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I

Sammanfattning (svenska)
Detta examensarbete har bedrivits på Högskolan i Borås med företaget Ludvig Svensson AB
(LSAB) som ”case”. Arbetets inriktning har varit att analysera färdigvarulagret med
ambitionen att uppnå förbättringsmetoder. De nya arbetssätten ska i slutändan kunna
generera en snabbare lageromsättningshastighet.
Problemet som LSAB hade var att många artiklar fastnade på lager alldeles för länge.
Detta ledde till inkurans och stora lagerkostnader.
I grunden berodde detta på stora säkerhetslager och ett orderhanteringssystem som inte var
synkroniserat med den prognostiserade försäljningshistoriken.Nulägesanalysen gav en bild av hur
lagerhanteringen fungerar i dagsläget. Analysen visar på ett system som inte tar hänsyn till
avvikande data eller prognoser. Det finns heller inget samspel mellan säkerhetslager och
beställningspunkten . Detta gjorde att fokus hamnade på att ta fram ett konsekvent system där
säkerhetslager och beställningspunkt kontinuerligt justeras utefter försäljningshistoriken.
Försäljningshistoriken utgörs utav ett rullande periodsystem på 12 månader.

Med förändringen togs det fram nya formler för säkerhetslager och beställningspunkt. All
data sammanställdes i en Pivottabell som är en plattform för att kunna analysera data och fatta
beslut. Alla produkter delades in i en så kallad ABC-analys. Detta gjorde att alla produkter
kunde hanteras unikt.
Resultatet blev ett system där säkerhetslager och beställningspunkt är synkroniserade. Alla
produkter fick nya säkerhetslager och beställningspunkt som var baserade på föregående års
(2017) försäljningshistorik. Det finns även en metod för hur avvikande data ska hanteras.
Implementeringen utav det nya systemet kommer att kräva förändringar i hur LSAB arbetar
idag. Detta i form av planeringsstruktur och underhåll av systemet. Underhåll av systemet
innebär att uppdatera siffror i Pivottabellen eftersom att dem kontinuerligt förändras.

II

Abstract
This Bachelor thesis has been written at University of Borås with Ludvig Svensson AB
(LSAB) as a case study. The thesis alignment centers about analyzing a finished stock
with intention of improving the stock storage methods. The goal with the new methods is
to improve the stock turnover rate.
LSAB were having problems managing the inventory. The root of this problem is items’
getting stuck in inventory, for periods greater than the product’s life span. This lead to
obsolescence and additional inventory costs for items that was undesirable. Our analysis
resulted in the conclusion that the main reason was large safety stock and an order
management system which was unsynchronized with the forecast for the sales history.
The status analysis gave us a general understanding regarding they way inventory stock was
managed in LSAB´s current system. The analysis showed a system not accounting for
neither deviant data nor forecast. There was neither any coherence between safety stock and
the ordering point. This lead to focusing on coming up with a consistent system where the
safety stock and the ordering point continuously adjusted according to the sales history. The
sales history contains data from the latest 12 months.
With the new system, a new safety stock and ordering point could be calculated. All data
was compiled in Microsoft Excel with a Pivot table. All products were divided into a socalled ABC-analysis. This made it possible to manage all the products separately.
The result of this bachelor thesis is a system in which the safety stock and ordering point are
synchronized. All products received new safety stock and ordering point which is based on
the last years (2017) sales history. The result also lead to a new method managing deviant
data. The implementation of the system requires LSAB to change today's current stock
management approach. To achieve this, LSAB must utilize the new planning structure and
the maintenance of the system. Maintenance of system means to continually update the Pivot
table because of the changes in demand.
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Förord
Detta är ett examensarbete som omfattar 15 hp och är ett obligatoriskt moment för
högskoleexamen inom industriell ekonomi samt kandidatexamen på 180 hp på Borås
Högskola.
Vi vill rikta ett stort tack till Ludvig Svensson AB och alla inblandade för stort engagemang. I
synnerhet vill vi tacka logistikchefen Peter Manfredsson som vi fick kontakt med på Ludvig
Svensson, som gav oss insyn i Ludvig Svenssons verksamhet och under arbetets gång
försedde oss med information och hjälp. Vi vill även tacka vår handledare Håkan Svensson
som under arbetets gång stöttat oss med de frågor och funderingar vi hade.
Högskolan i Borås 5 maj 2018,
Martin Mohlin, David Sörensen och Joel Öberg.
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1. INLEDNING
Denna rapport kommer guida dig som läsare genom den analys som har gjorts kring dagens
färdigvarulager fram till en ny lagerhållningsmetod. Inledningen kommer täcka områden
som bakgrundsbeskrivning, företagsbeskrivning, syfte, frågeställning och avgränsning.

1.1. Bakgrundsbeskrivning
Dagens marknad tvingar textilföretagen till att ha ett brett sortiment i form av färger och figurer,
resultatet blir ett arbete med den kvalitetsteknik som kallas variation. Detta är en process som är
tämligen vanlig inom producerande företag där målet är att bemöta kundernas olika behov. Detta
görs genom en rad olika metoder och principer, den mest vanliga inom textilproducerande
företag bygger på att fylla upp lager med en så kallad Make-to-stock (MTS) metod. Där nyckeln
ska vara en hög tillgänglighet (Iravani, Liu & Simchi-Levi 2011).

Textil klassas som en innovativ produkt, vilket definierar produkter med korta livscykler men
med hög substans för marknaden. Innovativa produkter tenderar till att ha höga
vinstmarginaler, men kostnaden som uppstår när innovativa produkter åldras bör även
belysas starkt. Dessa typer av produkter har stor variation i efterfrågan vilket kan vara svårt
att förutspå. Utöver textilens korta livscykel och den oförutsägbara säsongsvariationen, så
finns det problematik med dess ledtider. En uppbyggnad av lager motsvarar ett kapital som är
anpassad för en viss period. Det leder till att material blir bindande under en längre tid, då
dessa produkter inte efterfrågas under samma perioder (Behret & Cengiz 2010).
Obalanser mellan tillgångar och behov kan leda till ineffektivitetet som t.ex. stora lager om
efterfrågan är liten. Om behoven istället är för stora kan det resultera i bristsituationer såsom
dålig leveransförmåga (Mattsson & Jonsson 2017). I många fall kan företag behöva
återställa obalanserna, vilket betyder att det slängs eller rear ut ackumulerade tillgångar.
Återställning av obalanser görs när produkter har överskridit den livslängd som produkten är
är satt till. Ur en miljösynpunkt kan det bli viktigare i framtiden för företag att se över sin
lageromsättningshastighet, eftersom företag gärna vill undvika kassation och obalanser
(Gröndahl & Svanström 2011).
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1.2. Företagsbeskrivning
Ludvig Svensson AB (LSAB) är ett textilföretag som både säljer och producerar möbeltyg,
solskydd och gardiner. LSAB är ett dotterbolag till moderbolaget “Ludvigson Invest AB” som
idag har runt 190 anställda. Det traditionella bolaget har tillverkat textil sedan år 1887 med
huvudfabrik i Kinna, Sverige, samt tillverkning i Kina.

1.3. Problemformulering
LSABs bekymmer är att omsättningstillgångar har en tendens att lagerhållas under en längre
tid än deras livslängd, vilket leder till kassation. Problemet ligger i att de producerar för
många produkter med breda variationer som fastnar i lager, vilket leder till bundet kapital
och kassation av vissa produkter.

1.4. Syfte och frågeställning
Syftet med detta examensarbete är att analysera nuläget gällande LSABs nuvarande
lagerstyrningsmetoder kring färdigvarulagret. Analysen ska sedan leda till lösningsförslag
och förbättringar kring hur lagret kan optimeras på bästa sätt för att uppnå en snabbare
lageromsättningshastighet. LSAB är i dagsläget tveksamma på om deras lagermetoder är
optimala och efterfrågar oberoende assistans för att komma med alternativa lösningar.
Uppsatsens övergripande frågeställning:
Hur kan man med ett nytt arbetssätt styra lager för att öka lageromsättningshastigheten i ett
producerande textilföretag?

1.5. Omfattning
Detta examensarbete omfattas av en rad olika avgränsningar som gjorts:
● Omfattas av att fokusera enbart på färdigvarulager i det sökta problemet.
● Arbetet kommer endast att fokusera på LSAB:s färdigvarulager i Kinna.
● Kapitalbindningen som tas upp är enbart hur kapitalet binds i färdigvarulagret.

9

2. METOD
Avsnittet beskriver hur undersökningar genomförts, vilka metoder och arbetssätt somhar
använts i uppsatsen.

2.1. Datainsamling
Datasamling avser att samla in olika typer av information till undersökningen.
Uppsatsens datainsamling består av kvalitativ data (informationsmöte), kvantitativ data,
samt litteraturstudie. För att kunna analysera nuläget i företaget behövs tydlig och korrekt
information för att resultatet ska bli så precist som möjligt.
2.1.1. Kvantitativ data
Kvantitativ data är den information som har sin bakgrund inom matematiken och statistiken.
Den kallas sålunda kvantitativ då den mynnar ut i att behandla numeriska observationer, till
dessa hör bl.a. kvasiexperiment, tester, prov och frågeformulär (Backman 2016). D.v.s.
kvantitativa metoder kan komma att användas vid matematiska beräkningar som att bestämma
medelvärde eller standardavvikelse för insamlad data.
Den kvantitativa data som tagits del av i detta arbete är föregående års redovisade lagerförda
artiklar samt orderlagda artiklar och datum. För att hantera och analysera den kvantitativa
datan används Microsoft applikationen Excel. Detta program används för att göra beräkningar
och olika jämförelser under arbetets gång. Den funktion som främst använts i Excel är
pivottabeller. Detta är ett sätt att sammanfatta och analysera den data som fåtts fram. Varje
siffra ska representera en formel för att kunna redogör för hur den siffran uppstod.
För att kunna göra en nulägesanalys och koppla den till resultatet krävs datainsamling. Detta
för att kunna göra beräkningar på hur systemet presterar i dagsläget och för att ha data att
jämföra med det nya systemet.
2.1.2. Kvalitativ data
Kvalitativ data skiljer sig från kvantitativ data i de moment där respondentens verbala
formuleringar måste tolkas för att kunna dra slutsatser från dessa. Själva insamlingen av data
består i sig endast av ord. Den kvantitativa datan kan även användas som en ytterligare
grund vid granskning av den kvalitativa datan (Backman 2016). Den kvalitativa datan i detta
arbete innehåller även tolkning av mötesprotokollen.
Information från den kvalitativa datan kompletterar den kvantitativa datan. I vissa situationer
räcker inte kvantitativa datan, utan behövs ytterligare förklaring i form av kvalitativ.
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2.1.3. Informationsmöte
Intervjuundersökningar består i någon form av direktkontakt mellan intervjuare och
respondent. Det kan t.ex. ske genom personliga intervjuer d.v.s. öga mot öga med
respondenten, eller i form av mailkontakt. Båda metoderna bygger på ett frågeformulär
som lägger grunden för den information som ska fås fram (Holme & Solvang 1997).
Frågeformulären kan vara uppbyggda på strukturerat till semistrukturerat sätt, beroende på
hur strikt intervjun är. Detta gör det även möjligt för intervjuaren att tolka responsen olika
beroende på vilken stil formulär har (Backman 2016).
För genomförandet av en grundlig analys har ett flertal möten med LSAB hållits. De som
närvarat på mötena är logistikchefen, lagerchefen och orderhanterare. Dessa personer är de
som är involverade i området och därför mest lämpliga, eftersom det är en helhetsbild
kring hur färdigvarulagret hanteras som efterfrågas. Formatet möte valdes p.g.a att LSAB
själva kunde berätta fritt om hur deras företag opererar. Inför mötena hade generella frågor
gjorts som fanns till för att fylla i luckor i information om LSAB inte gick in på alla delar,
därigenom ett frågeformulär. Anteckningar togs under mötena och renskrevs efteråt.

2.2. Litteraturstudie
Litteraturstudie innebär att samla in och granska kunskap inom området från tidigare
forskningsproblem och studera detta. Det ska ge en förståelse och en god grund som ska
knytas till uppsatsarbetet. Litteraturstudien ska även vara en grund till hur problemet
formuleras i uppsatsen och precisera vilka begrepp som är relevanta för uppsatsarbetet. En
litteraturgranskning ger även en bild av om det finns luckor i det sökta problemet som visar
på att forskning inom det anknyta ämnet är viktigt. Litteraturstudien är även till hjälp för att se
tillbaka på tidigare undersökningar och vilka resultat som fåtts, för det kan komma och
användas vid vidare forskning inom ämnet (Backman 2016).
Inom detta arbete består litteraturstudien av en granskning av en rad olika vetenskapliga
artiklar med sökning inom olika databaser som t.ex. ”Summon”, “Google Scholar” och
“Emerald”. För att hitta rätt vetenskapliga artiklar har följande sökning gjorts med
nyckelord som: ABC-analys, lageromsättningshastighet, kapitalbindning, beställningspunkt,
kundorderpunkt, säkerhetslager osv. Böcker från biblioteket vid högskolan i Borås har även
använts som grund i den relevanta sökningen på problemet.
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2.3. Dataanalys
Dataanalysen innebär att analysera den insamlade information som funnits och organisera
upp en överblick över uppsatsens innehåll. De data som fåtts ska struktureras upp och bringa
ordning bland data och vara systematisk samt förståelig. När dataanalysen är klar ska den
sedan vara som stöd för läsaren vid vidare läsning av uppsatsen och vara överensstämmande
med den ursprungliga frågeställningen (Backman 2016).
I detta arbete den data som analyserats är den kvantita datan i form av Exceldatan,
samt kvalitativa intervjumötena.

2.4. Validitet och reliabilitet
Validitet och reliabilitet mäter trovärdigheten samt tillförligheten. Dessa begrepp är kopplade
till en källa är trovärdig eller inte och vilket mått av tillförlighet den har. Validiteten grundar
sig i att observationer som görs motsvarar det som ska mätas. Reliabiliteten är en förutsättning
för hur olika frågeställningar ska kunna prövas och se om påståendena besvarar detta, d.v.s.
hur noggrann informationen varit i den observerade undersökningen (Holme & Solvang
1997).
Under arbetets gång har problemformulering samt de metoder som nämnts tidigare, ställts i
relation mot syftet. På detta sätt har irrelevant information och data sållats bort. Det kritiska
momentet som uppstått i denna uppsats är när den kvantitativa data samlats in samt
intervjuer sett till dess validiteten och reliabiliteten. Den kvantitativa datan är den känsliga
informationen i detta arbete, p.g.a. att datan måste behandlas som sekretess. Intervjuerna
måste nå rätt nivå av validitet och reliabiliteten för insamlingen av data. D.v.s. de som har
intervjuats ska ha rätt titel, utbildning samt erfarenhet för relevans i uppsatsens syfte och
uppnå rätt nivå av validiteten och reliabiliteten som ställs (ibid).
I detta fall har logistikchefen, lagerchefen och orderhanterare intervjuats hos
företaget eftersom dessa personer har störst relevans till problemfrågeställning.

2.5. Etik
Observationer som utförts kring en undersökning innebär att de medlemmar som samlat in
information har etiska krav att uppnå. Informationen som hanteras i arbetet är känslig, och är
direkt kopplad till verkligheten. En undersökning som tagit del av känslig information måste
behandla den informationen etiskt rätt, d.v.s. medlemmar som varit delaktiga har
tystnadsplikt (Holme & Solvang 1997). För att lyckas med en undersökning som innehåller
känslig information bör båda parter vara överens om vad som tillåts att användas, i aktuella
problemet.
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Etiska dilemman som behandlats i detta arbete kretsar kring behandling av LSABs
kvantitativa data. Det är väldigt viktigt att säkerställa att den information som tagits del
av inte blir tillgänglig till andra aktörer på marknaden.
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3. TEORI
Detta avsnitt ska belysa den vetenskapliga teori och metoder som används och är relevanta till
det avsatta problemet som ska besvaras i uppsatsen. Det avser även bakgrund i resultatavsnittet
d.v.s. att den teoretiska delen ska kopplas till de ställda frågorna i uppsatsen.

3.1. ABC-analys
ABC-analys omfattar den metod där produkter klassificeras baserat på den årliga
nyttjandegraden. Det innebär produktens årliga efterfråga tillsammans med det
genomsnittliga enhetspriset. Klass A-produkter är relativt få i antal men utgör en större del av
nyttjandegraden, medans klass C-produkter är relativt många i antal men utgör en mindre del
av nyttjandegraden. Produkterna mellan klass A och klass C utgör klass B. Vissa studier
hävdar dock att det inte finns någon mening med att inkludera klass B-produkter vid en sådan
analys. För att påpeka värdet av klassificeringen används Pareto principer där klasserna som
används är A-, B- och C-produkter. Detta ska spegla Pareto 80%-20% regeln där Aprodukterna ska omsätta 80% av hela lagerstyrningen medans B- och C-produkter resterande
20% (Ramakrishnan 2006).
ABC-analys används ofta inom lagerhantering, med syftet att kategorisera olika artiklar
inom lagret. Produkterna klassas in beroende på vilken nyttjandegrad de har i form av
omsättningsgrad och kostnad per produkt (Flores & Whybark 1986). En viktig del är även att
ha i åtanke hur materialflöden och resurser ska utnyttjas, för att veta hur affärssystemet ska
användas för att effektivisera orderhanteringen. Inom ABC-klassificering är det oftast tal om
att klassificera lagret med fokus på volymvärde, d.v.s. vad värdet av försäljningspriset
multiplicerat med antalet LPM i den artikelgruppen är. Detta kan även omvandlas till att titta
på lageromsättningshastigheten för artiklar och enskilt vilka artiklar som omsätts i lager och
grupperas från låg till hög (Mattsson 2003).
En förutsättning för att få fram en rättvis ABC-klassificering är att jämföra grupper med samma
status, detta för att exempelvis inte att blanda inte ihop råvarulager med färdigvarulager.
Analysen måste vara konsekvent, genom att se över parametern i avsett syfte. ABC-klassificering
kan vara ett effektivt tillvägagångssätt för att differentiera servicenivåer för säkerhetslagret (ibid).
ABC-analys kan användas inom flera olika aspekter inom företaget, både produktion och
lagerhållning. En ABC-analys kan även användas om man vill se över vilka produkter som är på
väg ut ur sortimentet för att kunna sålla bort artiklarna som fasats ut i sin livslängd och även se
över om de har en framtid (Flores & Whybark 1986).

Tanken bakom ABC-analys är att nå en uppfattning kring vilka produkter som har större
omsättning och vilka produkter som omsätter mindre. Med information kan produkter sedan
klassas i lagret och ställa sig till fråga kring produkternas och lagrets olika styrningsmetoder.
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3.1.1. Joint criteria
I vissa situationer behövs mer komplexa klassificeringar, eftersom att flera faktorer kan
avgör hur värdefull produkten är. I de situationer kan en ABC- klassificeringen med “Joint
criteria” matris användas (Flores & Whybark 1986). Ett exempel är när två faktorer används,
i detta fall ledtiden och styckkostnaden, resultatet blir då en matris med flervariabel
klassificering som A-A, A-B, B-C. Detta speglar sedan vilka produkter som ska prioriteras
och som ska åstadkomma en högre avkastning inom företaget. Det kan även påvisa vilka
produkter som med en standard ABC-klassificering hade varit A-produkt, men när fler
variabler används, visar det sig att produktens värde minskar (Ramakrishnan 2006).
Korrelationen mellan två faktorer bekräftar om det finns ett samband mellan två variabel.
För att kunna visa att det finns artiklar i lager som lagerförs efter vissa prioriteringar och
klassats därefter kan en korrelation påvisas med hjälp av en regressionslinje och
korrelationskoefficient. Det är även möjligt att bevisa med statistisk, vilka produkter som ska
få en specifik klassificering och påvisa sambandet mellan faktorerna i det sökta problemet
(Lantz 2009).

3.2. Lagerstyrningsmetoder
Lagerstyrning handlar om att identifiera hur företaget på ett så effektivt sätt som möjligt kan
operera gällande kvantiteter och ledtider för lagerpåfyllnad. Detta måste göras direkt kopplat
till kapitalbindning, leveransförmåga och resursutnyttjande. Det är dessa faktorer som
kommer att påverkas mest av valet av lagerstyrningsmetoder. När ett företag står inför valet
av lagerstyrningsmetoder finns det en del frågor som behöver besvaras först. Företaget måste
veta vad de värderar högst och vad deras policy gällande lager är. Konkreta processer och
moment som påverkas inom olika lagerstyrningsmetoder kan t.ex. vara:
● Servicenivå
● Kostnader för lager, kapitalbindning
● Begränsad yta för lagerhållning
● Stor säsongspåverkan.
● Lageromsättningshastighet
● Ledtid för produktion
● MTO, ATO, MTS
När företaget enats om vad policyn för lagerhållning ska vara kan granskningen av olika
lagerstyrningsmetoder börja. Tillvägagångssättet handlar i första hand om att granska metoder
som främst påverkar LOH. När de olika lagerstyrningsmetoderna övervägs är det viktigt att
de är grundligt är granskade och att syftet med dem är det önskade resultatet. Det är inte alltid
de mest komplicerade metoderna som ger det bästa resultatet, i många fall kan de enkla
metoderna med lite modifikation ge bättre resultat (Mattsson 2015).
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3.2.1. Säkerhetslager
Säkerhetslager är en vanlig åtgärd för att möta osäkerheten i efterfrågan och utbudet.
Säkerhetslager ökar även responsen, vilket är till hjälp för att hantera kortvariga förändringar i
efterfrågan (Van Kampen, Van Donk & Van der Zee 2010). Säkerhetslagret är till för att
täcka de olika osäkerhetsmått som uppstår då efterfrågan är större än utbudet vilket leder till
bristsituationer. Om efterfrågan är för liten uppstår istället onödiga lagerhållningskostnader.
Säkerhetslagret ska täcka den slumpmässiga variationerna i efterfrågan under en viss tid. Att
bestämma säkerhetslager baseras sålunda på önskad servicenivå eller bristkostnadsmodell.
Servicenivåmetoden utgår från två nivåer Serv1 och Serv2. Serv1 innebär sannolikheten att
kunna leverera direkt från lager under en ordercykel (Olhager 2015). Serv 1 bestäms genom
att säkerhetsfaktorn multipliceras med standardavvikelsen för prognosfel under ledtiden,
formel för säkerhetslager:
(ibid).
Sigma som ingår i formeln är standardavvikelsen av den kända efterfrågan, under en viss

period.

(Lantz 2009).

Om det finns historisk data på känd efterfrågan, bestäms SL genom att variation på efterfrågan
(standardavvikelse) multiplicerat med värdet av den framtagna säkerhetsfaktorn samt roten ur
ledtiden (Jonsson & Mattsson 2016).
För att undvika lagerbrist används en bestämd servicenivå för att få fram en säkerhetsfaktor
för SL, denna är anpassad efter den valda tidsperiod i ledtiden och ska fungera som en buffert
för att täcka efterfrågan. Beroende på om servicenivån är hög kommer detta leda till att SL
blir hög. Vilken klassificering artiklarna har fått avgör vilken servicenivå artiklarna får, d.v.s.
en A-produkt kan ha en servicenivå på 96-98 % eftersom denna är kritisk, B- och C-produkter
erhåller nivåerna 91-95% respektive 85-90% . Säkerhetsfaktorn kommer därför att sättas
individuellt beroende på den klassade produkten (Radasanu 2016; King 2011), och fås ur
tabell över standardnormalfördelning (Lantz 2009). Detta för att hitta vilka produkter som
behöver särskilda servicenivåer av den orsaken att alla produkter inte omsätts lika frekvent.
Servicenivå kan även fastställas av en policy från ledningen samt objektiva bestämmelser
som klassificering av lager (Jonsson & Mattsson 2016).
Ett annat sätt att få fram SL är att se över om det finns variationer i ledtiden. Ledtiden fås
fram genom standardavvikelse för olika perioder, tillsammans med efterfrågan som i formeln
nedan styr den hur SL kommer att bli. Hänsyn för variationen appliceras på efterfrågan och
ledtiden när SL bestäms.
(Radasanu 2016).
Framtagning av SL är till för att eliminera risken för att inte kunna leverera produkter till
kund inom given ledtid. Ett väl dimensionerat SL kan göra att beställningspunkt och
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kapitalbindning i lager sänks. Optimala säkerhetslager fås genom att testa de olika sätten
för att få fram SL och därigenom dra slutsatser om hur de olika metoderna ska värderas för
att finna den metod som visas vara mest lämplig (ibid).
I många fall är förbrukning av varor starkt säsongsberoende, d.v.s. merparten av
förbrukningen sker under vissa delar av året. Det kan trots detta vara motiverat att producera
produkter förhållandevis jämnt, exempelvis för att uppnå ett jämnt kapacitetsutnyttjande och
därigenom minska risken för att ha för mycket eller för lite kapacitet vid varje given tidpunkt
(Jonsson & Mattsson 2016).
3.2.2. Kapitalbindning
Kapitalbindning är det effektivitetsmått som beskriver de tillgångar och material som finns
bundet hos ett företag. Dessa tillgångar kan delas upp i anläggningstillgångar och
omsättningstillgångar. En effektiv användning av anläggningstillgångar hänger samman
med vad som kallas kapacitetsutnyttjande och hur det behandlas ur ett logistikperspektiv.
Omsättningstillgångar representerar tillgångar som inte är av varaktig karaktär, utan är
avsedda att ständigt omsättas (Jonsson & Mattsson 2016).
För att få en överskådlig bild av kapitalbindning kan en kapitalbindningskurva användas för att
på lämpligaste sätt få fram vilka delar inom företaget som binder mest kapital och se över var det
finns möjligheter att minska det bundna kapitalet (Olhager 2015). Kapitalbindning är resultatet
av den produktförädling som sker i produktion, som tillsammans med produktionsledtid leder till
färdigvarulager. I färdigvarulagret fås den största delen av bundna kapitalet p.g.a. att alla
produkters gemensamma kapital samlas och lagret är utformat för att produkter ska ha en viss
täcktid. Det finns olika strategier för att bemöta kapitalbindningen beroende på vart företag vill
lägga kundorderpunkten i produktionen (ibid).

Kundorderpunkt definierar punkten i det värdeförädlande materialflödet som separerar
kundens standardiserade beslut med kundens unika tillval. Kundorderpunkten visar hur
tekniska resurser kan integreras med produktionsprocessen för att ta hänsyn till funktionerna
i massproduktionen (Rudberg & Wikner 2004). Olika strategiska val som finns för
producerande företag kan vara produktion mot lager, produktion mot kundorder och
montering mot kundorder som MTO, beroende på vart de lägger kundorderpunkten (Olhager
2015).
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3.2.3. Lageromsättningshastighet
Lageromsättningshastigheten avser att mäta hur många gånger ett genomsnittslager omsätts
under en viss period. Detta nyckeltal används för att se över de olika avdelningarna i företaget
för att se vad som omsätts, exempelvis jämföra råvarulager med färdigvarulager. Det är även
ett sätt att se över hur kapitalbindningen påverkas i lagret av produktionen och försäljning av
enskilda artiklar. LOH beräknas oftast på ett år i förhållande till det kapital som är bundet
under samma period i flödet. LOH kan både räknas fram genom att ta enskilda artiklar i
lagret, eller över hela företaget genom följande formel:
(Jonsson & Mattsson 2016).

3.2.4 Ledtid
Begreppet ledtid avser generellt den kalendertid som krävs för att genomföra en process. För
inköpta artiklar är ledtiden en anskaffningsprocess lika med tiden från det att ett
materialbehov uppstår, tills levererat material från leverantör är disponibelt att användas.
För egentillverkade artiklar talas det istället om produktionsledtid, och avser därmed
kalendertiden som krävs för att planera in, genomföra och avsluta en tillverkningsprocess
(Jonsson & Mattsson 2016).
Ledtider förbättrar lagerstyrningsprestanda, det ger även möjligheten till att öka fördelarna
med efterfrågan och prognosinformation. Information om ledtider tillhandahåller även
konkurrenskraftiga fördelar eftersom företagen uppnår nära relationer med både leverantörer
och kunder. Ledtider är avgörande för huruvida snabbt ett företag kan leverera en produkt, det
bestämmer även tillsammans med efterfrågan och SL, beställningspunkten. Ledtider
bestämmer därför indirekt när produkter ska fyllas på i lager, för det är den tid från start av
produktion tills produkten finns på lager (Tetsuo 2015).

3.2.5. Beställningspunkt
För att undvika att antalet produkter på lager ska gå under SL använder sig vissa företaget av
en s.k. BP. Detta innebär att det finns en nivå i lagret när affärssystemet ska reagera med en
produktionsorder om lagernivån går under BP. Denna funktion används för att kunna möta
kundens order och fylla på lagret igen (Jonsson & Mattsson 2016).
Den kvantitet som motsvarar beställningspunkten ska vara den avsatta efterfrågan under en
viss ledtid med återanskaffning från säkerhetslager för betonad artikel. Där fås formel för

beställningspunkten:
.
Figur 1 visar ett system med beställningspunkter under en viss tidsperiod, vilket visar på att
produktion ska starta för en viss artikel när det når en beställningspunkt för att fylla på lager
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(Mattsson 2010). Efterfrågan som används i formeln avser den genomsnittliga
efterfrågan eller den faktiska efterfrågan d.v.s. en order under en tidsperiod.

Figur 1. Beställningspunkt vid stokastisk efterfrågan
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4. NULÄGESANALYS
Nulägesanalysen omfattar det avsnitt som ska ge en objektiv bild kring den
nuvarande situationen och hanteringen utav färdigvarulagret och ska även jämföras
med empiri, insamlingen om nuläget fås från genomförda intervjuformulär.

4.1. Orderhantering
I dagsläget producerar LSAB tyger med låg hänsyn till prognoser. Nya designer på produkter
framställs kontinuerligt av ett designteam, beslut i denna del av företaget görs med hjälp av
en generell marknadsanalys. När en order når LSAB registreras den i affärssystemet och
orderns kvantitet i löpmeter (LPM) subtraheras från färdigvarulagret. Lägger en kund en
order på en produkt innan kl. 15.00 och den finns på lager så kan LSAB i normala fall
leverera produkten dagen efter leveransen tagits emot. Det är vid detta moment som
affärssystemet reagerar på orderkvantiteten och ger förslag på ny produktionsorder. I det
fallet LSAB inte har produkten på lager så förmedlas leveranstiden till kunden, alltså ledtiden
för att producera denna produkt. Ledtiden har angetts vara fyra veckor.

4.2. Minsta orderkvantitet
För att kunna starta produktion av den efterfrågade artikeln måste LSAB producera en viss
mängd, även kallat minsta orderkvantitet (MOQ). Det finns en förbestämd minsta batch på
varje artikel. T.ex. om säkerhetslagret är noll och en kund beställer 3 meter av produkten
MINT, då måste LSAB producera 100 meter. Detta inträffar p.g.a. att maskinerna i
produktion måste ha minimum 100 meter för att kunna fungera, vilket gör att denna
artikels minsta batch är 100 meter.

4.3. Nuvarande säkerhetslager
Storleken på varje artikels individuella SL baseras på en formel som justerar SL vid
varje order på just den produkten.

LSAB:s benämning för SL-formel
Formeln går ut på att den årliga förbrukningen på produkten divideras genom antalet dagar på ett
år för att få fram förbrukningen per dag. Kvoten multipliceras med ett förbestämt antal SL
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dagar som LSAB valt för att möta den uppskattade efterfrågan. Denna metod kallas
medelefterfrågemetoden eller dagsmetoden när SL ska dimensionera och kan sägas vara den
metod som är vanligast inom svenska industrin bland medelstora till stora företag. Dock är
metoden inte optimal då SL beräknas på medelefterfrågan i dagar. Den metod som istället
anpassas bättre för att säkerställa SL är att ta fram servicenivå för den sökta produkten.

EX.
Tabell 1. Visar hur SL och BP är sammanställt i nuläget hos LSAB.
Tabell 1, Sammanställning av produkten produkt 1.

Under redovisas hur uträkningarna sett ut för att beräkna SL och BP på produkten Produkt 1.
På produkten 1 är antalet SL dagar satt till 33. Med formeln som redovisats ovan blir SL
på produkt 1 följande:
Beräkning 1.
Om det då skulle komma in en order på 500 skulle det nya SL bli följande:
Beräkning 2.
Nya orders som kommer in ger en direkt påverkan på utformningen av SL som visas ovan i
beräkning 2.

4.4. Nuvarande beställningspunkt
SL ändras alltså efter varje order som läggs. Men för reglering av BP använder sig LSAB
av dagsförbrukningen på en artikel multiplicerat med en planeringsgräns. Planeringsgränsen
utgör i dagsläget den påfyllningstid som är tänkt att ackumuleras för en viss produkt.
Planeringsgränsen är preliminär och uppskattad därmed ej bestämd. I dagsläget sätts den
oftast till 30 dagar som är den uppskattade påfyllningstiden, men den skiljer mellan olika
artiklar.
Det som styr när en beställning ska göras är när beställningspunkten blir lägre än SL och
ledtiden tillsammans, detta signaler i dagsläget när en order ska läggas och fyller på lagret
till maxlager.
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4.5. Klassificeringar
LSAB använder sig av två klassificeringar på samtliga produkter för att lättare kunna
identifiera egenskaperna hos produkten. Klassificering 1 redogör för vilken status
produkten har i livscykeln och består av följande klasser:
● Testprodukt (Nyhet).
● 20 - Standard kollektion, fullt försäljningspris.
● 80 - Nära Utgången produkt.
● 85 - Outlet, nedsatt pris.
● 90 - Utgången produkt.
Klassificering 2 redogör för hur en produkt skall lagerföras och består av följande klasser:
● ITN - Nyheter, nya artiklar har denna klassificeringen i 1 ½ år, klassas sedan om till
korrekt kategori.
● ITE - Ej lagerartikel, en artikel vars årsförbrukning är mindre än minsta batchstorlek.
● ITL - Lagerartikel, en artikel vars årsförbrukning är större än minsta batchstorlek.
● ITH - Högfrekventa artiklar vars årsförbrukning är större än ITL och med
många leveranser.
● ITU - Utgående artiklar.
Kundunika artiklar
● ITK - En kundunik artikel som inte lagerhålls.
● ITC - En kundunik artikel som lagerhålls enligt avtal.
Tygerna som LSAB producerar har idag livslängden fem till åtta år. Produkten klassificeras
successivt om, inom klassificering 1. Systemet har som uppgift att visualisera om en produkt
ligger stilla på lager länge, ju längre produkten legat på lager, desto högre tal klassas den
som. När produkten befinner sig i 20-kategorin anses den vara en normal produkt. Inom 80kategorin sker inga ändringar i försäljningspris, den kategorin fungerar mer som en varning
för att produkten legat på lager en längre tid. 85-kategorin innebär att produkten förflyttats till
kategorin outlet och finns tillgängligt där till 50 % av produktionskostnaden, alltså ett sista
försök att generera inkomst innan produkten helt tappar sitt värde. I den sista kategorin, 90, så
har värdet skrivits ner till någon enstaka krona och tar i princip bara upp plats på LSABs
lager. LSAB kontaktar närliggande företag för att skänka eller sälja tygerna väldigt billigt när
tygerna klassats som 90. Finns det inga företag i närheten som är intresserade, slängs tygerna.
I nuläget hamnar 15,4% av antalet producerade LPM på outlet.
Klassificering 2 ger LSAB en snabb översikt på hur lukrativa de olika produkterna är som
finns i systemet, vilket annars kan vara svårt att se i och med att produktionen i dagsläget
har ca 2700 artiklar att hantera. De viktigaste klasserna bland dessa är ITE, ITL, och ITH,
eftersom att dessa klasser ger de anställda en snabb uppfattning om hur mycket som säljs av
en viss artikel.
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LSAB har idag en anställd, som författarna valt benämna orderövervakare, vars arbetsuppgift är
att övervaka färdigvarulagret samt göra dagliga bedömningar om ordrar. När det kommer en ny
order på en produkt är orderövervakarens uppgift att bedöma om det behövs läggas en ny
produktionsorder på denna produkt för att möta SL. Orderövervakaren finns till för att
komplettera de delar som systemet i dagsläget inte kan hantera. Produkter som borde ha ett visst
SL har i många fall 0 eftersom att orderövervakaren har vid något tillfälle manuellt ändrat SL för
att hen bedömt att det är onödigt att ha SL på denna produkt över huvud taget. Servicenivån som
LSAB levererar är okänt då den faktorn inte är specificerad. Detta är p.g.a. att den exakta
servicenivån inte används i någon formel och då heller inte behövts anges.
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5. RESULTAT
Detta avsnitt avser att analysera och få fram ett resultat mot vad som beskrivs i syftet och
det givna problemet.

5.1. Nya arbetssättet kortfattat
Den nya metoden bygger på att skapa en struktur kring varje artikel. Det betyder att alla
produkter ska hanteras unikt och sorteras efter den ABCD-N analys som tagits fram. ABCprodukter kommer att hanteras enligt den nya formeln kring SL och BP med olika
servicenivåer beroende på vilken bokstav som produkten rubricerar. Standardavvikelsen
kommer att baseras på den orderdata som finns från 2017. Orderdatan beskriver lagda orders
på varje enskild produkt under föregående år. Formeln till standardavvikelsen står beskriven
i avsnittet “3.2.1 Säkerhetslager” och kommer även den hanteras unikt för varje produkt.
Produkter med avvikande data kommer att hanteras med klassificeringen som enligt “3.1.1
Joint criteria”, där två faktorer ska avgöra vilken klass en produkt hamnar i.

5.2. Allmänna förbättringar
Dagens produktion baseras med liten hänsyn till prognoser, vilket gör att fabrikationen begär
en tydligare planeringsprocess vid sälj- och verksamhetsplaneringen. Detta innebär i
praktiken att marknadsavdelningen utarbetar en prognos över den kommande
planeringsperioden med den förväntade efterfrågan (Jonsson & Mattsson 2017). Det alternativ
som finns att använda istället för prognoser är att se över historisk data. Historisk data går att
använda vid beräkning av efterfrågan (Freidman 2008).
Planeringsstruktur kan utgöras på tre olika nivåer: strategisk, taktisk och operativ styrning.
Strategiska frågeställningar rör exempelvis vilka produkter som skall tillverkas, vilka
kundsegment och marknader som produkterna skall marknadsföras på (Jonsson &
Mattsson 2017). Detta bygger på olika beslut kring produktmix och variantbredden i
produktsortimentet. Beslut för verksamheten kan i detta fall vara att sätta leveranstider och
servicenivåer.
Den taktiska styrningen bygger på att anpassa och utveckla företagets struktur inom ramen
för de mål och den allmänna verksamhetsinriktningen. Det kan vara fråga om
organisationsform, planeringssystem eller beslutsfördelning. Exempel på detta kan vara
utarbeta och fastställa produktionsplaner för verksamheten, val av tillverkningsupplägg eller
fastställa regler för bestämning av orderkvantiteter och säkerhetslager.
Den tredje styrningsnivån avser den operativa styrningen. Den omfattar den dagliga
verksamheten och de beslut samt rutiner som finns. Den operativa styrningen syftar till att
förverkliga den valda strategiska inriktningen på verksamheten inom de resursramar och den
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struktur som taktiska styrningsbeslut fastlagt. Exempel på detta kan vara att sätta leveranstider
på kunder, inplanering av tillverkningsorder och inköpsrutiner.
För att den nya metoden ska hanteras korrekt så föreslår arbetet att tar hänsyn till den
beskrivna planeringsstrukturen (ibid).
Huvudmålet för varje artikel är att fastställa kvantiteter och tidpunkter med syftet att initiera
materialflöden och tillfredsställa framtida behov. Ledningens uppgift blir därmed att fastställa
inköpsrutiner som stämmer överens med den faktiska försäljningshistoriken. Inventarier som
utan LOH inom dem redovisade tolv månaderna bör klassas som föråldrat lager. Artiklar med
avtagande kundefterfrågan klassificeras med lägre tröskelvärden för säkerhetslager och
beställningspunkt för att undvika inkurans och kostnader.
Det är viktigt att klassificera produkterna för att kunna hantera förstklassiga produkter
med egna villkor och vice versa. ABC-analys är en metod som har ett avseende med att
kategorisera produkter från dem mest efterfrågade produkterna till dem minst efterfrågade
produkter. Detta blir första steget i processen.

5.3. ABCD-N klassificering
Kategorisering av produkter har i enlighet sorterats efter dem artiklar som har den högsta
LOH (baserat på LPM). Dessa produkter klassas som A-produkter. Fokus kring denna metod
kommer att ligga på dem tre huvudgrupperna ABC-produkter. Klassificeringen tar i detta
fall även hänsyn till D- och N-produkter som definieras följande: D- Utgångna produkter
(produkter som förlorat sin livslängd)
N- Nyheter (Nya produkter som inte har någon tidigare försäljningshistorik)
Prövningen på ABC-klassificeringen gick till på följande sätt:
För att räkna ut vilka produkter som klassificeras som A-produkter användes Pareto 80/20regeln. Efter att ha testat med 80/20 i första försöket visade det sig att förhållandet inte var
balanserat. I det andra försöket minskades 20 % av antalet artiklar till 10 %. Detta gav då 75

% av totala omsättningen i LPM, vilket också var lite obalanserat. I tredje försöket ökades 10
% av antalet artiklar till 15 % och det gav då 86,4% av totala omsättningen vilket var det
mest balanserade resultatet, se tabell 2.
Totalt antal LPM tyg: 404172 m
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1.

2.

3.

Tabell 2. Prövning av ABC-klassificering
1.
Sorterat efter mest
omsättning i LPM gav de
högsta 20 % 381221 LPM

2.
3.
Sorterat efter mest omsättning Sorterat efter mest omsättning
i LPM gav de högsta 10 %
i LPM gav de högsta 15 %
303329 LPM
349097 LPM

20 % av de högst omsatta
artiklarna stod för 94,3% av
den totala omsättningen

10 % av de högst omsatta
artiklarna stod för 75 % av
den totala omsättningen.

15 % av de högst omsatta
artiklarna stod för 86,4% av
den totala omsättningen.

5.3.1. Servicenivå
I nuläget har LSAB klassificeringar som liknar de grupperingarna som ABCD-N analysen
resulterat i. Om de nya grupperingarna granskas individuellt tillför de ingen ny funktion, men
tillsammans med det nya sättet att räkna på SL kommer de att spela stor roll i hur SL kommer
att utformas på vardera klass och dess produkter. De olika grupper som får sin servicenivå
beroende på klassificering kan komma att ändra sig p.g.a. att företaget testar vilken
servicenivå som passar rimligast i lager. Servicenivån kan användas som en
effektivitetsvariabel för att mäta prestationsnivån i ett lager. Servicenivåmetoden kommer
utgå ifrån Serv1, som innebär förmågan att kunna leverera direkt från lager under en
ordercykel. För att matcha efterfrågan med ett så lågt SL som möjligt har följande
servicenivåer tagits fram: 80 % på A- produkter ger en faktor på 0,85, 70 % på B-produkter
ger en faktor på 0,55 och 50 % på C-produkterna ger faktor 0, allt taget ur appendix 4.
Servicenivåerna är till en början framtagen för att företaget ska kunna säkerställa och pröva
sig fram om framtagen SL inte stämmer (Li, Millstein & Yang 2013). Servicenivån är en
faktor som är beroende av standardavvikelsen där ambition kan vara att nå en så hög
servicenivå som möjligt. Idag fungerar det inte att ha en hög servicenivå då
standardavvikelsen är alldeles för hög. Arbetet föreslår till LSAB att på sikt sträva efter en
hög servicenivå, men för att göra det så krävs det en ny tolkning av standardavvikelsen.
5.3.2. A-produkter
De produkter som är A-produkter erhålls följande ur (tabell 2) och utgör 15 % av de högst
omsatta artiklarna i lager som ska omsätta värdet i FVL. Detta följer Pareto regeln kring 80/20

% där värdet av A-produkter har det närmaste värdet på 85/15 % som fås av de försök
på uträkningar som gjorts. A-produkterna kommer få en servicenivå på 80 % som sedan
konverteras till en säkerhetsfaktor. Servicenivån motsvarar faktor k i formeln:
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Av A-produkterna kan det sedan ses över vilka produkter som har värdet som önskas för att
räkna ut SL för respektive servicenivå. Data erhålls från LSABs lagerorderhanterings historik
och kan räkna ut den stokastiska efterfrågan och erhållas genom att bestämma
standardavvikelsen för respektive produkt. Där tittar man tillbaka på hur efterfrågan har varit
på en viss produkt under 12 månader (Freidman 2008). Lagerorderdatan gör det möjligt att
avgöra hur SL kan komma att ändras beroende på lagda order från tidigare historik och
kommer bli en avgörande faktor till att sätta SL i rätt nivå.
5.3.3. B-produkter
B-produkterna har en omsättning på 16 % (se appendix 2) av totala antalet artiklar i lagret.
Denna kategorin består av de artiklar vars årsförbrukning är större än minsta orderkvantitet,
som följer likt hur LSAB använder sin klassificering idag. De produkter som klassas in som
B-produkter kommer få en servicenivå på 70 %, detta för att produkterna kräver mindre SL
men ändå att de lagerhållas med viss säkerhet. Det gör att framtida lagerhållning av Bprodukter kan komma att minska p.g.a. att BP för dessa artiklar sätts relativt låg som
kommer minska att tillverkas i större mängd än vad som omsätts.
5.3.4. C-produkter
De C-produkter som bestäms av ABC-klassificeringen har en omsättning som är lägre än
minsta orderkvantitet av årsförbrukningen och dessa produkter omsätter idag 46 % av totala
lagret (se appendix 2). De kommer i sin tur ha en servicenivå på 50 % för att säkerhetsställa
att dessa produkter inte lagerhålls länge då de har en omsättning som är mindre än minsta
orderkvantitet. P.g.a. att servicenivån på C- produkter är satta till 50 % kommer detta leda
till att SL blir 0 för dessa produkter (Mattson & Jonsson 2017). Detta görs för att SL som
satts i dagsläget med en rad produkter som är C-klassade redan har ett SL som är 0, för att
säkerställa att få bort produkter ur lager som inte omsätts.
5.3.5. D- och N- produkter
De övriga klassificeringar av produkter som finns är D- och N-produkter. D-produkter är
de produkter vars årsförbrukning är lika med noll, de omsätter 23 % (se appendix 2.) av
lagret. Detta är produkter som har gått ut ur sortimentet, dessa produkter ska inte ha någon
servicenivå p.g.a. att de inte är aktuella längre. De är därmed inte aktuella för vare sig
produktion eller kund. Men har fortfarande en påverkan i dagens lagerstatus.
De N-produkter som finns är de produkter som är nyheter i lager vars bestämmelse huruvida de är
en produkt som omsätter likt klassificering av en A- B- eller C-produkt inte bestämts än. En
provperiod för en nyhet vara i 18 månader. Det som kan göras för att fasa in dessa är att se
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över hur de ligger i förhållande till produkter som redan klassats och som har liknande
egenskaper. Alltså hur produkter som har liknande färg, mönster, eller samma typ av tyg,
presterade när den produkten var en N-produkt. Om N-produkter inte har en kontinuerlig
ordercykel kan dessa komma börja hanteras som MTO, om orderhistoriken ändras kommer
produkterna klassas om. Detta gör att produkter kan komma gå från N- till A-produkter, och
däremellan hanteras med en lägre servicenivå för att inte bli fast i lager för framtiden. När
provperioden för en nyhet gått ut skall produkten klassas om till en A-, B-, eller C-produkt.

När orderhistorik för genomförda ordrar finns kan standardavvikelsen bestämmas för Nprodukter, det leder till att SL bestämmas beroende på hur artikeln sålts och fått för klass.
På detta sätt kan nya produkter fasas in i termer att använda ABC-klassificering.

5.4. Differentiering av säkerhetslagret
Genom att differentiera säkerhetslagret med hänsyn till klassificering av produkter kommer
varje enskild produkt beroende på färgkod eller produkttyp få en proportionell storlek i nya
sättet att få fram SL. Detta gör att produkter som omsätts mer frekvent i lager därmed
kommer ha större lager för att svara mot kundorder, d.v.s. A-produkterna kommer få större
lager än B och C-produkter. Det leder till att fler produkter som inte omsätts i lager som B- Coch D-produkter fasas ut snabbare, då de minskar i antal med nya sättet att differentiera SL.
Om det jämförs med dagens SL mot differentierade SL kommer framtida ordrar som fås
kunna ta emot mer effektivt än föregående system. Därför att dagens SL endast tog hänsyn till
den faktiska ordern blev resultatet att om det kom in en för stor order att lagret för särskilt
artikel blev större än vad som omsätts per år, som kom att leda till produkter blir fast i lager.
Det leder även till att beställningspunkten som bestäms även blir lägre i nya sättet att få fram
SL, beställningspunkten räknas ut på följande:
(Mattsson 2010).
Där D är dagsbehovet och kommer bestämma när en produkt kräver produktion för
att återfylla lager.
Med den sammanställda efterfrågan per månad kan standardavvikelsen beräknas fram för en
period på tolv månader från historik. Nedanstående visar 4 figurer exempel på produkter i
LSABs FVL och hur efterfrågan varierar från månad till månad. Dessa produkter har valts
för att representera olika scenarier när SL ska beräknas.
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5.4.1. Hantering av avvikande data
Standardavvikelsen i förhållande till den årliga förbrukningen (StDÅF) bestäms genom att ta
den beräknade standardavvikelse dividerat med årliga förbrukningen. Det kvoten talar om är
hur en produkt förhåller sig mot sin klass. D.v.s. en produkt som är A- produkt kan i
framtiden bli en B-produkt p.g.a. att standardavvikelsen är avsevärt hög för rimligt SL. Detta
blir ytterligare en klassificering av ABC, då kvoten bestämmer en subklass på en produkt och
därmed vilken klass den får. Det följer ABC klassificeringen om “Joint criteria” matrisen
där två faktorer ska avgöra vilken klass en produkt hamnar i (Flores & Whybark 1986).
StDÅF är en punkt som kraftigt påverkas av outliers,
“An outlier is an observation in a set of data that is inconsistent with the majority
of the data” (Salkind 2010).
Outliers kan göra att standardavvikelsen blir större än vad som är logiskt och ekonomiskt
motiverat att räkna med i SL. Det alternativ som finns för att bortse från outlier är flera,
(ibid 2010) skriver att ett sätt som finns kan vara att eliminera en viss procent av outliers
data. Det hänvisar även till att ändra observerad data för att det ska ha mindre påverkan på
beräkningarna av standardavvikelse, d.v.s. förbättring av funktionaliteten av datan (Seel
2012). Det leder till att standardavvikelsen jämnas ut och lämpligare data kan bearbetas.
I vissa fall, när StDÅF blir extremt hög, kommer det inte att vara logiskt att lagra produkten i
FVL. Därför kommer vissa produkter att ändras till MTO-produktion. För att kunna hantera
avvikande data vid framtagningen av SL och BP har följande steg tagits fram:

1. I de fall då A-produkters StDÅF överstiger 25 % så behandlas produkten som MTO,
på B-produkter är gränsen 30%. Inträffar detta steg används inte resten av stegen.
2. Om efterfrågan för en månad överstiger 25 % av den årliga förbrukningen anses den
månaden vara en outlier för beräkningen på StD, därmed ska den multipliceras med
0,5 för att minska outliers påverkan på standardavvikelsen.
3. Om steg 2 inträffar, finns en gräns för StDÅF. Om StDÅF överstiger 15 %, efter att
ändringarna på StD har gjorts, så behandlas produkten som en B-produkt. Skillnaden
blir att beräkningarna på produktens SL har servicenivå enligt B-produkter.

Nästa sida följer ett exempel för varje steg.
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Tabell 3. Exempel på produkter med avvikande data

1. Exempel på steg 1.
Första posten i tabell 3. är Produkt 2 och denna produkt har en StDÅF på 33,49%, vilket
visar att detta är en produkt som är väldigt svår att hantera. Standardavvikelsen är väldigt hög
i jämförelse med den årliga förbrukningen på produkten. Produkten går över gränsen för Steg
1, vilket gör att produkten kommer att behandlas som en MTO-produkt.

Figur 2, produkt 2
2. Exempel på steg 2.
Andra och tredje posten i tabell 3. är produkten Produkt 3, här går månad april över gränsen för
steg 2, alltså att totala antalet förbrukade LPM i månad april överstiger 25% av totala antalet
LPM för hela året. När detta inträffar minskas antalet LPM i april med 50%, alltså från 1401
LPM till 700,5 (701) LPM. Efter att denna justering gjorts så hamnar StDÅF på endast
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4,66%, vilket inte går över gränsen på steg 4, vilket är 15% istället för 10%, p.g.a. att steg
2 inträffat.

Figur 3 , produkt 3
3. Exempel på steg 3.
Fjärde och femte posten i tabell 3. är Produkt 4, där månaderna april och november, överstiger
25% av totala årliga förbrukningen. Därmed går dessa artiklar över gränsen för steg 2. De två
avvikande månadernas LPM minskas därmed med 50 % och det resulterar i en markant lägre
StDÅF. Efter ändringarna på april och november blir StDÅF 17,14% vilket är över gränsen för
Steg 3, som är 15 %. Detta gör att produkten behandlas som en B-produkt gällande SL.

Figur 4, produkt 4
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5.4.2. Framtagning av säkerhetslager och beställningspunkt
Nedan i tabell 4. fås de nya SL och BP med exempel på ett antal produkter när det tagits
hänsyn till vilken ABC-klassificering de fått. För att jämna ut de stora skillnader som finns i
efterfrågan på vissa artiklar över perioden 12 månader. Artiklar med större variation i
efterfrågan är svårhanterliga men också väldigt vanliga. Detta blir en kritisk punkt för att
det nya systemet ska kunna fungera.
Tabell 4. Exempel på A-produkter innan Steg 1-4 applicerats

Av tabell 4 fås den nya SL och BP enligt formel för dessa (Olhager 2016; Mattsson 2010). Det
tabellen även visar är standardavvikelsen på efterfrågan per produkt under de senaste 12
månaderna. StDÅF räknas även ut för att se om produkten har en underklass som signalerar om
artikeln ska vara kvar som en A-produkt eller flyttas ner till att bli B-produkt. I Tabell 4 visas
MYR72150 att produkten ändrar efterfråga på en månad då denna överstiger 25 % av totalen på
en månads efterfrågan, och den månaden multipliceras med 0,5 för att minska outlier. Detta
gäller även för Produkt 5 och Produkt 6, detta är steg 2 i hanteringen av data.

Steg 2 gäller att se över om produkten har StDÅF som överstiger 15 %. Detta gör att artikeln
kommer bli en B-produkt, som leder till att när SL bestäms får den en lägre servicenivå än Aklassade artiklar. Vilket gör att produkten kommer kunna hanteras mer jämnare p.g.a. de
stora avvikelserna bortses från när SL tas fram. Av de framräknade exemplen i tabell 5 visas
slutgiltiga SL och BP för artiklarna. De artiklar som hanteras utifrån steg 1 och 3 visas i
tabell 5, detta blev artikel Produkt 6. D.v.s. produkten får en servicenivå som är 70% och
därmed en faktor på 0,55 som gör att produkterna klassas som B-produkter, det leder till att
deras SL och BP differentieras proportionerligt mot hur deras orderhistorik ser ut. Tabell 5.
visar framtagningen av nya SL och BP.
Tabell 5. Exempel på A-produkter efter Steg 1-3 applicerats
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5.4.3 Jämförelse mot gamla säkerhetslager och beställningspunkt
LSAB har idag inte någon servicenivå men det som kan ses tydligt är att de har en hög
lagerhållning för A-produkter. Det i sin tur kan liknas med att de i dagsläget använder en
för hög servicenivå, detta gäller även för B-produkter se tabell 6.
Det som gjorts är att balansera upp SL och BP att bli mer proportionell mot i förhållande till
den årliga förbrukningen, sett frekvensen i order per månad med hänsyn till outlier.
Tillsammans med formel har SL och BP tagits fram. Det gör som gjorts är att servicenivån
sätts lägre. P.g.a. att A-produkter och B-produkter anses i dagsläget ha för hög nivå, ska de
därmed klara av olika order på en lägre servicenivå. Detta för att LSAB säger i dagsläget att
det tar 4 veckor från produktion till leverans, det gör att de i dagsläget inte fokuserar på
servicenivån, utan de försöker styra produktionen mer. Om fokuseringen på servicenivå
sker får de mer alternativ till hur de ska styra lager genom SL och BP. Det har lett till ett
resultat som kan ses i tabell 6. Vilket leder till att SL som fås är mer proportionellt mot
orderhistoriken med hänsyn på omsättning av enskilda artiklar (Mattsson 2015).
Tabell 6. Jämförelse mellan nuvarande och ny SL och BP.

Den dagsmetod som LSAB använder sig av idag för säkerhetslagret är en metod som enligt
(ibid 2015) inte tar hänsyn till varken variation i efterfrågan, ledtider eller priser på olika
artiklar. Detta gör att bestämmelser av SL på produkter i nuläget kan komma variera
avsevärt beroende på produkt och efterfrågan.
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I sättet att få fram SL i dagsläget beskrivs i ett antal artiklar som att vara en metod som är
undermålig och otillräcklig. Eftersom metoden inte tar hänsyn till servicenivån för SL detta
beskriver bl.a. Silver, Pyke och Peterson (1998) samt Sandvig & Reistad (2000). P.g.a. att
metoden inte är särskilt systematisk kommer den variera från produkt till produkt och fel
kan komma uppstå i hantering av lagerstyrningen, samt onödiga lagerkostnader uppstår.
5.4.4 Underhåll affärssystem
Hålla systemet uppdaterat är viktigt eftersom siffror ändras kontinuerligt. Sandvig (1998)
poängterar vikten av att affärssystem måste underhållas. Företag investerar idag stora
mängder pengar i nya system som ska fungera. Om dessa sedan inte underhålls kan systemet
komma att räkna fram felaktiga värden för både SL och BP. Detta leder till
feldimensionering av lager samt större lagerkostnader än vad som skulle uppnås om systemet
kontinuerligt underhålls. Detta kan jämföras med dagsläget, som visar sig att flertalet artiklar
inte uppdaterats i lager. Flera artiklar har en SL och BP som ligger på 0, även fast de har
tusentals LPM i årlig förbrukning. Detta gör att framtagen SL och BP inte är
överensstämmande med vad som önskas, detta visas i tabell 7.
Tabell 7. Exempel på ny SL och BP på produkter som manuellt justeras i nuläget.

5.5 Ändringar lageromsättningshastighet
Formeln enligt (Jonsson & Mattsson 2016) har använts för framtagandet av LOH.
Resultatet av det nya systemet redovisas i tabell 8.
Tabell 8. ändringar LOH

Tabell 8. visar hur resultatet generellt påverkar LSABs LOH. Årsförbrukningen är satt till
samma värde. Faktiskt lager i det nya systemet består av det faktiska lagret i det
nuvarande systemet, tillsammans med SL i det nya systemet, där SL var manuellt satt till 0
i det nuvarande systemet. Exempel på detta går att se i Tabell 7. Lager endast SL består av
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sammanställda antalet LPM för alla artiklars SL. Detta för att jämföra FVL om LSAB endast
lagerhåller enligt SL, alltså att inget nuvarande ackumulerat lager tas i åtanke. LOH endast
SL i lager visar LOH om LSAB endast lagerhåller enligt SL i FVL.
Tabell 9. Ej uppdaterade SL

I tabell 9. redovisas hur SL kan se ut i LSAB i dagsläget. Tabellen visar produkter som
har årsförbrukning mellan 2000-6765 LPM, men SL är 0. Detta gör att den LOH som det nya
systemet ger är sämre än LOH som är idag. Det är även ståndpunkt i jämförelserna mellan
gamla och nya SL, om lager varit fullt uppdaterat skulle det funnits en tydlig skillnad i LOH
mellan gamla och nya. Förhoppningsvis hade nya metoden då givit ett resultat som visade på
en förbättring av LOH.
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6. DISKUSSION
Diskussionen är det stycke som tar upp saker som skulle kunna gjorts annorlunda och
vad som skulle kunna göras vid framtida studier för eventuella vidare forskning.
När vi räknat på lageromsättingshastigheten i detta arbete har vi inte haft tillgång till några
försäljningspriser. LOH kommer därför inte vara helt korrekt, eftersom det inte går att räkna
på volymvärdet. Detta innebär att antalet LPM i nuvarande lager multipliceras med
produktionskostnaderna för den artikeln, och antalet LPM i årsförbrukning multipliceras med
försäljningspriset. När det räknas på LPM i både nuvarande lager och årsförbrukning så får de
tyger som har högt värde inte större värde än de som har litet täckningsbidrag. Detta gör att
det är svårt för oss att uppskatta hur LOH kommer att förändras med hjälp av vårt nya system.

6.1 Valet av informationsinsamling
Eftersom att ingen i gruppen visste så mycket om företaget eller deras processer så beslutade
vi att informationsmöte var det mest givande alternativet. Problemet med intervju hade kunnat
bli att inte tillräckligt med frågor ställts och den informationen som önskas inte hade kommit
fram på samma sätt som om LSAB hade fått berätta fritt.
Informationsmötet som hölls spelades inte in, detta är något som hade kunnat skapa
problem. Om det inte vore så att vi hade kunnat ha en sådan god kontakt med företaget efter
informationsmötet och under hela arbetet så hade det varit mycket information som
försvunnit. Under informationsmötet togs anteckningar, men det är omöjligt att få med allt.
Genom kontakten med LSAB fick vi svar på de frågor som vi glömt att fråga under
informationsmötet, samt informationen som glömts av.
Tjänsten OÖ gör det svårare för oss att göra en korrekt nulägesanalys, då LSAB inte
konsekvent gör ändringar i systemet. För att kunna göra beräkningar på hur det nuvarande
systemet presterar och hur det hade sett ut om det systemet implementerats som vi ger
som förslag, så måste processerna vara precisa.
Den ledtid vi har fått för att göra beräkningar med är 4 veckor. LSAB uppgav dock att
ledtiden varierar marginellt på enstaka produkter, men för att undvika onödigt merarbete antas
ledtiden att vara konstant för samtliga produkter. LSAB ansåg att det antalet produkter som
hade avvikande ledtid är så pass få att detta inte behöver tas hänsyn till. På de produkter som
har kortare eller längre ledtid kommer SL givetvis att vara annorlunda, men det är något som
LSAB kan hantera i efterhand.
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6.2 Varför valdes ett nytt arbetssätt
LSAB jobbar i dagsläget inte med att prognostisera efterfrågan på produkter. Vi har därför
tittat på olika lösningar som baseras på prognostisering, men inte tyckt att någon av dessa
varit tillräckliga för situationen LSAB befinner sig i. I lösningsförslaget är en utav faktorerna
i formeln standardavvikelse på efterfrågan. Standardavvikelsen har beräknats på
förbrukningen under de senaste tolv månaderna på varje artikel individuellt. Detta anser vi är
någon typ av prognos eftersom att hänsyn tas till den tidigare historiken för att beräkna SL
och för att möta den framtida uppskattade efterfrågan. Det nya arbetssättet bygger även på en
struktur som ska hjälpa spårbarheten från hur alla siffror har bedömts och tagits fram.
Pivottabell är den metoden som valts för att sammanställa och få en översikt på hur siffror
ändras över tid. När granskningen gjordes på försäljningshistorik var det tydligt att efterfrågan
var kraftigt ojämn från månad till månad. Vi antog att det krävdes ett arbetssätt som hanterade
dessa siffror separat. Detta för att undvika felvärden i standardavvikelsen. Resultatet visar på
några fåtal exempel på hur den nya metoden hanteras. Arbetet hänvisar till Appendix 3 som
täcker större delen av färdigvarulagret.

6.3 Fortsatt arbete för LSAB
Det nya lösningsförslaget innebär en del förändringar kring hur LSAB arbetar idag. Den
största förändringen blir dem nya formlerna som tagits fram. I dagsläget så justerar
orderövervakaren LSAB:s SL efter behov, utan något slags redovisat system. I och med
karaktären av produkterna som LSAB producerar är detta ett måste, men det måste göras
med hjälp av ett konsekvent system. Är det produkter som är på väg ut ur systemet måste
produkternas SL minskas, eftersom att LSAB vid varje ny order kommer att få förslag att
producera ytterligare LPM av denna produkt för att nå SL. Med hjälp av vårt system kommer
detta att göras automatiskt genom att produkter klassas om och därmed får lägre
säkerhetsnivå. Det fortsatta arbetet kommer även innebära nya prövningar av säkerhetsnivå.
Säkerhetsnivå behöver rimligtvis inte sammanträffa den valda nivån som har tagits fram,
utan kan istället diskuteras fram för att matcha LSABs egna kravbild. Nya formeln för
beställningspunkten kommer att ge en ökad effekt vilket betyder att produktionen kommer gå
mer frekvent. Formeln för BP tar även hänsyn till ledtiden vilken i praktiken ska göra att
lagret hinner fyllas på innan SL går under den kritiska gränsen.
Det nya arbetssättet kräver även ett arbete med den planeringsstruktur som nämnts i
resultatet. Marknadsavdelning ska tillsammans med tillverkningen utarbeta prognoser för
kommande perioder. Detta kan vara i form av både nya och gamla produkter. Med
planeringsstruktur tillkommer även val av servicenivå och variantbredd för produkter.
Planeringsstrukturen kommer i slutändan att påverka hur SL och BP optimeras.
En annan sak som hade varit intressant gällande det nya differentierade systemet är om en
studie på produktionen hade kunnat ändra dimensioneringen på lager och därmed få bort
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problemet. T.ex. genom att titta vidare på hur olika principer gällande kunderorderpunkten
hade kunnat ändra hur kapitalet binds i FVL. Effektiva metoder för att minska
bacthstorlekerna hade varit ytterligare en punkt att titta vidare på vid fortsatta studier.
Därmed öka en LOH genom att flytta kapitalet mot produktion och få bort att vissa artiklar
som riskerar att fastna i lager, och även minska risken för inkurans.
I och med att LSAB idag har väldigt mycket ackumulerat antal LPM på lager så hade
implementeringen av vårt system i dagsläget visat en minskning av LOH. Väljer LSAB att
följa systemet så kommer LOH att minska i början. Detta eftersom att den enda skillnaden är
att LSAB hade börjat med SL på produkter, som idag är satta till 0. Efter en tid hade dock
antalet LPM på lager minskat på de produkter som inte ska ha något SL. LSAB hade kunnat
successivt göra sig av med produkter på lager för att endast ha SL utefter vårt system.
Uträkningarna som vi kan göra på LOH idag ger inte rimliga resultat, p.g.a. LSABs tidigare
ackumulerade LPM i FVL.
Ges möjligheten till en fortsättning på examensarbete hade utfallet kunnat studeras vidare.
Om LSAB hade följt de nya metoderna tror vi att deras kapitalbindning och LOH hade
minskat efter en viss tids användning. Detta eftersom att LSAB hade kunnat komma igång
med att fasa ut all ackumulerad LPM i FVL och på längre sikt lagerhålla enligt systemet.
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7. SLUTSATS
Slutsatsen är det avsnitt som bemöter hur syftet och frågeställningen har uppnåtts i det sökta
problemet med examensarbetet.
Resultatet av detta arbete är ett nytt sätt att värdera och klassificera färdigvarulagret.
Differentiering av FVL har lett till ett nytt sätt att beräkna SL och BP. Dessa har fåtts genom
att följa regler för differentiering gällande lagerprinciper. Metoden är beprövade från
tidigare studier.
Det LSAB efterfrågade vid första kontakt var att öka lageromsättningshastigheten. Faktorn
som arbetet valt att fokusera på för att åstadkomma detta har främst varit SL. Genom att
analysera nuläget blev det tydligt att LSAB behöver ett sätt att differentiera FVL. Detta
eftersom LSAB ibland gav produkter samma värde, även fast dem presterade olika. Det nya
arbetssättet som föreslås visar på hur LSAB ska hantera olika produkter. Produkterna
klassificeras efter ABC-analys principen. I detta arbete fanns inga priser tillgängliga, därför är
produkterna värderade efter antalet LPM i FVL istället för volymvärde. Klassificeringarna
används sedan för att avgöra vilken servicenivå som skall användas för varje artikel när SL
beräknas. Genom att använda ABC-klassificeringen tillsammans med de framtagna reglerna
gällande avvikande data kan säkerhetslager samt beställningspunkten bestämmas för varje
enskild artikel. Med det nya systemet kommer de flesta A-produkter få högre SL, men lägre
BP i förhållande till SL. Det gör att LSAB kommer ha mer kontroll över dessa produkter
p.g.a. att de beställs mer frekvent med små kvantiteter. Eftersom A-klassade artiklar omsätts
mer än de andra klasserna minskas risken för att kvantiteter fastnar i lager, då BP träffas för
frekventa A-produkter. B-produkter får överlag ett lägre SL och BP eftersom att de inte är
lika frekventa. De produkter med en väldigt oregelbunden ordercykel blir orderspecifika d.v.s.
MTO. Detta för att säkerställa att heller inte sådana artiklar fastnar i lager, detta gäller i viss
mån C-produkter.
Genom att differentiera lager på det nya sättet som används i detta examensarbete fås en
större kontroll av hanteringen kring artiklarna. Det nya arbetssättet ger ingen större påverkan
på lageromsättningshastigheten vid direkt implementering. Anledningen grundar sig i att
lagret hos många produkter redan har en för stor lagerhållning som ingen bara kan trolla
bort. Det nya arbetssättet kommer på sikt att generera en snabbare LOH då lagret
kontinuerligt kommer att anpassas efter den lagerhållningsprincip som arbetet tagit fram.
Ges möjligheten till en fortsättning på examensarbete hade utfallet kunnat studeras vidare. Om
LSAB hade följt de nya metoderna tror vi att deras kapitalbindning och LOH hade minskat efter
en viss tids användning. Detta eftersom att då hade LSAB kunnat komma igång med att fasa ut
all ackumulerad LPM i FVL och mer och mer lagerhålla enligt systemet.

39

REFERENSLISTA
Böcker
Backman. J (2016) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur AB Lund, tredje upplagan
Gröndahl. F & Svanström. M (2011) Hållbar utveckling en introduktion för ingenjörer
och andra problemlösare, Liber AB
Holme. I & Solvang. B (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder,
Studentlitteratur AB Lund, andra upplagan
Jonsson. P & Mattsson. S (2016) Logistik: Läran om effektiva materialflöden,
Studentlitteratur AB Lund, tredje upplagan
Jonsson. P & Mattsson. S (2017) Material och produktionsstyrning, Studentlitteratur
AB Lund, andra upplagan
Lantz. B (2009) Grundläggande statistisk analys, Studentlitteratur AB Lund,
Mattson. S (2010) Effektiv materialstyrning en handbok för att lyckas. Permatron

Olhager. J (2015) Produktionsekonomi, Studentlitteratur AB Lund, andra upplagan
Seel. N (2012) Encycopedia of the sciences of Learning, Springer Boston
MA https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_2004
Silver. E, Pyke. D, Peterson. R (1998) Inventory management and production planning and
scheduling, John Wiley & Sons. T, Tredje upplagan
Vetenskapliga artiklar
Behret. H & Kahraman. C (2010) A multi-period newsvendor problem with pre-season
extension under fuzzy demand, Journal of Business Economics and Management 11(4), ss.
613-629
https://doi.org/10.3846/jbem.2010.30
Fisher G, Marshall L. & Ananth R. (2005) An econometric analysis of inventory
turnover performance in retail services, Management Science 51(2), ss. 181-194
Flores. B, Whybark. C (1986) Multiple Criteria ABC Analysis, International Journal of
Operations & Production Management, 6(3), ss 38-46
https://doi.org/10.1108/eb054765

40

Freidman. D (2008) Inventory Management that Counts, Electrical Wholesaling,
ProQuest Central: 89(9), ss. 59
Irvani. S, Liu. T & Simchi-Levi. D (2011) Optimal production and admission policies in
make-to-stock/make-to-order manufacturing systems, Production and Operations management

21(2), ss. 224-235
https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2011.01260.x
King P.L (2011) Crack the code understanding safety stock and mastering its equations,
APICS magazine, ss. 33-36
Kolias. G, Demelis. S & Filios. V (2011) An empirical analysis of inventory
turnover behaviour in Greek retail sector 133(1), ss 143-153
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.04.026
Li. H, Millstein. M & Yang. L (2013) Optimizing ABC inventory grouping decisions,
International Journal Production Economics, 148, ss 71-80
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.11.007
Mattsson. S (2003) Abc-klassificering inom logistiken. Bättre produktivitet, (8), ss. 1-6
Mattsson. S (2015) Använding av antal dagar som parameter vid lagerstyrning, PLANs
forsknings och tillämpningskonferens Luleå, ss. 1-23
Radasanu. A, C (2016) Inventory management, service level and safety stock, Journal
of Public Administration, Finance and Law, (9) ss. 145-153
Ramakrishnan. R (2006) ABC inventory classification with multiple-critera using
weighted linear optimization, Computer and operations research, 33(2), ss. 695-700
https://doi.org/10.1016/j.cor.2004.07.014
Rudberg. M & Wikner. J (2004) Mass customization in terms of the customer
order decoupling point, Production planning and control, 15(4), ss. 445-458
https://doi.org/10.1080/0953728042000238764
Salkind. N (2010) Encyclopedia of Research Design, Encyclopedia
http://dx.doi.org/10.4135/9781412961288.n296
Sandvig. C (1998) Calculating safety stock IIE Solutions 30(12), ss. 28-29
Sandvig. C & Reistad. A (2000) Safety stock decision support tool Production and inventory
management journal, 41(4), s. 8
http://costello.pub.hb.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/199883069?accounti
d=9670

41

Tetsuo. L (2015) Benefits of leadtime information and of its combination with demand
forecast information, International Journal of Production Economics 163(1), ss. 146156 https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.02.010
Van Kampen. T, Van Donk. D & Van der Zee. D (2010) Safety stock or safety lead time:
Coping with inreability in demand and supply, International Journal of Productions Research,

48(24), ss 7463-7481
https://doi.org/10.1080/00207540903348346

42

Appendix 1. intervjuformulär
Intervjuformulär möten på LSAB med logistikchef, lagerchef och orderhanterare.
Mötesprotokoll – Peter Manfredsson & lagerchefen, för att besvara nuvarande situationen.
Frågor till lagerchefen:
Hur ser er lagerhållning ut idag?
Hur ser ni på sekretessen gällande siffror?
Hur ser den tidigare efterfrågan och variationen ut?
Hur lång ledtid har ni idag?
Frågor kring ABC-analys:
Vid ABC analysen, hur såg den ABC-analysen ut som ni går efter i nuläget?
Är det ekonomiskt motiverat att lagerhålla dagslägets mängd på lager? d.v.s. ha såpass
hög safety-stock?
- En omfattande abc-analys då man har för brett
sortiment. Standardprodukter? låg risk
Specialprodukter? hög risk för rea
- Se över trender vad som säljs för att undvika lagerhållning som sedan blir kastade
produkter. Hur mycket tar man hänsyn till trender?
- Se över olika lagerhanteringssystem och jämför med nuläget för att använda metoder
för förbättring.
Hur ser lagerlayouten ut? ”begär bild eller skiss”
Varför vill ni ha snabbare LOH? om inte för kapitalbindningen?
E-mail kontakt med Peter Manfredsson, Logistikchef på LSAB
Hur många procent nedsätts ordinarie pris när en produkt går från standard till outlet?
Ni har 20-80-85-90 klasserna samt ITE, ITL och ITH. Vi ser många likheter mellan
klasserna men inte att man helt kan översätta dem sinsemellan. Använder ni dem i olika
sammanhang eller hur ser det ut?
Sätter ni olika ledtid på varje produkt till kund eller säger ni alltid samma ledtid för alla
produkter?
Vad säger ni till kund om ni har den efterfrågade produkten färdig på lager?
Kan kunden få produkten snabbt då eller måste ni ha producerat nya produkter för att
kunden ska kunna få sina produkter?
Hur ser er ekvation ut när ni räknar på säkerhetslager idag?
Hur många varor blir sålda procentuellt sett på outlet?
Antecknade från vårt möte att MINT skulle vara er mest framgångsrika produkt. Ni sa att den
2017 sålt ca 22 000 meter. När vi sammanställer MINT i excel så får vi bara 2 500 meter. Har
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vi fått föregående års data eller har det blivit något fel?
För att kunna räkna på ABC-analys måste vi ha pris per meter på samtliga produkter. När vi
väl räknat på alla tyger och fått fram alla grupperingar kommer kostnaderna inte längre vara
relevanta. Efter den punkten så nämner vi bara deras klassifikation, inga priser, Endast %räkning efter att ABC-analysen gjorts.
Vi önskar även att ni skickar över listan på er klassifikation i dagsläget (LTE, ITE, o.s.v.)
för vi kommer att skriva om dessa i nulägesanalysen.
Vi undrar hur färgkoderna fungerar. Är 8000 8032 8100 8200 bara olika nyanser av tex
gul? Vore också isf bra om vi kunde få vad alla 1xxx 2xxx 3xxx koderna står för.
Vi räknar lite på olika metoder gällande säkerhetslagret. För att kunna räkna på SL med
standardavvikelser på varje produkt måste vi ha data för flera år bakåt. Vi har räknat lite på
exempel på ADD men vi behöver data på föregående år. Alltså samma lista vi fick för
2016, men vi vill ha -13 -14 -15 också.
Vi vill fortfarande gärna ha färgkoderna om det går att lösa, men prio är föregående års siffror

Verkar som att det blivit något fel på 2016 excel filen. Kan bara se cirka 1200 poster
av MINT. Vore bra om du kunde kolla på detta.
2017 orderdatan såg bra ut!
Vi tittar lite på beställningspunkten nu och undrar hur ni räknar på det i dagsläget. Vi har
sett att ni har säkerhetslager + ledtiden för att räkna på BP men vi får fortfarande inte ihop
det. Har ni någon formel för att räkna på det? Vi har sett att de flesta BP = säkerhetslager på
den produkten x 2,5 men det stämmer inte på alla.
Vi har dock 2 snabba frågor om 2 artiklar.
TSTDYNEEMA2 har 8259 LPM i levperorderrad, men 0 LPM i lagerhanteringen för 2017
ERM0360S10 har 22486(!) LPM i levperorderrad och finns inte ens med i lagerhanteringen

Appendix 2. Excelark med beräkningar och sammanställning
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Appendix 3. Normalfördelning (k-faktor)

Olhager (2015)
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