillgänglig på lager. För att kunna göra en ABC-klassificering utifrån hur kritisk en 

artikel är, mäts det om artikeln har hög, medium eller låg risk att vara kritisk (Flores & 

Whybark 1986). Kritiska varor är sådana som företaget inte kan arbeta utan, 

medelkritiska varor påverkar kvaliteten på arbetat om de inte finns tillgängliga hos 

företget men det går att arbeta utan dessa. Slutligen är varor med en låg chans att vara 

kritiska varor, sådana som inte påverkar arbetet om dessa saknas (Gupta et al. 2011). 

Det betyder att kritiska varor kan leda till höga kostnader om dessa inte finns på lager 

(Flores & Whybark 1986). 

 

3.4.3.6 Fysisk lagerbegränsning 

Fysisk lagerbegränsning innebär att lagret inte är tillräckligt stort och därför behöver 

vissa artiklar staplas ovanpå varandra, vilket medför att vissa artiklar skadas. Det leder 

till att lagret behöver utvidgas (Hadi-Vencheh och Mohamadghasemi 2011). 
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3.4.3.7 Lagerkostnader  

Inom lagerstyrning är det viktigt att identifiera de kostnader som är associerade med 

lagret. De grundläggande kostnaderna relaterade till lager är lagerhållningskostnad, 

bristkostnad, ordersärkostnad och inköpskostnad (Olhager 2013; Tersine 1994; Axsäter 

2006; Mercado). Lagerhållningskostnaden uppstår när företag väljer att hålla lager, det 

vill säga att desto större lager ett företag har desto högre lagerhållningskostnader får de 

(Mercado 2008). Lagerhållningskostnaden består bland annat av kostnaden för 

kapitalbindning, kostnader för hantering av lagret, lokalhyra, försäkringskostnader och 

kostnaden för inkuranta varor där kostnaden för kapitalbindning står för majoriteten av 

lagerhållningskostnaden (Olhager 2013; Tersine 1994; Axsäter 2006). Bristkostnader är 

svåra att konkretisera (Olhager 2013, Axsäter 2006) men kan sägas uppstå då det 

uppstår en brist, internt eller externt. En intern brist innebär att en order från en 

avdelning inom företaget inte har färdigställts och detta kan leda till försening i 

produktionen. En extern brist innebär att en kundorder inte färdigställts och detta kan 

innebära förlorad försäljning (Tersine 1994), försämrad goodwill (Olhager 2013) och 

missnöjda kunder (Mercado 2008).  

 

Vid inköp och produktion får ordersärkostnaden olika betydelse. Ordersärkostnaden vid 

inköp berör order- och dokumenthantering till en extern part och består av kostnader för 

bland annat analys av leverantörer, genomförande och uppföljning av ordrar. Vid 

produktion består ordersärkostnaden av interna kostnader för uppställning och 

omställning av maskiner (Olhager 2013; Tersine 1994; Mercado 2008). 

Ordersärkostnaden varierar vanligtvis efter antalet ordrar eller omställningar och inte 

med storleken på en order (Tersine 1994; Axsäter 2006). Tersine (1994) och Mercado 

(2008) presenterar inköpskostnaden som en viktig kostnad att beakta som en 

lagerkostnad. För färdiga varor är inköpspriset det pris företaget betalar till leverantören 

plus eventuella fraktkostnader, medan inköpspriset för artiklar som senare ska förädlas 

inkluderar fler kostnader. Vid produkter som ska förädlas i företaget benämns 

inköpskostnaden för produktionskostnad. I denna kostnad ska kostnad för direkt arbete, 

direkt material och övriga kostnader för att kunna producera inkluderas (Tersine 1994; 

Mercado 2008). 
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3.4.3.8 Ledtid 

Ledtiden förklaras enkelt som den tid det tar från att beställningen läggs till att 

leveransen mottages av beställaren (Olhager 2013; Oskarsson et al. 2013). Ledtiden kan, 

enligt Olhager (2013), definieras ur två perspektiv, vilka är mellan leverantör och 

producent samt mellan producent och kund. Mellan leverantör och producent handlar 

det om beställning och leverans av grundmaterial och andra delkomponenter, medan 

mellan producent och kund handlar det om beställning från kund och leverans av den 

slutliga produkten (Olhager 2013). Vid en djupare granskning av ledtiden går det, enligt 

Oskarsson et al. (2013), att utläsa att det finns flera ledtider på olika nivåer inom den 

enkelt förklarade ledtiden. Det handlar exempelvis om ledtiden för beställning av 

transport från leverantören tills att transporten är genomförd och ledtiden från att 

plockningen påbörjas tills dess att den är färdig (Oskarsson et al. 2013).  

 

Mätning av ledtider genomförs genom registrering av orderläggningens tidpunkt och 

leveransens tidpunkt. Ledtiden är ofta enkel att beräkna för företag då tidpunkten för 

beställning från leverantör och tidpunkten då materialet mottages vanligtvis registreras 

automatiskt. När ledtiden är beräknad kan företag jämföra den med leveranstiden som 

deras leverantörer utlovar för att få vetskap om hur väl de uppfyller den. Mindre interna 

processer, som exempelvis plocktiden, är dock inte lika vanligt att mäta kontinuerligt 

utan de kontrolleras vid behov (Oskarsson et al. 2013). 

 

3.4.3.9 Lageromsättningshastighet 

Kapital som binds på lager kan, enligt Jonsson (2008), antingen mätas internt inom 

företaget eller i jämförelse med andra företag. Det är inte fördelaktigt att endast använda 

kapitalbindningen som mått utan det behöver sättas i relation till 

försäljningsomsättningen vilket resulterar i mätning av lageromsättningshastigheten, 

vilket visas i Formel 2 nedan (Jonsson 2008; Olhager 2013). 

Lageromsättningshastigheten beskriver hur många gånger per år lagret omsätts, vilket 

syftar till antalet gånger som hela lagret ersätts av nya varor (Jonson 2008; Davis 2013). 

Företag kan mäta lageromsättningshastigheten för alla produkter på lagret genom ett 

medelvärde eller bryta ner nyckeltalet och mäta på artikelnivå (Mercado 2008). Det 

resulterar i att företag kan identifiera artiklar med hög respektive låg 

lageromsättningshastighet, det vill säga artiklar som omsätts flera gånger eller artiklar 

som är långsamtgående och därmed bidrar till höga kostnader och kapitalbindning 
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(Balaji & Kumar 2013). Beräkningen av lageromsättningshastigheten kan, enligt 

Olhager (2013), baseras på antingen kvantitet eller värde, men det är viktigt att både 

försäljningsomsättningen och lagret används i samma form och att inte den ena baseras 

på kvantitet och den andra på värde. Kvantitet är lämpligt att basera beräkningen på om 

syftet är att beräkna lageromsättningshastigheten för respektive artikel. Om syftet är att 

beräkna lageromsättningshastigheten för flera artiklar samtidigt krävs det att 

beräkningen baseras på värdet och inte kvantiteten (Olhager 2013).  

 

Lageromsättningshastighet =
Försäljningsomsättning (kvantitet eller värde)

Kapitalbindning (kvantitet eller värde)
 

 

Formel 2: Lageromsättningshastighet (Olhager 2013 s. 35, modifierad).  

 

Genom att beräkna lagrets omsättningshastighet kan genomloppstiden för varorna, det 

vill säga hur många dagar varorna ligger i lager, kalkyleras. Genomloppstiden 

kalkyleras genom att dividera ett med lageromsättningshastigheten och därefter 

multiplicera det med antalet dagar på ett år (Lumsden 2012). För produkter som ligger 

länge på lager, minskar det operativa kassaflödet (Jonek-Kowalska 2014). För att bryta 

ner måttet för lageromsättningshastigheten påverkas försäljningsomsättningen av 

försäljningspriset (Monczka et al. 2009; Kolias et al. 2011), samt en artikels årliga 

förbrukning (Monczka et al. 2009; Hsiao-Hui et al. 2015). Kapitalbindningen påverkas 

av inköpspriset (Olhager 2013). Lageromsättningshastigheten har även en koppling till 

inkuranta artiklar då de bidrar till minskad lageromsättningshastighet (Olhager 2013). 

Ledtiden och efterfrågan har även de en påverkan på kapitalbindningen då en variation i 

dessa kan innebära att företag behöver ett säkerhetslager som påverkar 

kapitalbindningen (Lambert & Stock 1993). 

 

Ett problem med lageromsättningshastigheten är att försäljningsomsättningen 

representerar hur stor denna varit under ett helt år, medan kapitalbindningen presenteras 

för en given tidpunkt. Detta kan lösas genom att räkna ett medelvärde av 

kapitalbindningen vid början av året och årets slut (Tersine 1994). Mercado (2008) och 

Davis (2013) belyser ytterligare ett problem gällande lageromsättningshastigheten, 

vilket är om det verkligen är ett bra mått för att mäta lagret. Detta på grund av att måttet 

mäter något som redan har hänt baserat på föregående periods försäljningsomsättning. 
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Mercado (2008) ifrågasätter om resultatet från måttet är meningsfullt när företaget är 

intresserade av vad som händer i framtiden. 

 

3.4.3.10 Pris 

Priset för en produkt kan ses ur två perspektiv. Antingen som det pris ett företag betalar 

till sin leverantör, det vill säga inköpspriset, eller det pris en kund betalar till företaget 

vid försäljning, det vill säga försäljningspriset. Försäljningspriset baseras på 

inköpspriset plus eventuella kostnader för material, tillverkning och arbete samt en 

marginal för att nå önskad vinst. Det är viktigt att priset är rättvisande utifrån vad 

produkten är värd och hur marknaden ser ut (Monczka et al. 2009). 

 

3.4.3.11 Utbytbarhet 

Utbytbarheten handlar om i vilken grad som en artikel är utbytbar. Om en vara är enkel 

att byta ut leder det till att flexibiliteten ökar för företaget och lagerstyrning förenklas då 

företaget inte blir beroende av en viss produkt (Flores & Whybark 1986).  

 

3.4.3.12 Volymvärde 

En artikels volymvärde baseras på dess årliga förbrukning multiplicerat med artikelns 

värde (Oskarsson et al. 2013; Olhager 2013). Artikelns värde kan enkelt räknas genom 

att det består av artikelns pris eller att värdet består av priset plus en procent (Jonsson & 

Mattsson 2011). Vid en artikelklassificering sätts volymvärdet i förhållande till antalet 

artiklar för att få information om hur många procent av artiklarna som står för ett visst 

volymvärde (Flores & Whybark 1986). 

 

3.4.4 Tillvägagångssätt vid ABC-klassificering 

I litteraturen presenteras hur företag kan gå tillväga för att genomföra en ABC-

klassificering. Tabell 5 nedan visar en sammanställning av olika författares 

tillvägagångssätt vid utformandet av en ABC-klassificering. 
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Tabell 5: Sammanställning av tillvägagångssätt för ABC-klassificering (Egen 

illustration). 

 

Att välja kriterium är det första steget för att kunna genomföra en ABC-klassificering, 

vilket pointeras av alla författare i Tabell 5 ovan. Det är viktigt att välja ett eller två 

kriterier som passar med syftet och målet företaget har med klassificeringen (Mercado 

2008). Det som avgör om ett eller två kriterier ska väljas beror på om företaget vill 

genomföra en enkel eller en dubbel ABC-klassificering. Efter att kriterier valts ska data 

om dessa presenteras eller beräknas vilket ska ligga till grund för klassificeringen. Har 

företaget valt ett kriterium vilket de inte har data på måste de i sådana fall räkna fram 

detta med hjälp av datan de har, exempel på detta kan vara volymvärdet. Detta är steg, 

vilka pointeras av majoriteten av författarna i Tabell 5 ovan, som genomförs en gång 

oavsett om företaget har valt att göra en enkel eller dubbel ABC-klassificering.  

 

De kommande stegen, vilka presenteras i Tabell 5 ovan, görs en gång för varje 

kriterium. Det innebär att företag som önskar att göra en enkel ABC-klassificering 

endast genomför stegen en gång, medan företag som vill göra en dubbel ABC-

klassificering måste genomföra stegen två gånger, det vill säga en gång för varje 

kriterium. Då artikelklassificeringen bygger på att finna de artiklar som ska prioriteras 
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Arnold et al. (2008) X X X X X X X X

Bowersox et al. (2007) X X X X X X X

Chen et al. (2008) X X X X X

Flores & Whybark (1986) X X X X X X

Gupta et al. (2011) X X X X X X

Hill (2005) X X X X X X X X

Jonsson & Mattsson (2011) X X X X X X X X X

Lysons & Farrington (2006) X X X X X X X X

Mercado (2008) X X X X X X X

Olhager (2013) X X X X X X X

Oskarsson et al. (2013) X X X X X X X X X X

Storhagen (2011) X X X X X X

Tersine (1994) X X X X X X X

Waters (2003) X X X X X X X X

Wild (2004) X X X X X X X
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ska artiklarna sorteras avtagande utifrån värdet på det valda kriteriet, detta för att kunna 

urskilja vilka artiklar som är viktigast för företaget. I vissa fall presenteras det 

ackumulerade värdet för det valda kriteriet utifrån det tidigare steget. För att sedan få 

kunskap om den enskilda artikelns värde i förhållande till det totala värdet för alla 

artiklar, presenteras artiklarnas procentuella värde utifrån det valda kriteriet. Då 

artikelklassificeringen bygger på 80:20-regeln ska sedan de enskilda procentuella 

värdena ackumuleras för att det ska bli möjligt att avläsa var brytningen finns för att 

cirka 80 procent av värdet ska representeras av ungefär 20 procent av artiklarna. Då 

företag har olika många artiklar kan det vara bra att presentera hur står procentuell andel 

varje artikel står för i förhållande till den totala mängden artiklar. Detta kan sedan 

presenteras i ett ackumulerat värde för att kunna avgöra var gränserna går för de olika 

klasserna då ungefär 20 procent av artiklarna ska stå för drygt 80 procent av värdet. För 

att sedan kunna klassa artiklarna utifrån om de är en A-, B- eller C-artikel måste 

företaget utifrån de tidigare stegen fastställa vilka gränsvärden de väljer att använda för 

de olika klasserna. Hade företaget valt att endast genomföra en enkel ABC-

klassificering hade de efter detta steg varit färdiga, men för de företag som valt att 

genomföra en dubbel ABC-klassificering följer ytterligare två steg.  

 

Efter det att företaget genomfört en klassificering utifrån vardera valda kriterium ska de 

två enkla klassificeringsresultaten presenteras bredvid varandra för att det ska bli enkelt 

att avläsa kombinationen av vilken klass artikeln ska placeras i. Sedan kan datan 

sorteras efter artikelnamn för att det ska vara lättare för företaget hitta information om 

vilken klass artikeln inkluderas i (Flores & Whybark 1986). Slutligen ska en matris 

sammanställas, enligt några av författarna i Tabell 5 ovan, vilken visar artiklarna i 

respektive grupp av de nio möjliga för en dubbel ABC-klassificering. 

 

3.5 Lagerstyrningsmetoder 

I litteraturen presenteras olika lagerstyrningsmetoder vilka ska hjälpa företag att 

bestämma lämplig orderkvantitet, beställningspunkt samt säkerhetslager (Olhager 2013; 

Jonsson 2008; Jonsson & Mattson 2011; Tersine 1994; Axsäter 2006). Nedan kommer 

ett urval av dessa att presenteras. 
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3.5.1 Orderläggning 

Orderläggning inkluderar orderkvantitet, vilket syftar till hur mycket företag ska 

beställa (Olhager 2013), samt beställningspunkt, vilken syftar till när företag ska 

beställa (Olhager 2013; Sherbrooke 2004). Nedan kommer metoderna ekonomisk 

orderkvantitet, uppskattad orderkvantitet, lot-for-lot, Wagner och Whitin algoritmen, 

Silver-Meal algoritmen, Newsboy-modellen, beställningspunktssystemet, 

periodbeställningssystemet samt täcktidsplanering presenteras.   

 

3.5.1.1 Ekonomisk orderkvantitet 

För att bestämma orderkvantiteten kan metoden ekonomisk orderkvantitet användas 

vilken presenterades av Ford W. Harris år 1913 (Olhager 2013). Formeln för ekonomisk 

orderkvantitet visas nedan i Formel 3. Det är en enkel metod, även kallad Wilson-

formeln (Jonsson 2008), som beräknar den optimala ekonomiska orderkvantiteten 

baserat på efterfrågan, lagerhållningskostnaden samt ordersärkostnaden (Harris 1990; 

Lumsden 2012). Denna modell är fortfarande praktiskt användbar och utgår från ett 

antal villkor (Olhager 2013). Vid beräkningen är efterfrågan och 

lagerhållningskostnaden kända och konstanta. Beräkning av lagerhållningskostnaden 

baseras på räntan för lagerhållning multiplicerat med värdet på artikeln. 

Ordersärkostnaden är känd samt oberoende av mängden som ska beställas. Ytterligare 

ett villkor är att varje beställning sker med full orderkvantitet, det vill säga med en 

given kvantitet (Olhager 2013).   

 

Q ∗ =  √
(2 ∗ K ∗ D)

H
 

Q* = Optimala orderkvantiteten 

K = Ordersärkostnaden 

D = Efterfrågan per tidsenhet 

H = Lagerhållningskostnaden = r * V = Lagerhållningsräntan * Artikelns värde 
 

Formel 3: Optimal orderkvantitet (Olhager 2013 s. 288). 

 

3.5.1.2 Uppskattad orderkvantitet 

Uppskattad orderkvantitet är en manuell metod baserad på erfarenheter, vilken handlar 

om att uppskatta en lämplig kvantitet att beställa eller tillverka (Jonsson & Mattsson 

2011). Uppskattningen baseras på exempelvis årlig förbrukning, risk för föråldrande 
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och pris (Jonsson 2008). Denna metod är dock arbetskrävande då den bygger på 

manuella uppdateringar (Mattsson 2008).  

 

3.5.1.3 Lot-for-lot  

Enligt Tersine (1994) är lot-for-lot den enklaste metoden att tillämpa vid bestämmande 

av lämplig orderkvantitet. Anledningen är att den bygger på att beställa när efterfrågan 

uppstår (Jonsson 2008), det vill säga att orderkvantiteten består av behovskvantiteten. 

Det resulterar i att för varje period beställs rätt kvantitet av artiklar och därmed lagras 

inga artiklar från föregående period (Jonsson & Mattsson 2011). I slutet av varje period 

är målet att lagret ska vara tomt och därmed upplevs inga lagerhållningskostnader 

(Tersine 1994). Genom att använda lot-for-lot beställs flera olika orderstorlekar vid 

olika tillfällen och därmed tas ingen hänsyn till ordersärkostnaderna (Tersine 1994). 

Denna metod används därför främst för materialflöden som baseras på en kundorder 

samt för dyra produkter (Jonsson 2008).  

 

3.5.1.4 Wagner och Whitin algoritmen 

Wagner och Whitin algoritmen utvecklades av Wagner och Whitin år 1958 (Axsäter 

2006) och handlar om att bestämma den optimala orderkvantiteten under 

förutsättningarna att efterfrågan är känd men varierande mellan olika perioder (Olhager 

2013). Det handlar, enligt Olhager (2013), om att undvika att lagerhålla en periods 

produkter under för lång tid, det vill säga att lagerhållningskostnaderna blir högre än 

kostnaderna för att placera en ny order. För denna metod är det inte lämpligt att tillämpa 

både lageruttag och orderläggning samtidigt, då det skapar kostnader utifrån två 

aspekter. Därför bör företag antingen plocka vad som behövs från lager och om inte 

tillräcklig kvantitet finns tillgänglig ska en order läggas på hela kvantiteten som behövs. 

Efterfrågan för en period uppfylls därför antingen genom uttag från lager eller genom 

orderläggning för den totala kvantiteten. För att bestämma hur mycket som ska beställas 

måste lagerhållningskostnaden per period beräknas, detta visas i Formel 4 nedan. När 

denna sedan jämförs med ordersärkostnaden, för att se vilken som är störst, får företag 

vetskap om för hur många perioder de ska beställa för per gång. Kvantiteten som sedan 

ska beställas för perioderna kalkyleras genom att addera den kända efterfrågan för de 

perioderna. Då metoden är beräkningskrävande används dock Wagner och Whitin 

algoritmen sällan i praktiken (Olhager 2013).  
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Lagerhållningskostnader för T perioders behov = D ∗ L ∗ T 

 

D = Efterfrågan 

L = Lagerhållningskostnaden per enhet och period 

T = Antalet perioder   
 

Formel 4: Wagner och Whitin algoritmen (Olhager 2013 s. 320). 

 

3.5.1.5 Silver-Meal algoritmen 

Silver-Meal algoritmen används för att beräkna hur mycket som ska beställas (Olhager 

2013) och är i praktiken vanligare att tillämpa än Wagner och Whitin algoritmen när 

kravet är att efterfrågan är känd men varierande mellan perioderna (Axsäter 2006). 

Anledningen till detta är för att Silver-Meal algoritmen är snabbare och enklare att 

använda (Olhager 2013). Silver-Meal algoritmen är, enligt Olhager (2013), en heuristisk 

metod som inte syftar till att nå den optimala lösningen utan en acceptabel lösning som 

bidrar till att lösa planeringsproblemet. De kostnadsaspekter som metoden inkluderar är 

ordersärkostnad och lagerhållningskostnad (Tersine 1994), vilket visas nedan i Formel 

5. Det handlar om att beräkna för hur många perioder som ett företag kan beställa utan 

att den genomsnittliga kostnaden per period överstiger den genomsnittliga kostnaden för 

om beställningen hade gjort för föregående period. Utifrån denna beräkning adderas 

sedan periodernas efterfrågan för att bestämma orderkvantiteten som ska beställas 

(Olhager 2013).  
 

C(T) =  
(K + Lagerhållningskostnader för T periods behov)

T
 

C(T) = Kostnaden per period 

K = Ordersärkostnad 

T = Antalet perioder 
 

Formel 5: Silver-Meal algoritmen (Olhager 2013 s. 322). 

 

3.5.1.6 Newsboy-modellen 

Newsboy-modellen är användbar när företag ska bestämma hur mycket de ska köpa in 

och de har en varierande efterfrågan att ta hänsyn till (Nahmias 2009). Företaget måste 

dock veta medelvärdet på efterfrågan och dess standardavvikelse (Axsäter 2006). 

Modellen har som mål att minska de kvarvarande kostnaderna vid periodens slut. 

Modellen är användbar för produkter som ska köpas in och sedan säljas under samma 
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period eller för produkter som köps in under en period men fortsätter lagras till 

nästkommande period med förhoppning att säljas då. Modellen ska förutom att beräkna 

orderkvantiteten som ska beställas, även göra en avvägning av vad som kostar mest för 

företag, ha för mycket lager som leder till kapitalbindning eller förlora försäljning på 

grund av ett för litet lager (Nahmias 2009). Företaget måste därför veta vad de får för 

kostnader av att ha kvar produkter på lager eller av att ha brist av produkter då 

efterfrågan blev större än vad de förväntade sig. Kostnaden för överlager består av 

inköpspriset och kostnaden för underlager kan beräknas genom att subtrahera 

försäljningspriset med inköpspriset. För att få fram hela periodens kostnad multipliceras 

överkostnaden eller underkostnaden med antalet som finns kvar på lager eller saknades. 

För att avgöra hur mycket som ska köpas in för varje period används Formel 6 nedan 

(Axsäter 2006).  

(S
μ)⁄

σ
=  

cu

(co + cu)
 

S = Kvantitet att beställa 

μ = Medelvärdet av efterfrågan 

ơ = Efterfrågans standardavvikelse 

cu = Underkostnad, exempel kostnaden per enhet för otillfredsställd periodefterfrågan 

co = Överkostnad, exempel kostnaden per enhet för ett kvarvarande lager vid periodens 

slut 
 

Formel 6: Newsboy-modellen (Axsäter 2006 s. 116). 

 

3.5.1.7 Beställningspunktssystem 

Beställningspunkten syftar till när en beställning ska läggas och detta är beroende på 

lagernivån (Lumsden 2012; Jonsson & Mattsson 2011). När lagernivån når eller 

underskrider en förutbestämd minsta accepterad nivå, inträffar beställningspunkten. 

Beställningspunktssystemet håller kvantiteten fast och tiden mellan beställningarna 

varierande. Beställningspunkten baseras på säkerhetslager, efterfrågan per period samt 

ledtiden i antal perioder (Olhager 2013), vilket visas i Formel 7 nedan. Företag kan 

jämföra lagersaldot med beställningspunkten på två olika vis, antingen kontinuerligt 

vilket innebär att jämförelse sker varje gång en transaktion har genomförts och lagret 

har minskat (Mattsson 1999). Den andra metodiken gör jämförelser vid givna intervall, 

vilket innebär att jämförelser görs vid bestämda tidpunkter, exempelvis dagligen eller 

veckovis (Mattsson 2012). 
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BP = SS + D ∗ L 

BP = Beställningspunkt 

SS = Säkerhetslager 

D = Efterfrågan per period 

L = Ledtiden i antal perioder 
 

Formel 7: Beställningspunkt (Olhager 2013 s. 301). 

 

3.5.1.8 Periodbeställningssystem 

Periodbeställningssystem innebär att beställningar baseras på en regelbunden 

granskning av lagernivån, för varje period. Denna regelbundna granskning leder sedan 

till beställningar, vilka görs upp till en viss nivå som benämns återfyllnadsnivå 

(Lumsden 2012). Återfyllnadsnivån baseras på den totala summan av efterfrågan under 

ledtiden, granskningsintervallens efterfrågan samt säkerhetslagret (Olhager 2013). 

Kvantiteten som ska beställas kalkyleras genom att subtrahera återfyllnadsnivån med 

den aktuella lagernivån (Lumsden 2012). Periodbeställningssystemet låter tiden mellan 

beställningarna vara fast och kvantiteten vara varierande (Olhager 2013; Babai et al. 

2009). Granskningsintervallets längd kan beräknas genom att översätta den ekonomiska 

orderkvantiteten till tid, detta kan göras för alla produkter gemensamt eller brytas ner 

för respektive produkt. Då den genomsnittliga orderkvantiteten motsvarar den 

förväntade efterfrågan kan granskningsintervallet kalkyleras enligt Formel 8 nedan 

(Olhager 2013): 

I =
EOQ

D̅
 

I = Granskningsintervallet  

EOQ = Ekonomisk orderkvantitet 

�̅� = Medelefterfrågan 
 

Formel 8: Granskningsintervallet (Olhager 2013 s. 305). 

 

3.5.1.9 Täcktidsplanering 

Täcktidsplanering är ett alternativt sätt att uttrycka behovstäckningen. I 

beställningspunktssystem uttrycks behovstäckningen i kvantitet medan 

täcktidsplanering uttrycker behovstäckningen i tid. Täcktid syftar till den tid, det vill 

säga hur länge, som samtliga varor på lagret antas räcka. För att beräkna täcktiden 
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divideras det tillgängliga lagret, det vill säga det som finns på lagret samt inplanerade 

inleveranser, med periodens förväntade efterfrågan, vilket visas nedan i Formel 9. Vid 

täcktidsplanering finns det en beslutsregel som handlar om att när täcktiden är kortare 

än tiden för återanskaffning och säkerhetstiden bör en order läggas (Jonsson & Mattsson 

2011).  

Täcktid =  
Tillgängligt lager 

Periodens förväntade efterfrågan
 

 

Formel 9: Täcktid (Jonsson & Mattsson 2011 s. 309). 

 

3.5.2 Säkerhetslager 

Beräkning av säkerhetslager handlar om gardering mot osäkerhet gällande bland annat 

efterfrågan, transporter och prognoser (Jonsson 2008; Müller 2011; Toomey 2000) och 

det finns två olika metoder att tillämpa vid garderingen, vilka är kvantitetsgardering och 

tidsgardering (Jonsson & Mattsson 2011). Kvantitetsgardering handlar om att företag 

försäkrar sig om att ha kvantiteter som är större än det som efterfrågas, vilket benämns 

som säkerhetslager. Tidsgardering handlar om att ordrar beställs tidigare än den 

förväntade tiden för efterfrågan, vilket benämns som säkerhetstid. Oavsett om företag 

tillämpar kvantitetsgardering eller tidsgardering uppstår ett ökat lager (Jonsson & 

Mattsson 2011). Nedan kommer fyra metoder för att bestämma säkerhetslagret att 

presenteras, vilka är manuellt bedömt säkerhetslager, säkerhetslager som procent av 

ledtidsförbrukningen, säkerhetslager baserat på servicenivå samt säkerhetslager uttryckt 

som tid.  

 

3.5.2.1 Manuellt bedömt säkerhetslager eller säkerhetstid 

Att beräkna säkerhetslager och säkerhetstider på manuella beräkningar är en enkel 

metod som bygger på uppskattningar som är baserade på erfarenheter om bland annat 

lagerkostnader, kapitalbindning, lagerbrist samt försenade leveranser. Då det är en 

manuell metod krävs det även manuella uppdateringar av säkerhetslagret och 

säkerhetstiderna i företagens affärssystem. Denna metod är därför arbetsam att 

uppdatera och förändra så att den stämmer överens med förändringarna i exempelvis 

efterfrågan (Jonsson & Mattsson 2011).  
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3.5.2.2 Säkerhetslager som procent av ledtidsförbrukningen 

Säkerhetslager som en procent av ledtidsförbrukningen är en simplifierad metod för att 

kalkylera säkerhetslagret baserat på ledtidsefterfrågan, vilket visas i Formel 10 nedan. 

Det leder till att nivån av säkerhetslager kan förändras i förhållande till förändringar i 

ledtid och efterfrågan.  Dock finns en problematik då metoden inte tar hänsyn till hur 

stora efterfrågevariationerna är för respektive artikel, vilket leder till att olika artiklar 

kan ha samma medelefterfrågan men efterfrågevariationen kan variera mellan artiklarna. 

Denna beräkning av säkerhetslager kan även brytas ner på artikelgruppsnivå genom att 

tilldela olika procentsatser till olika artikelgrupper, vilket leder till differentierad 

beräkning av säkerhetslagernivån (Jonsson & Mattson 2011). 

 

Säkerhetslager = Ledtidsefterfrågan ∗ Vald procentsats 

 

Formel 10: Säkerhetslager som procent av ledtidsförbrukning (Jonsson & Mattsson 

2011 s. 326). 

 

3.5.2.3 Säkerhetslager baserat på servicenivå 

Att beräkna säkerhetslager baserat på servicenivå beskrivs som den mest lämpliga 

metoden och inkluderar även artikelns efterfrågevariationer (Jonsson & Mattsson 2011). 

Vid beräkning av säkerhetslager baserat på servicenivå går det att skilja på två olika 

servicenivåbegrepp, vilka benämns SERV1 och SERV2. SERV1 handlar om 

möjligheten att under en ordercykel kunna leverera direkt från lager medan SERV2 

handlar om hur stor andel av efterfrågan som kan tillgodoses direkt från lagret (Olhager 

2013). Metoden tar även hänsyn till storleken av säkerhetslager som varje artikel bör 

hålla då olika artikelgruppers säkerhetslager kan beräknas genom olika servicenivåer 

(Jonsson & Mattsson 2011). Servicenivån kan kalkyleras genom att ett subtraheras med 

den procentuella sannolikheten för brist. Utifrån denna procentsats görs en sökning i 

normalfördelningstabellen, vilken kan ses i Bilaga D, för att finna en säkerhetsfaktor. 

Kostnaderna som är associerade med servicenivån ökar inte proportionellt, vilket 

innebär att en ökning av en lägre servicenivå inte ger lika stora procentuella ökade 

kostnader som en ökning av servicenivå på en högre nivå (Lumsden 2012). Vid 

beräkning av säkerhetslager baserat på servicenivå kan Formel 11 nedan tillämpas. 
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SL = k ∗  Ơ 

SL = Säkerhetslager 

k = Säkerhetsfaktorn kalkylerad från önskad servicenivå 

Ơ = Efterfrågans standardavvikelse under ledtiden, det vill säga ett mått på hur mycket 

efterfrågan varierar under den tid det tar att återfylla lagret. 
 

Formel 11: Säkerhetslager baserat på servicenivå (Jonsson & Mattson 2011 s. 327). 

 

3.5.2.4 Säkerhetslager uttryckt som tid 

Säkerhetslager kan även beskrivas i form av tid, vilket avser täcktiden i exempelvis 

dagar eller veckor. Detta sätt att uttrycka säkerhetslager är inte det samma som 

säkerhetstid utan endast en annan form att beskriva säkerhetslager. Säkerhetslager i tid 

kalkyleras genom att säkerhetslagerkvantiteten divideras med medelefterfrågan för varje 

period, detta visas i Formel 12 nedan. Denna metod är fördelaktig då den tar hänsyn till 

efterfrågeförändringar men dock tar den inte hänsyn till efterfrågevariationer. 

Skillnaden mellan efterfrågeförändringar och efterfrågevariationer är att förändringar 

avser om efterfrågan skulle öka eller minska mellan perioder och variationen avser om 

efterfrågan varierar under en period (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

Säkerhetslager =  
Säkerhetslagerkvantiteten

Medelefterfrågan för varje period
 

 

Formel 12: Säkerhetslager uttryckt som tid (Jonsson & Mattson 2011 s. 329). 

 

3.6 Modeller  

Då verkligheten kan upplevas som svårhanterlig och komplicerad kan modeller 

användas för att skapa en förenklad bild av verkligheten (Gerlee & Lundh 2012; 

Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011). Det finns, enligt Gerlee och Lundh (2012), ett 

flertal definitioner på modeller då det finns många modeller med olika karaktär och 

syften. De definierar dock modeller som abstrakta eller materiella beskrivningar för att 

återspegla hur delar av verkligheten ser ut. Modellerna kan vara teoretiskt utformade för 

att visa hur teorin hänger ihop och hur något kan kopplas samman (Fejes & Thornberg 

2015). Vid utformning av en modell finns det, enligt Gerlee och Lundh (2012), två 

grundläggande aspekter som måste inkluderas, vilka är fenomenet i verkligheten som 

ska studeras samt teorier som är relaterade till fenomenet. Baserat på dessa två aspekter 
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skapas sedan en modell, där det studerade fenomenet påverkar teorival samt vilka 

förenklingar som kommer tillämpas. Efter en modell har utformats måste forskaren 

kontrollera att den ger en korrekt bild av fenomenet (Gerlee & Lundh 2012).  

 

Det är viktigt att den framtagna modellen är användbar och det avgörs utifrån dess 

innehålls- och processegenskaper (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). 

Innehållsegenskaperna syftar till att modellen ska vara robust, det vill säga att den ska 

vara applicerbar i flera olika miljöer. Ytterligare en innehållsegenskap är täckning vilket 

handlar om att modellen ska innefatta situationen eller problemet som studeras och inte 

inkludera problem som är utanför syftet. Den sista innehållsegenskapen handlar om 

motsägelsefrihet, det vill säga att den utformade modellen samt de modeller som 

användes vid utformningen inte ska tala mot varandra. Processegenskaperna syftar till 

att förenkla användningen av modellen. Modellen ska illustrera en situation och genom 

detta ge en förståelse för verkligheten. För att modellen ska förenkla verkligheten är det 

viktigt att modellen konkretiserar den abstrakta verkligheten. När modellen är utvecklad 

kommer den användas som ett gemensamt verktyg och det är därför viktigt att modellen 

är hanterbar så att den faktiskt förenklar verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul 

2014). 

 

3.6.1 Olika typer av modeller 

Det finns olika typer av modeller, där de vanligaste är verbala, schematiska och 

matematiska modeller. Verbala modeller beskriver samband med hjälp av ord, 

exempelvis ett påstående där något kommer ändras om något annat förändras. Detta 

visar på att det finns ett samband mellan två faktorer (Eriksson & Wiedersheim-Paul 

2014). Verbala modeller är lätta att diskutera då de kommuniceras genom ord, men det 

är lätt att dessa blir otydliga och inte konkretiserade (Gerlee & Lundh 2012). 

Schematiska modeller bygger på att sambandens kopplingar illustreras. Det är viktigt att 

modellen illustrerar hur olika faktorer påverkar varandra, detta kan göras med pilar 

mellan olika rutor vilka står för faktorerna. Uppbyggnaden av den schematiska 

modellen ska baseras på hur verkligheten ser ut och inte hur modellen önskas se ut. Den 

tredje typen av modeller, det vill säga matematiska modeller, används för att beräkna 

något. I matematiska modeller presenteras faktorerna som ord eller bokstäver och 

sambanden presenteras med hjälp av matematiska tecken (Eriksson & Wiedersheim-

Paul 2014). Matematiska modeller kan bestå av endast en ekvation eller flera ekvationer 
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(Gerlee & Lundh 2012). Det viktigaste är att modellen väljs utifrån vilket syfte den ska 

tjäna (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). 

 

3.7 Motiv för valda teorier och teoretisk sammanfattning 

Den teoretiska referensramen introducerades med anledningen till varför företag håller 

lager. Denna information är bakgrundsinformation till läsaren för att ge en förståelse till 

varför företag håller lager. Det är även nödvändigt att veta vad anledningen är till att 

hålla lager för att kunna styra lagret. Företags lager kan bestå av olika lagertyper och då 

målet med den teoretiska lagerstyrningsmodellen som ska utformas är att ge förståelse 

för hur lageromsättningshastigheten kan öka är det relevant att presentera vilka olika 

lagertyper som finns. Anledningen är för att lager kan övergå till att bli långsamtgående 

eller föråldrade och därmed påverka lageromsättningshastigheten negativt. Teoretisk 

information om lagerstyrning, differentierad styrning, artikelklassificering och 

lagerstyrningsmetoder presenteras för att möjliggöra att den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen kan utformas. Detta för att lagerstyrningsmodellen inkluderar 

steg för artikelklassificering baserat på kriterier, vilken är grunden till en differentierad 

styrning, samt metoder för att bestämma orderkvantiteten, när ordern bör läggas samt 

bestämning av mängden säkerhetslager. Teori om modeller presenteras för att kunna 

styrka att den teoretiska lagerstyrningsmodellen som ska utformas är lämpligt utformad 

och ger en förenklad bild av verkligheten.  

 

De olika teoridelarna är alla relevanta för studiens syfte men i olika grad. Anledningen 

till varför företag håller lager och lagertyper är information som främst syftar till att ge 

förståelse till läsaren. De resterande delarna i den teoretiska referensramen är delar som 

krävs för att kunna utforma den teoretiska lagerstyrningsmodellen. Detta leder till att 

den djupare analysen kommer baseras på dessa teoridelarna. De olika delarna är dock 

tydligt sammankopplade genom att anledningen till varför företag håller lager påverkar 

vilken typ av lager de har. De lagertyper som företag har påverkar i sin tur hur 

lagerstyrningen kommer formas, det vill säga om det krävs differentierad styrning med 

hjälp av artikelklassificering eller om varje artikel kan styras enskilt. För att företag ska 

kunna styra sina artiklar behöver de använda olika lagerstyrningsmetoder och därför är 

lagerstyrningsmetoderna kopplade till lagerstyrningen. För att företag ska få en bild 

över lagerstyrningen kan en modell formas för att ge en förenklad bild av verkligheten. 
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Nedan i Tabell 6 presenteras en sammanfattande bild över den teoretiska referensramen 

för denna studie. 

 

 

Tabell 6: Teorisammanfattning (Egen illustration). 

 

 

  

Stordriftsfördelar

Möta variation på marknad, i efterfrågan och ledtid

Öka kundservice

Skydda sig mot höjda priser

Säkra utbudet

Cykellager

Lager på grund av stopp i flödet 

Frikopplingslager

Lager på grund av förväntad efterfrågeökning

Lager för produkter i arbete 

Säkerhetslager 

Föråldrat och långsamtgående lager

Lagerstyrning
Orderkvantitet, beställningsmekanismen, 

säkerhetslager

Styra olika artiklar på olika vis

ABC-klassificering

Dubbel ABC-klassificering

Kriterier vid ABC-klassificering

Tillvägagångssätt vid ABC-klassificering

Ekonomisk orderkvantitet

Uppskattad orderkvantitet

Lot-for-lot

Wagner och Whitin algoritmen

Silver-Meal argoritmen

Newsboy-modellen

Beställningspunktsystem

Periodbeställningssystem

Täcktidsplanering

Manuellt bedömt säkerhetslager eller säkerhetstid

Säkerhetslager som procent av ledtidsförbrukning

Säkerhetslager baserat på servicenivå

Säkerhetslager uttryckt som tid

Förenkla verkligheten

Verbala, schematiska, matematiska

Teorisammanfattning

Anledning till lager

Lagertyper

Säkerhetslager

Modeller

Differentierad styrning och artikelklassificering

Orderläggning
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 Utformning av teoretisk lagerstyrningsmodell 4

I detta kapitel genomförs en teoretisk analys om vilka kriterier som är lämpliga att välja 

mellan vid en ABC-klassificering när målet är att ska förståelse för hur 

lageromsättningshastigheten kan öka. Sedan diskuteras vilka steg företag bör genomgå 

för att kunna genomföra en komplett ABC-klassificering innan olika 

lagerstyrningsmodeller jämförs med varandra. Analysen avslutas med att en teoretisk 

lagerstyrningsmodell utformas med innehåll om att välja kriterium, hur företag ska gå 

tillväga vid en ABC-klassificering innan de väljer mellan de presenterade 

lagerstyrningsmetoderna hur de ska styra respektive artikelklass. 

 

4.1 Kriterier för lageromsättningshastigheten 

Vid en ABC-klassificering, vilken är en av de främsta metoderna för klassificering av 

lager (Ramanathan 2006; Flores & Whybark 1986), kan företag välja mellan ett flertal 

kriterier vilka presenterades i teorikapitlet i Tabell 4. Det är dock viktigt, som Mercado 

(2008) samt Flores och Whybark (1986) skriver, att de kriterier som företag väljer är 

kopplade till det som företaget vill uppnå och har som mål med klassificeringen. Då 

utformningen av denna studies teoretiska lagerstyrningsmodell syftar till att skapa 

förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan öka är det därför viktigt att välja 

kriterier som har en påverkan på lageromsättningshastigheten. Det leder till att faktorn 

lageromsättningshastighet, som presenterades i Tabell 4, inte är ett kriterium som är 

lämpligt att tillämpa för denna studie då det är målet med klassificeringen. Mercado 

(2008) ifrågasätter dock om lageromsättningshastigheten är ett meningsfullt mått då det 

mäter något som redan hänt och företag är intresserade av vad som händer i framtiden. 

Då företag inte kan förutse framtiden och de vill kunna få en bild över hur snabbt lagret 

omsätts är lageromsättningshastigheten ändå ett mått som ger en bild över hur väl lagret 

omsatts baserat på historiska siffror. Det vill säga att det ger en indikation på hur 

företaget kommer omsätta sitt lager i framtiden. Då lageromsättningshastigheten 

kalkyleras genom att dividera försäljningsomsättning med kapitalbindning (Jonsson 

2008; Olhager 2013) är de faktorer som har en direkt påverkan på 

lageromsättningshastigheten och därmed kan användas som kriterier vid en ABC-

klassificering. Då försäljningsomsättningen och kapitalbindningen är direkta faktorer 

som påverkar lageromsättningshastigheten är det möjligt att bryta ner dessa för att visa 
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på fler kriterier som är lämpliga att tillämpa vid en ABC-klassificering som syftar till att 

skapa förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan öka.  

 

4.1.1 Kriterier som påverkar försäljningsomsättningen 

Försäljningsomsättningen påverkas av pris (Monczka et al. 2009; Kolias et al. 201) 

utifrån ett försäljningsperspektiv (Monczka et al. 2009). Detta då ett ökat 

försäljningspris leder till ökad försäljningsomsättning, med förutsättningen allt annat 

lika, och ett minskat försäljningspris leder till en minskad försäljningsomsättning 

förutsatt allt annat lika. Försäljningsomsättningen påverkas även av en artikels årliga 

förbrukning (Monczka et al. 2009; Hsiao-Hui et al. 2015) på grund av att om den årliga 

förbrukningen ökar kommer försäljningsomsättningen att öka, allt annat lika. Skulle 

däremot den årliga förbrukningen minska genom att efterfrågan minskar, allt annat lika, 

skulle försäljningsomsättningen påverkas negativt och därmed minska på grund av att 

företaget säljer mindre. Ytterligare ett kriterium som har en påverkan på 

försäljningsomsättningen är volymvärdet. Volymvärdet kalkyleras genom att 

multiplicera artikelns värde med förbrukningen (Oskarsson et al. 2013; Olhager 2013). 

Om artikelns värde ökar skulle det innebära, om företaget har samma vinstmarginal, att 

försäljningspriset blir högre, vilket skulle leda till en ökad försäljningsomsättning. 

Skulle artikelns värde däremot minska, men om företaget har samma vinstmarginal, 

skulle försäljningsomsättningen minska. Om förbrukningen ändras kommer det direkt 

att påverka försäljningsomsättningen men även indirekt genom att en förändrad 

förbrukning leder till att volymvärdet ändras och volymvärdet sedan påverkar 

försäljningsomsättningen. Försäljningspris, förbrukning och volymvärde är därför 

faktorer som har en koppling till försäljningsomsättningen och är därför kriterier som 

kan användas vid en ABC-klassificering med målet ökad lageromsättningshastighet.  

 

4.1.2 Kriterier som påverkar kapitalbindningen 

Den andra direkta faktorn som påverkar lageromsättningshastigheten, 

kapitalbindningen, påverkas också av priset men utifrån ett inköpsperspektiv (Monczka 

et al. 2009; Kolias et al. 2011). Detta då ett ökat inköpspris från leverantörer leder till, 

om varan behöver lagras, att kapitalbindningen ökar i värde. Men om inköpspriset från 

leverantören minskar kommer kapitalbindningens värde att minska. Detta på grund av 

att en förändring i inköpspriset kommer göra att företaget värderar sina produkter på 

lager annorlunda utifrån vad de måste betala. En annan faktor som påverkar 
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kapitalbindningen är inkuranta varor (Olhager 2013). Anledningen till detta är för att 

inkuranta varor är föråldrade vilket leder till att de är svårsålda och därmed ligger de på 

lager och binder kapital. Denna kapitalbindning leder i sin tur till att 

lageromsättningshastigheten minskar, allt annat lika. Hållbarhet är en faktor som 

presenteras som ett kriterium för en ABC-klassificering (Liu et al. 2015). En artikels 

hållbarhet påverkar dess livslängd (Mattsson & Jonsson 2003), vilket innebär att om 

hållbarheten är kort blir artikeln snabbare föråldrad och chansen till att kunna säljas 

minskas. Är hållbarheten lång leder det istället till att det tar lång tid innan artikeln blir 

föråldrad, vilket leder till att artikeln kan säljas under en längre tid förutsatt att 

efterfrågan fortfarande existerar. Då hållbarheten kan kopplas med föråldring, det vill 

säga inkurans, kan hållbarhet och inkurans antas representera samma sak vid en ABC-

artikelklassificering. Detta leder till att endast kriteriet inkurans kommer presenteras 

vidare i denna studie för att undvika att två begrepp används, vilka kan verka betyda 

olika saker utifrån namnet men har liknande innebörd.  

 

Ledtiden och efterfrågan är också faktorer som påverkar kapitalbindningens storlek. 

Anledningen till detta är för att om ledtiden är lång skulle företag troligtvis vilja hålla 

ett större säkerhetslager för att säkerställa att brist inte uppstår (Lambert & Stock 1993). 

Ett ökat säkerhetslager leder till ökad kapitalbindning. Skulle ledtiden däremot vara kort 

behöver företag inte hålla samma nivå av säkerhetslager, utan de kan acceptera en lägre 

lagernivå, vilket skulle leda till en minskad kapitalbindning. Om efterfrågan är 

varierande skulle företag behöva ett säkerhetslager för att säkerhetsställa att de har varor 

tillgängliga om en ökad efterfrågan skulle uppstå, vilket skulle innebära ökad 

kapitalbindning. Skulle däremot efterfrågevariationen minska skulle företag kunna 

minska sitt säkerhetslager och därmed få en minskad kapitalbindning. Faktorn 

utbytbarhet presenterades också som ett möjligt kriterium vid en ABC-klassificering 

(Chen et al. 2008; Flores & Whybark 1986; Liu et al. 2015). Utbytbarheten handlar om 

hur viktigt en artikel är och i vilken grad den kan bytas mot en annan artikel (Flores & 

Whybark 1986). Om utbytbarheten är liten, det vill säga att företaget är beroende av 

artikeln, kan företag behöva beställa hem större kvantiteter och därmed hålla 

säkerhetslager för att säkerställa att de inte får brist av artikeln. Det leder till ett högre 

lagersaldo och därmed högre kapitalbindning. Om utbytbarheten istället är stor innebär 

det att företag kan byta ut artikeln mot en annan utan att det har någon större påverkan, 

detta leder till att företaget inte behöver beställa större kvantiteter och hålla 



  
 

59 

säkerhetslager. Det leder till ett lägre lagersaldo och därmed en minskad 

kapitalbindning.  

 

Enligt Tabell 4 i teoriavsnittet är även kritisk ett kriterium vid en ABC-klassificering, 

det vill säga hur stort problemet blir om artikeln inte finns tillgänglig på lager (Flores & 

Whybark 1986). Om en artikel anses vara kritisk att inte ha tillgänglig på lager, skulle 

företag behöva beställa större kvantiteter och därmed hålla säkerhetslager av artikeln. 

Detta skulle leda till en ökad kapitalbindning, vilket därmed har en koppling till 

lageromsättningshastigheten. Alternativt hade företaget kunna beställa ofta men små 

kvantiteter för att undvika kapitalbindning, men det skulle medföra en risk om 

produkten anses vara kritisk att vara utan på lager. Skulle en artikel däremot inte ses 

som kritisk skulle företag kunna minska sitt lager och säkerhetslager för att kunna 

minska kapitalbindningen. Antalet användningsområden är ytterligare ett kriterium för 

ABC-klassificering som presenterades i Tabell 4. Om en komponent används vid 

tillverkningen av många artiklar, som Flores och Whybark (1986) skriver, kan det vara 

viktigt att denna komponent finns tillgänglig på lager för att tillverkningen inte ska 

stanna av. Det skulle innebära att företag behöver hålla säkerhetslager för komponenter 

som har många användningsområden, vilket skulle leda till att kapitalbindningen ökade. 

Används däremot en komponent endast till en artikel hade det inte haft en lika stor 

påverkan om denna tog slut på lager då tillverkningen endast stannar av för en artikel. 

Det skulle leda till att företag inte behöver ett lika stort säkerhetslager för komponenter 

som har få användningsområden, vilket skulle leda till minskad kapitalbindning. Detta 

leder till att inköpspris, inkurans, ledtid, efterfrågan, utbytbarhet, hur kritisk en artikel är 

samt användningsområden är faktorer som har en koppling till kapitalbindningen och 

kan tillämpas som kriterier vid en ABC-klassificering som har som mål att öka 

lageromsättningshastigheten.  

 

4.1.3 Övriga kriterier  

Lagerbegränsning är en faktor som Hadi-Vencheh och Mohamadghasemi (2011) 

beskriver som ett kriterium vid en ABC-klassificering. Lagerbegränsningen beror på hur 

stort lager företaget har tillgång till för att kunna lagra sina produkter (Hadi-Vencheh 

och Mohamadghasemi 2011). Då lageromsättningshastigheten baseras på företagets 

försäljningsomsättning i relation till dess kapitalbindning (Jonsson 2008; Olhager 

2013), är det möjligt att nå en hög lageromsättningshastighet med ett stort lager så länge 
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företagets försäljningsomsättning är högre än kapitalbindningen. Ett sätt att öka 

lageromsättningshastigheten är att minska kapitalbindningen, vilket inte har något att 

göra med storleken på lagerytan, utan istället rör hur mycket som ligger på lager. Ett 

litet lager kan däremot begränsa företaget från att samla på sig ett för stort lager, då de 

inte får plats, vilket kan hålla kapitalbindningen nere. Det är dock viktigt att tänka på att 

detta kan påverka tillgängligheten till kund så att försäljningsomsättningen inte ökar 

vilket inte leder till en ökad lageromsättningshastighet trots en liten kapitalbindning på 

grund av lagerbegränsningen. Lagerbegränsningen anses därför inte kunna påverka 

lageromsättningshastigheten och är därför inte ett passande kriterium vid en ABC-

klassificering med mål om att öka lageromsättningshastigheten. 

 

Lagerrelaterade kostnader är även ett kriterium vid en ABC-klassificering som 

presenterades i Tabell 4. Lagerrelaterade kostnader är kostnader för lagerhållning, 

bristkostnad, ordersärkostnad och inköpskostnad (Olhager 2013; Tersine 1994; Axsäter 

2006; Mercado). Då kostnader för lagerhållning inkluderar kostnaden för 

kapitalbindning samt att majoriteten av lagerhållningskostnaderna är kostnader för 

kapitalbindning (Olhager 2013; Tersine 1994; Axsäter 2006) finns det en koppling 

mellan lagerrelaterade kostnader och kapitalbindningen. Men då lagerrelaterade 

kostnader innefattar fler kostnader än kostnaden för kapitalbindningen kan 

lagerrelaterade kostnader vara svårt att använda som kriterium vid en ABC-

klassificering med mål om ökad lageromsättningshastighet. Detta då 

lageromsättningshastigheten baseras på försäljningsomsättning och kapitalbindning och 

genom att använda kriteriet lagerrelaterade kostnader inkluderas fler kostnader än 

kostnaden för kapitalbindning och det kan bli svårt att avläsa om det är kostnaden för 

kapitalbindningen som ökat eller minskat alternativt om det är några av de andra 

kostnaderna som har förändrats. Det skulle därför vara lämpligare att inte bryta ner 

kapitalbindningen utan tillämpa den som kriterium då den har en direkt koppling till 

lageromsättningshastigheten. Det leder till att lagerrelaterade kostnader inte är ett 

passande kriterium vid en ABC-klassificering med mål om ökad 

lageromsättningshastighet.   

 

Utifrån ovanstående diskussioner kring vilka kriterier som påverkar 

lageromsättningshastigheten sammanfattas dessa kriterier nedan i Figur 11. 
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Figur 11: Sammanställning av vilka kriterier som påverkar 

lageromsättningshastigheten och kan användas vid en ABC-klassificering 

(Egen illustration).  

 

4.2 ABC-klassificering 

För att undvika att styra alla artiklarna på samma vis är det fördelaktigt att arbeta med 

differentierad styrning. Det innebär att olika artiklar styrs och hanteras på olika vis 

(Axsäter 2006). Företagen kan dock behöva gruppera artiklarna för att uppnå en effektiv 

styrning (Oskarsson et al. 2013), detta behöver exempelvis göras för att vissa företag 

har flera tusentals artiklar i sitt sortiment som de måste hantera (Axsäter 2006). Vid en 

differentierad styrning kan företagen använda sig av olika orderkvantiteter, 

beställningspunkter eller säkerhetslager för olika produkter utifrån deras behov och hur 

de behöver styras (Oskarsson et al. 2013; Olhager 2013; Bushuev et al. 2015).  

 

Ett arbetssätt för att klassificera artiklar utifrån valda karaktärsdrag och hur viktiga de 

är, är med hjälp av ABC-klassificering (Ramanathan 2006; Flores & Whybark 1986). 

ABC-klassificeringen kan göras på olika vis beroende på hur många kriterier företaget 

väljer att basera sin klassificering på. Teorin skiljer på enkel (Oskarsson et al. 2013) och 

dubbel ABC-klassificering (Flores & Whybark 1986). Enligt Tabell 5 i teoriavsnittet 

presenterar olika författare olika många steg som bör genomföras för att skapa en ABC-

klassificering. Då denna studie syftar till att ta fram en teoretisk lagerstyrningsmodell 

vilken inkluderar tillvägagångssättet för att genomföra en ABC-klassificering, kommer 

det härnäst föras en diskussion om vilka av dessa steg som ska inkluderas. 
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4.2.1 Generella steg för ABC-klassificering 

Att välja kriterium betonas som ett viktigt steg av alla författare i Tabell 5 då det är 

utgångspunkten för att kunna genomföra klassificeringen, om inte detta görs är det inte 

möjligt att göra en ABC-klassificering. Oavsett hur många kriterier företaget väljer att 

basera sin klassificering på, är det viktigt att kriteriet eller kriterierna är kopplade till 

syftet och målet som företaget vill uppnå med klassificeringen (Mercado 2008). För att 

kunna genomföra klassificeringen krävs det, enligt majoriteten av författarna i Tabell 5, 

att företaget har information och registrerad data om kriterierna. Om företaget inte har 

data om kriteriet eller kriterierna, har de inget material att basera klassificeringen på. 

För att undvika att data måste finnas på alla artiklar gällande det valda kriteriet som 

klassificeringen ska baseras på, är det acceptabelt om vissa artiklar saknar värde då 

dessa kan klassas i en utomstående grupp som består av artiklar som saknar datavärden 

(Wild 2004). Det är dock viktigt att majoriteten av artiklarna har registrerad data för att 

klassificeringen ska ge en rättvisande bild av situationen (Wild 2004). Önskar företaget 

däremot att klassa produkterna efter ett kriterium som de inte har data för måste de först 

samla in information för hur produkterna ställer sig mot kriteriet, vilket presenteras av 

flertalet av författarna i Tabell 5. Liknande gäller även för företag som önskar att basera 

klassificeringen på ett kriterium som saknar data men där data finns för att beräkna 

värdena för det valda kriteriet, då måste de genomföra beräkningen före klassificeringen 

kan genomföras. Att samla in data eller beräkna data för kriterier som saknar värden blir 

därför ett avgörande steg för att kunna genomföra en ABC-klassificering med 

utgångspunkt från kriterier som företag saknar värden för. Denna diskussion leder fram 

till att denna studie väljer att inkludera stegen gällande att välja kriterium, presentera 

data och beräkna värde, vilka endast görs en gång oavsett om företaget väljer att 

genomföra en enkel eller dubbel ABC-klassificering. 

 

4.2.2 Specifika steg för varje kriterium vid ABC-klassificering 

Då ABC-klassificeringen går ut på att identifiera vilka produkter som är mer eller 

mindre viktiga för företaget (Oskarsson et al. 2013; Ramanathan 2006) är det 

fördelaktigt att sortera datan för kriterierna avtagande, detta görs även av majoriteten av 

den presenterade litteraturen i Tabell 5. Detta för att det ger struktur och det blir lättare 

att urskilja vilka artiklar som är mest betydelsefulla för företaget. Hade datan inte 

presenterats avtagande hade det varit svårt att avläsa vilket som var det högsta 

respektive lägsta värdet. Det är även utifrån detta material företaget kan påbörja 
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gränsdragningarna för de olika klasserna i ABC-klassificeringen. Att kalkylera det 

ackumulerade värdet utifrån artiklarnas enskilda värde är nödvändigt för att kunna 

genomföra de två nästkommande stegen, att kalkylera varje artikels procentuella värde 

av det totala värdet och att kalkylera artiklarnas ackumulerade procentuella värde, som 

ligger till grund för ABC-klassificeringen. Anledningen till detta är för att företaget inte 

kan urskilja vilken grupp artikeln ska klassas i utifrån det ackumulerade faktiska värdet. 

Klassificeringen görs utifrån den procentuella fördelningen mellan artiklarna utifrån 

värdet då klassificeringen bygger på 80:20-regeln. Det innebär att en stor del av värdet 

av det kriterium som klassificeringen görs utifrån står för en liten andel av produkterna 

(Olhager 2013). Då 80:20-regeln omvänt menar att en liten del av artiklarna står för en 

stor del av värdet utifrån kriteriet (Olhager 2013), kan stegen om att räkna ut artiklarnas 

enskilda procentuella andel utifrån det totala antalet artiklar och den ackumulerade 

procentuella andelen utifrån antalet artiklar användas för att, i kombination med de två 

tidigare stegen, bättre avgöra vilka grupper artiklarna ska klassificeras i. Genom att 

kombinera den procentuella andelen av artiklarnas värde med den procentuella andelen 

av antalet artiklar är det möjligt för företaget att hitta passande gränsdragningar vilka 

passar dem och deras produkter som ingår i ABC-klassificeringen. Att bestämma 

gränsdragningarna för respektive artikelklass är även ett krav, vilket samtlig litteratur i 

Tabell 5 presenterar, för att kunna avsluta den enkla ABC-klassificeringen eller avsluta 

en del i den dubbla ABC-klassificeringen. För den dubbla ABC-klassificeringen måste 

företagen även genomföra de ovan diskuterade stegen två gånger, en gång för varje 

kriterium. Detta för att göra det möjligt att tillämpa två kriterier vid en ABC-

klassificering.  

 

4.2.3 Kompletterande steg för dubbel ABC-klassificering 

Väljer företag att genomföra en dubbel ABC-klassificering bör de sortera datan om de 

olika artikelklasserna efter artikelnumret eller artikelnamnet. Detta för att kunna få fram 

kombinationen av den artikelklass som en artikel ska klassas i (Flores & Whybark 

1986). Trots att endast Flores & Whybark (1986) tar upp detta som ett steg, anses det 

förenkla för företagen om de exempelvis vill navigera sig bland datan och lätt kunna 

hitta information om en viss artikel då de lätt kan leta i siffer- eller bokstavsordning. 

Svårigheten om detta inte görs, blir därmed att det är svårt att hitta i dokumentet för att 

få vetskap om olika artiklar och dess klassificering. Avslutningsvis vid den dubbla 

ABC-klassificeringen ska en matris sammanställas vilken visar hur många artiklar det 
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finns i respektive artikelgrupp. Hade inte detta gjorts hade det varit svårt att exempelvis 

veta hur många artiklar som placerats i varje klass. Detta då många företag har flera 

tusentals artiklar i sitt sortiment (Axsäter 2006) och det hade blivit svårt att navigera sig 

om alla möjliga klassificeringar hade presenterats på rad efter varandra. 

 

Nedan i Figur 12 presenteras en sammanställning av de steg som bör genomföras vid en 

enkel eller dubbel ABC-klassificering. 

 

 

Figur 12: Steg för att genomföra en enkel eller dubbel ABC-klassificering 

(Egen illustration).  

 

4.3 Lagerstyrningsmetoder 

Inom lagerstyrning finns det, enligt avsnitt 3.5 Lagerstyrningsmetoder, flera olika 

metoder att tillämpa vid orderläggning och bestämning av säkerhetslager. Nedan 

kommer metoderna som presenterades för orderläggning och säkerhetslager att 

analyseras i förhållande till olika relevanta faktorer för att finna likheter och skillnader 

mellan metoderna.  
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4.3.1 Orderläggning 

I teoriavsnitt 3.5.1 Orderläggning presenterades nio olika metoder för bestämning av 

orderkvantitet och beställningspunkt, vilka var ekonomisk orderkvantitet, uppskattad 

orderkvantitet, lot-for-lot, Wagner och Whitin algoritmen, Silver-Meal algoritmen, 

Newsboy-modellen, beställningspunktssystem, periodbeställningssystem och 

täcktidplanering. Genom att studera dessa metoder går det att utläsa att det finns både 

likheter och skillnader mellan metoderna. Nedan kommer en analys av faktorerna 

tillvägagångssätt, efterfrågan, ingående variabler samt kvantitet och tidsintervall att 

genomföras för samtliga nio metoder. 

 

4.3.1.1 Tillvägagångssätt 

Utifrån de beskriva metoderna i avsnitt 3.5.1 Orderläggning går det att utläsa att vissa 

metoder genomförs med hjälp av matematiska formler medan vissa genomförs 

manuellt. De metoder, för att bestämma orderkvantiteten, som genomförs med 

matematiska formler är ekonomisk orderkvantitet, Silver-Meal algoritmen, Wagner och 

Whitin algoritmen samt Newsboy-modellen. Det som skiljer de matematiska 

tillvägagångssätten åt är hur väl de används i praktiken samt hur enkla de är att 

genomföra. Ekonomisk orderkvantitet och Silver-Meal algoritmen är metoder som är 

vanliga att tillämpa i praktiken (Jonsson 2008; Olhager 2013; Axsäter 2006), medan 

Wagner och Whitin algoritmen är svårare att genomföra och därmed inte lika vanlig i 

praktiken (Olhager 2013). För att räkna ut vilken kvantitet som ska beställas utgår 

Wagner och Whitin samt Silver-Meal algoritmen från att räkna ut kostnaden per period 

utifrån ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden för att sedan avgöra när 

kostnaden för att beställa för ytterligare en period ökar istället för att fortsätta minska. 

Detta leder till att dessa två metoder går ut på att finna vid vilken eller vilka perioder 

beställningar ska göras samt för hur många perioder beställningen ska täcka. Detta leder 

till att kvantiteten beräknas genom att addera varje periods kända efterfrågan som en 

beställning ska täcka upp för. Genom den ekonomiska orderkvantiteten och Newsboy-

modellen är det möjligt att direkt beräkna hur mycket som ska beställas. Det vill säga att 

här används kostnaderna, ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden för 

ekonomisk orderkvantitet samt över- respektive underkostnad för Newsboy-modellen, 

som delar i formeln. Metoderna uppskattad orderkvantitet och lot-for-lot baseras båda 

på manuella tillvägagångssätt, men de som skiljer dem åt är vad de manuella 
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tillvägagångssätten utgår från. Uppskattad orderkvantitet baseras på manuella 

erfarenheter medan lot-for-lot är manuellt baserad på efterfrågan.  

 

För samtliga tre metoder för bestämmande av beställningspunkten är tillvägagångssätten 

matematiska. Det som skiljer dem åt är vad de matematiska formlerna syftar till att 

beräkna. För beställningspunktssystemet är syftet att bestämma när företaget ska 

beställa, det vill säga beställningspunkten (Lumsden 2012; Jonsson & Mattsson 2011), 

men vid beräkningen för täcktidsplaneringen är syftet att beräkna hur länge det som är 

på lager kommer räcka och därigenom få vetskap om när en beställning behöver läggas 

(Jonsson & Mattsson 2011). Periodbeställningssystemet kalkylerar 

granskningsintervallets längd, för att veta när beställningen ska ske, men 

periodbeställningssystemet kalkylerar även hur mycket som ska beställas (Olhager 

2013). Det leder till att samtliga metoder syftar till att fastställa när företaget ska 

beställa, men beräkningen av när företag ska beställa med hjälp av täcktidsplanering och 

periodbeställningssystemet är indirekt då de först måste beräkna täcktiden och 

granskningsintervallets längd. Det är sedan dessa som ligger till grund för att kunna 

bestämma beställningspunkten vilket beräkningen i beställningspunktssystemet syftar 

till att göra direkt. 

 

4.3.1.2 Efterfrågan 

Efterfrågan är en faktor som både kan vara känd och okänd samt konstant och 

varierande. De metoder för bestämning av orderkvantiteten som har en känd efterfrågan 

är metoderna ekonomisk orderkvantitet, Wagner och Whitin algoritmen samt Silver-

Meal algoritmen, men det som skiljer dem åt gällande efterfrågan är att vid ekonomisk 

orderkvantitet är efterfrågan konstant medan efterfrågan är varierande mellan olika 

perioder för Wagner och Whitin samt Silver-Meal algoritmen (Olhager 2013). Då 

metoden uppskattad orderkvantitet är en manuell metod (Jonsson & Mattsson 2011) kan 

det antas att efterfrågan är okänd men även varierande på grund av att om efterfrågan 

skulle vara känd och konstant hade manuella uppskattningar inte varit relevant att 

genomföra då det hade varit givet vilken kvantitet som skulle beställas. Efterfrågan kan 

även antas vara varierande för metoden lot-for-lot då den bygger på att beställa när 

efterfrågan uppstår (Jonsson 2008). Hade efterfrågan varit konstant hade företag inte 

behövt vänta med att beställa till efterfrågan uppstått. Då beställningen vid lot-for-lot 

placeras när efterfrågan uppstår leder det till att beställningen genomförs när efterfrågan 
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är känd och därmed kan rätt kvantitet beställas. Skillnaden mellan uppskattad 

orderkvantitet och lot-for-lot är att vid uppskattad orderkvantitet genomförs 

beställningar innan efterfrågan uppstår (Jonsson & Mattsson 2011) och för lot-for-lot 

genomförs beställningar när efterfrågan uppstått (Jonsson 2008). Det leder till att vid 

användning av uppskattad orderkvantitet finns det en risk att en för stor kvantitet 

beställs och lager skapas eller att en för liten kvantitet beställs och brist uppstår. Medan 

för lot-for-lot beställs rätt kvantitet och därmed lagras inga artiklar från perioden innan. 

Newsboy-modellen utgår även den från att efterfrågan är varierande men det är viktigt 

att veta vad medelefterfrågan är för att kunna använda Newsboy-modellen. Att tillämpa 

medelefterfrågan kan dock ge missvisande resultat då efterfrågan är varierande och kan 

innehålla extremvärde, vilka kan riskera att medelvärdet inte blir rättvisande mot det 

verkliga utfallet.  

 

Efterfrågan är en faktor som samtliga tre metoder för beställningspunkt tar hänsyn till. 

Dock skiljer det sig gällande vad efterfrågan har för påverkan. För 

beställningspunktssystemet har efterfrågan en påverkan på när företag ska beställa. 

Skulle efterfrågan vara varierande skulle det innebära att beställningspunkten inte blir 

fullt korrekt om den inte uppdateras regelbundet. Skulle däremot efterfrågan vara 

konstant skulle beställningspunkten uträknad med beställningspunktssystemet ge en mer 

rättvisande beställningspunkt. Det leder till att beställningspunktssystemet ger en mer 

korrekt beställningspunkt om efterfrågan är konstant jämfört om efterfrågan hade varit 

varierande och beställningspunkten inte hade uppdateras regelbundet. För 

periodbeställningssystemet har efterfrågan både en påverkan på hur stort 

granskningsintervallet ska vara samt för hur mycket som ska beställas (Olhager 2013). 

För att beräkna granskningsintervallet används medelefterfrågan. Om efterfrågan är 

varierande och har extremvärden kan medelvärdet bli missvisande då medelefterfrågan 

hamnar långt från dess extremvärden. Om efterfrågan är varierande men med en liten 

variation ger medelvärdet ett mer rättvisande värde utifrån den totala efterfrågan. Det 

innebär att periodbeställningssystemet ger en mer korrekt beräkning när företag ska 

beställa om de har en konstant efterfrågan eller en efterfrågan som har små variationer 

än om företag har en varierande efterfrågan med extremvärden.  

 

För täcktidsplanering har efterfrågan en påverkan på hur länge lagret kommer räcka 

(Jonsson & Mattsson 2011). Skulle efterfrågan förväntas öka, i förhållande till en given 
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mängd tillgängligt lager, skulle det leda till att det tillgängliga lagret skulle räcka under 

en kortare tid än om efterfrågan skulle vara oförändrad. Skulle efterfrågan däremot 

förväntas att minska, givet samma mängd tillgänglig lager, skulle det innebära att det tar 

längre tid innan lagret är förbrukat än om efterfrågan skulle vara oförändrad. Det leder 

till att företag behöver anpassa mängden lager efter efterfrågan för att veta att de kan 

tillgodose kundernas behov men även för att inte hålla för stort lager i förhållande till 

efterfrågan. Trots att de olika metoderna för beställningspunkt använder efterfrågan i 

olika sammanhang är den ändå inkluderad, vilket är positivt då efterfrågan ofta är 

varierande (Ballou 1987; Lambert & Stock 1993) och det är därför viktigt att företag tar 

hänsyn till den. 

 

4.3.1.3 Ingående variabler 

Vid användandet av de olika metoderna för orderläggning används olika ingående 

variabler. För metoderna ekonomisk orderkvantitet, Wagner och Whitin algoritmen 

samt Silver-Meal algoritmen är de ingående variablerna lagerhållningskostnader och 

ordersärkostnader (Harris 1990; Lumsden 2012; Olhager 2013; Tersine 1994). Trots att 

dessa tre metoder utgår från samma ingående variabler finns det ändå en viss skillnad 

mellan dem. Den ekonomiska orderkvantiteten använder lagerhållningskostnaden och 

ordersärkostnaden för att direkt beräkna orderkvantiteten, medan Wagner och Whitin 

samt Silver-Meal algoritmen använder lagerhållningskostnaden och ordersärkostnaden 

för att bestämma för hur många perioder de ska beställa för. Utifrån antalet perioder kan 

orderkvantiteten beräknas utifrån den kända efterfrågan för varje period. De ingående 

variabler som krävs för att kunna genomföra uppskattad orderkvantitet är erfarenheter 

gällande bland annat årlig förbrukning, risk för föråldring och pris (Jonsson 2008). 

Genom att basera en beställning på den uppskattade förbrukningen, risken för föråldring 

och priset finns det en risk att det som beställs inte stämmer överens med den 

efterfrågan som uppstår, vilket antingen kan leda till för mycket på lager eller brist på 

lagret. Lot-for-lot är dock en metod som hanterar problematiken med att få en för stor 

kvantitet på lager då den baseras på efterfrågan och beställningar görs utifrån när 

efterfrågan uppstår (Jonsson 2008). Det leder dock till att tiden från att företaget beställt 

till dess att varan kan levereras till kund blir längre än om varan hade funnits på lager. 

Newsboy-modellen baseras på medelvärdet på efterfrågan och dess standardavvikelse 

samt underkostnaden för att inte ha tillräckligt med produkter och överkostnaden för att 

ha för mycket kvar på lager (Axsäter 2006). Skillnaden mellan Newsboy-modellen och 
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de resterande modellerna är att Newsboy-modellen kan utöver att beräkna 

orderkvantiteten sätta överkostnaden och underkostnaden emot varandra för att avgöra 

om det kostar mer att ha för mycket på lager eller att ha för lite på lager. Genom att göra 

denna avvägning kan företag komma fram till en orderkvantitet som tar hänsyn till 

överkostnaden och underkostnaden som därmed bidrar till minimerade kostnader.  

 

För de tre metoderna för beställningspunkt finns det både likheter och skillnader 

gällande de ingående variablerna. Samtliga metoder tar hänsyn till efterfrågan, men för 

beställningspunktssystemet och täcktidsplaneringen handlar det om periodens 

efterfrågan (Olhager 2013; Jonsson & Mattsson 2011) medan för 

periodbeställningssystemet handlar det om medelefterfrågan (Olhager 2013). Effekterna 

av val av efterfrågan diskuteras ovan i avsnitt 4.3.1.2 Efterfrågan. 

Beställningspunktssystemet är den enda av metoderna som inkluderar ledtiden i 

förhållande till efterfrågan i sin beräkning (Olhager 2013). Genom att ta hänsyn till 

ledtiden i förhållande till efterfrågan får företag vetskap om hur mycket som förväntas 

efterfrågas under ledtiden och därmed får företag information om när de ska beställa. 

Genom att inte inkludera ledtiden i förhållande till efterfrågan får företag inte vetskap 

om hur mycket som antas efterfrågas under ledtiden. Det innebär att företag kan riskera 

att inte beställa i tid och därmed få brist på lagret. Beställningspunktssystemet 

inkluderar även säkerhetslager i sin beräkning för att bestämma beställningspunkten 

(Olhager 2013). Genom att ta hänsyn till säkerhetslagrets nivå minskar risken för brist 

på lagret om efterfrågan skulle öka under ledtiden. Om beställningspunktssystemet inte 

hade inkluderat säkerhetslagernivån och endast beräknas utifrån ledtid och efterfrågan 

skulle det kunna uppstå brist på lagret om efterfrågan skulle öka under ledtiden för att 

det inte funnits säkerhetslager som täckt upp för efterfrågeökningen. 

Täcktidsplaneringen har tillgängligt lager som en ingående variabel (Jonsson & 

Mattsson 2011) men detta är på grund av att täcktidsplanering inte direkt syftar till att 

beräkna när företag ska beställa utan istället presentera hur länge det tillgängliga lagret 

kommer räcka i förhållande till efterfrågan. Periodbeställningssystemet har ekonomisk 

orderkvantitet som en ingående variabel (Olhager 2013), som består av ordersärkostnad, 

lagerhållningskostnad samt efterfrågan. Det leder till att i förhållande till de två andra 

metoderna tar periodbeställningssystemet hänsyn till kostnader. Då 

periodbeställningssystemet inkluderar den ekonomiska orderkvantiteten som förutsätter 

att efterfrågan och lagerhållningskostnaderna är kända och konstanta, leder det till att 
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vid användning av periodbeställningssystemet råder också förutsättningarna att 

efterfrågan och lagerhållningskostnaden är kända och konstanta. Det innebär att 

periodbeställningssystemet inte är lämpligt under förutsättningar med okänd och 

varierande efterfrågan eller okända lagerhållningskostnader.    

 

4.3.1.4 Kvantitet och tidsintervall 

Orderkvantiteten och beställningsintervallet kan vara fasta eller varierande men för att 

uppnå en struktur i styrningen är det fördelaktigt om antingen kvantiteten eller 

intervallet hålls fast (Olhager 2013; Oskarsson el al. 2013). Det skiljer sig dock gällande 

om kvantiteten eller tiden är fast eller varierande för metoderna. Anledningen till att 

kvantiteten varierar för uppskattad orderkvantitet är för att metoden baseras på 

erfarenheter för att ta reda på vilken som är den lämpliga kvantiteten att beställa 

(Jonsson & Mattsson 2011). Hade företaget haft en känd efterfrågan hade de inte 

manuellt behövt uppskatta orderkvantiteten utifrån erfarenheter. Tidsintervallet för 

uppskattad orderkvantitet kan antingen vara fast eller varierande. Det kan antas vara fast 

om företaget väljer att vid regelbundna tidpunkter se över hur mycket som ska beställas 

eller varierande om företaget eventuellt väntar med att beställa tills lagret når en viss 

nivå. Lot-fot-lot har en varierande orderkvantitet på grund av att beställningarna 

genomförs när efterfrågan uppstår, vilket även innebär att tidsintervallet för när 

beställningarna inträffar varierar (Jonsson 2008; Jonsson & Mattsson 2011). Detta gäller 

om efterfrågan inte är konstant eller känd. Precis som för uppskattad orderkvantitet och 

lot-for-lot antar Wagner och Whitin algoritmen samt Silver-Meal algoritmen en 

varierande orderkvantitet. Detta beror på att företag måste göra en avvägning för vad 

som är dyrast, att lagra produkterna under en period eller lägga en ny order (Olhager 

2013). Det betyder att ibland läggs en order för att den ska täcka en periods efterfrågan 

medan en annan gång kan en order läggas för att täcka flera perioders efterfrågan. Detta 

leder även till att tidsintervallet för beställningarna är varierande. 

 

För metoderna ekonomisk orderkvantitet och Newsboy-modellen är orderkvantiteten 

fast, detta på grund av att metoderna syftar till att direkt beräkna kvantiteten som ska 

beställas (Harris 1990; Lumsden 2012; Nahmias 2009). Wagner och Whitin algoritmen 

och Silver-Meal algoritmen syftar också till att bestämma hur mycket som ska beställas 

men det är en indirekt avvägning utifrån kostnaderna för att beställa eller lagra. Då 

metoden ekonomisk orderkvantitet förutsätter att efterfrågan ska vara känd och konstant 
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(Olhager 2013) kan kopplingen göras till att tidsintervallet för beställningarna är fast då 

förbrukningen är jämnt fördelad under årets gång. Tvärtom är beställningsintervallet 

varierande för Newsboy-modellen då den tar hänsyn till en varierande efterfrågan 

(Nahmias 2009). Då orderkvantiteten är fast, men efterfrågan är varierande leder det till 

att beställningarna sker vid olika tidpunkter. 

 

För beställningspunktssystemet är kvantiteten fast och tidsintervallet är varierande 

(Olhager 2013). Att kvantiteten är fast innebär att varje beställning genomförs med en 

bestämd kvantitet, men då tidsintervallet är varierande innebär det att denna fasta 

kvantitet inte beställs regelbundet, exempelvis varje vecka, utan tiden mellan varje 

beställning varierar. Att kvantiteten hålls fast är positivt utifrån leverantörers perspektiv, 

detta då de vet vilken kvantitet som företag kommer beställa och kan därför lagerhålla 

den kvantiteten. Det som dock försvårar gällande beställningspunktssystemet är att 

tidsintervallet är varierande. Det innebär att leverantörerna inte vet när den fasta 

kvantiteten kommer beställas, vilket leder till att leverantören inte vet när de måste ha 

kvantiteten tillgänglig på lager. Det skulle kunna leda till att leverantören antingen har 

kvantiteten på lager och därmed binder kapital eller att de inte har kvantiteten tillgänglig 

när företaget beställer och kan därmed inte tillgodose företagets behov. Enligt 

Oskarsson et al. (2013), är det dock inte fördelaktigt att tillämpa både en fast kvantitet 

och ett fast tidsintervall då det förutsätter att efterfrågan är jämn och känd. Skulle 

efterfrågan variera finns det risk att det uppstår kapitalbindning eller brist på lagret på 

grund av den fasta kvantiteten och tidsintervallet. Det leder till att företag antingen 

behöver ha kvantiteten fast eller tidsintervallen fast, men inte båda fasta.  

 

Periodbeställningssystemet beställer med ett fast tidsintervall men med varierande 

kvantiteter (Olhager 2013). Det innebär att företag exempelvis beställer varje vecka, 

men att kvantiteten som beställs varierar vid varje beställningstillfälle. Det innebär att 

leverantörerna vet att de kommer få en beställning, exempelvis varje vecka, men de vet 

inte vilken kvantitet som beställningen kommer bestå av. Det leder till att det finns en 

risk att leverantören inte har tillräckligt på lager för att kunna tillgodose företagets 

efterfrågan. Då både beställningspunksystemet och periodbeställningssystemet har en 

fast faktor innebär det att de både metoderna innehar en struktur i sin styrning (Olhager 

2013). Att beställningspunktssystemet har varierande tidsintervall och 

periodbeställningssystemet har varierande kvantitet skapar svårigheter för leverantören 



  
 

72 

men ger frihet till företag då de kan anpassa sig om efterfrågan skulle variera som 

Oskarsson et al. (2013) skriver om.  

 

Täcktidsplanering handlar om att beräkna hur länge artiklarna som finns tillgängliga på 

lager räcker i förhållande till efterfrågan. Vid täcktidsplanering bör en order läggas när 

täcktiden är kortare än tiden för återanskaffning och säkerhetstiden (Jonsson & 

Mattsson 2011). Det innebär att tiden mellan beställningarna är varierande om 

efterfrågan är varierande men om efterfrågan är konstant är tiden mellan beställningarna 

fast. Täcktidplaneringen inkluderar dock inte beställningskvantiteten i sin beräkning, 

utan den tar endast hänsyn till hur länge artiklarna på lagret räcker för att täcka 

efterfrågan och därmed när en beställning behöver läggas (Jonsson & Mattsson 2011). 

För att kunna bestämma hur mycket som ska köpas in vid täcktidsplaneringen måste 

företaget därför kombinera denna metod med en metod för bestämning av 

orderkvantiteten.  

 

Utifrån ovanstående diskussioner kring de olika metoderna för orderläggning 

sammanfattas deras likheter och skillnader nedan i Figur 13. 

 

 

Figur 13: Sammanställning av metoderna för orderläggning (Egen 

illustration). 
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4.3.2 Säkerhetslager 

För att bestämma hur mycket företag ska ha i säkerhetslager presenterades fyra metoder 

i teoriavsnitt 3.5.2 Säkerhetslager, vilka var manuellt bedömt, procent av 

ledtidsförbrukning, baserat på servicenivå samt uttryckt i tid. Genom att studera dessa 

metoder går det att utläsa att det både finns likheter och skillnader mellan metoderna. 

Nedan kommer en analys av faktorerna tillvägagångssätt, efterfrågan och ingående 

variabler att genomföras för samtliga fyra metoder.  

 

4.3.2.1 Tillvägagångssätt 

Metoderna för att bestämma säkerhetslagret skiljer sig åt gällande om de är matematiska 

eller om de är manuella. Metoderna för säkerhetslager som beräknas på 

ledtidsförbrukning, servicenivå och som uttryckt i tid är alla matematiska metoder. Det 

som skiljer de matematiska metoderna åt är att säkerhetslager baserat på 

ledtidsförbrukning och servicenivå är metoder som beräknar hur stort säkerhetslagret 

ska vara medan säkerhetslager uttryckt i tid omvandlar säkerhetslagrets storlek till hur 

länge det räcker i förhållande till efterfrågan. Manuellt bedömt säkerhetslager baseras på 

manuella beräkningar utifrån erfarenheter om bland annat lagerkostnader, 

kapitalbindning, lagerbrist och försenade leveranser (Jonsson & Mattsson 2011). Vid 

användning av manuellt bedömt säkerhetslager finns det en risk att de manuellt satta 

säkerhetslagren inte blir korrekta utifrån den faktiska efterfrågan, vilket kan resultera i 

kapitalbindning eller lagerbrist.  

 

4.3.2.2 Efterfrågan 

De fyra metoderna för bestämning av säkerhetslager skiljer sig åt gällande i vilken grad 

de tar hänsyn till efterfrågan. Manuella bedömningar av säkerhetslager är arbetsamt att 

genomföra och det är svårt att ta hänsyn till efterfrågeförändringar (Jonsson & Mattsson 

2011). Om företag verkar på en marknad där efterfrågan fluktuerar kan det vara 

fördelaktigt men svårt att tillämpa manuella bedömningar, då det kräver mycket arbete. 

Manuella bedömningar är enkla att ändra så länge personalen på företaget har erfarenhet 

och kunskap om produkterna och dess efterfrågan. För företag som har en stor mängd 

artiklar kan det vara svårt att tillämpa manuella bedömningar på grund av att det är 

arbetsamt och tidskrävande. För företag som har en hanterbar mängd artiklar eller har 

klassificerat sina artiklar skulle manuella bedömningar kunna tillämpas då det, enligt 

Jonsson och Mattsson (2011), är en enkel metod.  
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Metoden som baseras på ledtidsförbrukning och metoden som uttrycker säkerhetslager i 

tid tar hänsyn till efterfrågeförändringar men inte till efterfrågevariationer (Jonsson & 

Mattsson 2011). Det innebär att de tar hänsyn till om efterfrågan skulle öka eller minska 

för en period men inte om den skulle variera under en period. Det är fördelaktigt att de 

inkluderar efterfrågeförändringar då de därmed kan anpassa sitt säkerhetslager för varje 

period, men då de inte inkluderar efterfrågevariationer är det svårt att veta om det satta 

säkerhetslagret är rätt för hela perioden då efterfrågan kan variera under perioden. Dessa 

metoder kan vara lämpliga för företag som har en känd och konstant efterfrågan för 

varje period, men för företag som har en efterfrågan som varierar inom perioderna kan 

dessa metoder generera ett felaktigt säkerhetslager i förhållande till den efterfrågan som 

uppstår. En metod som inkluderar efterfrågevariationer är säkerhetslager baserat på 

servicenivå (Jonsson & Mattsson 2011). Det är, enligt Jonsson & Mattsson (2011), den 

metod som är den mest lämplig att tillämpa vid beräkning av säkerhetslager. Genom att 

kunna ta hänsyn till efterfrågevariationer kan företag se till att de har rätt mängd 

säkerhetslager för att kunna möta efterfrågan utan att det uppstår brist eller 

kapitalbindning på lagret på grund av efterfrågevariationer under en period, som de 

övriga metoderna har svårigheter med.  

 

4.3.2.3 Ingående variabler 

Vid bestämning av säkerhetslager kan olika ingående variabler förekomma. Vid 

manuellt bedömt säkerhetslager är de ingående variablerna erfarenheter om bland annat 

lagerkostnader, kapitalbindning, lagerbrist och försenade leveranser (Jonsson & 

Mattsson 2011). Det leder till att säkerhetslagret kan sättas på en högre nivå om det 

förekommer stor osäkerhet, men om det förekommer liten osäkerhet eller ingen 

osäkerhet kan företag välja att ha en låg nivå av säkerhetslager eller nollställa det. Vid 

beräkning av säkerhetslager baserat på procent av ledtidsförbrukningen är de ingående 

variablerna ledtid och efterfrågan (Jonsson & Mattsson 2011). Genom att företag kan 

välja vilken procentsats säkerhetslagret ska ha av ledtidsförbrukningen kan de både sätta 

en hög respektive låg procent. En hög procent av ledtidsförbrukningen innebär ett ökat 

säkerhetslager medan en låg procent av ledtidsförbrukningen innebär ett minskat 

säkerhetslager. Företag kan även välja att sätta noll procent av ledtidsförbrukningen, 

vilket skulle innebära att det inte skulle finnas något säkerhetslager av artikeln.  

 



  
 

75 

Beräkningen av säkerhetslager baserat på servicenivå har servicenivå och 

efterfrågevariationer som ingående variabler (Jonsson & Mattsson 2011). Den faktorn 

som företag kan påverka och välja är vilken servicenivå de ska ha. Företag skulle kunna 

sätta en hög servicenivå vilket skulle innebära ett ökat säkerhetslager, medan en låg 

servicenivå skulle innebära minskat säkerhetslager. Även här har företag möjligheten att 

nollställa sitt säkerhetslager genom att sätta servicenivån till noll. Vid beräkning av att 

uttrycka säkerhetslager i tid används faktorerna säkerhetslagerskvantiteten och 

medelefterfrågan för varje period (Jonsson & Mattsson 2011). Denna form av beräkning 

syftar inte till att bestämma nivån på lagret utan hur länge säkerhetslagernivån räcker i 

förhållande till efterfrågan. Det leder till att det inte går att påverka någon av de 

ingående variablerna. Säkerhetslager i tid ger snarare en bild över om kvantiteten på 

lager är lämplig i förhållande till den efterfrågan som råder. 

 

Utifrån ovanstående diskussioner kring de olika metoderna för att bestämma 

säkerhetslagret sammanfattas deras likheter och skillnader nedan i Figur 14. 

 

 

Figur 14: Sammanställning av säkerhetslagersmetoderna (Egen 

illustration).  

 

4.4 Utformning av teoretisk lagerstyrningsmodell 

Vid lagerstyrning är det viktigt för företaget att bestämma hur mycket som ska beställas, 

när det ska beställas och om de ska hålla säkerhetslager för att hantera osäkerhet 

(Olhager 2013). Det är även viktigt att styra utifrån varför företag håller lager samt vad 

de har för lagertyper (Sürie & Wagner 2008; Silver et al. 1998; Tersine 1994). Då 

företag ofta har många produkter med olika egenskaper är det viktigt att dessa hanteras 

på olika vis och därmed även beställs vid olika tidpunkter med olika stora 

orderkvantiteter där olika artiklar har olika stora säkerhetslager (Oskarsson et al. 2013). 
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Förslagsvis kan företaget klassificera sina produkter med hjälp av en ABC-

klassificering för att få vetskap om vilka produkter som kräver mer eller mindre 

styrning (Oskarsson et al. 2013; Flores & Whybark 1986). Tabell 4 redogör för olika 

kriterier som kan användas för en artikelklassificering och de olika kriterierna som 

ligger till grund för ABC-klassificeringen måste kunna kopplas till syftet och målet med 

artikelklassificeringen (Mercado 2008). Olika författare i Tabell 5 presenterar även 

olika tillvägagångssätt över hur företag kan gå tillväga vid utformningen av en ABC-

klassificering. För att sedan veta hur de olika artiklarna ska styras presenteras olika 

lagerstyrningsmetoder i avsnitt 3.5 Lagerstyrningsmetoder, vilka dock endast pratar för 

sig själv i teorin utan att förespråka att dessa kan användas i kombination med andra 

metoder. Trots att teorin förespråkar att olika artiklar ska styras på olika vis, och 

redogör för olika lagerstyrningsmetoder som kan användas finns det ingen modell som 

sammanställer hur företaget ska gå tillväga vid en ABC-klassificering innan de väljer 

mellan några av de lagerstyrningsmetoder som finns. Detta är anledningen till att denna 

uppsats syftar till att utforma en teoretisk lagerstyrningsmodell, vilken illustreras nedan 

i Figur 15, genom att slå samman de tidigare delarna från analysen, vilka är kriterier för 

lageromsättningshastigheten, tillvägagångssätt för ABC-klassificering och 

lagerstyrningsmetoder.  
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Den utformade teoretiska lagerstyrningsmodellen är schematisk för att illustrera 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014) dels hur lagerstyrningens mål, i detta fall 

lageromsättningshastigheten, kan brytas ner för att få kunskap om vad som påverkar 

denna. Detta skapar förståelse om hur lageromsättningshastigheten kan öka. Modellen 

illustrerar sedan hur detta kan kopplas till hur företag bör gå tillväga om de väljer att 

göra en ABC-klassificering eller inte. Det första steget för tillvägagångssättet för en 

enkel respektive dubbel ABC-klassificering, välja kriterium, kan kopplas till de kriterier 

som påverkar målet som satts upp med lagerstyrningsmodellen. Valet av kriterier ska 

därför ske utifrån de faktorer som brutits ut som påverkar målet med klassificeringen. 

Slutligen illustrerar modellen tydligt att de olika klasserna som tagits fram genom ABC-

klassificeringen kan styras på olika vis utifrån de lagerstyrningsmetoder som 

presenteras i modellen. Anledningen till att en schematisk modell valdes var för att 

sambanden hade varit svåra att förklara med ord (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014) 

samtidigt som modellen har som mål att förenkla verkligheten. Då modellen syftar till 

att presentera tillvägagångssättet för en ABC-klassificering i förhållande till 

lagerstyrningsmetoder för bestämmande av orderläggning och säkerhetslager är inte en 

matematisk modell passande. Då den teoretiska lagerstyrningsmodellen innehåller olika 

val, är det möjligt för företag att anpassa lagerstyrningen efter sin lagersituation, vilket 

Chiang och Wen-Kai (2002) skriver är viktigt. 

 

Då den teoretiska lagerstyrningsmodellen är baserad på relevant teori om lagerstyrning 

och är en modell som inte är begränsad till en specifik bransch utan är relevant för alla 

företag som håller lager, leder det till att modellen är applicerbar i flera olika miljöer. 

Modellen ämnar skapa förståelse för hur företag kan utforma sin lagerstyrning för att få 

förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan öka. Det leder till att modellen 

endast inkluderar delar som är relevanta för syftet. Då den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen inkluderar kriterier som påverkar lageromsättningshastigheten, 

tillvägagångssätt vid ABC-klassificering och lagerstyrningsmetoder ger det företag en 

bild över hur de kan skapa sig en förståelse för hur de kan öka sin 

lageromsättningshastighet. Det innebär att modellen ger en förenklad bild över hur 

företag kan gå tillväga för att utforma en differentierad lagerstyrning. Dessa argument 

stämmer överens med de innehållsegenskaper och processegenskaper som Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) skriver är viktiga för att den framtagna modellen ska vara 

användbar. 
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 Nulägesbeskrivning av WPSMS:s lagerstyrning 5

Följande kapitel förklarar anledningen till varför Sandviks produktionsavdelning i 

Svedala, det vill säga WPSMS, håller lager. Vidare presenteras vilka olika lagertyper 

deras lager består av samt hur de i dagsläget styr och klassificerar sina artiklar. 

Slutligen presenteras exempel på data samt nyckeltal som de dokumenterar och 

kontinuerligt följer upp.  

 

5.1 Anledning till lager 

Enligt den globala produktionschefen (2015-12-09) och inköparen (2016-02-24) håller 

WPSMS lager utav fyra anledningar. Den första handlar om att de vill hålla hög 

tillgänglighet av sina artiklar till sina kunder och därmed kunna tillhandahålla korta 

leveranstider till kunderna. Det innebär att de även vill hålla lager för att säkerställa att 

dem inte står utan viktiga artiklar vid produktion och leverans till kund, då detta kan 

leda till längre leveranstider till kund (Global produktionschef 2015-12-09).  

 

Den andra anledningen till varför WPSMS håller lager är enligt inköparen (2016-02-24) 

på grund av att de ibland måste förhålla sig till en minsta orderkvantitet när de beställer 

från leverantören. Det leder till att de måste beställa mer än vad de egentligen 

efterfrågar och därmed måste de hålla lager. I vissa fall kan WPSMS beställa mindre än 

den minsta orderkvantiteten, men då mot en ställkostnad. Detta är något som de ofta gör 

(Inköpare 2016-02-24), men inte för så många artikeltyper (Inköpare 2016-04-07), på 

grund av att kunden ofta vill ha färre artiklar än den minsta orderkvantiteten och 

WPSMS inte vill hålla lager. WPSMS måste själv täcka upp för ställkostnaden då 

kunderna har sina priser (Försäljningskoordinator B 2016-02-25). Ställkostnaden 

motsvarar ofta kostnaden av ett antal artiklar och därför gör inköparen (2016-03-23) 

avvägningar om det är bättre att beställa den minsta orderkvantiteten eller om det är mer 

lönsamt att ta en ställkostnad för att beställa mindre än den minsta orderkvantiteten för 

att undvika kapitalbindning. En minsta orderkvantitet kan bero på att leverantören 

antingen vill säkra sin försäljning eller att den har begränsningar i produktionen. Vill 

WPSMS beställa ytterligare artiklar utöver den minsta orderkvantiteten, kan de beställa 

följande artiklar styckvis när leverantören har en minsta orderkvantitet för att försäkra 

sin försäljning. Handlar det däremot om att det finns begränsningar i produktionen kan 

WPSMS tvingas beställa antalet artiklar som en batchstorlek motsvarar. Det vill säga att 



  
 

80 

om WPSMS vill köpa fler än den minsta orderkvantiteten, vilken kan bero på en 

batchstorlek, måste de beställa mängden av batchstorleken trots att de inte behöver den 

mängden (Inköpare 2016-02-24). Detta illustreras nedan i Tabell 7. 

 

 

Tabell 7: Hur WPSMS kan beställa om leverantören har en minsta orderkvantitet 

(Inköpare 2016-02-24, Egen illustration). 

 

Den tredje anledningen till att WPSMS håller lager är på grund av att de har 

leverantörer långt bort och inte vill riskera att få brist på lagret då ledtiderna är långa 

(Produktionsplanerare 2016-02-24). Enligt den globala produktionschefen (2016-02-25) 

mäter WPSMS ledtiden för respektive artikel och definierar den som 

anskaffningsledtiden för artikeln. Anskaffningsledtiden är summan av olika 

ledtidskomponenter som exempelvis ledtiden för inköp, transport och mottagning av 

godset. Anskaffningsledtiden mäts från det att en order läggs av inköparen tills dess att 

den är redo att användas hos WPSMS. För att det som beställdes ska vara redo att 

användas måste ordern levereras från leverantören och mottas av WPSMS. Med 

mottagning menas att varan ska vara tillgänglig på lagret för användning efter eventuell 

anskaffningskontroll och uppackning (Global produktionschef 2016-02-25).                   

 

Den globala produktionschefen (2016-01-21) menar att WPSMS arbetar som en 

reservdelshållare för sina kunder, vilket kan ses som ytterligare en anledning till att 

WPSMS håller lager. Detta för att många kunder inom affärsområdet Construction är 

små och har därför inte möjlighet att själva hålla reservdelslager. Detta leder till att när 

en kund efterfrågar en reservdel är det stor sannolikhet att produkten redan gått sönder 

och därför måste WPSMS vara snabba med att kunna leverera det kunden efterfrågar. 

Enligt den globala produktionschefen (2016-01-21) är det en vana inom branschen att 

arbeta som en reservdelshållare och ständigt sträva efter korta ledtider till kund. Detta 

leder dock till att de binder kapital och vissa produkter ligger på lager en längre period 

och bidrar till lägre lageromsättningshastighet. 

 

Anledning till varför leverantören 

har en minsta orderkvantitet

Beställa minsta 

orderkvantiteten

Säkra försäljning X X+1 styck X+2 styck X+3 styck Osv

Begränsningar i produktionen X X+X X+X+X X+X+X+X Osv

Där X motsvarar den minsta 

orderkvantiteten

Beställa mer än minsta orderkvantiteten
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5.2 Lagertyper 

WPSMS har vissa artiklar som benämns lagervaror vilka därmed alltid ska finnas 

tillgängliga på lagret och kunna levereras snabbt till kunden (Inköpare 2016-02-24). 

Artiklar som klassas som lagervaror specificeras i en prislista och därmed är kunden 

medveten om vilka dessa är (Inköpare 2016-04-28). Anledningen till att en vara ska 

vara en lagervara beror på att WPSMS ska kunna leverera snabbt till kunden men även 

för att efterfrågan är föränderlig och därför får inte produkten ta slut på lager så att 

WPSMS riskerar att inte kunna leverera till kunden (Inköpare 2016-03-23). De 

produkter som WPSMS arbetar med klassas som inköpta eller tillverkade. WPSMS 

skiljer på två typer av inköpta artiklar, antingen köps en artikel in och säljs som den är 

eller köps en artikel in och förädlas så att denna blir kundanpassad. Ett exempel på en 

inköpt artikel som både kan säljas som den är eller förädlas är en gummirulle. Detta då 

den kan stansas och de stansade hålens storlek kan vara anpassade efter en kundorder 

och på så vis skapas en kundanpassad produkt. Det innebär att det hade varit den icke-

förädlade gummirullen som varit den inköpta artikeln som sålts som den var. De 

tillverkade artiklarna är sådana som tillverkas efter kundorder och därmed blir 

kundspecifika. Lagermiljön för de inköpta artiklarna är statisk och därför sker det inga 

större förändringar för de inköpta artiklarna som ligger på lager (Global 

produktionschef 2016-02-24). Den globala produktionschefen (2016-02-24) menar att 

lagermiljön för de tillverkade artiklarna är dynamisk och därför är under ständig 

förändring. Sandvik som helhet rapporterar sitt lager och vid rapporteringen delas lagret 

upp i fyra grupper vilka är försäljningslager, transportlager, produktionslager och 

OSMI. WPSMS:s produkter som antingen är inköpta eller tillverkade kan sättas i 

relation till Sandviks fyra lagertyper som rapporteringen sker efter (Ekonomi 2016-03-

23). Utöver dessa lagertyper arbetar WPSMS även med säkerhetslager för att gardera 

sig mot osäkerheter i exempelvis efterfrågan (Inköpare 2016-02-24). 

 

5.2.1 Försäljningslager 

Försäljningslagret består av färdiga varor vilka är allokerade till kunderna (Ekonomi 

2016-03-23). När en inköpt artikel ska säljas som den är, ses den som en färdig vara 

(Global produktionschef 2016-02-24). I de fall då WPSMS vet vilken kund som ska 

köpa varan, tillhör den försäljningslagret (Ekonomi 2016-03-23). Då WPSMS tillverkar 

kundspecifika produkter efter en kundorder, är det sällan det finns ett försäljningslager 

av tillverkade artiklar eller inköpta artiklar som ska förädlas då de kundanpassade eller 
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kundspecifika produkterna levereras direkt till kund efter att dem färdigställts. Ett 

undantag finns dock när en kundspecifik produkt är färdigtillverkad då den eventuellt 

kan behöva lagras på grund av att kunden inte vill ha delleveranser. Delleveranser 

innebär att en kund får delar av sin leverans innan resterande delar av beställningen är 

färdigtillverkad. WPSMS försöker dock i dessa fall planera produktionen så att kundens 

alla artiklar kan bli klara ungefär samtidigt för att undvika lagring. Skulle det dock 

uppstå att delar av en kundspecifik beställning är klara vid olika tillfällen skulle 

kundens önskemål om att inte få delleveranser vara anledningen till att en tillverkad 

artikel tillhörde försäljningslagret. Detta leder till att det främst är inköpta artiklar som 

ska säljas som de är som finns på försäljningslagret (Försäljningskoordinator A 2016-

02-25).  

 

5.2.2 Produktionslager 

Produktionslagret består dels av olika komponenter och råmaterial som behövs vid 

tillverkningen av en artikel. Produktionslagret består även av produkter i arbete samt 

färdiga produkter som inte har allokerats till kund (Ekonomi 2016-03-23). Så länge den 

inköpta artikeln som ska säljas som den är inte har blivit allokerad till kund, är den en 

del av produktionslagret. När en inköpt artikel ska förädlas ses den som en komponent 

och därmed en del av produktionslagret. Under tiden en kundanpassad eller 

kundspecifik artikel tillverkas kan den läggas på produktionslagret då den är under 

arbete (Ekonomi 2016-03-23; Global produktionschef 2016-02-24). 

 

5.2.3 Transportlager 

Transportlagret består av lager som skapas under en transport på exempelvis en båt eller 

en lastbil (Ekonomi 2016-03-23). Transportlagret består av artiklar som är efterfrågade 

hos kunden och därför kan transportlagret bestå av inköpta artiklar som ska säljas som 

de är, inköpta artiklar som har förädlats eller tillverkade artiklar (Ekonomi 2016-03-23; 

Global produktionschef 2016-02-24). 

 

5.2.4 OSMI 

Då WPSMS har en varierande efterfrågan leder detta till att vissa produkter inte har en 

hög försäljningsomsättning eller endast efterfrågas en gång. WPSMS skiljer på två typer 

av lager vilka är föråldrat lager som inte rört sig alls under en viss period samt 

långsamtgående produkter som rör sig långsamt. Tillsammans skapar dessa OSMI vilket 
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står för Obsolete Slow Moving Inventory (Global produktionschef 2016-01-21). Då 

WPSMS tillverkar kundanpassade och kundspecifika produkter efter kundordrar, vilka 

levereras direkt till kund, är det främst inköpta artiklar som kan säljas som de är eller 

användas som delar i tillverkade produkter som bidrar till att OSMI skapas (Global 

produktionschef 2016-02-25). Förutom att OSMI binder kapital på lagret kräver det 

extraarbete i form av utförsäljning eller skrotning. Detta med hopp om att bli av med 

lagret istället för att det ska ligga på lager och binda kapital (Global produktionschef 

2016-01-21). Anledningen till att OSMI uppstår kan bland annat bero på att kunden 

varit missnöjd, kunden tyckte det var för dyrt, kunden kan ha bytt maskiner vilket gör 

att de inte längre behöver delar från WPSMS samt kunden kan även ha bytt produkt 

inom WPSMS:s artikelsortiment (Produktionsplanerare 2016-02-24). Ytterligare 

orsaker till OSMI kan vara att WPSMS har ett brett sortiment där de försöker vara 

ledande inom många områden, men där alla produkter inte slagit igenom 

(Försäljningskoordinator A 2016-02-25). 

 

OSMI kan leda till risker i framtiden om WPSMS inte försöker minska OSMI. Detta 

kan vara i form av att OSMI kan växa och om det inte minskas kan det i framtiden ta 

lagerplats som kan behövas för andra artiklar. Detta kan leda till att WPSMS måste hyra 

in mer lageryta vilket då både leder till ökad kapitalbindning men även ökade kostnader 

för hyra av lageryta. Om OSMI har blivit helt avskrivit kan det hända att WPSMS väljer 

att behålla OSMI-artiklarna med hopp om att dessa ska kunna säljas i framtiden. Detta 

leder dock till ökad kapitalbindning och minskad lageromsättningshastighet tills det att 

artiklarna säljs (Inköpare 2016-03-23). 

 

5.2.5 Säkerhetslager 

För att undvika att viktiga komponenter tar slut arbetar WPSMS med att hålla ett 

säkerhetslager för vissa produkter (Global produktionschef 2016-01-21). Detta kan 

bland annat bero på att leveranstiden från vissa leverantörer är lång vilket får en stor 

påverkan på hur väl WPSMS kan leverera till sina kunder (Produktionsplanerare 2016-

02-24). Mängden säkerhetslager som ska finnas på lager för en viss artikel baseras på 

historisk data och erfarenheter men kan behöva revideras om WPSMS märker att 

säkerhetslagret är för stort eller inte behövs (Inköpare 2016-02-24). Ändringen av 

mängden säkerhetslager, vilken finns registrerad i WPSMS:s system, sker manuellt 

(Global produktionschef 2016-01-21). De artiklar som kan behöva en revidering av 
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mängden säkerhetslager är WPSMS:s OSMI-artiklar. Detta på grund av att WPSMS 

inte ska hålla mer lager än nödvändigt av de artiklarna som klassas som långsamtgående 

eller föråldrade (Inköpare 2016-02-24). Det är viktigt att försöka att aldrig underskrida 

säkerhetslagersnivån (Global produktionschef 2016-02-25), men trots detta är det något 

WPSMS ibland behöver göra i dagsläget (Inköpare 2016-03-23). WPSMS:s system 

känner av när inköparen ska beställa för att inte riskera att få brist av en artikel. Om 

beställningen av något är kritiskt, exempelvis på grund av att beställningen inte lagts i 

tid, måste inköparen beställa så fort som möjligt och försöka tidigarelägga ordern så att 

det inte uppstår brist på lagret (Global produktionschef 2016-02-25).  

 

5.3 Lagerstyrning  

Vid förklaring av WPSMS lagerstyrning framgick det att mycket av arbetet sker med 

hjälp av bedömningar då majoriteten av WPSMS:s artiklar har en okänd och varierande 

efterfrågan (Inköpare 2016-04-27). Varje beslut är anpassat till situationen som 

föreligger och de använder och följer inte några speciella metoder i dagsläget, 

exempelvis ekonomisk orderkvantitet eller beställningspunkt (Inköpare 2016-02-24). 

Svårigheter uppstår dock då efterfrågan varierar vilket leder till att inköparen (2016-02-

24) upplever det svårt att beställa rätt kvantiteter. Detta beror på att inom WPSMS 

existerar en stor variation mellan månaderna gällande vilka artiklar som finns 

registrerade i artikelregistret. Bedömningarna avseende orderkvantiteten baseras på 

erfarenhet, historik och kunskap och är därför arbetskrävande men ger inköpsarbetet 

kvalitet (Global produktionschef 2016-03-23). Det innebär praktiskt att inköparen 

beställer olika artiklar på olika viss, men även samma artikel på olika vis beroende på 

hur situationen ser ut. Det handlar helt enkelt om att olika kvantiteter kan beställas från 

gång till gång samt att tiden mellan beställningarna kan variera från gång till gång 

(Inköpare 2016-02-24). Inköparen (2016-02-24) beskriver att anledningen till detta är på 

grund av att historisk information används för att beräkna lämplig beställningskvantitet 

samt tidpunkt för beställningar och den är inte alltid korrekt då de verkar i en miljö med 

föränderlig efterfrågan. Då den historiska informationen är svår att tillförlita sig på 

använder inköparen den i kombination med chansningar och väl genomförda 

bedömningar för att försöka finna lämpliga orderkvantiteter med rätt 

beställningsintervall. WPSMS har tidigare försökt att tillämpa prognoser, men upptäckte 

att det inte passar för alla artiklar på grund av att efterfrågan varierar kraftigt (Inköpare 

2016-02-24).  
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I dagsläget har inköparen kontroll över hur inköpen ska ske och har kunskap och 

erfarenhet om vilka produkter som kräver bedömningar för att kunna avgöra hur mycket 

som ska köpas in och när, trots att detta inte finns tydligt dokumenterat (Inköpare 2016-

03-23). Inköparen (2016-03-23) hade dock önskat att detta dokumenterades för att 

underlätta styrningen. Det finns en risk i framtiden gällande om inköparen av någon 

anledning skulle sluta arbeta på företaget, detta då mycket av inköpsarbetet baseras på 

inköparens kunskap och erfarenheter. Skulle det börja en ny inköpare och det inte fanns 

dokumenterat hur inköpen skulle genomföras skulle den kunna tro att arbetet kan göras 

på ett vis som inte är passande för artiklarna (Inköpare 2016-03-23). Inköparen (2016-

03-23) och den globala produktionschefen (2016-03-23) menar att det hade varit 

fördelaktigt att veta hur artiklarna ska styras på ett tydligare vis, om det så bara går att ta 

fram för endast en liten del av det totala antalet artiklar. 

 

5.4 Differentierad styrning och artikelklassificering 

Inköparen (2016-02-24) menar att WPSMS delar in sina artiklar i olika grupper och 

sorter, men att det inte är någonting som de använder sig av vid styrningen av lagret då 

detta inte finns tydligt dokumenterat. Försäljningskoordinator A (2016-02-25) och 

inköparen (2016-02-24) menar att WPSMS:s har kunskap om vilka artiklar som är 

viktigare än andra men detta är inget som ABC-klassificeras. De har tidigare genomfört 

en form av ABC-klassificering, men den ansågs vara för komplicerad och för svår att 

uppdatera och därmed är det ingenting som de använder sig av i dagsläget (Global 

produktionschef 2016-02-25). Försäljningskoordinator A (2016-02-25) och inköparen 

(2016-03-23) belyser dock att det skulle vara fördelaktigt med någon form av 

klassificering av artiklarna och att det skulle vara fördelaktigt att försöka göra en ABC-

klassificering igen. Den globala produktionschefen (2016-02-25) och ekonomi (2016-

03-23) menar att det finns bra underlag i deras system för att genomföra en ABC-

klassificering. Inköparen (2016-03-23) tror att det är ett måste att använda sig av 

differentierad styrning för att kunna hantera alla aktuella artiklar, men med någon form 

av klassificering då artiklarna är för många för att hantera var för sig. Inköparen (2016-

03-23) menar att WPSMS i dagsläget arbetar med differentierad styrning men att detta 

inte är klassat och dokumenterat systemmässigt. Dock hade det varit fördelaktigt om det 

varit klassat och dokumenterat, främst om någon ny började arbeta med inköpen på 

WPSMS (Inköpare 2016-03-23). 
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WPSMS klassar sina artiklar i tolv klasser beroende på vilken status de har i förhållande 

till hur föråldrade eller långsamtgående de är, där tio av dessa klasser är OSMI-klasser 

och två av klasserna är om artikeln är ny eller inte OSMI-klassad. Dessa klasser 

benämns så som de presenteras nedan, där O står för obsolete, föråldrade produkter, och 

S står för slow-moving, långsamtgående produkter (Global produktionschef 2016-01-

21). 

 

 O1 – denna artikel har inte rört sig alls under det senaste året.  

 O2 – denna artikel har inte rört sig alls under de senaste två åren. 

 O3 – denna artikel har inte rört sig alls under de senaste tre åren. 

 O4 – denna artikel har inte rört sig alls under de senaste fyra åren. 

 O5 – denna artikel har inte rört sig alls under de senaste fem åren. 

 S1 – en artikel som har ett högre lagersaldo än det senaste årets förbrukning, 

men ett lagersaldo som är lägre än de senaste två årens förbrukning. 

 S2 – en artikel som har ett högre lagersaldo än de senaste två årens förbrukning, 

men ett lagersaldo som är lägre än de senaste tre årens förbrukning.  

 S3 – en artikel som har ett högre lagersaldo än de senaste tre årens förbrukning, 

men ett lagersaldo som är lägre än de senaste fyra årens förbrukning. 

 S4 – en artikel som har ett högre lagersaldo än de senaste fyra årens förbrukning, 

men ett lagersaldo som är lägre än de senaste fem årens förbrukning. 

 S5 – en artikel som har ett högre lagersaldo än de senaste fem årens förbrukning, 

men ett lagersaldo som är lägre än de senaste sex årens förbrukning. 

 M1 – en artikel som inte är OSMI-klassad. 

 N1 – en artikel som är nyare än tolv månader, den är registrerad under de senaste 

tolv månaderna. En N1-artikel har ett högre lagervärde än för det senaste året 

men klassas som N1 på grund av att det är en ny artikel och därför vill WPSMS 

skilja denna från OSMI. 

 

5.5 Data och nyckeltal 

Då författarna, på grund av sekretessavtal, inte får presentera de numeriska data som ska 

användas för ABC-klassificeringen är datan som presenteras endast exempel på vad 

dokumentet innehåller och inte absoluta värden. WPSMS har en stor mängd 

dokumenterad data i sitt affärssystem gällande deras lager (Global produktionschef 

2015-12-09). De för bland annat data över antal artiklar, artiklarnas värde, lagervärde, 
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artiklarnas historiska förbrukning, ledtid samt OSMI-värde (Sandvik Dokument 2016-

02-24). Utifrån denna data beräknar WPSMS tre viktiga nyckeltal för att kontrollera sitt 

lager. Dessa är lageromsättningshastigheten, lagervärdet och andelen OSMI (Global 

produktionschef 2016-02-25). WPSMS sätter årligen upp mål för hur de vill förbättra 

sitt lager, vilket fungerar som riktlinjer för arbetet som sker (Global produktionschef 

2016-02-25). 

 

5.5.1 Lageromsättningshastigheten 

För att få kunskap om hur ofta WPSMS omsätter sitt lager genomför de beräkningar av 

lageromsättningshastigheten genom att dividera förbrukningen de senaste tolv 

månaderna med det aktuella lagervärdet, vilket visas nedan i Formel 13 (Global 

produktionschef 2016-01-21). Detta är ett mått som WPSMS följer upp och de har som 

mål att öka lageromsättningshastigheten med 42 procent under år 2016, men de siktar 

gärna högre uppemot en 67 procentig ökning av lageromsättningshastigheten i 

förhållande till dagsläget (Sandvik Dokument 2016-02-24). WPSMS:s artiklar har olika 

hög lageromsättningshastighet då vissa omsätts snabbt, medan OSMI-produkter omsätts 

väldigt sällan vilket gör att de som har en hög lageromsättningshastighet påverkas av 

OSMI-produkterna. Den globala produktionschefen (2015-12-09) menar att det är 

viktigare att fokusera på att öka lageromsättningshastigheten än att minska antalet 

produkter, då det ena leder till det andra. Så länge lagret omsätts väl, är det inte lika 

betydande om lagret är stort. Ytterligare en anledning till att öka 

lageromsättningshastigheten istället för att minska lagret är för att kan 

lageromsättningshastigheten öka, kan andelen OSMI minska (Global produktionschef 

2015-12-09). 

Lageromsättningshastighet =
Förbrukning de senaste tolv månaderna

Aktuellt lagervärde
 

 

Formel 13: Lageromsättningshastighet (Global produktionschef 2016-01-21). 

 

5.5.2 Lagervärde 

WPSMS mäter sitt lagervärde genom att basera uträkningarna på artikelns värde 

multiplicerat med antalet artiklar som finns på lager, vilket visas nedan i Formel 14 

(Sandvik Dokument 2016-02-24). Artiklarnas värde räknas ut på olika vis beroende på 

om det är en inköpt eller en tillverkad produkt. För inköpta produkter adderas en 

procentsats på inköpspriset för att artikeln ska representeras av rätt värde när den ligger 
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på lager. För tillverkade artiklar består artikelns värde av kostnader för arbete och 

material men även indirekta kostnader, exempelvis hyra, vilka fördelas på antalet 

artiklar som tillverkas (Global produktionschef 2016-02-25). Det lagervärde som 

WPSMS hade vid tidpunkten 2016-02-24 anses, enligt den globala produktionschefen 

(2016-02-25), vara för högt och de har som mål att minska det totala lagervärdet med 

21,8 procent. Detta beräknas genom att räkna ut skillnaden mellan det nuvarande 

lagervärdet och målet WPSMS vill uppnå gällande lagervärdet och sedan dividera detta 

med det nuvarande värdet (Sandvik Dokument 2016-02-24).  
 

Lagervärde = Artikelns värde ∗  Antal artiklar på lagret 
 

Formel 14: Lagervärde (Sandvik Dokument 2016-02-24). 

 

5.5.3 Andelen OSMI 

Då WPSMS har föråldrat och långsamtgående lager, mäter de detta för att kontrollera 

att det inte blir för stort (Global produktionschef 2016-01-21). Enligt den globala 

produktionschefen (2016-02-25) har WPSMS två mål gällande OSMI. Det första målet 

är ett bestående mål vilket handlar om att värdet av OSMI maximalt får uppgå till 15 

procent av det totala lagervärdet. Vid tidpunkten 2016-02-24 var andelen OSMI 13,8 

procent av det totala lagret (Sandvik Dokument 2016-02-24), vilket anses vara 

acceptabelt utifrån målet om att OSMI maximalt får uppgå till 15 procent av det totala 

lagervärdet (Global produktionschef 2016-02-25). Det andra målet är situationsanpassat 

efter hur mycket WPSMS önskar om att minska OSMI för att uppnå årets satta mål, 

vilket är att minska OSMI-värdet med 14,8 procent. Andelen OSMI av det totala 

lagervärdet beräknas genom att dividera OSMI-värdet med det totala lagervärdet, vilket 

visas nedan i Formel 15 (Global produktionschef 2016-02-25). 

 

Andelen OSMI =
Summan av det totala OSMI − värdet

Summan av det totala lagervärdet
 

 

Formel 15: Andelen OSMI (Global produktionschef 2016-02-25). 
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 Applicering av teoretisk lagerstyrningsmodell på 6

WPSMS 

Följande kapitel inleds med en analys kring vilka kriterier som valdes vid en ABC-

klassificering för Sandviks produktionsavdelning i Svedalas, det vill säga WPSMS:s, 

aktuella artiklar samt en diskussion kring varför kriterierna valdes. Vidare analyseras 

tillvägagångssättet för ABC-klassificeringen för Sandviks produktionsavdelning i 

Svedalas aktuella artiklar i förhållande till den teoretiska lagerstyrningsmodellen samt 

att analys förs för vilka av lagerstyrningsmetoderna gällande orderläggning och 

bestämning av säkerhetslager som är lämpliga.  Analys görs även för hur grupperingen 

av ABC-klassificeringen ska genomföras för att kunna få en acceptabel mängd grupper 

att styra samt att en diskussion förs kring vilka av de lämpliga lagerstyrningsmetoderna 

som varje grupp ska styras utifrån. Slutligen sammanställs lagerstyrningen för 

WPSMS:s aktuella artiklar och möjliga förbättringar identifieras genom appliceringen 

av den teoretiska lagerstyrningsmodellen.  

 

6.1 Val av kriterier 

Målet WPSMS har gällande deras lageromsättningshastighet, är att den ska öka med 42 

procent under året 2016 (Sandvik Dokument 2016-02-24). Det innebär att de kriterier 

som behövs vid genomförandet av en klassificering är kriterier som har en påverkan på 

lageromsättningshastigheten. För att inte få en klassificering som endast utgår från ett 

perspektiv på WPSMS aktuella artiklar, det vill säga en enkel ABC-klassificering, har 

en klassificering baserat på två kriterier valts, det vill säga en dubbel ABC-

klassificering (Flores & Whybark 1986). Enligt den teoretiska lagerstyrningsmodellen, i 

avsnitt 4.4 Utformning av teoretisk lagerstyrningsmodell, presenterades ett antal 

kriterium som antingen har en direkt påverkan på lageromsättningshastigheten eller en 

indirekt påverkan genom att de direkt påverkar försäljningsomsättningen eller 

kapitalbindningen vilka i sin tur har en direkt påverkan på lageromsättningshastigheten. 

Utifrån den teoretiska lagerstyrningsmodellen valdes kriterierna volymvärde och ledtid 

för WPSMS. Detta för att få ett kriterium som påverkar försäljningsomsättningen och 

ett kriterium som påverkar kapitalbindningen, vilka i sin tur direkt påverkar 

lageromsättningshastigheten.  
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Volymvärdet valdes för att få information om vilka produkter som bidrar mer eller 

mindre till företagets försäljningsomsättning. Fördelen med att använda volymvärdet 

som ett kriterium, och inte endast artikelvärdet eller förbrukningen som volymvärdet 

beräknas utifrån (Oskarsson et al. 2013; Olhager 2013), är att vissa produkter kan ha ett 

högt artikelvärde men en låg förbrukning. Detta kan leda till att om företaget endast 

klassificerar utifrån artikelvärdet kan de tro att en produkt är viktig då värdet är högt 

men de missar aspekten om att produkten kan ha en låg förbrukning. Tvärtom gäller 

även för produkter med ett lågt artikelvärde med hög förbrukning, vilka kan ses som 

oviktiga om endast artikelvärdet studeras men som viktiga om man ser på båda 

faktorerna. Anledningen till att ledtiden valdes som ett kriterium var för att WPSMS 

både har leverantörer långt bort samt nära (Produktionsplanerare 2016-02-24) och 

därför är det viktigt för dem att få kunskap om hur de ska styra artiklarna med lång 

respektive kort ledtid för att inte få brist eller kapitalbindning. Detta då det kan vara 

kritiskt för WPSMS att få brist av artiklar som har en lång ledtid på grund av att om 

brist uppstår, tar det lång tid att åtgärda bristen. Skulle brist uppstå kan det leda till 

förlorad försäljning då kunderna kan välja att köpa från ett annat företag. Skulle det 

andra företaget uppfylla kundens krav skulle WPSMS kunna förlora kunden och inte 

endast försäljningen. 

 

6.1.1 Interna nyckeltal 

WPSMS har nyckeltal för att kontrollera sitt lager, vilka är lageromsättningshastigheten, 

lagervärde och andelen OSMI (Global produktionschef 2016-02-25). WPSMS mål om 

att öka lageromsättningshastigheten är ett nyckeltal som speglar lagret i helhet och inte 

på detaljnivå (Global produktionschef 2015-12-09). Det leder till att det kan vara svårt 

för personer inom företaget att veta vad de kan göra för att hjälpa företaget att nå målet. 

WPSMS skulle därför kunna bryta ner sitt mål om ökad lageromsättningshastighet i 

mindre mål, det vill säga olika interna nyckeltal. Genom att visa på en mer detaljerad 

nivå vad som skulle kunna bidra till ökad lageromsättningshastighet skulle det kunna bli 

lättare för de anställda att stäva efter att nå målet. Det primära med de interna 

nyckeltalen är att de ska vara kopplade till målet om ökad lageromsättningshastighet 

samt att de ska vara realistiskt satta (Lambert & Stock 1993; Monczka et al. 2009). 

Skulle WPSMS sätta upp nyckeltal som var orealistiska skulle det kunna leda till att det 

inte får den effekt som målet med nyckeltalen var, att öka lageromsättningshastigheten. 

Detta då ett orealistiskt mål som inte kan uppnås skulle kunna påverka medarbetarna 
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negativt då de kan bli omotiverade. WPSMS skulle exempelvis kunna skapa interna 

nyckeltal för hur mycket de skulle kunna förhandla ner inköpspriset från leverantörer, 

hur mycket de skulle kunna förkorta ledtiden samt hur mycket de skulle kunna öka 

försäljningen på artikelnivå. Det betyder att WPSMS kan sätta upp interna nyckeltal för 

några av de kriterier som påverkar lageromsättningshastigheten som presenterades i 

Figur 15, Teoretisk lagerstyrningsmodell. Då den teoretiska lagerstyrningsmodellen 

innehåller ett urval av kriterier som påverkar lageromsättningshastigheten vilka alla var 

lämpliga som kriterier vid en ABC-klassificering, är det möjligt för WPSMS att själv 

identifiera interna nyckeltal vilka kan påverka lageromsättningshastigheten trots att de 

inte är lämpliga som kriterier vid en ABC-klassificering. Ett exempel på ett internt 

nyckeltal som skulle kunna tillämpas som inte är lämpligt som kriterium vid en ABC-

klassificering är lagersaldot. Detta då WPSMS kan sätta mål för hur mycket de vill 

minska sitt lagersaldo, men lagersaldot kan inte ligga till grund för en ABC-

klassificering då det är en tillfällig status samt att lagersaldot endast presenteras för en 

del av de aktuella artiklarna för WPSMS, det vill säga för de artiklar som finns på lager. 

 

6.2 Tillvägagångssätt för ABC-klassificeringen 

WPSMS genomför en klassificering av sina artiklar som finns tillgängliga på lagret 

beroende om de är OSMI-klassade eller inte (Global produktionschef 2016-01-21). 

Denna klassificering är inte lämplig att styra utifrån då det är en tillfällig status som kan 

förändras om det uppstår efterfrågan. OSMI-klassificeringen är istället en form av 

kontroll för att granska hur stor del av artiklarna som är föråldrade eller 

långsamtgående. Denna klassificering är även olämplig för att styra utifrån då den inte 

inkluderar alla aktuella artiklar. Likväl som det är en tillfällig status för en artikel att 

ligga på lager, är det en tillfällig status om en artikel inte finns på lager. Det är därför 

lämpligt att basera lagerstyrningen på WPSMS:s aktuella artiklar för att proaktivt 

undvika OSMI istället för att försöka få bort den OSMI som redan finns. Därför 

kommer ABC-klassificeringen genomföras på WPSMS:s aktuella artiklar, för att 

gruppera dessa då de är för många för att styra enskilt. 

 

6.2.1 Generella steg för ABC-klassificering 

Utifrån den teoretiska lagerstyrningsmodellen, i avsnitt 4.4 Utformning av teoretisk 

lagerstyrningsmodell, är det första steget i en ABC-klassificering att välja kriterium och 

för WPSMS valdes volymvärde och ledtid, vilket presenterades och analyserades ovan i 
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avsnitt 6.1 Val av kriterier. Nästa steg handlade om att presentera den data som behövs 

för att genomföra ABC-klassificeringen. Data för WPSMS:s aktuella artiklar hämtades 

från deras intranät i form av en Excel-fil och datan som var relevant att inkludera var 

bland annat förbrukning de senaste tolv månaderna, artikelvärde och ledtid (Sandvik 

Dokument 2016-02-24). Det tredje steget för ABC-klassificering i den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen handlade om att beräkna värde om det saknades. Då WPSMS 

inte beräknar volymvärdet (Sandvik Dokument 2016-02-24) var det ett värde som 

behövdes beräknas, vilket gjordes genom att multiplicera artikelvärdet med 

förbrukningen de senaste tolv månaderna (Oskarsson et al. 2013; Olhager 2013). 

Ledtiden fanns dokumenterad och kunde därmed hämtas direkt från WPSMS:s intranät 

(Sandvik Dokument 2016-02-24). För att alla aktuella artiklar ska kunna inkluderas i 

ABC-klassificeringen med kriterierna volymvärde och ledtid krävs det att WPSMS har 

dokumentet artikelvärde, ledtid och förbrukning de senaste tolv månaderna. Det fanns 

6,1 procent av de aktuella artiklarna som saknade artikelvärde och 1 procent som 

saknade ledtid, vilket gjorde att de exkluderades ur klassificeringen. Även 0,01 procent 

av artiklarna exkluderades från ABC-klassificeringen för att dess förbrukning inte var 

rättvisande. Det fanns även 68,2 procent av de aktuella artiklarna som saknade 

förbrukning de senaste tolv månaderna, men de valdes att inkluderas i klassificeringen, 

men att inte inkluderas i lagerstyrningen. Anledningen till att de som saknade 

förbrukning inkluderades i klassificeringen var för att de kan få förbrukning och 

kommer då att ha ett värde att utgå från och kan därmed inkluderas i lagerstyrningen.  

 

6.2.2 Specifika steg för varje kriterium vid ABC-klassificering 

När kriterium valts, datan var presenterad och beräknad ska datan för varje kriterium, 

enligt den teoretiska lagerstyrningsmodellen i avsnitt 4.4 Utformning av teoretisk 

lagerstyrningsmodell, sorternas avtagande. Detta gjordes först för volymvärdet för 

WPSMS. När volymvärdet sorterats avtagande var nästkommande steg i den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen att beräkna det ackumulerade värdet. Detta gjordes för 

volymvärdet och anledningen till att det ackumulerade värdet beräknades var för att 

kunna få fram det ackumulerade värdet i procent för respektive artikel. Enligt den 

teoretiska lagerstyrningsmodellen ska företag kalkylera artiklarnas enskilda procentuella 

värde innan det ackumulerade värdet i procent, detta genomfördes dock inte för 

WPSMS. Anledningen till att steget med att kalkylera artiklarnas enskilda procentuella 

värde inte genomfördes var för att ABC-klassificeringen genomfördes i Excel vilken 
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hade en funktion för att beräkna ackumulerat värde i procent utifrån det ackumulerade 

faktiska värdet. Därför ansågs mellansteget om att beräkna varje artikels procentuella 

värde vara onödigt och tidskrävande för WPSMS. Det kan vara bra att beräkna 

artiklarnas enskilda procentuella värde för att få veta hur stor del av värdet som varje 

artikel står för, men för att kunna klassa artiklarna behövs det ackumulerade värdet i 

procent. Vidare genomfördes samma process för ledtiden som för volymvärdet. Detta 

bekräftar stegen för den dubbla ABC-klassificeringen i den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen gällande att dessa stegen ska göras en gång för varje kriterium. 

 

Nästa steg i den teoretiska lagerstyrningsmodellen var att kalkylera artiklarnas enskilda 

procentuella andel utifrån antalet artiklar och sedan artiklars ackumulerade procentuella 

andel i antal. Båda dessa steg genomfördes för volymvärdet och ledtiden, men som 

beskrivet innan genomfördes allt först för volymvärdet och sedan för ledtiden för att 

genomgå processen fullt ut och därmed minimera chansen att fel uppstod. Anledningen 

till att artiklarnas procentuella andel i antal och dess ackumulerade procentuella andel i 

antal beräknades var för att kunna bestämma gränserna för om en artikel ska klassas 

som A, B eller C. Då den procentuella andelen utifrån antalet artiklar baseras på den 

totala mängden artiklar som ingår i klassificeringen, blir varje artikels procentuella 

fördelning, samt det ackumulerade procentuella antalet artiklar samma för både 

volymvärdet och ledtiden. 

 

Vid bestämmande av gränsvärden för om en artikel ska klassas som A, B eller C kan 

dessa gränsvärden skilja sig åt. Enligt Wild (2004) ska A motsvara 10 procent av 

artiklarna, B 20 procent av artiklarna och C 70 procent av artiklarna. Bragg (2004) 

skriver att fördelningen kan vara att 20 procent är A-artiklar, 20 procent är B-artiklar 

och 60 procent är C-artiklar. Axsäter (2006) menar att 10 procent av artiklarna är A-

artiklar, 30 procent är B-artiklar och 60 procent är C-artiklar. Alla dessa gränsvärden 

testades på WPSMS ABC-klassificering, men då brytningarna för om en artikel skulle 

klassas som A, B eller C hamnade mitt i ett värde, antingen för volymvärde eller ledtid 

(Sandvik Dokument 2016-02-24), ansågs dessa gränsvärden inte vara lämpliga. 

Anledningen till att brytningen hamnade mitt i ett värde var för att procenten som Wild 

(2004), Bragg (2004) och Axsäter (2006) presenterade endast tog hänsyn till mängden 

artiklar och inte värdena, det vill säga volymvärdet eller ledtiden. Det ansågs därför vara 

lämpligare att gränsvärdena blev placerade vid lämplig värdebrytning, då det skulle ge 
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ett tydligare intervall för volymvärdet eller ledtiden för respektive artikelgrupp, detta 

visas nedan i Figur 16 (Sandvik Dokument 2016-02-24).  

 

 

Figur 16: Fördelning av antalet aktuella artiklar utifrån dess volymvärde 

och ledtid i procent (Egen illustration).  

 

Anledningen till att volymvärdet och ledtiden tilldelades olika procent för gränsvärdena 

var för att de olika brytningarna för volymvärde och ledtid inte inträffade vid exakt 

samma nivåer. Det ansågs därför mer lämpligt att bryta för en ny artikelklass när ett 

lämpligt värde inträffade. Den procentuella fördelningen för A-, B- och C-artikarna för 

WPSMS kan dock anses vara rimlig (Wild 2004; Bragg 2004; Axsäter 2006) då det 

tydligt syns att A-artiklarna för volymvärdet står för en liten andel artiklar men ett högt 

värde och C-artiklarna står för en stor andel artiklar men ett lågt värde. För ledtiden 

anses gränsdragningarna vara lämpliga på grund av att de görs vid passande 

värdebrytningar (Sandvik Dokument 2016-02-24).  

 

6.2.3 Kompletterande steg för dubbel ABC-klassificering 

När varje artikel hade blivit indelad i en klass sorterades artiklarna efter klasserna för att 

kunna beräkna hur stor andel av det totala antalet aktuella artiklar som fanns i varje 

klass. Anledningen till att sorteringen gjordes efter klasserna och inte efter artikelnumret 

eller artikelnamnet, som Flores och Whybark (1986) föreslog, beror på att det var för 

många artiklar för att leta efter den kombinationen som författarna sökte efter när de 

exempelvis ville sammanställa hur många artiklar som klassades som AA. Slutligen 

sammanställdes klasserna i en matris i Figur 17 nedan för att visa den dubbla 

klassificeringen för WPSMS, vilken valdes i avsnitt 6.1 Val av kriterier (Flores & 

Volymvärde Procent av artiklarna Procent av volymvärdet

A 1.7% 64.1%

B 8.4% 30.4%

C 16.5% 5.5%

D 73.4% 0.0%

100.0% 100.0%

Ledtid Procent av artiklarna Procent av ledtiden

A 9.3% 31.3%

B 20.0% 24.4%

C 70.7% 44.3%

100.0% 100.0%
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Whybark 1986). I matrisen för den dubbla ABC-klassificeringen klassas volymvärdet 

från noll samt lågt till högt och ledtiden klassas från kort till lång. Anledningen till att 

ett högt volymvärde och en lång ledtid anses som viktigast och klassas som AA, är för 

att det är viktigare att ha mer kontroll över de artiklarna med ett högt volymvärde och en 

lång ledtid. Detta för att undvika att binda för mycket kapital av produkter med ett högt 

värde och att undvika att få brist av artiklar med en lång ledtid, därmed krävs mycket 

styrning för dessa artiklar och att fokus läggs på dessa. Det vill säga att artiklarna har 

klassats utifrån vilka som kräver mest styrning (Mercado 2008). 

 

 

Figur 17: Dubbel ABC-klassificering för WPSMS:s aktuella artiklar (Egen 

illustration).  

 

6.3 Lämpliga lagerstyrningsmetoder 

I den teoretiska lagerstyrningsmodellen, vilken presenterades i avsnitt 4.4 Utformning 

av teoretisk lagerstyrningsmodell, är det viktigt för företag att välja 

lagerstyrningsmetoder för varje artikelklass efter att en artikelklassificering genomförts. 

Detta för att veta hur de olika artiklarna ska styras gällande hur mycket som ska köpas 

in, när det ska köpas in samt om säkerhetslager ska finnas (Olhager 2013; Bushuev et al. 

2015). Nedan kommer analys föras kring vilka lagerstyrningsmetoder för orderläggning 

och säkerhetslager som anses vara lämpliga eller inte för WPSMS. 

 

Volymvärde

Högt AA AB AC

0.3% 0.9% 0.4%

BA BB BC

1.1% 2.4% 4.1%

CA CB CC

Lågt 0.9% 1.7% 13.0%

DA DB DC

0 6.3% 13.8% 48.1%

Lång Kort Ledtid

Utan 

artikelvärde Utan ledtid

Missvisande 

förbrukning

6.1% 1.0% 0.01%
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6.3.1 Orderläggning 

Ekonomisk orderkvantitet är en enkel metod som utgår från efterfrågan, 

ordersärkostnaden samt lagerhållningskostnaden för att beräkna den optimala 

ekonomiska orderkvantiteten (Jonsson 2008; Harris 1990; Lumsden 2012). Anledningen 

till att metoden kan ses som enkel är för att den förutsätter att efterfrågan, 

ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden är konstanta och kända (Olhager 2013). 

Då WPSMS:s artiklar har en okänd och varierande efterfrågan (Inköpare 2016-04-27) är 

metoden ekonomisk orderkvantitet inte lämplig att använda för att beräkna hur mycket 

WPSMS ska beställa, då metoden kräver en konstant och känd efterfrågan. Detta styrks 

även av inköparen (2016-02-24) som berättar att det inte är möjligt att använda den 

ekonomiska orderkvantiteten utifrån WPSMS förutsättningar i dagsläget. 

 

Metoden uppskattad orderkvantitet är en manuell metod för att bestämma hur mycket 

som ska beställas baserat på erfarenheter (Jonsson & Mattsson 2011). I dagsläget avgör 

inköparen på WPSMS hur mycket som ska köpas in med hjälp av bedömningar utifrån 

erfarenhet, historik och kunskap (Inköpare 2016-02-24; Global produktionschef 2016-

03-23), vilket kan ses som att uppskattad orderkvantitet används (Jonsson & Mattsson 

2011). Metoden uppskattad orderkvantitet kräver mycket arbete (Mattsson 2008) men 

ger inköpsarbetet kvalitet (Global produktionschef 2016-03-23). För WPSMS som har 

en efterfrågan som inte är konstant och kan variera både i och mellan perioder kan det 

vara nödvändigt att lägga ner mycket inköpsarbete för att undvika senare risker. Risker 

hade kunnat vara att om felaktiga kvantiteter köps in kan brist uppstå för att för lite köps 

in, eller att kapital binds på lager för att för mycket köps in. Brist kan leda till missnöjda 

kunder medan kapitalbindning leder till minskad lageromsättningshastighet samt en 

ökning av OSMI, vilket WPSMS benämner som föråldrade och långsamtgående varor 

(Global produktionschef 2016-01-21). Detta gör att metoden uppskattad orderkvantitet 

är lämplig för WPSMS trots att den kräver mycket arbete. 

 

Ytterligare en manuell metod för att bestämma hur mycket som ska köpas in är lot-for-

lot, vilken baseras på efterfrågan. Metoden går ut på att beställa när efterfrågan uppstår 

och då beställs den kvantitet som efterfrågas vid den tidpunkten (Jonsson 2008; Jonsson 

& Mattsson 2011). Då WPSMS har en varierande efterfrågan leder det till att vissa 

artiklar endast efterfrågas en eller ett fåtal gånger (Global produktionschef 2016-01-21). 

För att undvika att artiklar köps in i för stora kvantiteter kan lot-for-lot vara en lämplig 
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metod för WPSMS att använda när de ska avgöra hur mycket som ska köpas in. Lot-for-

lot gör det möjligt att endast köpa in det som efterfrågas när efterfrågan uppstår och 

därmed kan WPSMS minska risken för kapitalbindning samt att OSMI uppstår. 

 

Wagner och Whitin algoritmen syftar till att bestämma hur mycket som ska köpas in 

genom att beräkna den optimala orderkvantiteten. Metoden är användbar för företag 

som har en känd efterfrågan men som kan variera mellan perioder (Olhager 2013). För 

WPSMS som har en okänd efterfrågan (Inköpare 2016-04-27) blir Wagner och Whitin 

algoritmen inte tillämpbar. Ytterligare en anledning till varför inte Wagner och Whitin 

algoritmen väljs är för att metoden är arbetskrävande och sällan används i praktiken 

(Olhager 2013), detta hade därmed inte förenklat inköpsarbetet hos WPSMS. Silver-

Meal algoritmen är mer praktiskt tillämpbar än Wagner och Whitin algoritmen när 

företag har en efterfrågan som är känd men varierande efterfrågan (Axsäter 2006). Detta 

då den inte syftar till att hitta den optimala lösningen utan en acceptabel lösning 

gällande hur mycket som ska köpas in (Olhager 2013). Då Silver-Meal algoritmen, 

precis som Wagner och Whitin algoritmen, kräver att företagets efterfrågan är känd är 

denna metod inte lämplig för WPSMS att använda.  

 

En metod för att bestämma orderkvantiteten som tar hänsyn till en varierande 

efterfrågan är Newsboy-modellen (Nahmias 2009). Metoden tar hänsyn till den 

varierande efterfrågan genom att företaget måste räkna ut ett medelvärde på efterfrågan 

samt efterfrågans standardavvikelse (Axsäter 2006). Metoden kan därför anses vara 

praktiskt användbar för WPSMS då de utifrån historisk efterfrågan kan räkna ut 

medelvärdet av efterfrågan samt utifrån det räkna ut efterfrågans standardavvikelse. 

Frågan är dock om ett medelvärde av WPSMS varierande och föränderliga efterfrågan 

(Inköpare 2016-04-27) verkligen ger en rättvisande bild av hur mycket som ska 

beställas. Det kan bli missvisande om efterfrågan har varit avtagande under flera år eller 

om det endast funnits en stor efterfrågan under en period och under resterande perioder 

ingen efterfrågan. Om WPSMS räknar ut ett medelvärde utifrån extremvärdena om 

efterfrågan var hög vid ett tillfälle och noll vid resterande tillfällen kan det bli 

missvisande då det kan se ut som att efterfrågan varit medelhög under alla tidpunkter. 

Dessa extremvärden kan även göra att standardavvikelsen blir stor och missvisande. 

Därmed kan det hända att efterfrågans medelvärde och standardavvikelse inte ger en 

korrekt bild av hur efterfrågan kan se ut i framtiden för WPSMS då deras efterfrågan är 
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okänd och varierande (Inköpare 2016-04-27). Därför anses Newsboy-modellen inte vara 

lämplig för WPSMS vid bestämmande av orderkvantiteten trots att den är praktiskt 

tillämpbar. 

 

För att bestämma när företag ska lägga en beställning kan beställningspunktssystem 

användas då den signalerar att företag ska beställa när lagernivån når en förutbestämd 

nivå (Lumsden 2012; Jonsson & Mattsson 2011; Olhager 2013). För att räkna ut 

beställningspunkten behöver företag veta vad efterfrågan är för en period (Olhager 

2013). Har företag en varierande efterfrågan, som WPSMS, kan 

beställningspunktsystemet ge en missvisande bild av när ett företag ska beställa. Detta 

då efterfrågan i formeln för beställningspunkten gäller för en period (Olhager 2013). 

Om efterfrågan varierar mellan perioder skulle företag bli tvungna att ständigt uppdatera 

beställningspunkten, vilket kräver mycket arbete. Därför anses inte 

beställningspunktssystem vara lämpligt för WPSMS att använda för att bestämma när 

en beställning ska ske. 

 

Periodbeställningssystemet kan användas när företag vill veta när beställningspunkten 

ska inträffa. Vid periodbeställningssystem är tiden för beställning fast och kvantiteten 

som beställs varierande (Olhager 2013; Babai et al. 2009). Metoden går ut på att 

regelbundna granskningar genomförs för att genomföra beställningar upp till en 

återfyllnadsnivå (Lumsden 2012). Då metoden ekonomisk orderkvantitet inte var 

lämplig för WPSMS då den krävde att efterfrågan var känd och konstant, leder det till 

att periodbeställningssystemet inte är lämplig för WPSMS då WPSMS:s artiklar har en 

okänd och varierande efterfrågan (Inköpare 2016-04-27). Detta då 

periodbeställningssystemet utgår från den ekonomiska orderkvantiteten för att kunna 

beräkna granskningsintervallet genom att dividera den ekonomiska orderkvantiteten 

med medelefterfrågan (Olhager 2013). 

 

Genom täcktidsplanering kan företag få information gällande hur länge deras lager 

antas att räcka. Täcktiden beräknas genom att dividera tillgängligt lager med periodens 

förväntade efterfrågan (Jonsson & Mattsson 2011). Täcktidsplanering är en metod 

vilken är användbar för WPSMS då de kan få information om det tillgängliga lagret 

utifrån lagersaldot samt vad som är på väg att levereras till WPSMS (Sandvik 

Dokument 2016-02-24). Den förväntade efterfrågan kan WPSMS anta utifrån 
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erfarenheter och historisk förbrukning (Inköpare 2016-02-24). Detta leder till att 

täcktidsplanering är en lämplig metod för WPSMS att använda för att få information om 

när de ska beställa. De kan utifrån att avgöra hur länge lagret räcker, bestämma när 

beställningen ska genomföras för att brist inte ska uppstå.  

 

Utifrån ovanstående diskussioner är uppskattad orderkvantitet, lot-for-lot och 

täcktidplanering lämpliga metoder för WPSMS att använda vid bestämmande av hur 

orderläggningen ska ske. 

 

6.3.2 Säkerhetslager 

Manuellt bedömt säkerhetslager eller säkerhetstid är, enligt Jonsson och Mattsson 

(2011), en användbar metod för företag som måste hålla säkerhetslager men måste 

bestämma säkerhetslagersnivån utifrån erfarenheter. Trots att det är en manuell metod 

som kräver manuella uppdateringar (Jonsson & Mattsson 2011) är detta en lämplig 

metod för WPSMS att använda vid bestämmande av säkerhetslagernivån. Detta för att 

WPSMS har en varierande efterfrågan (Inköpare 2016-04-27) och genom att sätta 

säkerhetslagersnivån manuellt är det möjligt att få en så korrekt säkerhetslagersnivå som 

möjligt och därmed hålla kapitalbindningen så låg som möjligt. Då WPSMS har artiklar 

med ett högt volymvärde (Sandvik Dokument 2016-02-24) kan det även krävas 

noggrann planering och manuella bedömningar av dessa för hur stort säkerhetslagret ska 

vara.  

 

Genom att beräkna säkerhetslagret som procent av ledtidsförbrukning tar 

säkerhetslagersnivån hänsyn till förändringar i efterfrågan och ledtid (Jonsson & 

Mattsson 2011). Att sätta säkerhetslagret som en procent av ledtidsförbrukningen antas 

vara en metod som kan fungera för WPSMS då det frigör mer tid än att tillämpa 

manuella bedömningar av säkerhetslagret. WPSMS kan även utifrån historisk 

förbrukning uppskatta vad de tror kommer förbrukas under ledtiden och därmed 

bestämma en procentsats av ledtidsförbrukningen som de vill hålla i lager. 

 

Säkerhetslager baserat på servicenivå inkluderar efterfrågevariationer i beräkningen av 

säkerhetslagersnivån. För att beräkna säkerhetslagret utifrån en servicenivå måste 

företaget välja en säkerhetsfaktor utifrån vilken servicenivå de önskar ha till kunderna. 

Sedan måste företaget även beräkna efterfrågans standardavvikelse under ledtiden 
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(Jonsson & Mattsson 2011). Att bestämma säkerhetslagersnivån för WPSMS utifrån en 

specifik servicenivå är praktiskt tillämpbart. Detta för att de kan bestämma vilken 

servicenivå de vill hålla samt att de kan beräkna efterfrågans standardavvikelse utifrån 

den historiska förbrukningen. Frågan är om standardavvikelsen för WPSMS blir 

rättvisande då WPSMS har en varierande efterfrågan och standardavvikelsen därför kan 

påverkas av extremvärden om en artikel vid något tillfälle hade en hög efterfrågan och 

vid ett annat tillfälle ingen efterfrågan (Global produktionschef 2016-01-21). Därför 

anses beräkning av säkerhetslager utifrån en servicenivå vara praktiskt tillämpbart för 

WPSMS men det är inte en lämplig metod för beräkning av säkerhetslager då det kan 

bli missvisande att utgå från standardavvikelsen.    

 

Säkerhetslager uttryckt som tid ger företag information om hur länge säkerhetslagret 

antas räcka. Detta kalkyleras genom att säkerhetslagerkvantiteten divideras med 

medelefterfrågan för varje period (Jonsson & Mattsson 2011). Då WPSMS har som mål 

att inte behöva använda sitt säkerhetslager, annat än vid nödfall (Global produktionschef 

2016-02-25), kan det vara svårt att beräkna när säkerhetslagret tar slut. Detta för att 

företag inte önskar att säkerhetslagersnivån ska ta slut, därmed kan det antas att 

säkerhetslagret ska räcka i oändlig tid. Denna metod fungerar för WPSMS att använda 

men då den inte bidrar med hur mycket säkerhetslager som WPSMS behöver kommer 

denna metod att uteslutas.  

 

Utifrån ovanstående diskussioner är manuellt bedömt säkerhetslager eller säkerhetstid 

samt säkerhetslager som procent av ledtidsförbrukning lämpliga metoder för WPSMS 

att använda vid bestämmande av mängden säkerhetslager. 

 

6.4 Gruppering av artikelklasserna och val av lagerstyrningsmetoder 

När författarna till denna studie analyserade vilka lagerstyrningsmetoder som var 

lämpliga för varje klass i den dubbla ABC-klassificeringen framgick det att vissa av 

artikelklasserna kunde styras lika och därmed kunde de grupperas, vilket 

rekommenderas av Oskarsson et al. (2013) samt Flores och Whybark (1986). Detta 

baserat på datan från WPSMS:s intranät som låg till grund för den dubbla ABC-

klassificeringen. Det innebär att istället för att styra utifrån de tolv klasser som skapas 

vid en dubbel ABC-klassificering, grupperades klasserna och fem grupper skapades. Att 

gruppera och slå ihop klasserna till ett mindre antal grupper anses fördelaktigt för att få 
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ett acceptabelt antal grupper att styra (Oskarsson et al. 2013). Enligt Flores och 

Whybark (1986) finns det ett generellt sätt att gruppera de nio klasserna, men för 

WPSMS var den grupperingen inte lämplig då klasserna i den grupperingen krävde 

olika lagerstyrningsmetoder för WPSMS. Istället grupperades klasserna AA och AB till 

grupp 1, BA och BB till grupp 2, CA och CB till grupp 3 och klasserna AC, BC, och 

CC till grupp 4. Även en 5:e grupp skapades då det var artiklar som saknade 

förbrukning de senaste tolv månaderna. Dessa artikelgrupper illustreras i Figur 18 

nedan. Anledningen till denna gruppering var för att klasserna krävde lika styrning. Då 

inga matematiska formler är fullt rättvisande att tillämpa för WPSMS leder det till att de 

endast kan välja att tillämpa uppskattad orderkvantitet, lot-for-lot och täcktidsplanering 

vid orderläggning samt manuellt bedömt säkerhetslager eller säkerhetstid samt 

säkerhetslagret som procent av ledtidsförbrukning för bestämning av säkerhetslager. 

Nedan görs val av lagerstyrningsmetoderna för varje grupp. 

 

 

Figur 18: Gruppering av WPSMS:s aktuella artiklar utifrån den dubbla 

ABC-klassificeringen (Egen illustration).  

 

6.4.1 Grupp 1 

Grupp 1 består av klasserna AA samt AB och gruppen står för 1,2 procent av det totala 

antalet aktuella artiklar. Då artiklarna i grupp 1 har en lång och medellång ledtid 

(Sandvik Dokument 2016-02-24) anses det för riskabelt att tillämpa metoden lot-for-lot. 

Detta då lot-for-lot bygger på att beställa när efterfrågan uppstår (Jonsson 2008), vilket 

leder till att tiden till att kunden får artikeln blir lång och därmed finns risk att WPSMS 

kan förlora kunder. Det leder till att uppskattad orderkvantitet är lämpligare då det 

handlar om att utifrån erfarenheter beställa den kvantitet som företaget anses behöva 

(Jonsson & Mattsson 2011). WPSMS:s uppskattningar kan dock inte endast baseras på 
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vad efterfrågan antas vara, utan uppskattningarna måste även ta hänsyn till bland annat 

minsta orderkvantiteter samt hur lång ledtiden är (Inköpare 2016-02-24; Silver et al. 

1998; Tersine 1994; Park & Klabjan 2014). Denna form av metod är dock tidskrävande, 

men då denna grupp endast står för 1,2 procent av de aktuella artiklarna leder det till att 

det är en liten mängd av artiklarna som behöver uppskattas. Om WPSMS genomför 

noggranna uppskattningar, trots att de är tidskrävande, kan de förhoppningsvis minska 

arbetsinsatsen för att sälja eller skrota OSMI (Global produktionschef 2016-01-21; 

Mattsson 2008) då de arbetar proaktivt för att undvika OSMI. Det finns dock en risk att 

WPSMS gör uppskattningar som blir felaktiga, vilket skulle kunna leda till brist på 

lagret eller kapitalbindning. Trots detta är denna metod ändå fördelaktig då den ger 

kvalitet till inköpsarbetet (Global produktionschef 2016-03-23). Då uppskattad 

orderkvantitet endast visar på kvantiteten som ska beställas är det lämpligt att använda 

den i kombination med täcktidsplanering för att kunna beräkna hur länge det 

tillgängliga lagret antas räcka i förhållande till den förväntande efterfrågan. Det leder till 

att WPSMS får en bild över hur länge kvantiteten på lager kommer räcka och därmed 

får de vetskap om när de måste beställa för att undvika att beställa för sent eller för 

tidigt så att brist på lagret eller kapitalbindning kan uppstå. 

 

Då artiklarna i grupp 1 har ett högt volymvärde (Sandvik Dokument 2016-02-24) anses 

det inte lämpligt att hålla säkerhetslager av dessa. Detta då ett säkerhetslager skulle leda 

till en hög kapitalbindning om artiklarna inte såldes (Oskarsson et al. 2013), vilket inte 

skulle bidra till WPSMS mål om ökad lageromsättningshastighet (Global 

produktionschef 2015-12-09). Genom att inte hålla säkerhetslager för dessa artiklar 

finns det risker i form av brist på lagret om efterfrågan skulle vara högre än den 

uppskattade kvantiteten som beställts. Denna brist skulle i sin tur påverka att 

leveranstiden till kund blir längre då artiklarna i denna grupp har en medellång samt 

lång ledtid. Utifrån WPSMS:s mål om att öka lageromsättningshastigheten är det mest 

fördelaktigt att styra grupp 1 genom att inte hålla säkerhetslager för att minska 

kapitalbindningen, uppskatta orderkvantiteten som ska beställas för att inte behöva låta 

kunden vänta då ledtiderna är långa samt att använda täcktidsplanering som kontroll 

över hur lång tid det tillgängliga lagret antas räcka.  
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6.4.2 Grupp 2 

Grupp 2 inkluderar klasserna BA samt BB som står för 3,5 procent av det totala antalet 

aktuella artiklar. Artiklarna i denna grupp har en lång samt medellång ledtid (Sandvik 

Dokument 2016-02-24). Det innebär att metoden lot-for-lot inte är lämplig då det är för 

lång ledtid för att kunna beställa när efterfrågan uppstår. Det leder till att metoden 

uppskattad orderkvantiteten även ska tillämpas för grupp 2.  Även för denna grupp finns 

det risker med att tillämpa uppskattad orderkvantitet. En risk kan vara feluppskattningar 

som kan leda till brist på lager eller kapitalbindning. Brist på lager kan i sin tur leda till 

att kunden blir missnöjd då leveranstiden blir lång. Det är även för denna grupp lämpligt 

att kombinera uppskattad orderkvantitet med täcktidsplanering för att få vetskap om hur 

länge det tillgängliga lagret antas räcka och därmed veta när beställningar måste läggas.  

 

Volymvärdet för denna grupp är medelhögt (Sandvik Dokument 2016-02-24), vilket 

inte leder till stor kapitalbindning om artiklarna skulle behöva lagras. Det innebär att 

WPSMS kan använda säkerhetslager för att undvika att få brist på lagret och därmed 

minska risken för missnöjda kunder. Detta kan även säkra att WPSMS kan uppfylla 

syftet med lager om att kunna ha hög tillgänglighet av sina artiklar till kunderna. 

Ytterligare en anledning till varför det är fördelaktigt att hålla säkerhetslager för grupp 2 

är för att ledtiden är lång eller medellång (Global produktionschef 2015-12-09; 

Produktionsplanerare 2016-02-24). Då denna grupp har ett medelhögt volymvärde 

(Sandvik Dokument 2016-02-24) är det viktigt att värdet av säkerhetslagret inte blir för 

högt, då det kan leda till att lageromsättningshastigheten inte ökar. Skulle 

säkerhetslagret baseras på ledtidsförbrukning finns det en risk att värdet av 

säkerhetslagret påverkar lageromsättningshastigheten negativt. Detta då denna metod 

inte tar hänsyn till värdet av artiklarna utan endast ledtidsförbrukningen. Det leder till 

att det blir mest fördelaktigt att tillämpa manuellt bedömt säkerhetslager för att ha 

kontroll över att säkerhetslagersnivån inte blir för hög och bidrar till hög 

kapitalbindning.  

 

Genom att tillämpa uppskattad orderkvantitet för denna grupp får WPSMS ännu fler 

artiklar att genomföra uppskattningar på, men genom att denna grupp har säkerhetslager 

frigör det tid till att kunna styra och uppskatta artiklarna i grupp 1. Det leder till att det 

inte är lika riskabelt om WPSMS uppskattar för liten kvantitet i grupp 2 som i grupp 1, 

då grupp 2 har ett säkerhetslager som kan säkra upp för feluppskattningar. Utifrån 
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WPSMS mål om att öka lageromsättningshastigheten (Global produktionschef 2015-12-

09) är det mest fördelaktigt att styra grupp 2 genom att hålla säkerhetslager genom 

manuella bedömningar för att kunna säkra upp för eventuella förändringar i efterfrågan 

men även för att frigöra tid åt styrning av artiklarna i grupp 1. Det är även mest 

fördelaktigt att tillämpa uppskattad orderkvantitet då ledtiderna är långa och medellånga 

samt att använda täcktidsplanering som kontroll över hur lång tid det tillgängliga lagret 

antas räcka.  

 

6.4.3 Grupp 3 

Grupp 3 innefattar klasserna CA samt CB och står för 2,6 procent av det totala antalet 

aktuella artiklar. Artiklarna i denna grupp har en lång samt medellång ledtid (Sandvik 

Dokument 2016-02-24). Det leder till att metoden lot-for-lot inte är lämplig, då kunden 

hade fått en oacceptabel leveranstid. För dessa artiklar är det istället mer fördelaktigt att 

använda metoden uppskattad orderkvantitet, då det leder till att WPSMS håller lager 

och snabbare kan leverera till kund. Risken med att använda uppskattad orderkvantitet 

är dock att fel i uppskattningarna kan uppstå som i sin tur kan leda till brist på lagret 

eller kapitalbindning. För att WPSMS ska få en vetskap om hur länge artiklarna på 

lagret förväntas räcka är det lämpligt att kombinera uppskattad orderkvantitet med 

täcktidsplanering.  

 

Volymvärdet för denna grupp är lågt, vilket gör det möjligt att kunna hålla 

säkerhetslager för artiklarna. Det som gör att WPSMS ska hålla säkerhetslager för 

denna grupp är att ledtiden är lång samt medellång (Sandvik Dokument 2016-02-24; 

Produktionsplanerare 2016-02-24). Detta leder till att WPSMS har tillgängliga artiklar 

på lager till sina kunder (Global produktionschef 2015-12-09). För att frigöra mer tid för 

styrning av grupp 1 och grupp 2 är det inte lämpligt att tillämpa manuella bedömningar 

för säkerhetslagret utan det är mer lämpligt att tillämpa säkerhetslager baserat på 

ledtidsförbrukningen. Anledningen är för att denna metod inte kräver lika mycket 

manuella bedömningar och därmed kan mer fokus riktas på att lyckas beställa rätt 

kvantitet för grupp 1 och grupp 2. Då WPSMS har som mål att öka sin 

lageromsättningshastighet (Global produktionschef 2015-12-09) är det mest fördelaktigt 

att styra grupp 3 med metoden uppskattad orderkvantitet i kombination med 

täcktidsplanering. Detta då det leder till snabbare leverans till kund än om lot-for-lot 
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hade använts, samt att hålla säkerhetslager baserat på ledtidsförbrukningen, då det frigör 

tid åt att styra grupp 1 och grupp 2.  

 

6.4.4 Grupp 4 

Grupp 4 består av klasserna AC, BC samt CC och står för 17,5 procent av det totala 

antalet aktuella artiklar. Artiklarna i denna grupp har alla en kort ledtid (Sandvik 

Dokument 2016-02-24), vilket leder till att metoden lot-for-lot kan tillämpas. Genom att 

tillämpa metoden lot-for-lot beställer WPSMS artiklar när efterfrågan uppstår (Jonsson 

2008). Detta leder till att inget kapital binds på lagret och därmed bidrar dessa artiklar 

till en positiv påverkan på lageromsättningshastigheten, vilket är WPSMS:s mål (Global 

produktionschef 2015-12-09). Risken med att tillämpa lot-for-lot är om efterfrågan 

uppstår med hög frekvens, det vill säga att efterfrågan uppstår ofta, leder det till höga 

ordersärkostnader och mycket arbete för inköparen. Men om efterfrågan istället sker 

med låg frekvens, det vill säga att efterfrågan inte uppstår ofta, kommer det även vara 

fördelaktigt att tillämpa lot-for-lot utifrån ett kostnadsperspektiv.  

 

Trots att artiklarna i denna grupp har både ett lågt, medium och högt volymvärde är det 

ingen av klasserna som bör ha säkerhetslager. Anledningen är för att ledtiden är kort 

(Sandvik Dokument 2016-02-24), vilket gör att WPSMS inte behöver hålla 

säkerhetslager då de kan få artiklarna snabbt från sina leverantörer. Det leder till att de 

kan undgå kapitalbindning vilket har en positiv påverkan på 

lageromsättningshastigheten. Risken med att inte hålla säkerhetslager för dessa artiklar 

är om det skulle förekomma felleveranser eller förseningar i leveransen från 

leverantörerna (Jonsson 2008).  

 

1,1 procent av artiklarna i denna grupp har dock en minsta orderkvantitet att förhålla sig 

till (Sandvik Dokument 2016-02-24). För dessa artiklar kan det finnas en viss svårighet 

att beställa lot-for-lot, men då WPSMS har möjlighet att beställa mindre än den minsta 

orderkvantiteten mot en ställkostnad (Inköpare 2016-02-24) är det fördelaktigt att göra 

det för de artiklar där förbrukningen är låg. Detta kan leda till att WPSMS börjar 

använda ställkostnader för fler artiklar än vad de gör i dagsläget (Inköpare 2016-04-07). 

För de artiklar med en hög förbrukning och där WPSMS tror att de kommer sälja 

artiklarna inom kort, kan det vara fördelaktigt att beställa den minsta orderkvantiteten 

och lagra dessa en kortare period. För artiklarna i denna grupp krävs det därför att 
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inköparen genomför avvägningar om det är mest fördelaktigt att ta ställkostnader eller 

beställa efter den minsta orderkvantiteten. Utifrån WPSMS mål om ökad 

lageromsättningshastighet är det dock mest fördelaktigt att följa lot-for-lot metoden och 

därmed ta ställkostnaderna istället för kapitalbindning på grund av en minsta 

orderkvantitet. Det är även mest fördelaktigt att inte hålla säkerhetslager då de har en 

kort ledtid och kan därmed få artiklar från sina leverantörer inom en acceptabel tid utan 

att WPSMS:s kunder påverkas negativt.    

 

6.4.5 Grupp 5 

Grupp 5 inkluderar klasserna DA, DB samt DC och står för 68,2 procent av det totala 

antalet aktuella artiklar. Denna grupp skapades då dessa artiklar saknade förbrukning de 

senaste tolv månaderna (Sandvik Dokument 2016-02-24; Wild 2004) och därmed 

ansågs det inte rättvisande att inkludera dem i lagerstyrningen för WPSMS. När dessa 

artiklar får en förbrukning kommer de att förflyttas upp i kolumnerna i ABC-matrisen. 

Skulle exempelvis artiklar i klass DA få en förbrukning, förutsatt att ledtiden är 

oförändrad, skulle de förflyttas upp i antingen klass AA, BA eller CA. Då grupp 5 står 

för en stor procent av de aktuella artiklarna, fast de inte har haft en förbrukning under de 

senaste tolv månaderna (Sandvik Dokument 2016-02-24), bör WPSMS göra en 

avvägning huruvida dessa ska vara aktuella artiklar eller om dessa ska tas bort från 

WPSMS:s artikelsortiment. Om WPSMS inte gör denna avvägning måste de fortfarande 

ha kontroll över dessa så att de inte har lager av dessa som leder till kapitalbindning och 

OSMI. Trots att WPSMS vill erbjuda ett brett artikelsortiment måste de vid en viss 

gräns sortera i sitt artikelsortiment för att det inte ska bli ohanterbart. 

 

6.5 Lagerstyrning och möjliga förbättringar för WPSMS 

Utifrån ovanstående analys om val av kriterier, tillvägagångssätt vid ABC-klassificering 

och val av lagerstyrningsmetoder har det skapats en lagerstyrning för WPSMS aktuella 

artiklar. Denna styrning har inte följt det som Olhager (2013) och Oskarsson et al. 

(2013) skrev om att antingen kvantiteten som beställs eller tiden mellan beställningarna 

borde vara fast för att skapa struktur i styrningen. Anledningen är för att WPSMS har en 

varierande efterfrågan (Inköpare 2016-04-27) och för att de ska nå sitt mål om ökad 

lageromsättningshastighet är det inte möjligt att hålla kvantiteten eller tiden mellan 

beställningarna fast. Detta medför dock att WPSMS noggrant måste följa och 

kontrollera sina aktuella artiklar vilket är tidskrävande. Trots att det är tidskrävande för 
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WPSMS att genomföra ständiga uppskattningar, ger det kvalitet till inköpsarbetet 

(Global produktionschef 2016-03-23). Om WPSMS lägger ner mycket tid på att 

bedöma hur mycket som ska köpas in, kan de även minska arbetsinsatsen senare då de 

förhoppningsvis inte behöver lägga tid på att sälja eller skrota OSMI som uppkommit på 

grund av att beställningarna blivit felaktiga tidigare i arbetsprocessen (Tersine 1994). 

Trots att WPSMS inte har kvantiteten som beställs fast eller tiden mellan 

beställningarna fast vet de hur de ska styra sina artiklar och därmed har de fått en viss 

struktur i sin styrning samt att de vet vilka metoder som är lämpliga. 

 

Genom att WPSMS applicerar lagerstyrningen som är framtagen utifrån den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen är det primära målet att de ska kunna öka sin 

lageromsättningshastighet. Detta då de genom modellen fått en förståelse för hur de 

behöver forma sin styrning för att kunna öka lageromsättningshastigheten. Då WPSMS 

inte haft sin nuvarande lagerstyrning dokumenterad är den framtagna styrningen 

fördelaktig i den aspekten att den kommer finnas dokumenterad inför framtiden, vilket 

uppfyller inköparens (2016-03-23) önskemål om att styrningen borde finnas 

dokumenterad. Detta förenklar även om en ny inköpare skulle börja arbeta på WPSMS 

(Inköpare 2016-03-23), både om det börjar en ny inköpare på grund av att den tidigare 

inköparen av någon anledning slutar eller om företaget måste expandera och 

inköpsarbetet kräver två inköpare. Då den framtagna dokumenterade styrningen 

presenterar hur inköpen ska genomföras, är det möjligt för inköparen att veta hur de 

olika artiklarna ska styras trots att inköparen måste göra bedömningar om hur mycket 

som ska beställas. Detta leder till att det förenklar arbetet gällande att en artikel i 

dagsläget kan köpas in på olika vis vid olika tidpunkter (Inköpare 2016-02-24), då 

inköparen med hjälp av den framtagna dokumenterade styrningen får riktlinjer gällande 

hur varje artikelgrupp ska styras. 

 

Skulle WPSMS få in nya artiklar vilka är aktuella vet de hur dessa ska klassas, utifrån 

dess volymvärde och ledtid, genom ABC-klassificeringen och därmed vet WPSMS hur 

de ska styra dessa för att undvika OSMI i framtiden. Det är även viktigt att WPSMS 

fortsätter att mäta andelen OSMI då det ger en indikation på om den framtagna 

lagerstyrningen baserat på den teoretiska lagerstyrningsmodellen har bidragit till att 

WPSMS minskat andelen OSMI och därmed ökad lageromsättningshastigheten. Att 

mäta andelen OSMI ska göras på samma vis som tidigare, det vill säga genom att 
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dividera summan av det totala OSMI-värdet med summan av det totala lagervärdet 

(Global produktionschef 2016-02-25), då det styrks av Bragg (2004). En 

sammanställning av den förslagna lagerstyrningen för WPSMS presenteras nedan i 

Figur 19 utifrån analysen i avsnitt 6.4 Gruppering av artikelklasserna och val av 

lagerstyrningsmetoder samt analysen i avsnitt 6.5 Lagerstyrning och möjliga 

förbättringar. Anledningen till att endast 24,8 procent av artiklarna av de totala aktuella 

artiklarna inkluderas nedan i Figur 19 är för att 7,1 procent av de aktuella artiklarna 

exkluderades från den dubbla ABC-klassificeringen då de saknade artikelvärde, ledtid 

eller var extremvärden och 68,2 procent av de aktuella artiklarna, det vill säga grupp 5, 

exkluderades från lagerstyrningen då de saknade en förbrukning under de senaste tolv 

månaderna. 

 

 

Figur 19: Sammanställning av den förslagna lagerstyrningen för WPSMS 

med möjliga förbättringar (Egen illustration).  
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 Avslutande kommentarer 7

Detta kapitel presenterar studiens resultat för respektive forskningsfråga vilka berör 

hur en teoretisk lagerstyrningsmodell kan utformas för att skapa förståelse för hur 

lageromsättningshastigheten kan öka. Även möjliga förbättringar presenteras för 

Sandviks produktionsavdelning i Svedala, det vill säga WPSMS, som de hade kunnat 

uppnå genom att applicera denna modell. Vidare presenteras egna reflektioner och 

kritik till forskningen, teoretisk och praktisk relevans samt samhälleliga aspekter. 

Slutligen presenteras förslag till vidare teoretisk samt praktisk forskning, där de 

praktiska forskningsförslagen både är generellt för företag men även specifikt för 

WPSMS. 

 

7.1 Studiens resultat 

Hur kan en teoretisk lagerstyrningsmodell utformas för att skapa förståelse för 

hur lageromsättningshastigheten kan öka? 

Inom lagerstyrning identifierades tre huvudfrågor som företag behöver ta ställning till, 

vilka är att bestämma orderkvantiteten, beställningspunkten och mängden 

säkerhetslager. För att förenkla valet av hur mycket och när ett företag ska beställa samt 

hur mycket de ska hålla i säkerhetslager kan de använda sig av olika 

lagerstyrningsmetoder. Då det är vanligt att företag har många artiklar i sitt 

artikelsortiment kan det vara nödvändigt att genomföra en artikelklassificering för att nå 

en lyckad lagerstyrning, där ABC-klassificering är en vanlig metod för 

artikelklassificering. Genom att klassificera sina artiklar är det möjligt att välja olika 

lagerstyrningsmetoder för de olika artiklarna beroende på deras egenskaper. Inom 

lagerstyrning är även lageromsättningshastigheten ett vanligt nyckeltal för att mäta hur 

väl företag omsätter sitt lager. Delarna gällande lageromsättningshastighet, 

artikelklassificering och lagerstyrningsmetoder finns förklarade i teorin men då det inte 

fanns någon modell som sätter dessa delar i relation till varandra har denna uppsats 

utformat en teoretisk lagerstyrningsmodell för att skapa förståelse för hur 

lageromsättningshastigheten kan öka.  

 

Den teoretiska lagerstyrningsmodellen, vilken presenteras i Figur 20 nedan, börjar med 

att presentera kriterier som påverkar lageromsättningshastigheten, sedan presenteras 

steg för att genomföra en ABC-klassificering och slutligen presenteras olika 
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lagerstyrningsmetoder för att bestämma hur orderläggningen ska ske samt mängden 

säkerhetslager. Orderläggning är en sammanslagning av orderkvantiteten och 

beställningspunkten. Den teoretiska lagerstyrningsmodellen är pedagogisk och tydlig 

för att skapa förståelse hos företag om hur de kan öka sin lageromsättningshastighet 

samt hur de bör arbeta med sin lagerstyrning. 

 

 

Figur 20: Teoretisk lagerstyrningsmodell , för tydligare bild se sida 77 i 

avsnitt 4 Utformning av teoretisk lagerstyrningsmodell (Egen illustration).  

 

Vilka möjliga förbättringar skulle Sandviks produktionsavdelning i Svedala kunna 

uppnå genom att applicera den framtagna teoretiska lagerstyrningsmodellen på 

sina aktuella artiklar? 

Målet med att applicera den teoretiska lagerstyrningsmodellen på WPSMS var att skapa 

förståelse för hur de kunde öka sin lageromsättningshastighet, då WPSMS har som mål 

att öka lageromsättningshastigheten med 42 procent. WPSMS beställer i dagsläget olika 

artiklar på olika viss, men även samma artiklar på olika vis. Det innebär att de beställer 

olika kvantiteter från gång till gång samt att tiden mellan beställningarna kan variera 

från gång till gång. Efter att WPSMS aktuella artiklar klassificerades med hjälp av en 

ABC-klassificering grupperades de efter kriterier och därmed har varje grupp som 

skapades liknande karaktärsdrag. Det leder till att WPSMS kan styra dessa artiklar på 

liknande sätt. Lagerstyrningen som formades för WPSMS utifrån den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen bestod av fyra olika grupper att styra. Genom att WPSMS får 

fyra grupper att styra istället för att styra varje artikel separat leder det till att det inte är 

lika arbetskrävande samt att de får vetskap om hur de bör styra artiklarna för att kunna 

öka sin lageromsättningshastighet. En skillnad mellan WPSMS nuvarande lagerstyrning 
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och den framtagna lagerstyrningen baserat på den teoretiska lagerstyrningsmodellen är 

att WPSMS får sin styrning dokumenterad. Det innebär att skulle det ske något i 

framtiden som skulle göra att inköparen behöver sluta eller en till inköpare måste 

anställas, finns det dokumenterat hur de kan styra sina artiklar för att undvika att få 

artiklar som klassas som OSMI.  

 

Lagerstyrningen som formades för WPSMS bestod av orderläggningsmetoderna lot-for-

lot, uppskattad orderkvantitet och täcktidplanering samt säkerhetslager baserat på 

manuella bedömningar och baserat på ledtidsförbrukningen. Anledningen till att dessa 

orderläggningsmetoder valdes var för att WPSMS har en varierande och okänd 

efterfrågan och därmed är det inte praktiskt applicerbart att tillämpa metoder som kräver 

en känd eller konstant efterfrågan. Det är inte heller lämpligt att använda medelvärde för 

efterfrågan då det kan ge ett missvisande värde om det skulle förekomma extremvärden 

i efterfrågan. Trots att det är fördelaktigt att hålla antingen kvantiteten som beställs fast 

eller tiden mellan beställningarna fast är det inte lämpligt för WPSMS på grund av deras 

varierande efterfrågan samt deras mål om ökad lageromsättningshastighet. Anledningen 

till att vissa grupper fick säkerhetslager var för att frigöra tid för styrning av de artiklar 

som placerades i grupp 1 som inte har säkerhetslager. Ytterligare en anledning till varför 

artiklarna får säkerhetslager i grupp 2 och 3 är för att ledtiden är lång och volymvärdet 

medelhögt eller lågt. Nedan i Figur 21 presenteras en sammanfattning av den förslagna 

lagerstyrningen för WPSMS samt möjliga förbättringar. 

 

 

Figur 21: Sammanställning av den förslagna lagerstyrningen för WPSMS 

samt möjliga förbättringar, för tydligare bild se sida 108 i avsnitt 6 

Applicering av teoretisk lagerstyrningsmodell på WPSMS (Egen 

illustration). 
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7.2 Egna reflektioner och kritik till forskningen 

Vid uppsatsens start hade författarna en tanke om att fokusera på att minska antalet 

OSMI-artiklar som WPSMS hade på lager för att i sin tur öka 

lageromsättningshastigheten. De insåg dock efter besök på WPSMS att OSMI endast är 

en tillfällig status på grund av en mindre lyckad styrning. Detta bidrog till att författarna 

istället förflyttade fokus till att undersöka hur lageromsättningshastigheten kan öka för 

att undvika OSMI i framtiden. Detta var grunden till att den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen utformades för att sedan appliceras på WPSMS:s aktuella 

artiklar. Genom att skapa en styrning för de aktuella artiklarna kan WPSMS undvika 

OSMI i framtiden. 

 

Då WPSMS är ett företag som har en bred artikelportfölj har det begränsat författarna 

till denna studie till att de inte har kunnat gå in och titta på varje artikel och dess 

enskilda utveckling. Istället har författarna varit tvungna att se på helheten av artiklarna 

utifrån hur de kunde klassificeras utifrån volymvärdet och ledtiden. Författarna har fått 

ta del av information från WPSMS gällande hur de arbetar med lagerstyrningen i 

dagsläget genom intervjuer. Intervjuerna har gett författarna en bra grund till hur 

lagerstyrningen ser ut på WPSMS men de har inte fått den erfarenhet som krävs för att 

kunna ta fram hur mycket som ska beställas samt när det ska göras. Detta beror på att 

författarna inte har den arbetslivserfarenhet som krävs för att fatta sådana beslut som 

måste baseras på erfarenhetsmässiga grunder. På grund av tidsramen för uppsatsen har 

författarna till denna uppsats inte kunnat testa och utvärdera den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen på WPSMS för att undersöka om lageromsättningshastigheten 

ökade. De har endast applicerat den samt kommit med förslag på hur arbetet kan 

förbättras med hjälp av den. 

 

7.3 Teoretisk och praktisk relevans 

Denna studie utformade en teoretisk lagerstyrningsmodell som syftade till att skapa 

förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan öka. Då detta är en modell som inte 

fanns när författarna till denna studie utformade den, bidrar det till att den utformade 

teoretiska lagerstyrningsmodellen är relevant och ger ett teoretiskt bidrag. Modellen är 

en teoretisk lagerstyrningsmodell som kan appliceras på alla företag i alla branscher 

förutsatt att de håller lager och har som mål att öka lageromsättningshastigheten. Detta 

leder till att denna uppsats har en tydlig teoretisk relevans. Studien har även en praktisk 
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relevans då den teoretiska lagerstyrningsmodellen applicerades på WPSMS:s aktuella 

artiklar för att identifiera vilka möjliga förbättringar de skulle kunna uppnå genom att 

applicera modellen. Appliceringen av modellen ger WPSMS en bild över hur de bör 

styra sitt lager då de har som mål att öka lageromsättningshastigheten. Den praktiska 

relevansen är specifik för WPSMS men även andra företag kan inspireras av de 

förbättringar WPSMS kan nå för att få en bild över vad de skulle kunna uppnå om de 

applicerade den teoretiska lagerstyrningsmodellen. Andra företag får även se hur det 

praktiska genomförandet gick till, med val som tagits i modellen, för att tydligare veta 

hur de ska gå tillväga samt se att modellen är applicerbar. 

 

7.4 Samhälleliga aspekter 

Denna uppsats syftade till att utforma en teoretisk lagerstyrningsmodell för att skapa 

förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan öka. Modellen ska kunna appliceras 

på företag som håller lager och önskar att få förståelse om hur de kan öka 

lagersomsättningshastigheten. Om företag applicerar denna modell och uppnår en ökad 

lageromsättningshastighet kommer de antagligen även uppleva en minskad 

kapitalbindning. En minskad kapitalbindning leder till att företag kan frigöra likvida 

medel vilka de kan använda till annat än att ha bundna på lager. Detta leder till att 

företag kan investera i annat för att utveckla sin verksamhet.  

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till denna uppsats har utformat en teoretisk lagerstyrningsmodell med mål 

om att skapa förståelse för hur lageromsättningshastigheten kan öka. Förslag på fortsatta 

studier är att testa att byta ut målet lageromsättningshastighet och finna nya kriterier 

som påverkar det nya målet för att sedan testa om resterande delar av den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen fortfarande fungerar. På så vis hade det kunnat upptäckas om 

modellen fungerar för alla typer av mål, exempelvis finansiella, icke-finansiella, 

mätbara eller inte mätbara mål, eller om den endast funkar för målet 

lageromsättningshastighet. 

 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att empiriskt applicera den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen på ett annat företag för att testa om modellen är applicerbar 

även på andra företag. Det hade även varit intressant att applicera den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen på ett företag som verkar inom en annan bransch än WPSMS 
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men som fortfarande håller lager. Förslag på fortsatta studier för WPSMS hade kunnat 

vara att efter applicering av den teoretiska lagerstyrningsmodellen, utvärdera hur väl 

den bidrog till att öka lageromsättningshastigheten och bidrog till faktiska förbättringar. 

Förslagsvis skulle denna studie genomföras några år efter det att den teoretiska 

lagerstyrningsmodellen och dess tankesätt applicerats på WPSMS för att de ska få 

chansen att kunna göra sig av med det OSMI som finns i dagsläget då modellen 

proaktivt ska undvika att OSMI skapas.  
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 Bilagor 9

9.1 Bilaga A – Semi-strukturerade intervjuer 

Semi-strukturerad intervju WPSMS 2016-01-21 – Global produktionschef 

 Mer information om OSMI. Mäter ni det idag? Hur? Vad gör ni med denna 

information sen? 

 Vilka produkter är det vi ska studera, det vill säga vilka är OSMI-produkter? 

 Hur påverkar OSMI er? 

 Hur hanterar ni OSMI? 

 Hur görs avskrivningar på det material som binder kapital på lager under en 

längre tid? 

 Hur stor vill ni att omfattningen ska vara? Vad ska vi göra för avgränsningar? 

 Vad har ni för krav på oss? 

 Är det affärsområdet Construction eller Mining vi ska titta på? 

 Vad har ni för beställningspunkt på era varor ni anser binda kapital? Automatisk 

orderläggning eller manuell?  

 Har ni något schema för er supply chain från order till färdig produkt med 

tidsaspekter inkluderat? 

 Hur beräknar ni er orderkvantitet? 

 Gör ni era beställningar mest med hänsyn till att det ska vara ekonomiskt och få 

rabatt eller för att få det kunden efterfrågar? 

 Görs beställningar alltid efter kundorder eller hur avgör ni vad ni ska ha på lager 

eller inte? 

 Vad har ni för leveranstider från era leverantörer? 

 Har ni några konkreta frågeställningar ni vill ha svar på? 

 Vad har ni för typ av kunder och avtal med dessa? 

 Är kundfokusen viktig för att bibehålla kunder eller vinna nya med ett bra rykte? 

 

Semi-strukturerad intervju WPSMS  

2016-02-24 inköpare och produktionsplanerare 

2016-02-25 försäljningskoordinator A och försäljningskoordinator B. 

 Vilken är din befattning och vad är dina primära arbetsuppgifter? 

 Hur ser processen ut från beställning hos leverantör, lagring, leverans ut till 

kund med mera? 



  
 

II 

 Hur styr ni ert lager i dagsläget? 

 Hur många artikel-typer har ni som tillhör lagret för produktionsavdelningen? 

Hur många av dessa klassas som OSMI-artiklar? 

 Sker beställningen på liknande sätt för alla artiklar, eller hanteras de på olika 

sätt? Gällande orderkvantiteter, beställningspunkter och säkerhetslager.  

 Finns det några begränsningar för styrning av era artiklar? Exempelvis 

begränsad hållbarhet på produkter, fasta orderkvantiteter eller att inleveranser 

enbart kan ske med fasta intervall? 

 Klassificerar ni era artiklar? Om ni gör det, hur ser den klassificeringen ut? Vad 

grundar den sig på? Och vad använder ni den till? Som vi förstått har ni O1-5, 

S1-5, M och N. Har ni även någon ABC-klassificering? Om ja, utifrån vilka 

kriterier? 

 Är några av era artiklar beroende av varandra och därmed något som behövs tas 

hänsyn till vid en klassificering? 

 Vi ska, som vi sa, genomföra en klassificering av era artiklar utifrån vilken 

lagertillgänglighet de ska ha. Vilka kriterier tycker ni är viktgast att vi grundar 

klassificeringen på?  

 Har ni något mål gällande lagertillgänglighet för respektive artikeltyp? Om ni 

har det, vilka är dessa mål?  

 Vilka produkter anser ni vara mer kritiska än andra att ha för lite av på lagret? 

 Vad har ni för minsta orderkvantiteter att ta hänsyn till och skiljer de sig åt för 

respektive artikeltyp? Hur påverkar detta ditt arbete? 

 Vad tror ni är den största orsaken till att OSMI skapas? 

 Hur upplevs svårigheten gällande OSMI? 

 Hur påverkas ditt arbete av OSMI? 

 Hur stort är fokus på OSMI i förhållande till ditt övriga arbete? 

 Vad bidrar OSMI till för kostnader?  

 Mäter ni kundservicenivån? Om ni gör det, hur mäter ni den? 

 Har ni något mål gällande kundservicenivån? 

 Vad använder ni för nyckeltal för att mäta lagret? 

 

Semi-strukturerad intervju Sandvik Svedala 2016-03-23 Ekonomi 

 Vilken befattning har ni och vilka är era primära arbetsuppgifter? 



  
 

III 

 Vilka kostnader har ni som är associerade med lagret? Har ni några 

kostnadsmål?  

 Vilka kostnader har ni som är associerade till OSMI? Har ni några kostnadsmål?  

 Vilka nyckeltal har ni för att kontrollera lagret? Varför mäter ni dessa nyckeltal? 

 Vilka mål har ni för nyckeltalen? Vad grundar sig målen på? 

 Hur arbetar ni med OSMI? 

 Hur hanterar ni OSMI? 

 Upplever ni något extraarbete med OSMI? Om ja, vad? 

 Vad kan OSMI leda till för risker i framtiden om man inte gör något åt det idag?  

 Tror ni att införande av en differentierad styrning skulle kunna minska andelen 

OSMI i framtiden? Varför, varför inte? 

 Ser ni några risker med att införa en differentierad styrning? Om ja, vilka? Hur 

stor är sannolikheten att de inträffar? 

Semi-strukturerad intervju Sandvik Svedala 2016-03-23 Inköpare 

 Hur många olika varianter av tillvägagångssätt har du gällande att köpa in en 

produkt?  

 Hur går de olika tillvägagångssätt till, hur ser dessa ut? 

 Finns det dokumenterat hur de olika artiklarna styrs och beställs idag? Om ja, 

kan vi få tillgång till det? Om nej, hur vet du hur du ska arbeta?  

 Hur bestämmer du hur mycket du ska beställa och när? Exempelvis med hjälp av 

ekonomisk orderkvantitet, beställningspunkten?  

 Under förra intervjun berättad du att säkerhetslagret baserades på historik, 

minsta orderkvantiteter och chansningar. Men mer specifikt, hur beräknar du 

säkerhetslagret?  

 Du berättade under föregående intervju att du arbetar mycket utifrån historik och 

erfarenheter, finns det några risker med att arbeta utifrån historik och 

erfarenheter?  

 Vad kan OSMI leda till för risker i framtiden om man inte gör något åt det idag? 

 Tror du att införande av en differentierad styrning skulle kunna minska andelen 

OSMI i framtiden? Varför, varför inte? 

 Ser du några risker med att införa en differentierad styrning? Om ja, vilka? Hur 

stor är sannolikheten att dem inträffar? 

 Hur hade du önskat att inköpsarbetet skulle ske? 
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9.2 Bilaga B – Ostrukturerade intervjuer 

Introduktionsmöte WPSMS 2015-12-09 – Global produktionschef 

 Tanke med uppsatsen samt plan om hur upplägget hade kunnat se ut. 

Ostrukturerad intervju WPSMS 2016-02-24 – Global produktionschef 

 Lageromsättningshastighet och antalet artiklar. 

 

Ostrukturerad intervju WPSMS 2016-02-25 – Global produktionschef 

 Genomgång av Sandvik Dokument 2016-02-24. 

 

Ostrukturerad intervju WPSMS 2016-03-23 – Global produktionschef 

 Aktuella artiklar och lagerstyrning. 

 

9.3 Bilaga C – Mailintervjuer  

Mailintervju WPSMS 2016-02-01 – Global Produktionschef 

 Om ni inte vill beställa den minsta orderkvantiteten, måste ni då tacka nej till 

kundordern om ni inte har material på lager? Eller har ni möjlighet att betala en 

extra avgift till leverantören för att kunna beställa en kvantitet som är mindre än 

den minsta orderkvantiteten? 

Mailintervju WPSMS 2016-04-07 – Inköpare 

 Vad har ni för ställkostnader om ni vill beställa mindre än den minsta 

orderkvantiteten och för vilka artiklar? 

 

Mailintervju WPSMS 2016-04-27 – Inköpare 

 Har majoriteten av era produkter en varierande/föränderlig efterfrågan? 

 Hur många lagervaror har ni och vilka är lagervaror? 
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9.4 Bilaga D – Normalfördelningstabell 

 

 

Normalfördelningstabell (u.å.) http://www2.math.su.se/matstat/und/procii/pdf/tabell1.jpg [2016-05-11]. 

http://www2.math.su.se/matstat/und/procii/pdf/tabell1.jpg

