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Sammanfattning 
 

Kostnader kopplade till lagerverksamheten är ofta en betydande del av 

företagets totala omsättning. Trots detta är generella intresset för 

effektiv lagerstyrning lågt, trots dokumenterade fördelar som mindre 

bundet kapital, ökad kundservice och bättre arbetsmiljö. 

Permobil AB, Timrå är inne i en tillväxtfas och siktar på att öka sin 

produktion med mer än 30 % inom två år. För att möjliggöra detta 

behöver företaget förbättra sin lagerstyrning och utveckla sitt sätt att 

distribuera material, dels till eftermarknad och dels till sin egen 

montering. 

Syftet med studien är att bistå företaget i dess önskan att skapa en 

effektivare lagerstyrning med avseende på kvalitet och kostnad.  

Alternativa metoder att klassificera artiklar föreslogs, för att skapa en 

mer nyanserad bild av en artikels karaktär och hur den ska styras. 

Analytic Hierarchy Process (AHP) användes för att ge utvalda 

nyckelpersoner en chans att bestämma kriterier för hur en artikel ska 

bedömas. Dessa kriterier var årligt volymvärde, ledtid, uttagsfrekvens 

och inköpspris. Den andra metoden som föreslogs var en 

tvådimensionell klassificering där årligt volymvärde och uttagsfrekvens 

delar in befintliga artiklar i nio klasser med olika prioritering. Båda 

metoder gav upphov till betydande förändringar i jämförelse med den 

nuvarande metoden. För reservdelslagret testades alternativa 

prognosmetoder, för att jämföra med den nuvarande. Det visade sig att 

de båda metoderna glidande medelvärde och exponentiell utjämning 

med trend presterade bättre än den befintliga metoden. Stickprovet på 

10 slumpmässigt utvalda artiklar är för litet för att förkasta nuvarande 

sätt att prognosticera, men det finns skäl att upprätta rutiner för 

kvalitetskontroll för att säkra en hög nivå på framtida prognoser.  

 

Nyckelord: Lagerstyrning, prognoser, artikelklassificering, AHP, layout, 

materialflöde 
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Abstract 
 

Costs related to inventory are usually a significant amount of the 

company’s total assets. Despite this, companies in general don’t pay a 

lot of interest in it, even if the benefits from effective inventory are 

obvious when it comes to less tied up capital, increased customer 

satisfaction and better working environment.  

Permobil AB, Timrå is in an intense period when it comes to revenue 

and growth. The production unit is aiming for an increased output of 30 

% in the next two years. To make this possible the company has to 

improve their way to distribute and handle material,The purpose of the 

study is to provide useful information and concrete proposals for action, 

so that the company can build a strategy for an effective and sustainable 

solution when it comes to inventory management.  

Alternative methods for making forecasts are suggested, in order to 

reach a more nuanced perception of different articles, and how they 

should be managed. Analytic Hierarchy Process (AHP) was used in 

order to give specially selected persons the chance to decide criteria for 

how the article should be valued. The criteria they agreed about were 

annual volume value, lead time, frequency rate and purchase price. The 

other method that was proposed was a two-dimensional model where 

annual volume value and frequency was the criteria that specified in 

which class an article should be placed. Both methods resulted in 

significant changes in comparison to the current solution.  

For the spare part inventory different forecast methods were tested and 

compared with the current solution. It turned out that the current 

forecast method performed worse than both moving average and 

exponential smoothing with trend. The small sample of ten random 

articles is not big enough to reject the current solution, but still the result 

is a reason enough, for the company to control the quality of the 

forecasts. 

 

Keywords: Inventory management, forecast, ABC-classification, AHP, 

layout, material flow. 
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1 Inledning   
Detta kapitel kommer att fungera som en introduktion till arbetet och 

det område som behandlas. I kapitel 1.1 så ges bakgrund till 

lagerstyrning, medan kapitel 1.2 redovisar studiens övergripande syfte. 

Kapitel 1.3-1.5 behandlar avgränsningar, konkret målsättning och de 

problemformuleringar som kommer att besvaras i resultatet. I kapitel 

1.6 ges en kort sammanfattning om företaget. 

 

1.1 Bakgrund  

 

Det är en stor utmaning för tillverkande företag idag att snabbt kunna 

reagera på svängningar i efterfrågan och kundens varierande krav. För 

att klara av det krävs en effektiv lagerstyrning och god förmåga att 

distribuera artiklar och komponenter. 

Kostnader kopplade till lagerverksamheten är ofta en stor del av ett 

företags totala tillgångar. Förutom att det binder kapital så driver varje 

liggande artikel kostnader i form av hyra och hantering. Trots detta 

prioriterar många företag bort arbetet med att skapa en effektiv 

lagerstyrning, till förmån för aktiviteter som tydligare kan kopplas till 

verksamhetens mål och resultat. 

Brister i lagerverksamheten tenderar att skapa en rad problem även 

utanför lagrets väggar, exempelvis minskad produktion, tillverkning av 

oönskade produkter, lägre servicenivå, ökad kapitalbindning och 

frustration hos medarbetarna. Brister i lagerverksamheten kan således få 

betydande konsekvenser för företagets förmåga att prestera och leverera 

ett bra resultat. [1] 

 

Det finns många delar som måste fungera för att åstadkomma en bra 

lagerstyrning. Mest grundläggande är att ha bra kontroll på sina 

artiklar, varför man då bör göra en artikelklassificering. Vanligast är en 

klassisk ABC-analys där man rangordnar artiklarna efter volymvärde 

på årsbasis. Syftet med en artikelklassificering är att prioritera och följa 

upp de artiklar man anser är särskilt viktiga för verksamheten. 
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Förutom artikelklassificering så är det viktigt med prognoser av hög 

kvalité. Bra prognoser innebär att man lättare kan anpassa inköpen och 

minska lagerhållning och onödiga kapitalkostnader. [2] 

Det är således viktigt för företag i tillväxt att skapa förutsättningar för 

en effektiv lagerstyrning, vilket startar med en korrekt och för 

verksamheten anpassad artikelklassificering, samt en strategi för att 

skapa bra prognoser. 

 

Förutom de ekonomiska och praktiska fördelarna, så skapar en effektiv 

lagerstyrning förutsättningar för ökad tillväxt och produktion. 

Det är tydligt hur ”smarta” företag bättre förstår hur lagerverksamheten 

direkt bidrar till ökad servicenivå, samt minimering av lagernivåer 

vilket i sin tur frigör kapital. Det är således tydligt hur en fungerande 

lagerverksamhet är avgörande för företag som vill vara kundmedvetna 

och kostnadseffektiva. [2] 

 

1.2 Övergripande syfte 

 

Syftet med studien är att belysa positiva effekter med att klassificera 

artiklar och komponenter enligt flera kriterier, samt kontrollera hur 

nuvarande prognosmetod presterar i jämförelse med andra enkla 

metoder. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Studien är avgränsad till Permobil AB, Timrå.  

Företaget är världsledande inom komplex rehabilitering och då särskilt 

elektriskt drivna rullstolar. Idag produceras 5 400 enheter i Timrå men 

man siktar på att inom två år öka produktionen till 7200. Man är således 

i en kraftig tillväxtfas och står inför en period där funktioner och enheter 

runt produktionen måste effektiviseras. 

 

Undersökningen är avgränsad till utvärdering av reservdelar samt de 

artiklar och komponenter som försörjer den egna produktionen. 
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Test och kontroll av kvalitén på den nuvarande prognosmetoden 

gjordes på 10 slumpmässigt utvalda artiklar. Anledningen till det 

begränsade stickprovet var den omfattande processen med att ta fram 

historisk data. 

 

1.4 Konkreta mål  

 

Förslag på hur AHP och tvådimensionell ABC-analys kan användas för 

att klassificera artiklar och komponenter  

 

Alternativa prognosmetoder som presterar bättre än nuvarande 

prognosmetod.  

 

1.5 Problemformulering 

 

Studien ska ge svar på följande frågor: 

 

P1: Hur kan Analytic Hierarchy Process (AHP) användas för att 

klassificera artiklar och minska onödigt bundet kapital? 

 

P2: Vilka effekter skulle en implementering av en tvådimensionell ABC-

analys ge? 

 

P3: Hur kan Mean Absolute Deviation (MAD) och Mean Squared Error 

(MSE) användas för att mäta prognoskvalitet, och hur presterar 

metoderna glidande medelvärde, exponentiell utjämning och 

exponentiell utjämning med trend, jämfört med den nuvarande 

metoden? 
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2 Teori   
Detta kapitel redovisas teori och bakgrundsmaterial till arbetet. I kapitel 

2.1 så kartläggs tidigare forskning, medan kapitel 2.2 presenterar 

aktionsforskning, medan kapitel 2.3 förklarar metoder för att analysera 

observationerna. Kapitel 2.4 presenterar grundläggande områden inom 

lagerstyrning.  Kapitel 2.5 behandlar statistiska mått och kapitel 2.6 ger 

en introduktion i beslutsanalys. Kapitel 2.7 redovisar viktiga begrepp 

inom datainsamling.  

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Den hårda konkurrensen som råder idag, tvingar företag att bli mer 

kostnadseffektiva och dra ner på internt slöseri och onödig lagerhåll-

ning. Rent ekonomiskt står lagerverksamheten ofta för en stor del av 

företagets tillgångar, och påverkar således resultatet och verksamhetens 

prestation som helhet. En studie påvisade dock hur lågt prioriterat 

lagerstyrning är, trots att det är så viktigt för företagets prestation. 

Deskriptiv analys genomfördes och kartlade de problem som finns vid 

implementering av en lagerstyrning. De tydligaste problemen låg i dålig 

kvalitet på prognostisering och slumpmässiga rutiner vid beställning 

och inköp. Dessutom visade sig att intresset att lära sig och utveckla 

lagersystemet var lågt, samtidigt som en låg datavana bromsade upp 

eventuella försök till förbättringar. Dålig styrning från ledningen visade 

sig också bidra till försämrad lagerstyrning. [1] 

Att implementera en effektiv lagerstyrning är ofta svårare än man tror, 

och inblandade underskattar ofta det arbete som krävs. Många företag 

behöver förstå och analysera grundläggande frågor som berör lagrets 

existensberättigande och dess påverkan på olika enheter på företaget 

och diverse intressenter. [3] En fallstudie genomfördes på 10 företag och 

en modell i 4 faser implementerades av ledningen, i syfte att rational-

isera bedömning av den nuvarande verksamheten och implementering 

av en uppdaterad variant av modern lagerstyrning som beaktade alla 

lagerverksamhetens intressenter. Resultatet av att konkretisera och 

applicera en modell för implementering var positiva i nästan alla fall. 
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Det fanns dock vissa aktiviteter som försvårade implementering av 

effektiv lagerstyrning; brist på teknisk kunskap gällande tekniker som 

diagram, SWOT analys osv, dålig kvalitet på data och politiskt motstånd 

att förändra. Studien visar dock att tillverkande företag med komplex 

produktion och montering kan dra nytta av att följa en konkret modell 

för implementering av lagerstyrning som tar alla intressenter i beakt-

ning. 

Det har under årens gång diskuterats hur en effektiv lagerstyrning kan 

påverka företagets prestation i sin helhet. Vastag, & Clay Whybark [4] 

har genomfört en empirisk studie där man studerat kopplingen mellan 

implementering av en effektiv lagerstyrning och aktiviteter som finns i 

produktion, samt eventuella samband mellan implementering av 

effektiv lagerstyrning och total ekonomisk prestation för företaget. Data 

samlades in från drygt 1200 företag från över 20 länder, och de flesta 

företagen var av tillverkande karaktär. Resultatet visar hur det finns en 

tydlig koppling mellan implementering av effektiv lagerstyrning, och 

positiv utveckling av viktiga aktiviteter i produktionen. Däremot så 

krävs det mer än en effektiv lagerstyrning för att som företag prestera i 

stort. Men helt klart finns det en påtaglig och direkt effekt som sprider 

sig i företaget om man lyckas implementera en effektiv lagerverksam-

het. 

För att skapa en effektiv lagerverksamhet så bör man använda vissa 

grundläggande tekniker. Oviamathi. [2] beskriver att viktiga tekniker är 

visuell kartläggning genom hela värdekedjan, från första inköp till det 

att produkten når slutanvändaren. En fallstudie på ett globalt företag 

lyckades minska sitt rörelsekapital med nästan hälften, endast genom att 

visuellt kartlägga flödet och effektivisera transporter och distribution. 

Första fasen i arbetet bestod i att segmentera produkterna, för att 

anpassa rätt lagernivåer. Sedan skapades ett web-baserat program som 

bidrog till uppdaterad information som i fas två kunde användas för att 

implementera ett elektroniskt kanban-system. Detta bidrog till en ökad 

kontroll av hela det globala flödet och man kunde bättre anpassa sina 

lagernivåer. En annan teknik som bör appliceras är artikelklassificering 

med flera kriterier. Istället för att bara använda ett kriterium som man 

vanligtvis gör idag, får man en mer nyanserad bild av karaktären på en 

artikel om man använder fler kriterier, vilket i sin ger bättre förutsätt-

ningar att anpassa styrning och hantering av artiklar. Fallstudien av K., 

Oviamathi. [2] beskriver hur ett globalt tillverkande företag lyckades 
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sänka sina lagernivåer med 27 % genom att klassificera sina artiklar 

enligt en modell som heter Analytic Hierarchy Process. Artiklarna 

delades in i 3 grupper med olika servicenivåer. En tredje teknik som är 

avgörande för en effektiv lagerstyrning är enligt K., Oviamathi. [2] hög 

kvalitet på prognoser. För att undvika stora avvikelser och felbedöm-

ningar, som i sin tur innebär felaktiga inköp, kräver en väl fungerande 

prognos-process. Författaren menar att många befintliga problem i 

lagerverksamheten kan komma att försvinna om man förbättrar kvali-

tén på prognoserna. En fallstudie genomfördes på ett större bilföretag, 

där man insåg att många artiklar hade en efterfrågan som inte passade 

den nuvarande prognostiserings-modellen. Genom att implementera ett 

verktyg som valde den bästa modellen för varje enskild artikel så kunde 

storleken på avvikelserna minska med 23 %. Metoderna som ersatte den 

ursprungliga prognos-metoden byggde på olika former av glidande 

medelvärde.  

När det kommer till karaktär av lager så är det skillnad på ett reserv-

delslager och ett lager för produktion. Vad som skiljer är efterfrågan, 

vilken ofta är betydligt jämnare för komponenter som ska till produkt-

ion, medan efterfrågan för reservdelar har betydligt större svängningar. 

För att han hantera svängningar så krävs en anpassad styrning vad 

gäller servicenivå, vilket föregås av en väl anpassad klassificering. En 

väl avvägd artikelklassificering är det första och viktigaste steget i 

arbetet med att skapa en effektiv lagerstyrning menar Zhendong [5] De 

har genomfört en artikelklassificering enligt AHP, Analytical Hierarchy 

Process, vilket de menar bör ersätta den traditionella modellen där man 

endast går efter ett kriterium, ofta plockfrekvens. AHP bygger på 

beslutsanalys och användning av flera kriterier, vilka enligt Zhendong 

[5] är risknivå, genomflöde, årlig efterfrågan, ledtid och förmåga att 

bytas ut eller ersättas. Bestämning av antal kriterier kan variera men bör 

tas fram av utvalda nyckelpersoner som har kunskap om verksamheten. 

Klassificering enligt AHP visade sig vara mer effektiv än det tradition-

ella sättet att segmentera artiklar, i avseende att prioritera styrningen av 

vitala och mindre viktiga artiklar. 

Molenaers, an, Baets, Herman, Pintelon, Liliane, & Waeyenbergh, Geert. 

[6] menar liksom Zhendong [5] att reservdelar bör klassificeras enligt 

AHP för att få en mer nyanserad bild av en artikels kritiska värde. 

Kriterierna som de använder är kritiskt värde på artikel, sannolikhet för 

avvikelser på artikeln och typ av artikel. Istället för indelning i klasserna 
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ABC så delar författarna in artiklarna i High, Medium, Low och No. 

Resultatet av denna fallstudie påvisade hur användarna upplevde 

modellen som användarvänlig och transparens. Den bidrog även enligt 

användarna att anpassa lagernivåerna på rätt sätt. 

Det är således tydligt hur effektiv lagerstyrning startar i tydlig artikel-

klassificering och högkvalitativa prognoser. Det finns dock viss kritik 

mot tillvägagångssättet att skilja dem åt. Istället börjar man se fördelen 

med att integrera dem. I en fallstudie av Bacchetti, & Saccani. [7], där 10 

företags sätt att styra sin lagerverksamhet analyseras, så drivs en 

diskussion om behovet av ett integrerat perspektiv på reservdelslager, i 

avseende klassificering, prognosmodeller och lagerstyrning som helhet. 

Trots att de nyss nämnda områdena påverkar varandra och lagerverk-

samhetens prestation i stort, så finns inte mycket forskning som knyter 

dem samman, och kartlägger deras förhållande till varandra. Vad 

Bacchetti, & Saccani. [7] föreslår är en integrerad modell där artikelklas-

sificering, prognostisering och lagerstyrning ska kunna påverka 

varandra, i syftet att få ett annat perspektiv på reservdelslager. Istället 

för att det sker vid sidan om kärnverksamheten så är det nu något som 

ska spela roll i företagets gemensamma strategi. 

Trots att tekniker för att upprätta en effektiv lagerstyrning, finns till-

gängliga så är det inte alltid så lätt att implementera dem på ett fram-

gångsrikt sätt. Jonsson, Patrik, & Mattsson, Stig-Arne [8] har genom en 

omfattande enkätundersökning undersökt hur svenska tillverkande och 

distribuerande företag utformat sina lagerstyrningssystem.  De har i 

studien kartlagt hinder som kan komma att bromsa upp implemente-

ringen av en effektiv lagerstyrning, vilka rankas Jonsson, Patrik, & 

Mattsson, Stig-Arne. [8] i fallande ordning; osäkra prognoser, ojämna 

utleveransvolymer, långa leveranstider, osäkra leveranstider, stora orderkvanti-

teter och stora uttagskvantiteter. Anledningar till att dessa hinder inte 

övervinns är enligt samma studie låg kunskapsnivå, ont om tid, bristfälligt 

systemstöd, låg precision på ledtider i systemet, låg saldokvalitet och lågt 

intresse från företagsledningen. Det är således tydligt att det som eventu-

ellt hindrar ett företag att upprätta en effektiv lagerstyrning är av 

teknisk karaktär eller kopplade till praktiska restriktioner. Anledning-

arna till att dessa hinder inte övervinns är av en mjukare karaktär och 

anspelar mer på mänskliga faktorer som låg kunskapsnivå eller dålig 

inställning hos ledningen. 
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2.2 Aktionsforskning 

Denna typ av forskning bygger på ett nära och fungerande samarbete 

mellan forskaren och praktiken, alltså den verksamheten som forskaren 

verkar inom. Man menar att den enda giltiga kunskapen är den kun-

skapen som utvecklas genom handling, och att lösningen på ett prak-

tiskt problem kommer ur en gemensam arbetsprocess mellan forskare 

och praktiken. Det nära samarbetet ger också upphov till ny kunskap 

hos bägge parter, genom att tillsammans belysa nya problem som i 

slutändan kan resultera i en gemensam insikt kring vad den bästa 

lösningen är. [9] 

Deltagande aktionsforskning bygger på samma principer som ovan men 

syftar till att öka praktikers kunskap och medvetenhet kring den egna 

verksamheten, för att tillsammans hitta sätt att hitta nya lösningar på 

praktiska problem. Detta är ett effektivt sätt att arbeta om man vill 

sammanföra teori och praktik. De inblandade är således väl insatta i 

både forskningen och hur den kan bidra till ny kunskap och öka medve-

tenheten om den befintliga verksamheten. [10] 

 

2.3 Analysera observationer 

Målet med analysarbetet är att i den mån det går kategorisera insamlad 

data så att upplevda händelser kan förklaras utifrån en generell refe-

rensram.  

Det är inte alltid lätt att göra korrekta analyser av subjektiva upplevel-

ser som deltagande aktionsforskning kan vara ibland. Det är vanligt att 

den aktiviteter under deltagandet försvårar för forskaren att under tiden 

analysera vad som händer. Därför är det lämpligt att göra klart innan 

observationerna startar, med vad man vill få ut av observationen. Alltså 

att man har en förutbestämd uppfattning kring vad man vill få ut av 

arbetet. Reflektioner och mer grundläggande analys bör göras först när 

arbetet med praktiken är klar och man drar sig tillbaka. 

May [20] skriver att det finns tre steg att ta för att kunna analysera en 

observation, se nedan; 

Definiera problem och kännetecken. Forskaren försöker här ringa in pro-

blem och greppa den sociala miljön och hur de observerade deltagarna 
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fungerar i relation till varandra. Över tid så kan man se generella 

mönster i de problem som dyker upp, och hur de inblandade uppfattar 

dem. 

Kontrollera fenomenens frekvens och fördelning. Forskaren bör alltså ytterli-

gare fördjupa sig i deltagarnas åsikter och uppfattningar. Man kan till 

slut se vilka händelser som är typiska för vissa grupper och hur de är 

fördelade mellan kategorier av deltagare. 

Slutgiltig analysprocess. Detta steg tas när man lämnar fältet och när man 

har avslutat observationerna. Målet nu är att hitta mönster och teman 

som speglar det som faktiskt händer i vekligheten. Utmaningen för 

forskaren ligger i att skapa en rättvis bild för utomstående som läser, 

även om det inte stämmer överens med förutbestämda uppfattningar 

om hur verkligheten är. 

2.4 Beslutsanalys 

Beslutsanalys har på senare blivit alltmer populärt. Syftet är att skapa 

förutsättningar för beslutsfattaren att ta det mest rationella beslutet, 

utifrån given input. Vad som är svårt i sammanhanget är att på ett 

korrekt sätt värdera olika kriterier och attribut eftersom man ofta bara 

har en ”magkänsla” för vad man känner. Om du exempelvis ska köpa 

en bil så har du förmodligen en känsla som till slut avgör vilken du 

köper. Det är inte säkert att denna känsla är fel, valet av bil kanske är 

det korrekta. Men vill man skapa en grund och struktur för komplexa 

beslut så finns det verktyg som underlättar arbetet med att ta fram 

konkreta underlag då man står inför komplexa och svårhanterliga 

beslutssituationer.  

Istället för att se ett beslut som en helhet så bryter man ned det i olika 

nivåer och komponenter. Uppbyggnaden av ett beslut består i grunden 

av följande: 

Alternativ. Beslutsfattaren ska konkretisera vilka alternativ han eller hon 

har att välja mellan. 

Osäkerheter. Vad som händer i framtiden går inte alltid att påverka, på 

grund av olika omständigheter som vi inte kan påverka. Hur man 

hanterar dessa osäkerheter i avseendes beslutsanalys, varierar lite 

beroende på vilken modell man väljer att använda. Man kan antingen 

bortse från osäkerheterna, och bestämma att ett alternativ innebär en 
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specifik konsekvens. Eller så anger man sannolikheter för vad som kan 

hända för ett givet alternativ. 

Konsekvenser. Vad som händer när man väljer ett visst alternativ. 

Målfunktion och preferenser. Vad man vill få ut av ett beslut, måste 

konkretiseras i en målfunktion. Vilka preferenser man har, alltså attribut 

är viktigare än andra måste också värderas och viktas för att kunna 

bestämma hur ett alternativ uppfyller målfunktionen. [17] 

 

2.4.1 Den additiva modellen 

För att kunna jämföra alternativ med flera attribut, så behöver man hitta 

ett sätt att värdera attribut med olika enheter. Om man återgår till 

exemplet med att köpa en bil så kan man anta att det alternativ man ska 

välja ska värderas utifrån attribut som storlek, färg, bränsleförbrukning, 

pris. Hur ska man jämföra priset på bilen, med dess färg? Och vilket av 

attributen är viktigast? Den additiva modellen normaliserar värdena för 

olika attribut, vilket ger dem ett absolut värde som kan jämföras med 

värden för andra attribut. 

Låt alternativ  vara en vektor . Låt sedan  vara 

nivån av attributet , för alternativet  För varje attribut  så finns en 

värdefunktion . För att denna värdefunktion ska vara användbar 

så normaliseras de individuella värdena mellan [0, 1]. Med andra ord så 

värderas det sämsta alternativet, och det bästa alternativet enligt föl-

jande: 

     och      (2.21) 

Om man återgår till bilköpet så kan man anta att de olika alternativen 

har ursprungliga värden 100 000 kr, 150 000 kr och 200 000 kr. Bilen med 

det högsta värdet får värdet 0, medan den billigaste bilen får värdet 1. 

Detta eftersom man kan utgå ifrån att folk i allmänhet tycker det är 

bättre med en billig bil än en dyr. Bilen för 150 000 kr anges ett värde 

mellan 0 och 1, vilket bestäms av beslutsfattaren. Rimligtvis borde det 

inte ligga alltför långt från 0,5. 

På en generell formel så anges värdet av alternativ , enligt följande: 

 (2.22) 
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där  

   och 

  (2.23) 

Notera att det finns olika sätt att ta fram värdefunktioner, och de kan se 

olika ut beroende på vilken metod man använder. Men gemensamt för 

alla metoder är att man på något sätt måste normalisera värdena mellan 

[0, 1] för att kunna använda och jämföra alternativ med olika attribut. 

[17] 

 

2.5 Lagerstyrning 

 

2.5.1 Lagerrelaterade kostnader 

Grundläggande kostnader som kan kopplas till lagerhållning är; 

I. Lagerhållningskostnader. Denna kostnad består främst av ren kapi-

talbindning (se kap. 2.2.2) men också av fördelade kostnader för 

exempelvis lagerhyra, försäkring, kassationer osv. Lagerhåll-

ningskostnaden, H, bestäms av lagerhållningsräntan, r, multipli-

cerad med artikelvärde, V. Lagerhållningsräntan kan vara svår 

att bestämma men ska spegla hur svårhanterlig artikeln är samt 

skrymmande.  

  (2.1) 

II. Ordersärkostnad. Detta är den kostnad som uppstår vid admi-

nistrativ orderhantering, alltså vad det faktiskt kostar att lägga 

och hantera en order. 

III.  Bristkostnad. Denna kostnad kan vara svår att bestämma, ef-

tersom man måste uppskatta kundens besvikelse vid utebliven 

leverans och definiera den monetärt. Enklare blir det om man 

endast ser det som utebliven försäljning av just den produkten. 

[9] 
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2.5.2 Kapitalbindning 

Allt form av material som hålls i lager binder kapital. Den största delen 

av denna kostnad består av ren kapitalkostnad, alltså finansiering av att 

köpa in. Utöver denna direkta kostnad så uppstår det kostnader i form 

av lageryta, utrustning att hantera material och personal till det. [11] 

 

2.5.3 Artikelklassificering 

För att skapa rutiner för hantering och styrning av artiklar finns det 

anledning att på något sätt, enligt vissa kriterium, dela in dem i grupper. 

Genom en klassificering kan man prioritera artiklarna efter hur viktiga 

de är för verksamheten och ändra den operativa styrningen därefter. 

Anledningar till att klassificera befintliga artiklar kan vara: 

Utfasning. Trots att en artikel inte omsatts på väldigt länge så händer det 

att den förblir liggandes på lagerhyllan. Detta kostar både pengar och 

tar upp onödig yta. En klassificering hjälper till att identifiera artiklar 

som kan fasas ut och i längden kasseras. 

Lagernivåer. För att anpassa och bestämma rätt nivå av säkerhetslager, 

krävs en prioritering. 

Hantering. Beroende på vilken klass en artikel tillhör så kommer den att 

hanteras och styras på ett visst sätt. Det kan handla om allt från över-

vakning, inventering och uppföljning. 

Servicegrad. Klasserna styr vilken servicenivå man vill erbjuda på 

respektive artikel. En A-artikel bör ju rimligtvis ha en högre servicenivå 

än en B-artikel osv. 

Det finns olika metoder för att klassificera artiklar. Nedan presenteras 

klassisk ABC-klassificering, tvådimensionell ABC-klassificering och 

klassificering genom AHP (Analytic Hierarchy Process). 

 

Klassisk ABC-klassificering 

Ett vanligt sätt är att bestämma indelningen utifrån artiklarnas volym-

värde, alltså den årliga förbrukningen av en särskild artikel multiplice-

rad med artikelvärdet. Ofta visar det sig att en liten del av artiklarna står 
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för en stor del av omsättningen, vilket även kallas 80/20-regeln. Alltså, 

20 % av artiklarna står för 80 % av omsättningen. Denna del av artiklar-

na brukar presentera A-delen av artikelsortimentet. Artiklar i klass B 

brukar stå för 10-15 % av volymvärdet medan klass C representerar 

resten av volymvärdet. Detta är en klassisk ABC-klassificering som är 

vanligt då man vill prioritera sitt sortiment. [11] 
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Tvådimensionell ABC-klassificering 

I en tvådimensionell ABC-klassificering utgår man ifrån två kriterium, 

oftast volymvärdet för en artikel sett över ett år, och uttagsfrekvensen. 

Detta gör man för att få en mer nyanserad bild över artiklarnas rörelse-

mönster och kan på så sätt ge bättre förutsättningar för en effektivare 

styrning. Anta till exempel en artikel som har en jämn efterfrågan (100 

st/månad) med en artikel med samma värde som istället omsätts 2 

gånger på ett år med en partistorlek på 600 st. De båda artiklarna har 

samma årliga volymvärde men det är uppenbart att de kräver olika 

styrning. 

Genom att använda de två kriterierna volymvärde och uttagsfrekvens 

skapas en 3x3 matris med 9 klasser, se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Matris för tvådimensionell ABC-analys 

Gränserna för i vilken klass en artikel ska ingå kan variera. Men vanligt 

förekommande är att A-artiklarna står för 80 % av det totala värdet, B-

artiklar för 15 % och C-artiklar för 5 %. För denna tvådimensionella 

gäller alltså de gränserna för respektive kriterium. [12] 

AC AB AA 

BC BB BA 

CC CB CA 

Uttagsfrekvens 

Volymv

ärde 
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AHP – ”Analytic Hierarchy Process” 

Analytic Hierarchy Process, AHP, är ett multikriterieverktyg i vilken 

man rangordnar faktorer i en hierarkisk struktur. Fördelen med att 

använda ett verktyg som kan hantera flera kriterier är att man kan 

jämföra värden som mäts i olika enheter, för att i slutändan välja det 

bästa alternativet utifrån givna kriterier. Se figur 2 för uppbyggnads-

struktur av exempel ”köpa bil”. [13] 

Målfunkion, 

nivå 1 

 

Kriterier, nivå 

2 

 

Alternativ, 

nivå 3 

 

Figur 2 – AHP – struktur för bilköp 

När man sedan ska avgöra vikterna för kriterierna, i det här fallet 

storlek, pris, färg och märke, så använder man sig av parvis jämförelse 

där men anger hur mycket viktigare ett kriterium är än ett annat. Se 

Tabell 1. 

Tabell 1 – Parvisa jämförelse mellan vikter av kriterier 

 Storlek, w1 Pris, w2 Färg, w3 Märke, w4 

Storlek, w1 
    

Pris, w2 
    

Färg, w3 
    

Märke, w4 
    

 

Notera att de gråmarkerade rutorna blir 1, eftersom man jämför vikten 

av ett kriterium med sig självt. 

Storlek Pris Färg Märke 

Köpa den bästa bilen 

Volvo Volkswagen Skoda 
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Matrisen i Tabell 1 ger sedan upphov till en egenvektor vilket ger den 

slutgiltiga prioriteringen vikterna emellan.  

Kvoten mellan två vikter kallas ibland för intensitet och avslöjar hur 

mycket viktigare ett kriterium är det andra. Det är inte alltid enkelt att 

sätt värden på faktorer som bygger på känslor och diffusa upplevelser. 

För att underlätta arbetet med att ta fram dessa skattningar finns det en 

skala som beskriver och definierar vad olika värden på intensiteten 

innebär, se tabell 2. [16] 

Tabell 2 – Skala för intensitet hos kriterier 

Intensitet, 

kvoten mellan 2 

vikter 

Definition Förklaring 

1 Lika viktigt De två kriterierna bidrar lika 

mycket till målfunktionen. 

3 Övertag Ett kriterium är viktigare än de 

andra, om än måttligt. 

5 Starkt 

övertag 

Ett kriterium är mycket viktigare 

än de andra. 

7 Mycket starkt 

övertag 

Ett kriterium är mycket viktigare 

än de andra. 

9 Extremt 

övertag 

Ett kriterium är extremt mycket 

viktigare än de andra. 

2,4,6,8  Värden som ligger mellan två 

bedömningar. 
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2.6 Statistiska mått 

 

2.6.1 Medelvärde 

Medelvärde för en datamängd är det vanligaste förekommande måttet 

på centraltendens och fås genom att dela summan av alla element, n, 

dividerat med antal element, n. [14] 

     (2.3) 

 

2.6.2 Varians och standardavvikelse 

När man analyserar en datamängd kan det vara bra att på något sätt 

ange den spridning som datamängden har kring dess centraltendens. 

Anta två talserier; 2, 2, 3, 4, 4 och 1, 2, 3, 10, 15. Vi kan se att medianen är 

3 men det är uppenbart att spridningen är större i den senare serien. När 

man talar om varians så menar man den kvadrerade avvikelsen, σ2, från 

det sanna medelvärdet, µ. Detta gäller för N observationer och anger 

observationernas medelvärde från medelvärdet av en hel datamängd.  

  (2.5) 

Standardavvikelsen, σ, för en viss datamängd får man om man tar 

kvadratroten ur variansen av en datamängd för en population med N 

element. 

  (2.6) 

[14] 

 

2.6.3 Prognosmodeller för framtida efterfrågan 

För att skapa trovärdiga prognoser för framtida efterfrågan finns det 

anledning att titta på historisk för att öka sannolikheten att sätta en 

realistisk nivå på efterfrågan kommande period. Metoderna att göra 

detta på skiljer sig så att de ger historisk data olika vikt. Förutsättningen 
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för bra resultat är att den bakomliggande efterfrågestrukturen är stabil 

och fortsätter så för den tid som prognosen gäller. 

I. Glidande medelvärde 

Detta är en lämplig metod om man antar att efterfrågan är stabil, 

och att den tidigare försäljningen kommer att spegla den fram-

tida. Tillvägagångssättet är att man väljer ett antal observationer 

N, som man sedan tar medelvärdet av. Anta att man väljer N=4, 

då tar man medelvärdet av de 4 senaste perioderna, för att skatta 

nästa periods värde, alltså period 5. När man sedan vill be-

stämma värdet på N=6 så lägger man till period 5 och tar bort pe-

riod 1. [11] 

Metoden beskrivs generellt enligt: 

  (2.7) 

där  är prognosen för period t+1,  är efterfrågan i period t 

och N är antalet observationer. 

II. Exponentiell utjämning 

Till skillnad från glidande medelvärde så beror nästa periods 

prognos på ett viktat värde mellan föregående periods faktiska 

utfall, och det prognosticerade värdet för föregående period med 

vikterna α respektive α-1. Metoden kan beskrivas på ett generellt 

sätt enligt följande: 

  (2.8) 

där α är en utjämningskonstant mellan 0 och 1,  är efterfrågan i 

period t och  är prognosen i period t. Hur utjämningskonstan-

ten avtar beror på antalet historiska perioder som man väljer att 

ta med i sin beräkning. Utjämningskonstanten brukar hamna 

mellan 0,05 och 0,3. [11] 

III. Exponentiell utjämning med trend 

Om man kan kartlägga en tydlig trend i den underliggande efter-

frågan så bör man komplettera prognosen med denna informat-

ion. Detta görs enligt följande: 
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  (2.9) 

  (2.10) 

där  är exponentiellt utjämnad efterfråga, α är utjämningskon-

stant för medelefterfrågan,  är efterfrågan i period t,  är ex-

ponentiellt utjämnad trend för period t och β är utjämningskon-

stant för trenden och sätts till mellan 0 och 1. [11] 

 

2.6.4 Prognosfel 

För att kunna bestämma vilken precision man har i sina prognosme-

toder så måste man kunna mäta uppkomna prognosfel. Prognosfelet i 

period t kan beskrivas som: 

  (2.11) 

där  är prognosfelet,  är efterfrågan i period t och  är prognos för 

period t. 

För att få en samlad bild över prognosfelet över tid så är medelabsolut-

felet MAD en vanlig metod, och är medelvärdet av prognosfelens 

absolutbelopp.  

  (2.12) 

Alternativet är att använda sig av medelkvadratfelet MSE, vilket inne-

bär att man kvadrerar prognosfelet i varje period enligt följande: 

  (2.13) 

Detta sätt att mäta prognosfelet på innebär att stora fel får stor effekt, 

vilket man bör beakta. [15] 
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2.7 Datainsamling 

 

Att samla in data kan göras på olika sätt, och beror på vilket syfte 

studien har, och vilken roll man vill att författaren ska ha. Insamling av 

data brukar delas in i observationer och intervjuer som i sin tur kan 

brytas ned ytterligare, se nedan. 

Observationer 

Fullständigt deltagande. Detta innebär att man antar en roll i gruppen 

man vill studera utan att de iblandade vet om det, vilket innebär att man 

har direkt kontakt och får uppleva kulturen på riktigt.  

Deltagande. Man deltar fullt ut men är tydlig för gruppen med sin roll 

och deltagande. Fördelen är att man kan vara närvarande utan att känna 

sig påträngande.  

Observerande. Man deltar inte fullt ut i aktiviteterna utan står vid sidan 

om och observerar. Detta innebär att man kan lägga allt fokus på att ta 

in information utan att delta själv. 

 

Intervjuer 

Direkt kontakt. Att möta en deltagare ansikte mot ansikte ger en mer 

nyanserad bild av respondentens åsikter än om man skulle ta det per 

telefon. Detta passar även bra när det finns hinder för att observera. Vid 

kvalitativa studier brukar intervjuerna vara av en öppen karaktär där 

respondenten tillåts utveckla sina svar fritt, efter det att frågan ställts. 

Detta förutsätter att frågorna är anpassade och öppna. 

Telefon. Ger inte samma helhetsbild av respondentens åsikter eftersom 

man inte kan avläsa kroppsspråk. Däremot så kan den svarande känna 

sig trygg och tänka efter ordentligt innan den svarar, vilket kan ge 

trovärdiga svar. 
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Mail. Till skillnad från de övriga metoderna så har författaren här 

fullständig kontroll på frågorna och således också svaren. Respondenten 

tillåts med andra ord inte att sväva iväg i egna resonemang. [17] 

2.8 Validitet och reliabilitet 

 

En studies validitet bygger på hur träffsäkert resultatet är utifrån givna 

överenskommelser mellan deltagare och författare. Med andra ord, 

mäter man det man menade att mäta? Man kan också uttrycka sig så att 

en studie är valid när man säkert kan säga att de dragna slutsatserna är 

sanna. [20] 

 

En studies reliabilitet bygger på huruvida den går att reproducera eller 

inte, för andra författare eller projektgrupper. [17] För att detta ska vara 

möjligt så måste studiens metod vara standardiserad och strukturerad 

på så sätt att det är möjligt att göra om samma sorts studie men i en 

annan miljö. Det är dock inte säkert att resultaten skulle bli detsamma, 

men om det skulle hamna i närheten av varandra så skulle det starkt 

öka trovärdigheten i studien. [20] 

 

2.9 Etiska och samhälleliga aspekter 

 

2.9.1 Forskningsetik 

För att skydda och respektera inblandade praktiker och respondenter 

måste vissa aspekter av etik och moral beaktas i alla steg av studien.  

Problemställningen. Vid formulering av problem så måste det säkerställas 

att problemen som tas upp är viktiga för de iblandade och att de som 

deltar som respondenter har nytta av resultatet. 

Syfte och frågeställning. Syftet med studien måste tydligt förmedlas till de 

som deltar, för att de ska känna förtroende och kunna delge information 

med vetskapen om att den inte missbrukas. 

Datainsamling. Vid insamling av data måste respondentens integritet 

behandlas med respekt. Deltagare i studien ska känna att de kan ge 

information utan att det ska vändas emot dem senare. Man får således 

inte sätta deltagare i en position där de kan förlora på att deltaga. Man 
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måste också vid önskemål låta deltagare vara anonyma och garantera 

sekretess vid önskemål. 

Analys av data. Det ska vara tydligt vem som äger resultat och data som 

tagits fram. Det är också viktigt att tolkning av data sker på rätt sätt och 

att noggrannheten är hög för att kvalitetssäkra resultatet. [19] 

2.9.2 Värderingar inom forskningsprocessen 

En stor del av dagens forskningsprojekt är sponsrade eller finansierade 

av diverse myndigheter eller privata aktörer. Detta leder till en diskuss-

ion kring den finansierande partens intresse i resultatet, och i vilken 

utsträckning den har påverkat det. Vad man dock måste vara försiktig 

med är att kategorisera resultatet av en studie som ogiltigt eller icke 

trovärdigt, bara för att resultatet gynnar eller på något sätt passar den 

finansierande parten. Alltså, en trovärdig studie behöver inte per 

automatik förknippas med opartiskhet, sett ur ett intresseperspektiv. 

För att säkerställa en att ett forskningsprojekt genomförs på ett giltigt 

sätt kan man ställa följande frågor; 

Vem finansierade det och av vilka skäl? 

Hur utfördes undersökningen och av vilka? 

Vilka problem fanns det i forskningens design och utförande? 

Hur tolkades resultaten? 

Hur användes forskningsresultaten?  

Detta sätt att kartlägga i vilket sammanhang som forskningen ägde rum, 

och vilka faktorer som påverkade studien, hjälper också till att lyfta 

blicken och inte enbart se forskning ur ett tekniskt perspektiv. All 

forskning styrs av politiska, kulturella och etiska ställningstaganden 

som alla påverkar forskningens riktning. Detta är inget som ska suddas 

ut helt och hållet, eftersom denna typ av påverkan är ofrånkomlig. 

Däremot ska man som forskare vara medveten om svårigheterna som 

det innebär att hitta en balans mellan det som påverkar studien och som 

riskerar att styra resultaten från objektivitet och opartiskhet. [20]  
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3 Metod  
I detta kapitel kommer den metod som används att presenteras. Det 

inledande kapitlet beskriver Permobil AB som ett case. Kapitel 3.2-3.3 

presenterar arbetets design och tillvägagångssätt för datainsamling. 

Kapitel 3.3-3.4 berör etisk och samhällsenliga aspekter samt en diskuss-

ion kring validitet och reliabilitet. I kapitel 3.6 så presenteras studiens 

arbetsgång medan kapitel 3.7 redovisar metod för artikelklassificering. I 

kapitel 3.8 och 3.9 så presenteras metoder för alternativa sätt att göra 

prognoser. 

3.1 Case Permobil AB 

 

Företaget driver idag en lagerverksamhet som i vissa avseenden inte 

motsvarar krav och förväntningar från den interna ledningen, och som 

riskerar att bromsa upp arbetet med att nå den produktionsnivå som 

man inom kort önskar att uppnå.  

 

För att undersöka hur en lagerverksamhet kan effektiviseras med 

avseende på kostnadsreducering, kommer en fallstudie att genomföras 

på Permobil AB i Timrå. Effektiviseringen förväntas minska onödig 

lagerhållning och öka lagrets förmåga att distribuera och fördela 

inkommande material.  

En lösning på detta problem är angelägen därför att den kan minska 

onödiga kostnader, höja servicegraden och bidra till företagets vision 

om tillväxt. 

 

Det finns två lager som drivs separat, reservdelslagret och produktions-

lagret. Reservdelslagret drivs av Permobil AB och är placerad i samma 

byggnad som produktionen. Lagret fungerar som distributör för reserv-

delar i Europa, samt förser den interna produktionen med speciella 

artiklar. Produktionslagret förser monteringslinan med artiklar enligt ett 

kanban-system. Sträckan mellan lagerlokalen och monteringen är ca 500 

m. Lagerverksamheten sköts och drivs av Samhall.  
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Lageromsättningshastigheten, LOH, ligger för reservdelslagret på 2,6 

vilket enligt en intern bedömning är för lågt. På de senaste 24 månader-

na har den sjunkit från strax under 4. En av anledningarna till detta är 

genomförda företagsförvärv vilket ökat antalet artiklar och det genom-

snittliga lagervärdet på kort tid. LOH för produktionslagret är något 

högre och ligger på 5,1. Det ökade antalet artiklar kan för båda lager-

verksamheterna kan i framtiden innebära problem vad gäller tillgång till 

ledig lageryta. 

Reservdelslagret har totalt 1050 pallplatser att tillgå. I november fanns 

det 290 lediga platser, medan det nu endast är 90 lediga platser kvar, 

vilket är en ökning med drygt 25 % på 5 månader. 

Produktionslagret har under lång tid haft en stigande trend. Utifrån 

data från de 36 senaste månaderna kan man se hur antalet av använda 

pallplatser ökat från under 2000 till strax under 2500. Det maximala 

antalet pallplatser som finns att tillgå är 2659 st. Som mest har man 

utnyttjat 2390. 

Det finns således starka skäl för företaget att se över sin lagerverksam-

het och effektivisera sin styrning för att kunna möta framtidens krav om 

ökad produktion och höjd kvalitet. 

 

3.2 Design 

 

Studien kommer att bygga på både kvantitativ och kvalitativ insamling 

av data. En så kallad ”Exploratory Sequental mixed method” kommer 

att användas vilket innebär att en inledande fas med kvalitativ datain-

samling kommer att analyseras och i sin tur bygga upp en andra fas som 

består av kvantitativ datainsamling, se figur 3. Detta är ett sätt att i 

inledningen kartlägga verksamhetens nuläge med öppet sinne, för att i 

nästa fas samla in rätt kvantitativ data. Styrkan i att använda en design 

med både kvalitativ och kvantitativ datainsamling är att det ges ut-

rymme att beskriva komplexa och ”mjuka” strukturer som specifikt är 

kopplade till den undersökande enheten, samtidigt som man tillåts att 

konkretisera och analysera resultatet numeriskt. Resultatet av under-

sökningen blir således mer komplett och rikare på detaljer.  [17] 
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Figur 3 – Visualisering av ”Exploratory Sequental mixed method” 

 

3.3 Aktionsforskning  

 

Eftersom författarens kunskap kring den operativa verksamheten var 

obefintlig i början krävdes ett nära samarbete med montörer och övriga 

medarbetare. Kvalitén på den information som kom ur mötet med alla 

medarbetare, är starkt beroende av den känsla och tillit som författaren 

lyckades skapa. För att skapa en känsla av att studiens resultat kommer 

att gynna även den svarande, så var författaren noga med att prata om 

individens situation på företaget och om den har åsikter eller förslag på 

förbättringar. Genom att visa intresse för respondentens roll och syn på 

verksamheten visar man ödmjukhet och att de är viktiga för studiens 

resultat. När man känner att en tillit har skapats så gick författaren 

vidare och inledde den formella datainsamlingen, se kapitel 3.4. 
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3.4 Datainsamling 

 

3.4.1 Inledande kvalitativ datainsamling 

Eftersom lagerverksametens centrala roll i distribuering av artiklar så 

genomfördes deltagande observationer på 5 olika stationer. Dessa 

stationer valdes ut eftersom de tydligast påverkas av lagerverksamhet-

ens prestation och förmåga att fördela material. På varje station spende-

rades 3 dagar, sammanlagt 15 dagar. 

De stationer som valdes ut var följande; 

Produktionslinan. Den delen i verksamheten som monterar ihop den 

slutgiltiga produkten. Försörjningen av material sker genom ett kanban-

system där visuell styrning av lastbärare signalerar efterfrågan. 

Anpassningsstation. Denna station är ett komplement till den standardi-

serade produktionslinan, och tillför särskilda funktioner till produkten 

som kunden önskar. 

Reservdelslager. Lager för reservdelar som försörjer eftermarknaden, men 

i viss mån också den egna verksamheten. 

Produktionslager. Lager som i första hand försörjer den egna produktion-

en. En liten del av materialet går till reservdelslagret. 

Förmontering. Station som monterar mindre byggsatser som är för 

omfattande för produktionslinan att hantera i ett ”taktat” tempo. De 

färdigmonterade byggsatserna sätts på produkten i slutet av linan. 

I riktlinjer med deltagande aktionsforskning så genomfördes samtal 

med praktiker i syfte att belysa befintliga problem, samt diskutera 

befintliga lösningar, kopplade till försörjning och hantering av material. 

Frågor som med säkerhet ställdes till respondenten var; 

Vilka problem, kopplade till lagerverksamheten, kan du se på din station? 

Vilka kriterier anser du ska beaktas om man ska värdera en artikel, utifrån hur 

viktig den är för din verksamhet? 
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3.4.2 Analys av deltagande observation 

Det första steget i analysen gjordes under starten av observationen där 

problem och brister kopplade till försörjning av material försökte ringas 

in. I den mån det gick togs anteckningar för att bättre dokumentera 

vilka problem som uppdagades.  

Det andra steget i processen bygger på första, på så sätt att de problem-

områden som noterades tidigare nu dokumenterades i frekvens. Alltså, 

hur ofta dyker ett visst problem upp och hur påverkar det praktikens 

prestation. I detta steg ingår även att kartlägga sociala och kulturella 

spänningar som kan påverkar arbetet och synen på de problem som 

dyker upp. Med andra ord måste varje problem som dyker upp också 

utvärderas utifrån vem som upptäcker problemet, och vilken roll den 

har i gruppen. 

Det sista steget är att sammanställa insamlad data och skapa en rättvis 

bild av verkligheten. De problem som upptäckts ska dokumenteras 

utifrån dess frekvens och på vilket sätt de påverkar verksamheten. 

3.4.3 Kvantitativ datainsamling 

I denna fas tas numerisk data fram ur verksamhetens affärssystem. Den 

information som tas fram är kopplade till den inledande kvalitativa 

datainsamlingen. 

För respektive lagerverksamhet finns interna affärssystem, där kvantita-

tiv information om verksamheten finns lagrad. Denna information 

används för att genomföra beräkningar som är intressanta för studiens 

resultat 
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3.5 Modell artikelklassificering 

 

För att klassificera artiklarna kommer två metoder att användas. 

Tvådimensionell klassificering tillämpas för att den är enkel att 

genomföra och kräver inga subjektiva bedömningar från medarbetare. 

Trots enkelheten är den kraftfull och tydlig rent visuellt, vilket 

underlättar för de som arbetar med lagerverksamheten när de ska 

bestämma styrningsmetoder. Eftersom den består av två delar, en klass 

för volymvärde och en klass för frekvens, så täcker metoden de 

vanligast förekommande kriterierna för hur en artikel ska värderas.  

 

Den andra metoden AHP (Analytic Hierarchy Process) valdes för att 

den ger utvalda nyckelpersoner chansen att ge sina subjektiva 

bedömningar kring vad som är viktigt när en artikel ska värderas. 

Eftersom inblandade personer kommer från olika funktioner så är det 

inte säkert att man värderar en artikel likadant. Detta är därför ett bra 

sätt att spegla verkligheten och fånga in de subjektiva åsikter som olika 

medarbetare har.  

Resultatet från dessa metoder med avseende på kapitalbindning och 

servicenivå kommer sedan att jämföras med den nuvarande modellen 

där man endast tar årligt volymvärde i beaktning. Alltså, kommer det 

att finnas sätt att genom en ny klassificering sänka servicenivån för vissa 

artiklar som idag har onödig hög servicenivå och lagernivå? 

 

Tvådimensionell klassificering 

 

För varje artikel kartläggs det prognosticerade volymvärdet för 

kommande året, samt den förväntade omsättningen mätt i antal. 

Därefter sorteras de i storleksordning med det största värdet först. 

Nästa steg är att sortera artiklarna de in i klasserna AA, AB, AC, BA, BB, 

BC, CA, CB eller CC. I tabell 3 beskrivs vilka gränser som finns för olika 

klasserna. 

 

 

 

 

Ex)  
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De artiklar med störst volymvärde och som står för 80 % det totala 

volymvärdet, samt de med högst uttagsfrekvens och som står för 80 % 

av alla uttag under året, placeras i klassen AA.  

 

 

 

Tabell 3 – Procentuella gränser för klassificering av artiklar 

 

Klass Gräns volymvärde, % Gräns uttagsfrekvens 

% 

AA 0-80 0-80 

AB 0-80 81-95 

AC 0-80 96-100 

BA 81-95 0-80 

BB 81-95 81-95 

BC 81-95 96-100 

CA 96-100 0-80 

CB 96-100 81-95 

CC 96-100 96-100 

 

 

 

 

AHP (Analytic Hierarchy Process) 

 

För att bestämma vilka kriterier som ska styra på vilket sätt artiklarna 

ska värderas valdes 3 nyckelpersoner, med stor erfarenhet från verk-

samheten, ut för att ur sitt perspektiv ge sin syn på hur en artikel ska 

värderas. De 3 nyckelpersonerna möttes för att diskutera fram hur vilka 

kriterier de tycker är viktiga samt hur de skulle jämföra dem varandra i 

syfte att ta fram vikter för respektive kriterium. Mötet med de utvalda 

personerna var av öppen karaktär, vilket innebär att respondenten fick 

utrymme att utveckla sina tankar och åsikter kring hur artiklar och 

komponenter ska klassificeras. Frågor som ställdes, och som öppnade 

upp för diskussion var; 

 

 

Vilka prestandamått kopplade till lager är viktiga för dig? 
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Vilka kriterier tycker du är viktiga när du klassificerar en artikel? 

De 3 personerna är följande; 

Person 1, lageransvarig. Denna person valdes ut eftersom den har kun-

skap om hantering av material och hur det placeras i lagret. Denna 

person jobbar tillsammans med sina medarbetare i nära anslutning till 

materialet och förväntas prioritera kriterier som uttagsfrekvens och 

dimensioner på artiklar, eftersom detta påverkar deras arbetssituation 

mest. 

Person 2, inköpare. Denna person valdes ut för att den har kunskap om 

artiklarnas inköpspriser, inköpskvantiteter och ledtider. Man kan 

förvänta sig att denna person mer än andra utvalda prioriterar kriterier 

kopplade till anskaffningen av materialet. 

Person 3, verksamhetsansvarig. Denna person valdes ut eftersom den har 

ett övergripande ansvar för verksamheten. Personen kan således ur sitt 

perspektiv förklara lagerverksamhetens roll i ett större sammanhang 

och hur den påverkar verksamheten i sin helhet. Man kan förvänta sig 

att denna person prioriterar prestandamått kopplade till ekonomi och 

budget, i syfte att minimera onödig kapitalbindning. 

De 3 utvalda personerna har samma vikt vid beslutet om hur vikterna 

för kriterierna ska fördelas. De har således lika mycket att säga till om, 

vilket innebär att ingen av dem kan hävda att just deras område är 

viktigare än någon annans.  
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I tabell 4 kan man se hur beslutet är uppdelat i 3 nivåer, samt läsa vad 

varje nivå innehåller. Målsättningen är att för varje artikel ta ett beslut 

om den ska placeras som A-, B- eller C-artikel. 

Tabell 4 – Struktur för AHP 

Nivå Innehåll Förklaring 

1 Målfunktion Klassificera artiklarna på ett optimalt 

sätt i klasserna ABC. 

2 Kriterier - 

3 Alternativ Klass A 

Klass B 

Klass C 

 

 

Ur matrisen för parvisa jämförelser så kan en normaliserad egenvektor 

beräknas för varje kriterium, som representerar den slutgiltiga vikten 

för varje enskilt kriterium. Varje artikel kommer att erhålla en poäng 

mellan [0,1]. De sorteras därefter i storleksordning, från största till 

minsta värde. De artiklar som står för 0-80 % av den totala poängsum-

man placeras i klass A, de artiklar som står för 81-95 % placeras i klass B 

och resten i klass C.  
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3.6 Alternativa prognosmetoder 

 

Notera att nedan endast gäller för reservdelslagret eftersom det för 

produktionslagret inte går att ta fram data för historiska prognoser. 

För nuvarande prognosmetod så kartläggs skillnaden mellan det 

faktiska utfallet för historisk försäljning, och det prognosticerade värdet 

för vad man uppskattade försäljningen till, under 24 månader bakåt i 

tiden. Därefter beräknas MAD och MSE för respektive artikel. Se figur 4 

för exempel. 

 

 

Figur 4 – Nuvarande prognos jämfört med faktiskt utfall 24 månader 

bakåt i tiden. 

Eftersom det krävdes omfattande arbete med att ta fram historisk data 

för varje artikel så valdes slumpmässigt 10 artiklar ut, se tabell 5. 
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Tabell 5 – Utvalda artiklar 

Artikelnummer 

205014-NO-0 

599242-99-0 

599243-99-0 

600743-99-0 

0027-2008A 

0027-2011A 

0027-2013A 

0027-2083A 

0027-7006A 

0027-7024A 

    

De prognosmetoderna som kommer att användas på historisk data för 

att jämföra med den nuvarande metoden är glidande medelvärde, 

exponentiell utjämning och exponentiell utjämning med trend. På 

samma sätt för den nuvarande metoden kommer MAD och MSE att 

beräknas för dessa, baserat på data från 24 månader bakåt. 

MAD och MSE kommer sedan att jämföras för alla metoder för respek-

tive artikel, i syfte att bestämma vilken prognosmetod som presterar 

bäst utifrån given data. 

Notera att de olika prognosmetoderna kommer att testas på historiska 

data, i syfte att kontrollera kvalitén på den nuvarande metoden. Det 

kommer alltså inte att göras någon prognos för framtiden.  

För glidande medelvärde används N=4. För exponentiell utjämning 

används faktor 0,1 medan α = 0,1 och β = 0,1 för exponentiell utjämning 

med trend.  
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Ex) 

För nuvarande metod beräknades absolutbeloppet av avvikelsen mellan 

det faktiska utfallet och det prognosticerade värdet, se tabell 6. Notera 

att det nu bara är 5 perioder istället för 24 som kommer att användas för 

de 10 utvalda artiklarna. 

När metoden glidande medelvärde testades på befintlig data om faktisk 

försäljning så kan man se att prognosen för 5:e månaden är 22, om man 

skulle befinna sig i månad 4, se Figur x Man tar alltså medelvärdet från 

det faktiska utfallet från tabell 7, 4 månader bakåt. 

För exponentiell utjämning viktas det faktiska utfallet från månaden 

innan samman med den prognos man satte för månaden innan. En 

faktor på 0,1 användes. I tabell 8 ser man att det prognosticerade värdet 

för månad 2 är 25 om man befinner sig i månad 1. (Faktiskt utfall månad 

1 * 0,1 + prognosen för månad 1 * 0,9). 

För exponentiell utjämning med trend så genomförs samma process 

som ovan men man adderar en trendfaktor. Denna trendfaktor beräknas 

genom att vikta skillnaden mellan det prognosticerade värdet från 

perioden innan och det prognosticerade värdet från nuvarande period, 

med trendfaktorn från föregående period, se tabell 9. 

 

Tabell 6 – Nuvarande metod 

Period Prognos Faktiskt utfall Prognosfel e, nuvarande metod |e|, nuvarande metod

1 25 20 5 5

2 24 25 -1 1

3 24 14 10 10

4 23 27 -4 4

5 23 29 -6 6  
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Tabell 7 – Glidande medelvärde 

Glidande medelvärde prognosfel e, glidande medelvärde |e|, glidande medelvärde

22 7,5 7,5  

 

Tabell 8 – Exponentiell utjämning 

Exponentiell 

utjämning prognosfel e, exponentiell utjämning |e|, exponentiell utjämning

25 0,5 0,5

24 -10,1 10,1

23 4 4

23 5,6 5,6  

 

Tabell 9 – Exponentiell utjämning med trend 

Exponentiell 

utjämning med trend Trendfaktor prognosfel e |e| exp utjämning med trend

2,0

26 1,8 -11,9 11,9

25 1,5 2,5 2,5

25 1,4 4,2 4,2  
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4 Resultat 
I detta kapitel kommer studiens resultat att redovisas. Kapitel 4.1 

presenterar resultatet från den kvalitativa fasen. I kapitel 4.2 presenteras 

analys av den kvalitativa fasen. Därefter presenteras den kvantitativa 

fasen med insamling av data och artikelklassificering enligt AHP och 

klassificering i två dimensioner.  

4.1 Kvalitativ fas 

 

4.1.1 Deltagande observation 

 

Resultatet från den kvalitativa datainsamlingen sammanställdes genom 

att kartlägga avvikande orsaker och önskvärda kriterier, se tabell 12. I 

tabell 10 presenteras de mest förekommande avvikelserna, medan tabell 

11 beskriver vilka kriterier som respektive arbetsstation anser viktiga 

vid värdering av en artikel. Vanligaste problemet är att en artikel saknas 

i lagret, medan det kriterium som nämnts flest gånger är volymvärde. 

 

Tabell 10 – Avvikande orsaker 

Nr. Beskrivning 

1 Fel artikel anländer 

2 Fel antal artiklar 

3  Artikel i fel lastbärare 

4  Artikel saknas i lager 

5 Avvikande kvalitet  

6 Svårt att hitta artikel i lager 

7 Omfattande hantering vid in och utleverans i lager 
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8 Platsbrist i lager 

9 Långa ledtider för inleverans 

10  Högt lagersaldo, bundet kapital 

11 Inkurans, artiklar har legat för länge 

12 Dåliga prognoser 

 

 

Tabell 11 – Förslag på kriterier 

13 Kritiskt värde 

14 Ledtid 

15 Volymvärde 

16  Frekvens 

17 Svår att hantera 

18 Lagerhållningskostnad 

19 Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 



Granskning och åtgärdsförslag 

för förbättrad lagerstyrning 

En fallstudie på Permobil AB, Timrå 

Erik Andersson 

2016-06-13 

 

38 

 

Tabell 12 – Sammanställning deltagande observation 

Station Vilka problem, 

kopplade till lager-

verksamheten, kan du 

se på din station? 

Vilka kriterier anser 

du ska beaktas om 

man ska värdera en 

artikel, utifrån hur 

viktig den är för din 

verksamhet? 

Produktionslinan 1, 2, 3, 4, 5, 11 13, 17 

Anpassning 1, 2, 3, 4, 5 13, 19 

Reservdelslager 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 12, 14, 15, 16, 17, 18 

Produktionslager 4, 6, 10, 11 12, 14, 15, 16, 18 

Förmontering 4, 5, 9, 11 15, 19 

 

 

 

 

4.2 Analys av kvalitativ fas 

Av de arbetsstationerna som observationen genomfördes på så var det 

reservdelslagret och produktionslagret som hade starkast åsikter kring 

både avvikelser och hur de ser på värderingen av respektive artikel. De 

andra stationerna hade ingen riktigt klar uppfattning kring vilka krite-

rier de ansåg viktiga. Orsaken till detta var för att de inte hade med 

anskaffning av material att göra. Det enda de bryr sig om är att rätt 

material når fram till deras station i rätt tid.  

Reservdelslagret var väldigt tydliga med att den årliga uttagsfrekvensen 

var det viktigaste kriteriet, eftersom deras arbetssituation så starkt styrs 

av frekvensen. Artiklar med hög frekvens påverkar dem direkt, mer än 

något annat kriterium. Reservdelslagret lyfte också fram volymvärde 

och lagerhållningskostnad som viktiga kriterier. Anledningen var att de 

från ledningen fått i uppdrag att sänka lagernivåer i syfte att minska 

onödigt bundet kapital. Detta gäller även produktionslagret. Mycket 
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onödigt material ligger kvar på hyllan längre än nödvändigt, men 

eftersom ingen riktigt har koll på det så ligger de kvar. En annan anled-

ning till att de ligger kvar är att ingen riktigt vågar fasa ut dem eftersom 

det känns onödigt. Varför slänga dyrt material, när det ändå kan ligga 

kvar på hyllan?  

Förutom volymvärde, frekvens och lagerhållningskostnad så uttryckte 

de båda lagerverksamheterna vikten av korta ledtider. Artiklar med 

långa ledtider kräver stora säkerhetslager vilket i sin tur skapar plats-

brist i lagret.  

Genom att sammanställa resultatet i tabell 12, och författarens egen 

bedömning och upplevelser så är önskvärt att upprätta en bättre kon-

troll över befintliga artiklar. En ny och uppdaterad artikelklassificering 

skulle bidra till en bättre kontroll och en effektivare styrning av varje 

artikel. Anledningen till många av de problemen som deltagare berättar 

om, bottnar i en bristande styrning där viktiga artiklar antingen saknas 

helt, eller inte når den station som de skulle. Kriterier som bör ingå i 

artikelklassificering är ledtid, volymvärde, lagerhållningskostnad och 

årlig frekvens eftersom de alla påverkar verksamheten i störst utsträck-

ning. 

Förutom klassificering av artiklar anser författaren att en kontroll av 

nuvarande prognoser är ett lämpligt steg att ta. Trots lågkvalitativa 

prognoser endast togs upp i reservdelslagret och produktionslagret så 

kan detta ge upphov till bristande styrning av artiklar, samt felaktiga 

lagernivåer vilket i sin tur påverkar lagrets förmåga att distribuera 

artiklar. 

För att föreslå alternativa klassificerings- och prognosmetoder så 

kommer kvantitativ data som beskriver lagerverksamheternas nuva-

rande tillstånd. Numerisk data som behövs är övergripande lagervärde, 

lagernivåer och klassificeringsregler samt information om ledtid, 

volymvärde, frekvens och lagerhållningskostnad på artikelnivå. 
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4.3 Kvantitativ fas 

 

4.3.1 Klassificering, lagervärde och fördelning 

 

Reservdelslagret 

 

Man använder sig av en HML-klassificering där H = högfrekvent, M = 

medelfrekvent och L = lågfrekvent. Utöver detta så finns det två andra 

klasser S och SM, där S = kritiska artiklar och SM = ”Slow move”. 

Man använder sig endast av ett kriterium där årlig plockfrekvens styr 

vilken klass en artikel ska ingå i, se tabell 13. 

Tabell 13- Artikelklassificering reservdelslagret 

Klass Plockfrekvens/år 

H (Hög) >= 100 

M (Medel) >= 30 

L (Låg) >= 0 

S (Kritisk) 1-5 

SM(”Slow move”) Färre än 1 gång om året 

N (Ny) Ny artikel 
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Varje klass består av ett visst antal artiklar som i sin tur står för ett visst 

värde av det befintliga lagret. Se tabell 14 för fördelning och värde. 

 

 

Tabell 14- Reservdelslager 

Artikelklass Värde (kr) Antal (st) 

H 2 578 000 155 

M 3 927 000 515 

L 6 984 000 1576 

S 5 072 000 237 

SM 7 215 000 6321 

N 105 000 2 135 

Summa: 25 881 000 10 939 
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Visuell beskrivning av det totala lagervärdet, se figur 5. 

 

 

Figur 5 – Fördelning med avseende på det totala värdet av reserv-

delslagret 

 

Visuell beskrivning av fördelning av lagret med avseende på antal 

artiklar, se figur 6. 

 

Figur 6 – Fördelning med avseende på antal artiklar på reservdelslagret 
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Produktionslagret 

 

A-klassen som innehåller 195 artiklar står för nästan 60 % av det totala 

värdet. För exakt fördelning av lagervärdet se tabell 15. 

 

 

Tabell 15 – Fördelning av lagervärde 

Artikelklass Värde (kr) Antal (st) 

A 17 853 204 195 

B 6 645 827 485 

C 5 031 692 1790 

0 0 5 452 

Summa: 29 530 723 7922 

 

För visuell beskrivning av lagervärdet se figur 7. 

 

 

Figur 7 – Fördelning med avseende på det totala värdet av produktionslagret 
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För visuell beskrivning av lagerfördelning med avseende antal artiklar, 

se figur 8. 

 

 

Figur 8 – Fördelning med avseende på antal artiklar på reservdelslagret 

 

4.3.2 Prognoser reservdelslagret 

 

Idag används prognosmodellerna ”medel”, ”trend” och ”säsong” där 

affärssystemet talar om för användaren vilken av dem som är bäst 

anpassad för respektive artikel. Emellanåt signalerar systemet att det 

inte med säkerhet kan bestämma prognosmodell utan lämnar till 

användaren att avgöra vilken som ska användas. 

 

För artiklarna beräknas standardavvikelsen för det faktiska utfallet, 

samt MAD och MSE för den nuvarande prognosen, se tabell 16.  
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Tabell 16 – Standardavvikelse och beräkning av prognosens avvikelse 

från det faktiska utfallet 

Artikel Standardavvikelse MAD MSE 

205014-NO-0 7,0 6,3 54,5 

599242-99-0 4,5 3,2 17,6 

599243-99-0 4,6 4,2 24,3 

600743-99-0 19,4 12,2 333,0 

0027-2008A 16,7 14,1 356,0 

0027-2011A 21,7 22,3 663,8 

0027-2013A 18,7 28,5 1621,0 

0027-2083A 16,3 14,4 387,0 

0027-7006A 14,7 11,6 255,0 

0027-7024A 7,6 6,6 68,9 

 

För visualisering av jämförelse av historiska prognoser med det faktiska 

utfallet se bilaga C. 

 

 

4.4 AHP 

 

Reservdelslagret 

Tabell 17 – Parvis jämförelse reservdelslagret 

  Volymvärde, 
w1 

Frekvens, 
årligt uttag, 
w2 

Lagerhållningskostnad, 
w3 

Ledtid, 
w4 

Volymvärde, w1 1,00 0,50 0,50 1,50 

Frekvens, årligt uttag, 
w2 

2,00 1,00 2,00 3,00 

Lagerhållningskostnad, 
w3 

2,00 0,50 1,00 2,00 

Ledtid, w4 0,67 0,33 0,50 1,00 

Summa 5,67 2,33 4,00 7,50 
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Matrisen i tabell 17 normaliserades så att summan av varje kolumn blir 

1. Medelvärdet av varje rad fungerar sedan som vikten för respektive 

kriterium, se tabell 18. 

 

Tabell 18 – Normaliserad matris för parvis jämförelse för reservdelslag-

ret 

  Volymvärde, 
w1 

Frekvens, 
årligt 
uttag, w2 

Lagerhållningskostnad, 
w3 

Ledtid, 
w4 

Vikter 

Volymvärde, w1 0,18 0,21 0,13 0,20 17,9% 

Frekvens, årligt uttag, 
w2 

0,35 0,43 0,50 0,40 42,0% 

Lagerhållningskostnad, 
w3 

0,35 0,21 0,25 0,27 27,1% 

Ledtid, w4 0,12 0,14 0,13 0,13 13,0% 

 

De slutgiltiga vikterna blev , ,  och 

. Se figur 9 för visualisering av vikterna. 

 

Figur 9 – Vikterna av kriterierna för reservdelslagret enligt AHP-

modellen 

Eftersom reservdelslagret använder klasserna H,M,L,Slow, S och N blir 

jämförelsen med en ABC-analys av en annorlunda karaktär. Istället för 

en rak jämförelse mellan nuvarande klassificeringsmodell och AHP så 
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kan artiklarna i de nuvarande klasserna analyseras efter fördelningen i 

AHP-modellen. Som exempel så finns det i varje nuvarande klass, 

artiklar som klassas som både A, B och C enligt AHP-modellen. Se tabell 

19 för en jämförelse mellan de båda klassificeringsmetoderna och hur 

fördelningen av det totala antalet artiklar görs.  

Tabell 19 - Jämförelse klassindelning mellan nuvarande modell och 

AHP för reservdelslagret 

Klass Nuvarande modell 

(antal artiklar) 

Fördelning i klasserna A, B 

och C enligt AHP (antal 

artiklar, st) 

H 155 A = 75  

B = 37  

C = 43 

M 515 A = 89  

B = 125  

C = 301 

L 1576 A=147  

B = 458 

C = 971 

Slow 6321 A = 207  

B = 1339 

C = 4775 

S 237 A = 60  

B=92 

C = 85 
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N 2 135 A = 9  

B=101 

C = 2025 

 

Produktionslagret 

 

Tabell 20 – Parvis jämförelse mellan kriterier för produktionslagret 

  Volymvärde, 
w1 

Frekvens, 
årligt 
uttag, w2 

Lagerhållningskostnad, 
w3 

Ledtid, 
w4 

Volymvärde, w1 1,00 0,50 1,00 0,50 

Frekvens, årligt uttag, 
w2 

2,00 1,00 2,00 1,50 

Lagerhållningskostnad, 
w3 

1,00 0,50 1,00 2,00 

Ledtid, w4 2,00 0,67 0,50 1,00 

Summa 6,00 2,67 4,50 5,00 

 

Matrisen i tabell 20 normaliserades så att summan av varje kolumn blir 

1. Medelvärdet av varje rad fungerar sedan som vikten för respektive 

kriterium, se tabell 21. 

Tabell 21 - Normaliserad matris, parvis jämförelse för produktionslagret 

  Volymvärde, 
w1 

Frekvens, 
årligt 
uttag, w2 

Lagerhållningskostnad, 
w3 

Ledtid, 
w4 

Vikter 

Volymvärde, w1 0,17 0,19 0,22 0,10 16,9% 

Frekvens, årligt uttag, 
w2 

0,33 0,38 0,44 0,30 36,3% 

Lagerhållningskostnad, 
w3 

0,17 0,19 0,22 0,40 24,4% 

Ledtid, w4 0,33 0,25 0,11 0,20 22,4% 
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De slutgiltiga vikterna blev , ,  och 

. Se figur 10 för visualisering av vikterna. 

 

 

Figur 10 – Vikterna av kriterierna för produktionslagret enligt AHP-

modellen 

Antalet artiklar i varje klass är olika om man använder den nuvarande 

klassificeringen jämfört med AHP. Störst skillnad blir det i klass C 

eftersom det i den nuvarande modellen finns en klass 0 som represente-

ras av de artiklar som finns i systemet men inte i fysiskt lager. I tabell 22 

ser man hur antalet artiklar i varje klass med respektive metod, samt 

antalet artiklar som finns i samma klass oavsett klassificeringsmetod. 
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Tabell 22 – Jämförelse klassindelning mellan nuvarande modell och AHP för  

produktionslagret 

Klass Nuvarande 

modell (antal 

artiklar) 

AHP (antal 

artiklar) 

Antal artiklar 

som tillhör 

samma klass (st) 

A 195 190 60 

B 485 883 217 

C 1790 6849 1368 

0 5452 -  

 

 

 

4.5 Tvådimensionell klassificering 

 

Reservdelslagret 

För fördelning av artiklar enligt tvådimensionell klassificering, se tabell 

23. 

Tabell 23 - Fördelning enligt tvådimensionell klassificering 

Klass Antal artiklar 

AA 250 

AB 152 

AC 36 

BA 213 

BB 271 

BC 278 

CA 201 

CB 431 

CC 9104 
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Klasserna enligt den nuvarande metoden löstes upp och fördelades i 9 

klasser, se tabell 23. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 23 - Fördelning i nya klasser 

Klass Nuvarande modell (antal 

artiklar, st) 

Fördelning i klasserna AA, AB, 

AC, BA, BB, BC, CA, CB och CB 

(antal artiklar, st) 

H 155 AA = 75  

AB = 0 

AC = 0 

BA = 58 

BB =2 

BC =0 

CA =18 

CB =1 

CC = 1 

M 515 AA = 75 

AB = 55 

AC = 1 
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BA = 90 

BB = 115 

BC = 4 

CA = 74 

CB = 88 

CC = 13 

L 1576 AA = 42  

AB = 53 

AC = 29 

BA = 42 

BB =118 

BC = 111 

CA = 83  

CB = 264 

CC = 835 

Slow 6321 AA = 4  

AB = 24  

AC = 1 

BA = 4 

BB = 19 

BC = 137 

CA = 17 

CB = 54 
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CC = 6061 

S 237 AA = 54 

AB = 20 

AC = 3 

BA = 18 

BB = 17 

BC = 20 

CA = 9 

CB = 24 

CC = 68 

N 2 135 AA = 0  

AB = 0  

AC = 2 

BA = 1 

BB = 0 

BC = 6 

CA = 0 

CB = 0 

CC = 2126 

 

Produktionslagret 

För fördelning av artiklar enligt tvådimensionell klassificering, se tabell 

24. 

Tabell 24 – Fördelning och jämförelse av artiklar 
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Ny klass Antal Tidigare klass 

AA 108 A 

AB 58 A 

AC 30 A 

BA 139 B 

BB 122 B 

BC 210 B 

CA 157 C 

CB 340 C 

CC 6758 C 

 

 

 

4.6 Alternativa prognosmetoder 

 

För de 10 utvalda artiklarna har 3 alternativa metoder testats på histo-

risk data för att jämföra med den nuvarande metoden. De alternativa 

metoderna är glidande medelvärde (n=4), exponentiell utjämning 

(utjämningsfaktor = 0,1) och exponentiell utjämning med trend 

( ). 

I tabellerna 25-35 redovisas MAD och MSE för varje artikel och metod. 

Det bästa resultatet markeras med grönt. 

I tabell 35 redovisas en summering av antal gånger som respektive 

metod presterade bäst MAD och MSE. Detta resultat visualiseras i figur 

14. 

För visualisering och jämförelse av den absoluta avvikelsen för respek-

tive metod och artikel, se bilaga A. 

Tabell 25 – MAD och MSE för respektive metod för artikel 205014-NO-0 

205014-NO-0   

Metod MAD MSE 

Glidande medelvärde 6,7 66,4 

Exponentiell utjämning 6,1 48,6 

Exponentiell utjämning med trend 6,2 50,8 

Nuvarande metod 6,3 54,5 
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Tabell 26 – MAD och MSE för respektive metod för artikel 599242-99-0 

599242-99-0   

Metod MAD MSE 

Glidande medelvärde 3,1 14,2 

Exponentiell utjämning 3,5 19,2 

Exponentiell utjämning med trend 3,4 18,1 

Nuvarande metod 3,2 17,6 

 

 

 

Tabell 27 – MAD och MSE för respektive metod för artikel 599243-99-0 

599243-99-0   

Metod MAD MSE 

Glidande medelvärde 4,4 25,8 

Exponentiell utjämning 4,3 22,9 

Exponentiell utjämning med trend 4,4 15,9 

Nuvarande metod 4,2 24,3 

 

Tabell 28 – MAD och MSE för respektive metod för artikel 600743-99-0 

600743-99-0   

Metod MAD MSE 

Glidande medelvärde 14,5 412,2 

Exponentiell utjämning 12,8 351 

Exponentiell utjämning med trend 13,1 302,3 

Nuvarande metod 12,2 333 

 

Tabell 29 – MAD och MSE för respektive metod för artikel 0027-2008A 

0027-2008A   

Metod MAD MSE 

Glidande medelvärde 14,7 394,4 

Exponentiell utjämning 14,1 328,9 

Exponentiell utjämning med trend 14,3 340,2 

Nuvarande metod 14,1 356,1 
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Tabell 30 – MAD och MSE för respektive metod för artikel 0027-2011A 

0027-2011A   

Metod MAD MSE 

Glidande medelvärde 24,5 806,2 

Exponentiell utjämning 22,4 682,3 

Exponentiell utjämning med trend 21,9 630,1 

Nuvarande metod 22,3 663,8 

 

 

 

Tabell 31 – MAD och MSE för respektive metod för artikel 0027-2013A 

0027-2013A   

Metod MAD MSE 

Glidande medelvärde 16,6 469,8 

Exponentiell utjämning 26,8 1213,8 

Exponentiell utjämning med trend 22,6 550,9 

Nuvarande metod 28,5 1621 

 

Tabell 32 – MAD och MSE för respektive metod för artikel 0027-2083A 

0027-2083A   

Metod MAD MSE 

Glidande medelvärde 14,4 417,8 

Exponentiell utjämning 14,9 416,8 

Exponentiell utjämning med trend 15,7 429 

Nuvarande metod 14,4 387 

 

Tabell 33 – MAD och MSE för respektive metod för artikel 0027-7006A 

0027-7006A   

Metod MAD MSE 

Glidande medelvärde 10,6 200,7 

Exponentiell utjämning 11,9 257,2 

Exponentiell utjämning med trend 12,7 191,2 

Nuvarande metod 11,6 254,7 
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Tabell 34 – MAD och MSE för respektive metod för artikel 0027-7024A 

0027-7024A   

Metod MAD MSE 

Glidande medelvärde 6,5 70,6 

Exponentiell utjämning 6,5 69,1 

Exponentiell utjämning med trend 6,9 68 

Nuvarande metod 6,6 68,9 

 

 

Tabell 35 – Antal gånger som respektive metod presterar bäst MAD och 

MSE  

Resultat   

Metod Antal gånger 
bäst MAD 

Antal gånger 
bäst MSE 

Glidande medelvärde 5 2 

Exponentiell utjämning 3 2 

Exponentiell utjämning med trend 1 5 

Nuvarande metod 4 1 

   

 

 

 

Figur 14 – Summering av antal bäst MAD och MSE 
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5 Diskussion 
 

I kapitel 5.1 och 5.2 så redovisas analysen av nuläget. Vidare så 

diskuteras resultaten från artikelklassificeringen i 5.3. I kapitel 5.4- 5.7 så 

förs diskussion kring resultaten av prognoser, arbetssätt, layout och 

validitet och reliabilitet.  

 

5.1 Reservdelslager 

 

Klassificering och Styrning av artiklar i nuläge 

Den nuvarande klassificeringen är otydlig eftersom kriterierna som styr 

i vilken klass som en artikel ska placeras i är av olika karaktär. De 3 

huvudklasserna HML går efter frekvens, liksom klassen för Slow Move. 

Däremot, klassen för kritiskhet representerar artiklar som på något sätt 

är väldigt viktigt för verksamheten medan klassen för nya artiklar står 

för en form av infasning.  

Grunden i en bra lagerstyrning är kontroll på artiklarna och styrningen 

av dessa. För att det ska vara möjligt så bör alla artiklar värderas utifrån 

samma kriterier, för att på så sätt göra en rättvis värdering och priorite-

ring. Man bör också använda flera kriterier för att få en nyanserad bild 

av karaktären på en artikel. 

Lagervärde och fördelning 

Anmärkningsvärt stor del av lagrets värde är bundet i lågfrekventa 

artiklar. Över 50 % av det totala lagervärdet ligger i klasserna L och 

Slow move. Även till antalet artiklar är klasserna L och Slow Move 

väldigt stora. Ungefär 70 % av alla artiklar befinner sig i de klasserna.  

Detta är ett vanligt problem för reservdelslager, eftersom man i många 

fall måst erbjuda reservdelar till befintliga produkter, samtidigt som 

efterfrågan på dem är svåra att prognosticera. Man bör dock noga gå 

igenom vilka artiklar som ska vara kvar eller eventuellt fasas ut.  
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Prognoser 

Efterfrågan på samtliga utvalda artiklar är stora varför det också är 

svårt att göra bra prognoser. MAD och MSE är för alla utvalda artiklar 

ganska stora. Vad som saknas är en kvalitetskontroll av de prognoser 

som görs, i syfte att se om det finns andra metoder som är bättre än den 

nuvarande. Eftersom antalet artiklar är så många så kanske olika 

grupper ska ha samma metod osv. Det faktum att ingen manuell upp-

skattning av framtida efterfrågan vägs in prognos-processen, gör att 

man eventuellt gåt miste om viktig information som skulle kunna 

dämpa avvikelsen från prognosvärdet till det faktiska utfallet.  

 

Ny artikelklassificering 

 

Eftersom den nuvarande klassindelningen är av HML-karaktär och de 

två föreslagna klassificeringsmodellerna bygger på andra kriterier så 

kan en rak jämförelse mellan de olika metoderna vara svår att tolka. 

Men man kan notera att det i den tvådimensionella klassificeringen 

finns 250 artiklar som ingår i klass AA. Detta är en grupp som man noga 

ska följa upp, samt anstränga sig för att få ned lagernivåer och snabbare 

flöde. Artiklar som tillhör den mest prioriterade gruppen nu (H) är 

endast 155 stycken vilket innebär att gruppen med högprioriterade 

artiklar ökar. Värt att notera är också att gruppen CC med låg 

prioriterade artiklar uppgår till över 9000 artiklar.  

Genom att klassificera artiklarna enligt AHP så fick utvalda 

nyckelpersoner ge sin syn på vilka kriterier de tycker är viktiga vid en 

klassificering. Det faktum att frekvens, som är den nuvarande metodens 

enda kriterium, fick 42 % av den totala vikten påvisar det faktum att 

dagens klassificeringsmetod inte speglar medarbetarnas syn på hur man 

ska segmentera artiklarna. Vad gäller resultatet så kan man se hur 

artiklar som enligt nuvarande indelning befinner sig i klass H, enligt 

AHP ska vara i grupp C. Likadant finns det idag artiklar i klass Slow 

som med AHP ska förflyttas till grupp A. Genom AHP är det tydligt hur 

medarbetarnas åsikter kring hur en artikel ska prioriteras, i många fall 

motsätter sig den nuvarande indelningen.  
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Prognoser 

 

För de 10 utvalda artiklarna så kommer den nuvarande 

prognosmetoden på tredje plats av fyra om man jämför dem utifrån 

MAD och MSE. Stickprovets storlek gör att resultatet inte kan tolkas 

som signifikant men det är tydligt att det finns skäl att kontrollera 

nuvarande prognosmetod för att över tid se hur den presterar.  

Det finns också skäl att överväga en viktning mellan historisk 

försäljning och förväntad efterfrågan på marknaden. Nuvarande metod 

går endast på historisk försäljning, samtidigt som en mjukvara 

signalerar för inköp. Att frikoppla medarbetaren från processen innebär 

en risk eftersom man då inte förstår hur prognoserna görs. När man 

dessutom väljer att inte kontrollera prognoserna i efterhand så lämnar 

man över hela ansvaret till mjukvaran. För att kvalitetssäkra prognoser 

bör man således upprätta en rutin och återkommande aktivitet. 

 

 

5.2 Produktionslager 

 

Artikelklassificering och styrning 

 

Om man jämför den nuvarande indelningen med den tvådimensionella 

klassificeringen så ser man hur klasserna bryts ned, i tre nivåer.  

Exempelvis så fördelas artiklarna i klass A (195 st) i klasserna AA (108), 

AB (58) och AC (30). Detta innebär att det finns artiklar som idag 

högprioriterats som man kan sänka servicegraden för, och på så sätt 

frigöra kapital i form av mindre lagerhållning.  

 

Främst gäller det artiklar som går från A till AC. På samma sätt kan man 

minska lagernivån för artiklar som går från B till BC och från C till CC. 

Gemensamt för dessa artiklar är att de har låg frekvens och bör således 

inte ligga i för stora volymer på hyllan, för att inte riskera inkurans eller 

onödig kapitalbindning. 

 

Ser man till klassificering enligt AHP så ser man att det i varje klass 

finns ett betydande snitt, där artiklar tillhör samma klass oavsett vilken 

metod man använder av AHP eller den nuvarande.  

B-klassen fördubblas vid tillämpning av AHP samtidigt som C-klassen 

ökar kraftigt eftersom 0-klassen tas bort. 
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Det sker en viss förskjutning uppåt i leden, vilket innebär att fler artiklar 

än tidigare ska prioriteras högre. Både B och C-klassen ökar i antal 

medan A-klassen behåller samma nivå. 

 

Prognoser 

 

Eftersom man genomför prognosen manuellt så förlitar man sig mycket 

till ansvarig person att den har tillräcklig kompetens, samt tillräckligt 

tillförlitlig information för att göra tillförlitliga prognoser. Det är bra att 

den satta prognosen inte kan överstiga den från säljarna uppskattade 

framtida omsättningen. Detta gör att de medarbetare som är närmast 

kunden får stort utrymme och kan sätta taket för hur mycket som 

kommer säljas. Detta fungerar som en säkring för onödigt stora inköp. 

 

5.3 Validitet och reliabilitet 

 

Studiens validitet är på en acceptabel nivå, så till vida att de numeriska 

metoderna som bygger slutsatserna föregås av väl genomarbetad 

datainsamling som på ett rättvist sätt speglar verksamhetens åsikter och 

uppfattninar. Validiteten skulle också kunna ifrågasättas när författaren 

lägger in sina subjektiva åsikter kring vilka kriterier som ska väljas ut 

för klassificering enligt AHP. Men dessa bedömningar från författaren 

gavs inte mer utrymme än vad som skulle uppfattas som bristande 

forskningsetik. Med andra ord, de deltagande observationerna vägde 

tyngre än författarens egen bedömning. 

 

Reliabiliteten är på acceptabel nivå. Den kvantitativa fasen är tydligt 

förklarad och möjlig för andra att reproducera på samma sätt. Vad som 

skulle kunna ifrågasättas är den kvalitativa fasen där data samlades in 

från deltagande observationer. Eftersom ingen miljö är den andra lik, 

går det inte exakt att reproducera liknande situationer som i denna 

studie. Den kultur och organisation som presenteras i denna studie går 

inte att återskapa någon annanstans, varför man då måste acceptera en 

viss skillnad i resultatet om samma metod skulle genomföras på annan 

verksamhet.   
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6 Slutsatser 
 

Följande problemställningar ska besvaras. 

 

P1: Hur kan AHP användas för att klassificera artiklar och minska 

onödigt bundet kapital? 

 

Vid klassificering enligt AHP för reservdelslagret så flyttas en 

betydande del av högprioriterade artiklar från klasserna H, M och S 

(kritiska) till C-klassen där de får en lägre servicenivå och ett mindre 

säkerhetslager vilket i sin tur minskar bundet kapital. 

Effekten på produktionslagret blir inte lika tydlig. Istället sker en 

förflyttning från A och C-klassen till B-klassen. Det är därför svårt att 

tydligt säga om det bundna kapitalet i form av lagerhållning kommer 

att minska. Vad som däremot är säkert är att artiklarna klassificeras 

utifrån medarbetarnas preferenser, istället för kriterier som inte speglar 

hur man egentligen tänker kring hur en artikel ska värderas. 

 

 

P2: Vilka effekter skulle en implementering av en tvådimensionell ABC-

analys ge? 

 

Införande av en tvådimensionell artikelklassificering skulle ge upphov 

till en nyanserad indelning eftersom man nu har 9 klasser att tillgå för 

att differentiera styrningen på. Man kommer att kunna sänka 

servicenivån på nuvarande A-artiklar som inte omsätts så ofta. Likadant 

sker i B- och C-klassen. Lågfrekventa artiklar flyttas nämligen till en 

klass med lägre servicegrad än innan vilket gör det möjligt att sänka den 

befintliga lagernivån. 

Studien bidrar till ökad förståelse för lagerstyrning och hur en effektiv 

artikelklassificering och alternativa prognosmetoder kan hjälpa företag 

att minska sina kostnader i form av bundet kapital. 
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P3: Hur kan MAD och MSE användas för att mäta prognoskvalitet, och 

hur presterar metoderna glidande medelvärde, exponentiell 

utjämning och exponentiell utjämning med trend, jämfört med den 

nuvarande metoden? 

 

 

Prestandamåtten MAD och MSE användes för att bevisa den nuvarande 

prognosens prestation vad gäller den faktiska försäljningen jämfört med 

ett prognosticerat värde. Genom att använda samma historiska data på 

alternativa prognosmetoder så visade det sig att metoderna glidande 

medelvärde och exponentiell utjämning med trend presterade bättre än 

den nuvarande prognosmetoden. Dessa metoder hade alltså ett mindre 

MAD och MSE med avseende på skillnaden mellan faktiskt utfall och 

prognosticerat värde, för de utvalda artiklarna. 

 

Permobil AB är ett av de större företagen i regionen och betyder mycket 

för det lokala näringslivet. Man erbjuder många arbetstillfällen och 

lockar med sina högteknologiska produkter högutbildade till regionen. 

Eftersom studien syftar till att utveckla lagerverksamheten, så skapar 

den förutsättningar för ytterligare tillväxt för företaget, vilket i förläng-

ningen bidrar till ett bättre näringsliv för regionen.  

Studien bidrar även till minskad konsumtion och eliminering av onö-

diga transporter. En bättre styrning och kontroll på befintliga artiklar 

innebär möjligheter att köpa material endast efter behov. Alltså, risken 

för att köpa in artiklar och kassera dem på grund av dålig styrning 

minskar med en väl genomtänkt artikelklassificering som talar om hur 

respektive artikel ska hanteras.    
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Bilaga A: Prognos vs. faktiskt utfall 

reservdelslager 
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