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Sammanfattning: 

Titel: Beräkningsmetoder för säkerhetslager - En jämförande fallstudie på Växjö 
Transportkyla 

Författare: Micaela Ekholm och Annie Grahn 

Handledare: Peter Berling 

Examinator: Helena Forslund 

Uppsatsen undersöker vilka mål Växjö Transportkyla har vid dimensionering av deras 
säkerhetslager. Genom att studera litteratur och genomföra intervjuer på företaget 
sammanställs målen till följande:  

- Hög servicenivå 
- Låg kapitalbindning 
- Kontroll över storleken på säkerhetslager  
- Differentierade servicenivåer 
- Användarvänlig beräkning av säkerhetslager baserad på teori  

Den andra frågeställningen för uppsatsen syftar till att bestämma vilken beräkningsmetod 
som Växjö Transportkyla bör  välja för att uppnå de mål som satts upp. Fem olika 
beräkningsmetoder testas och det undersöks även vilken statistisk fördelning 
produkternas efterfråga har. Efter att ha testat de fem beräkningsmetoderna på data 
insamlad från Växjö Transportkyla blir slutsatsen att för de 426 poissonfördelade 
produkterna bör SERV2 poissonfördelning användas. För de övriga ca 700 artiklarna 
finns inget resultat då efterfrågefördelningen endast gick att bestämma för ett fåtal av 
dem. En rekommendation till företaget blir att testa fler fördelningar och på så sätt 
komma fram till bästa resultat på övriga produkter. Det poängteras även att det är bra att 
mäta servicenivåer och differentiera servicenivåmålet för olika produkter.  

Uppsatsen ger sitt teoretiska bidrag i form av en generalisering av vilka 
produktegenskaper som påverkar valet av beräkningsmetod vid säkerhetslageroptimering 
och hur. De fyra övriga beräkningsmetoderna jämförs här med SERV2 poissonfördelning 
för att se om det vid vissa produktegenskaper passar med en annan beräkningsmetod. 
Detta leder fram till slutsatsen att SERV2 normalfördelning var den av de fyra 
beräkningsmetoderna som hade mest korrekt resultat och det var vid medellånga ledtider 
och låg efterfrågan.  

 

Nyckelord: SERV1, SERV2, Procentmetoden, Antalsmetoden, säkerhetslager, 
beräkningsmetoder, normalfördelning, poissonfördelning, ABC, multikriterieanalys, 
ledtidskategorisering  

  



 

Abstract 

Title: Beräkningsmetoder för säkerhetslager - En jämförande fallstudie på Växjö 
Transportkyla 

Authors: Micaela Ekholm, Annie Grahn 

Supervisor: Peter Berling 

Examiner: Helena Forslund 

The thesis examines which goals Växjö Transportkyla has with calculating their safety 
stock. By analysing literature and responses from interviews at the company, the 
following goals have been put together: 

-           High service level 

-           Low tied-up costs 

-           Control over the size of the safety stock 

-           Differentiated service levels 

-           User-friendly calculation of safety stock based on theory 

The purpose of the second research question is to decide which safety stock calculation 
should be used by Växjö Transportkyla to reach the goals. Five different safety stock 
calculations are tested and the statistical distribution of the products’ demand is 
examined. After testing the safety stock calculations on data from Växjö Transportkyla, 
the conclusion is that for the 426 poisson distributed products, SERV2 poisson 
distribution should be used. For the rest of the products, which are around 700, there is 
no result since the correct distribution only was found for a few of them. A 
recommendation for the company is to test more distributions to be able to calculate the 
safety stock for the rest of their products. It is also pointed out that the company should 
measure their service levels and differentiate the service level for the different products. 

The thesis provides a theoretical contribution by examining which product features affect 
the choice of safety stock calculation and how. The four remaining safety stock 
calculations are compared to SERV2 normal distribution to examine if it is plausible for 
certain product features to use another safety stock calculation. This leads to the 
conclusion that SERV2 normal distribution was the one out of the four safety stock 
calculations that had the most correct result in relation to SERV2 poisson distribution and 
that was for the product features of middle-long lead times and low demand. 

Keywords: SERV1, SERV2, Procentmetoden, Antalsmetoden, safety stock, calculations, 
normal distribution, poisson distribution, ABC, multicriteria analysis, lead-time 
categorisation  
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1. Inledning 
Växjö transportkyla är ett företag baserat i Växjö men med filialer även i Stockholm och               

Södertälje. Växjö transportkyla säljer och servar transportkylaggregat och deras största          

leverantör av transportkylaggregaten är Mitsubishi Japan. Företaget har under de          

senaste åren vuxit och har stött på problem med planering av säkerhetslager (Inköpare,             

2018.01.12).  

 

 
     Figur 1.1. Transportkylaggregat ovanför förarhytt (Växjö Transportkyla, u.å)  

 
 

1.1 Bakgrund 

Lagerhantering har visat sig vara en viktig funktion i industriella och kommersiella            

företag (Nenes, Panagiotidou, Tagaras 2010). Ökad lagerhållning gör att den totala           

kostnaden för en försörjningskedja ökar, samtidigt som servicenivån ökar. När ett företag            

investerar i en tillgång, såsom material i lager eller under transport, binds kapital, så              

kallad kapitalbindning (Jonsson & Mattsson, 2016A). Det finns företag som genom att            

optimera sina lagernivåer har lyckats få signifikant vinstökning (Hua & Willems, 2016).            
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Många gånger strävar företag efter att få ned kostnaderna på sina produkter men             

samtidigt korta ned ledtiderna (Moncayo-Martínez & Zhang, 2013), vilket i den här            

uppsatsen används för att beskriva den tid det tar att få en order från och med att den har                   

lagts.  

 

Korponai, Tóth och Illés (2017) berättar om tre grundläggande kostnadskategorier för           

lagerstyrning. De är kostnader relaterade till anskaffandet av inventarier, lagerhållning          

och konsekvenser av lagerbrist (ibid). Det kan vara svårt att uppskatta kostnad för             

lagerbrist (Jonsson & Mattsson, 2016A), även efterfrågan kan vara svår att uppskatta.            

Endast i speciella fall är det möjligt att förutse den med exakthet. I de flesta fall får                 

företag välja mellan att få lagerbrist eller att ha högre lagernivåer. Ju färre tillfällen ett               

företag vill få lagerbrist, desto högre blir kostnaderna för att undvika det. Det gäller för               

företag att bestämma en servicenivå och utgå från den vid bestämmande av nivåer för              

säkerhetslager (Korponai, Tóth, Illés, 2017). Säkerhetslager används för att motverka att           

lagret, på grund av exempelvis störningar vid lagerpåfyllnad och en större efterfrågan än             

väntat, tar slut (Jonsson & Mattsson, 2016A). 

 

Det finns fyra olika kategorier av metoder för att bestämma säkerhetslager. De är             

bedömningsmetoder, proportionalitetsmetoder, statistiska metoder och     

bristkostnadsmetoder. Statistiska metoder och bristkostnadsmetoder är båda statistiska        

uträkningar. Genom att använda statistiska metoder för att beräkna säkerhetslager tas det            

hänsyn till servicenivån (Mattsson, 2013B) vilket är det som enligt Schmidt, Hartmann            

och Nyhuius (2012) efterfrågas av många företag. Enligt en undersökning gjord av            

Jonsson och Mattsson (2014) var proportionalitetsmetoden den vanligaste metoden bland          

svenska företag. För svenska företag som använde sig av beställningspunktssystem var           

det dock bedömningsmetoden som var vanligast.  

 
Växjö transportkyla är ett företag beläget i Växjö men med filialer i Södertälje och              

Stockholm. Företaget utför service och försäljning av transportkylaggregat. (Exempel på          

transportkylaggregat går att se i figur 1.1, 1.2 och 1.3). I dagsläget använder sig företaget               

av ett beställningspunktssystem (Inköpare, 2018.01.12). Det är ett system som enligt           

Jonsson och Mattsson (2016A) används för att se när lagret underskrider en viss nivå,              
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vilket är beställningspunkten. Den indikerar att det är dags att beställa hem nya produkter              

(ibid).  

 

I dagsläget är beställningspunkten satt till en nivå som kan möta vissa varianser. Det              

finns alltså idag inget specifikt säkerhetslager på Växjö transportkyla (Inköpare,          

2018.01.12). Det som beskrivs av Inköpare på Växjö transportkyla som bestämmande av            

storleken på säkerhetslager är en bedömningsmetod. Säkerhetslagret är alltså inte baserat           

på efterfrågan, varianser eller ledtider utan är uppskattat av inköpare. Inköpare           

(2018.01.12) berättar att beställningspunktssystemet används av Växjö Transportkyla        

sedan våren 2017 men att de för transportkylaggregaten inte litar på beställningspunkten            

som anges av systemet. 

 

Växjö Transportkylas huvudprodukter, transportkylaggregat, transporteras från olika       

leverantörer men främst från Mitsubishi i Japan. Därför har Växjö Transportkyla långa            

ledtider på sina inköpsordrar därifrån. Ledtiden för transportkylaggregaten är ca 4.5           

månader, varav 2 månader består av sjötransport. Förutom transportkylaggregat behöver          

företaget även reservdelar av samma märke som transportkylaggregaten, de har därmed           

liknande ledtid men den kan även vara kortare. Reservdelar köps även in från svenska              

leverantörer, vilka har kort ledtid som oftast är cirka en vecka, men kan även vara en dag.                 

Växjö Transportkyla har två stora konkurrenter på den svenska marknaden och           

uppskattar att de själva har 40% av marknaden. En konkurrensfördel med Växjö            

Transportkyla är deras höga servicenivå (Inköpare, 2018.01.12).  
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                     Figur 1.2. Transportkylaggregat på skåp (Växjö Transportkyla, u.å.) 

         
         Figur 1.3. Transportkylaggregat under skåp (Växjö Transportkyla, u.å) 

 

1.2 Problemdiskussion  

Det finns tidigare forskning som har studerat olika metoder för säkerhetslagerberäkning.           

I den här uppsatsen utförs säkerhetslagerberäkningar men uppsatsen kommer även          

breddas genom att analysera vilka beräkningsmetoder som passar bäst baserat på           

produktegenskaper. Ett större kvalitativt fokus finns i denna uppsats till skillnad från            

tidigare studier. Det gör att den här uppsatsen breddas och får ett annorlunda fokus.              
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Nedanför följer en djupare beskrivning av problemen som leder fram till uppsatsens            

frågeställningar.  

 

1.2.1. Vilka är Växjö Transportkylas mål med dimensioneringen        
av sitt säkerhetslager?  
 
För att hantera osäkerheter i ledtider använder sig många företag av säkerhetslager            

(Jonsson & Mattsson, 2016A). För Växjö transportkyla går det att konstatera att ledtiden             

från Japan är betydligt längre än vad ledtiden ut till kund är, cirka 10 veckor, medan                

ledtiden från Japan är cirka 4,5 månader. Den långa ledtiden från Japan leder till en               

osäkerhet (Inköpare, 2018.01.12). 

  

Förutom osäkerhet i ledtid kan även osäkerhet i lagerregistrering och efterfrågan påverka            

hur ett säkerhetslager dimensioneras (Lumsden, 2012). Verkstäder över hela Sverige som           

servar de transportkylaggregat som säljs av Växjö Transportkyla köper in sina           

reservdelar för dessa produkter från företaget. Det kan leda till en osäkerhet i efterfrågan              

i och med att en stor order plötsligt kan läggas på artiklar som annars inte har ett stort                  

utflöde (Inköpare, 2018.01.12). 

  

Vid dimensionering av säkerhetslager är två vanliga mål hög servicenivå och låg            

kapitalbindning (Jonsson & Mattsson, 2013). Är inte en hög servicenivå ett krav kan             

säkerhetslagret hållas lägre (Lumsden, 2012). I en amerikansk undersökning gjord på 190            

tillverkare, distributörer och återförsäljare visade det sig att majoriteten ansåg att           

förbättring av deras servicenivå var det primära målet för deras lagerstyrning (Schmidt,            

Hartmann, Nyhuius, 2012). Ett kriterium kan för vissa företag vara att den använda             

metoden automatiskt kan uppdateras (Jonsson & Mattsson, 2008). 

  

Växjö transportkyla omsättning har under de senaste åren ökat med ca 20% per år vilket               

har lett till att de idag inte har fullständig kontroll över lagernivåerna. Därmed anser de               

att de nu behöver upprätta ett mer beräknat system för säkerhetslager (Inköpare,            

2018.01.12). Yamazaki, Shida och Kanazawa (2016) skriver att företag måste definiera           
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sina mål med säkerhetslager för att uppnå optimala nivåer. Det finns många faktorer som              

spelar in vid dimensionering av säkerhetslager och därmed är det intressant att se vilka              

mål som Växjö Transportkyla anser vara viktigast. 

 

1.2.2. Hur dimensioneras Växjö Transportkylas säkerhetslager 
baserat på olika beräkningsmetoder och hur påverkar företagets 
mål för dimensionering av säkerhetslager val av metod?  
 

Det finns olika slags metoder för att beräkna säkerhetslager. Vissa beräkningsmetoder är            

mer beräknande och statistiska medan andra är enklare och baseras på erfarenhet. Det             

finns även en kategori av beräkningsmetoder som baseras på bristkostnader som uppstår            

när ett företag inte kan leverera varan som efterfrågas. Beroende på vad ett företag vill               

uppnå med beräkningen av säkerhetslager borde en viss beräkningsmetod användas          

(Mattsson, 2013B). Exempelvis är proportionalitetsmetoder enkla att använda medan         

statistiska metoder tar tillvara på efterfrågevarianser och är mer beräknande (Mattsson,           

2015). Mattsson (2013B) berättar att det är naturligt att välja en statistisk            

beräkningsmetod om en viss servicenivå är det företaget strävar efter. Vilka           

förutsättningar som finns för de olika beräkningsmetoderna är också viktigt och de olika             

beräkningarna kommer få olika resultat beroende på hur ett företags varulager ser ut             

(Mattsson, 2011A). 

 

Det finns få jämförande studier mellan olika säkerhetslagerberäkningar (Mattsson,         

2011A). Författarna av den här uppsatsen har studerat tidigare forskning och upptäckt att             

det finns få jämförelser mellan olika beräkningsmetoder som är testade i verkliga            

fallföretag. De studier som idag finns är oftast jämförda på endast två metoder eller utan               

empirisk data. Det är därför intressant att undersöka vilka metoder som bör användas vid              

beräkning av säkerhetslager baserat på Växjö Transportkylas uppsatta mål.  
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1.2.3. Hur påverkar produktegenskaper, framförallt med avseende 
på produktkostnader och ledtider, valet av lämplig 
beräkningsmetod för dimensionering av säkerhetslager? 
 
Uppsatsens författare har i litteraturen funnit att produktegenskaper kan påverka olika           

faktorer. Exempelvis påverkar ledtider, värdet på varorna och hur hög servicenivå som            

efterfrågas vilken beräkningsmetod för dimensionering av säkerhetslager som kommer         

att passa (Mattsson, 2011A). Dessutom kan variationer i efterfrågan påverkas av           

produkters egenskaper (Sabri, 2010).  

  

Växjö transportkyla har både transportkylaggregat och reservdelar på lager.         

Reservdelarna har ett lägre värde per styck än transportkylaggregaten men det finns fler             

av dem på lager. Det innebär att transportkylaggregat och reservdelar sammanlagt binder            

ungefär lika mycket kapital i lager trots den stora skillnaden i värdet per produkt              

(Inköpare, 2018.02.16). Idag finns inget system för hur stort säkerhetslagret av respektive            

produkt ska vara och funderingar finns om de två produktkategorierna ska behandlas lika             

trots sina olikheter (Inköpare, 2018.01.12). Författarna har studerat tidigare litteratur utan           

att hitta studier som har analyserat hur olika säkerhetslagerberäkningar passar för olika            

produkter baserat på produkternas egenskaper.  

  

Växjö Transportkyla har stor variation i kostnader och ledtider för sina produkter            

(Inköpare, 2018.01.12). Det finns sannolikt även andra företag med liknande variationer i            

produktegenskaper. Hur de påverkar säkerhetslagret är något som inte är undersökt i            

tidigare studier. 
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1.3 Frågeställningar 

1. Vilka är Växjö Transportkylas mål med dimensioneringen av sitt säkerhetslager?  

2. Hur dimensioneras Växjö Transportkylas säkerhetslager baserat på olika 

beräkningsmetoder och hur påverkar företagets mål för dimensionering av 

säkerhetslager val av beräkningsmetod?  

3. Hur påverkar produktegenskaper, framförallt med avseende på produktkostnader 

och ledtider, valet av lämplig metod för dimensionering av säkerhetslager? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att underlätta hanteringen av beräkningen av säkerhetslager för Växjö            

Transportkyla, för att de ska kunna uppnå målen de har med säkerhetslager. Syftet är              

även att kunna underlätta säkerhetslagerberäkningen för andra företag med liknande          

produktegenskaper, störst fokus läggs på egenskaperna produktkostnader och ledtider.  

 

Det som den här uppsatsen leder fram till kommer användas av Växjö Transportkyla i              

deras verksamhet. Ett Excel-verktyg tas fram för att Växjö Transportkyla på ett enkelt             

sätt ska manövrera och kontrollera sitt säkerhetslager. 
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1.5 Dispositionsmodell 

 
Modell 1.4. Uppsatsens dispositionsmodell  
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2. Metod 

I den här uppsatsen gås metoderna och tillvägagångssätten som används igenom           

grundligt så att det är enkelt för läsare att förstå uppsatsen och kunna använda sig av de                 

slutsatser som uppsatsen mynnar ut i. I detta kapitel presenteras och förklaras            

tillvägagångssätten och metoderna för denna uppsats.  

2.1 Forskningsstrategi  

Forskning med kvantitativ strategi innebär att analytiska och statistiska         

bearbetningsmetoder används (Patel & Davidson, 2011). En förenklad förklaring är att           

kvantitativ forskning är kvantifierbar. Det är däremot inte kvalitativ forskning (Bryman           

& Bell, 2017), vilket ofta producerar analyser utifrån textmaterial. Tolkande analyser och            

kvalitativa intervjuer är vanligt vid kvalitativ forskning (Patel & Davidson, 2011).           

Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är också att kvantitativ forskning är            

strukturerad, har en makroinriktning och ger data som är entydiga och reliabla. Kvalitativ             

forskning däremot är ostrukturerad, har en mikroinriktning och leder till data som är rika              

och fylliga (Bryman & Bell, 2017).  

 

Merparten av forskningen idag är varken helt kvantitativ eller kvalitativ, utan den är             

oftast en blandning av båda. Många gånger är det frågeställningen som avgör om             

forskningen huvudsakligen är kvantitativ eller kvalitativ. Kräver frågeställningen att         

något tolkas och att en förståelse för det skapas är metoderna inom kvalitativ forskning              

bäst lämpade. Vid frågor som försöker finna relationer och skillnader och svara på             

“Var?” och “Hur?” är kvantitativa metoder att föredra  (Patel & Davidson, 2011).  

 

Den här uppsatsens forskningsstrategi är övervägande kvantitativ men även kvalitativ.          

Fokus har lagts på att samla in och beräkna kvantifierbara data. Behandlingen av datan              

har varit strukturerad och inga tolkande analyser har gjorts. Till uppsatsen har även mer              

rika och fylliga data samlats in för att ge en större förståelse för företaget. Det har                

bidragit till kvalitativa inslag. Frågeställning 1, ”Vilka är Växjö Transportkylas mål med            

  
15 



 

dimensioneringen av sitt säkerhetslager?”, är en kvalitativ frågeställning där         

semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer ligger till stor grund för analysen.          

Frågeställning 2, berörande olika beräkningsmetoder och deras påverkan på Växjö          

Transportkyla är till stor del kvantitativ i och med de olika beräkningarna som utförs.              

Dessutom spelar kvalitativa intervjuer en mindre roll för denna frågeställning.          

Frågeställning 3, som undersöker vilka beräkningsmetoder som är lämpliga för vilka           

produktegenskaper, är kvantitativ då den empiriska datan som används är kvantitativ.           

Dessutom går frågeställningen ut på att hitta skillnader och relationer, vilket           

kännetecknar kvantitativa forskning.  

2.2 Forskningssätt 

Vid forskning relateras verklighet och teori till varandra. Med verkligheten menas den            

empiri som studeras. Ett sätt att relatera är deduktion, vilket är att följa bevisandets väg               

(Patel & Davidson, 2011). Inom samhällsvetenskapen är deduktiv teori vanligast för att            

beskriva verklighetens och teorins relation (Bryman & Bell, 2017). Då utgås det från             

teorin för att härleda hypoteser som sedan prövas med hjälp av den empiri som har               

samlats in i fallet. Teorin är utgångspunkten för val av information att samla in. Den               

bestämmer även hur informationen ska tolkas och hur de resultat som fås ska kopplas till               

den teori som redan finns. En negativ aspekt med att jobba deduktivt är att forskningen               

kan riktas av den teori som har valts vilket kan leda till att nya upptäckter inte görs.                 

Däremot är det en positiv aspekt att arbetet till stort sett blir objektivt i och med att                 

befintlig teori är utgångspunkten (Patel & Davidson, 2011).  

 

Ett deduktivt forskningssätt valdes till den här uppsatsen då den var tänkt att utgå ifrån               

redan befintlig teori för att samla in och hantera empirisk data. Författarna har under              

arbetets gång varit medvetna om den risk som finns angående att bli påverkad av teorin               

och har därför försökt hitta teori med olika synvinklar. Enligt Bryman och Bell (2017) är               

kvantitativ forskning huvudsakligen deduktiv. Då denna uppsats huvudsakligen är         

kvantitativ passar valet av deduktivt forskningssätt  
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2.3 Forskningsdesign 

I den här uppsatsen har en fallstudie utförts. Fallstudie är en vanlig forskningsdesign             

inom företagsekonomisk forskning. Vid en fallstudie studeras en situation eller miljö           

intensivt. Målet med en fallstudie är för en forskare att det fall forskaren har valt ska                

belysas djupgående. Vid en fallstudie är viljan vanligen att belysa de drag som är unika               

hos fallet (Bryman & Bell, 2017). Vanligtvis grundar sig fallstudier i antingen en enda              

organisation, en enda plats, en speciell person eller en specifik händelse (Bryman & Bell,              

2013). Ofta förknippas fallstudier med forskning som är kvalitativ. Det behöver dock inte             

stämma utan även vid kvantitativ forskning kan fallstudie väljas som forskningsdesign           

(Bryman & Bell, 2017).  

 

Den här uppsatsen grundar sig i en enda organisation då säkerhetslager för Växjö             

transportkyla djupgående har studerats. Intresset ligger i frågeställning 1 och 2 inte i att              

jämföra olika företag utan i att ta fram Växjö Transportkylas åsikter och att testa och               

jämföra olika beräkningsmetoder för dem. Alltså har det valda fallföretaget belysts           

djupgående. Först i frågeställning 3 har generaliseringar gjorts. En mix av dyra produkter             

med långa ledtider och billiga produkter med korta ledtider är utmärkande drag för             

företaget och det här lyfts fram i uppsatsen. Företag vars produkter har liknande             

egenskaper som de för Växjö Transportkyla ska kunna använda sig av slutsatserna från             

frågeställning 3. Det säkerställs genom att göra en grundlig förklaring till hanteringen av             

data och en detaljerad analys och förklaring av produktegenskaperna.  

 

2.4 Forskningskvalitet 

Både inom fallstudier och kvantitativ forskning är kvalitetsmåttet reliabilitet ett          

kriterium. Reliabilitet handlar om att mätningar ska vara följdriktiga och pålitliga           

(Bryman & Bell, 2017). En forskare ska kunna göra samma fallstudie som en annan              

forskare tidigare har gjort utifrån samma tillvägagångssätt och få samma resultat. För att             

det ska vara möjligt är det viktigt att vid den första fallstudien noga dokumentera              
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tillvägagångssättet (Yin, 2007). Att få samma resultat är inte möjligt om slumpmässiga            

eller temporära betingelser påverkar undersökningen. Att ha reliabilitet krävs för att få            

validitet (Bryman & Bell, 2017). 

 

Även validitet är ett viktigt kvalitetsmått inom kvantitativ forskning. Det handlar om            

huruvida det som är valt för att mäta något verkligen mäter just detta. Dessutom ska det                

bedömas om en undersöknings resultat hänger ihop. Extern validitet handlar om           

generaliserbarhet, om det går att generalisera det resultat som kommer fram i en             

undersökning även vid andra kontext än vad som undersökts. Intern validitet handlar om             

kausalitet och om huruvida ett förhållande mellan variabler faktiskt uppstår på grund av             

den orsak som en slutsats beskriver eller om det finns andra anledningar (Bryman &              

Bell, 2017). Enligt Yin (2007) är mönsterjämförelser ett bra tillvägagångssätt för att den             

interna validiteten ska bli hög.  

 

I den här uppsatsen redovisas tydligt de olika steg som har tagits. Dessutom har de olika                

beräkningarna granskats noga för att se till att de stämmer och att instruktionerna för de               

är tydliga. Skulle data från samma period användas för att göra samma fallstudie igen              

som i den här uppsatsen, bör inte slumpen påverka. Det finns däremot en risk för misstag                

vid omräkning av de data som har samlats in, författarna har dock lagt stort fokus på att                 

undvika det. Risken finns även att svaren från intervjuerna kan påverkas av tillfälliga             

betingelser. För att säkerställa att författarna har förstått respondenterna korrekt har de            

efter intervjuer fått läsa sina svar och godkänna att det stämmer. För att få validitet har                

uppsatsens författare varit noga med vilka metoder och modeller som har använts. De har              

före användning utvärderats och diskuterats med handledare. Intern validitet har främst           

varit en utmaning i frågeställning 3. Där har samband undersökts från olika perspektiv för              

att få intern validitet. Dessutom har mönsterjämförelser används för att få en hög intern              

validitet.  
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2.5 Urval 

Urvalskapitlet har delats upp i två delar, Respondenter och Beräkningsmetoder. Det här            

har gjorts eftersom dessa två urval har skett på olika sätt. Först presenteras vilka              

respondenter som valts till empirin och sedan vilka beräkningsmetoder för          

säkerhetslager som valts.  

2.5.1 Respondenter 
Inför intervjuer eller surveys måste först ett val göras om vilka som ska delta. Det finns                

olika sätt att göra ett sådant urval på och ett alternativ är snöbollsurval. Det går ut på att                  

först ta kontakt med ett fåtal människor, vilka sedan leder till andra tänkbara             

respondenter (Bryman, 2011). Till den här uppsatsen kontaktades först VD:n på Växjö            

Transportkyla. Genom honom fick författarna sedan kontakt med de övriga          

respondenterna. De var Inköpare och Eftermarknadsansvarig och de båda har yrkesroller           

som är relevanta för arbetet och kan bidra med bra information. Växjö Transportkyla             

valdes som fallföretag då de hade ett fall som författarna ansåg vara intressant och som               

passade för författarnas utbildning.  

2.5.2 Beräkningsmetoder 

I den här uppsatsen har endast normalfördelning och poissonfördelning valts till           

säkerhetslagerberäkningarna. Det finns fler fördelningar som skulle kunna användas men          

på grund av tidsbrist har författarna valt att begränsa sig till endast de här två               

fördelningarna. Dessa fördelningar är också ofta diskuterade i forskning och litteratur           

vilket uppfattats som positivt av författarna då uppsatsens fokus inte är att undersöka             

olika fördelningar på djupet. Efterfrågan på produkterna testas för att se vilken fördelning             

som är närmast sanningen. Efter det väljs en beräkningsmetod för säkerhetslager.  
 

Vid val av beräkningsmetoder för dimensionering av säkerhetslager har olika faktorer           

vägts in. Frågeställning 1 ger svar på vad Växjö Transportkyla vill uppnå med             

dimensioneringen av säkerhetslagret. Resultatet har legat till grund för val av           

beräkningsmetoder. Dessutom har beräkningsmetoder valts som författarna anser har en          
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lämplig svårighetsgrad för företaget att kunna hantera och för författarna själva att kunna             

arbeta med. Till vissa beräkningsmetoder har data krävts som författarna inte har kunnat             

få tillgång till från företaget. De beräkningsmetoderna har därmed inte valts. Att dessa             

beräkningsmetoder inte är med i den här uppsatsen kan påverka uppsatsens resultat och             

slutsatser, framförallt för frågeställning 3 då det möjligtvis hade varit applicerbart inom            

andra företag.  

  

Många forskare i lagerstyrning beräknar och diskuterar användning av brist och           

bristkostnader för att bestämma det optimala säkerhetslagret. Växjö Transportkyla har          

inte kunnat ge författarna data om bristtillfällen och bristkostnader och av den            

anledningen har inte dessa metoder använts i den här uppsatsen. 

2.6 Metod för datainsamling 

I den här uppsatsen har både primär- och sekundärdata använts för att besvara             

frågeställningarna. Primärdatan har baserats på intervjuer på Växjö transportkyla och          

består av data inhämtad från Växjö Transportkylas interna lagerhanteringsprogram,         

Navision. Sekundärdatan är information från litteratur och akademiska artiklar.  

2.6.1 Primärdata 

Primärdata innehåller två kapitel, Intervjuer och Rådata.  Först presenteras hur 

intervjuer med Växjö transportkyla har gått till och sedan presenteras hur data insamlats 

och bearbetats av uppsatsens författare. 

 

2.6.1.1 Intervjuer 

Det finns olika tillvägagångssätt när det gäller intervjuer: strukturerade,         

semi-strukturerade och ostrukturerade. Dessa intervjuformer är bra av olika anledningar.          

Strukturerade intervjuer är bättre när kvantitativ forskningsstrategi används och         

ostrukturerade och semistrukturerade är bättre vid kvalitativ forskningsstrategi. Vid         

ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer ges det mer möjlighet för respondenten          

att svara med sin egen uppfattning av situationen och ge sin egen åsikt. Kvalitativa              
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intervjuer är med andra ord mindre strukturerade än vad kvantitativa intervjuer är            

(Bryman & Bell, 2015).  

 

Strukturerade intervjuer innebär att frågorna och svaren är standardiserade och därför           

väldigt enkla att registrera och kategorisera. Ett exempel är surveyundersökningar vilket           

gör det möjligt att samla in svar från många personer på kort tid. Ofta finns det inte                 

särskilt många svarsalternativ för respondenten att välja mellan. Vid ostrukturerade          

intervjuer använder sig intervjuaren av anteckningar för att leda in samtalet på rätt spår              

och tema. Anteckningarna är ofta lösa och ospecifika. Detta ger respondenten möjlighet            

att svara mer fritt och det påminner mer om ett vanligt samtal än en intervju.               

Semi-strukturerade intervjuer är mer specificerade än de ostrukturerade och intervjuaren          

använder sig då av en intervjuguide som förberetts innan. Frågorna är öppna och ger              

respondenten stor möjlighet att svara fritt på frågorna och frågorna behöver inte komma i              

en viss ordning (Bryman & Bell, 2017). 

 

Trots att den här uppsatsen framförallt är kvantitativ används inte strukturerade           

intervjuer. Anledningen är att författarna önskar få en djupare inblick hos respondenterna            

och kunna ställa följdfrågor. Därför används semi-strukturerade intervjuer, vilka         

möjliggör för det. Dessutom ville författarna ställa specifika frågor, vilket inte           

överensstämmer med ostrukturerade intervjuer men med semi-strukturerade intervjuer.  

 

Primärdata har samlats in genom intervjuer med anställda på Växjö transportkyla.           

Intervjuerna har varit semi-strukturerade där frågor i förväg har förberetts av författarna            

och som sedan ställts vid intervjuerna. Frågorna finns bifogade i Appendix 1            

Intervjuguide . Frågorna har sedan fått uppföljningsfrågor som inte varit förberedda innan           

intervjun. Respondenterna har fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och uppfattningar           

om händelser och situationer och författarna har undvikit att ställa ledande frågor. En             

gruppintervju hölls med de tre respondenterna där uppsatsen diskuterades för att           

respondenterna skulle få en möjlighet att prata ihop sig. Två veckor senare hölls enskilda              

intervjuer.  
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I den här uppsatsen refereras respondenterna till sina arbetstitlar och inte till sina namn.              

Anledningen till det är att författarna anser att det ger mer förståelse till läsaren. Tabellen               

nedanför, 2.1, visar intervjutillfällena med de olika respondenterna och vilken form av            

intervju det var.  

  

Titel Intervjuform Datum 

Eftermarknadsansvarig Semi-strukturerad gruppintervju, 
Semi-strukturerad intervju 

2018.02.16 
2018.03.05 

Inköpare Semi-strukturerad gruppintervju, 
Semi-strukturerad intervju, 
Semi-strukturerad intervju 

2018.01.12 
2018.02.16 
2018.03.05 

VD Semi-strukturerad gruppintervju, 
Semi-strukturerad telefonintervju 

2018.02.16 
2018.03.06 

Tabell 2.1. Respondenttabell  

2.6.1.2 Rådata 

Data från Växjö Transportkylas lagerhanteringsprogram Navision har tagits emot. Då det           

är historiska data har det inte funnits möjlighet för författarna att själva samla in den här                

datan. Genom att författarna inte själva har samlat in datan finns det en mindre möjlighet               

att kontrollera så att datan stämmer. Dessutom har författarna har fått lägga mer tid på att                

lära känna datan.  

 

Författarna har i den här uppsatsen använt sig av Excel för att bearbeta stor mängd data.                

Vid mottagandet av originalfilerna från Växjö Transportkyla var det stor mängd data med             

alla företagets artiklar och transaktioner från juni 2016 fram till februari 2018.            

Författarna valde att använda sig av mesta möjliga data för att få en så rättvisande bild                

som möjligt då många artiklar på Växjö Transportkyla är trögrörliga och inte efterfrågas             

på ett år. Många av artiklarna i den mottagna datan är gamla och ska därför inte tas med i                   

den här uppsatsens beräkningar. Vid mottagandet fanns det ca 58 000 artikelnummer och             

författarna har arbetat vidare med ca 1 100 stycken. Artiklar som rensats bort och varför               

beskrivs mer utförligt i Appendix 2 Excelförklaring.  
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Excel har valts att användas som verktyg för den här uppsatsens beräkningar för att              

författarna känner sig bekväma med att använda Excel och det gör även Inköpare på              

Växjö Transportkyla. Detta är även ett verktyg som kan hantera stor mängd data på ett               

effektivt sätt.  

 

2.6.2 Sekundärdata 

Befintlig litteratur och forskning är centralt vid ett forskningsprojekt. Det är viktigt att ta              

reda på vilken typ av forskning som finns sedan tidigare och studera vilka misstag              

tidigare forskare har gjort. Det kan även ge idéer om hur forskaren själv kan angripa sitt                

problem och få hjälp med att tolka sitt resultat. Det är idag relativt enkelt att få tag i                  

tidskrifter och artiklar som passar på det aktuella ämnet med hjälp av internetbaserade             

sökmotorer (Bryman & Bell, 2013).  

 

För att hitta de använda artiklarna har sökverktyget Onesearch använts. Vid sökning har             

olika sökord med koppling till lagerstyrning använts för att leda in författarna på rätt              

artiklar. Avgränsningar i sökandet har gjorts genom att bara välja artiklar skrivna på             

engelska, vilket är mer akademiskt korrekt när det gäller denna typ av publikationer.             

Dessutom har författarna studerat andra arbeten inom ämnet för att hitta användbara            

källor. De flesta litterära källor som använts i den här forskningen finns att hitta på               

universitetsbiblioteket i Växjö eller har varit obligatorisk kurslitteratur på         

Civilekonomprogrammet under de fyra senaste åren.  

 

Det förekommer källor som inte finns på universitetsbiblioteket i Växjö eller på            

Onesearch. Hemsidan lagerstyrningsakademin.se har använts för att hitta        

forskningsrapporter och en handbok om materialstyrning.  

 

Följande sökord har använts vid letande av vetenskapliga artiklar, orden har kombinerats            

på olika sätt för att få olika sökresultat. 

 

 

  
23 



 

Frågeställning 1 Frågeställning 2 Frågeställning 3 

Safety Stock Service level  ABC 

Buffer Stock Poisson Distribution Characteristics 

Inventory Normal Distribution Lead-Time 

Inventory Level Safety Stock Inventory Classification 

Goals Calculation Classification 

 Capital tied-up  

 Undershoot  

 Optimization  

 Lead-Time  

Tabell 2.2. Sökord 

 

2.6.3 Källkritik  

I den här uppsatsen har författarna använt sig av sekundärdata när de analyserat den              

kvantitativa datan. Det är inte optimalt att arbeta med sekundärdata då författarna inte             

kan säkerställa att datan är korrekt eftersom de inte varit med i processen när den samlats                

in. Dock är datan inte insamlad av andra fysiska personer utan hämtade från ett              

datasystem och kan därför anses trovärdig. Växjö transportkyla upplever att deras           

affärssystem Navision inte alltid visar sig vara korrekt (Inköpare, 2018.01.12). Det kan            

därför vara till viss del felaktiga data som har analyserats utan att författarna vetat det. Då                

författarna vid kontakt med Växjö Transportkyla har blivit ombedda att beräkna           

säkerhetslager och därmed bett om hjälp går det att anta att företaget är ärliga i sina svar                 

vid intervjuer för att få bästa möjliga resultat.  

 

I den här forskningen har både internetbaserade artiklar och fysisk litteratur använts. Alla             

källor har granskats kritiskt för att hålla den här uppsatsen på en hög nivå. Alla               

vetenskapliga artiklar som använts i uppsatsen är förgranskade, så kallat peer-reviewed,           

av insatta personer och de anses därför vara trovärdiga källor. Litterära källor som             
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använts är av välkända författare som är kunniga inom sitt ämnesområde. Då många av              

metoderna som används i uppsatsen har funnits länge, har gamla källor använts för att              

beskriva dem då uppsatsens författare har ansett det vara mest lämpligt. Däremot har det              

vid text som beskriver nuläget legat fokus på att använda nya källor. Många olika typer               

av källor används för att ge uppsatsen en bredd och hög trovärdighet. 

 

Forskningsartiklar som inte är förgranskade förekommer som källor i den här uppsatsen.            

Författaren som har skrivit artiklarna är en universitetsprofessor med stor erfarenhet i            

ämnena som han skriver om. Författaren är även erkänd inom lagerstyrningsteori och har             

även skrivit flera böcker inom ämnet. Författarna anser därför att de här            

forskningsartiklarna är trovärdiga.  

 

2.7 Analysmetod 
I uppsatsen analyseras uppsatsens tre olika frågeställningar var och en för sig. Detta             

görs genom att använda relevant teori för vardera fråga samt insamlad data och             

information från Växjö Transportkyla. Frågorna analyseras på ett sätt som passar för en             

fallstudie.  

2.7.1 Fallstudiens analys 

Analys av fallstudiedata är svår då teknikerna för att genomföra detta är ospecificerade             

och inte speciellt konkreta. Analysen av en fallstudie är den svåraste och minst             

utvecklade delen när en fallstudie ska genomföras. Att skapa tabeller och figurer kan vara              

till hjälp vid analys av en fallstudie och även att undersöka komplexiteten och             

förhållanden av olika faktorer kan hjälpa till att skapa förståelse. Exempelvis genom att             

beräkna medelvärden och variansmått (Yin, 2007). 

 

Mönsterjämförelse är en analysmetod som bygger på att ett empiriskt mönster jämförs            

med ett eller flera förväntade mönster. Stämmer det empiriska materialet överens med det             

förväntade stärks därmed den interna validiteten på arbetet (Yin, 2007). I den här             

uppsatsen jämförs tidigare forskning med resultatet från bearbetad empiri för att se om             
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det finns några likheter. Mönsterjämförelse är alltså en genomgående använd          

analysmetod för den här uppsatsen.  

 

Bland annat beräkningar av medelvärden på olika variabler och även beräkningar av            

variansmått på många av variablerna har varit nödvändiga för att kunna utföra de             

säkerhetslagersberäkningar som har krävts för att svara på frågeställningarna. En stor del            

av den information som kommit in, både kvalitativ och kvantitativ, har samlats i tabeller              

och diagram för att göra det mer förståeligt och ge en snabb överblick över den befintliga                

informationen. Författarna anser att det är enklare för en betraktare att förstå information             

när den är organiserad i tabeller och diagram och som nämnt ovan är det även en                

användbar analysmetod för fallstudier.  

 

2.7.2 Vilka är Växjö Transportkylas mål med dimensioneringen av         
sitt säkerhetslager?  
 
För att svara på frågeställning 1 har intervjuer från anställda använts för att samla in               

kvalitativ data. Relevant teori om lagerstyrningsmål och vilka konsekvenser lagerstyrning          

kan få för företag har tagits hänsyn till och detta har sedan ställts i relation till svaren från                  

intervjuer. Genom att använda både relevant teori och svar från kvalitativa intervjuer har             

frågeställning 1 kunna besvarats. 

2.7.3 Hur dimensioneras Växjö Transportkylas säkerhetslager      
baserat på olika beräkningsmetoder och hur påverkar företagets        
mål för dimensionering av säkerhetslager val av beräkningsmetod?  
 
För att svara på frågeställning 2, har metoder för beräkning av säkerhetslager tagits fram              

genom att läsa teori och tidigare forskning. Beräkningsmetoder av olika karaktär har            

använts, både beräkningsmetoder med mer statistiska inslag och beräkningsmetoder som          

är mindre matematiskt avancerade. Detta för att få en bredd och större förståelse i vilka               

skillnader olika typer av beräkningsmetoder får för Växjö Transportkyla. De olika           

beräkningsmetoderna har jämförts med de mål Växjö Transportkyla har med att           
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dimensionera och optimera sitt säkerhetslager. Dessa mål är tagna från slutsatsen i            

frågeställning 1.1.3.  

 

Vid en kvantitativ analys är det viktigt att bestämma hur bortfall av data ska hanteras. För                

att analysen ska bli korrekt kan bortfall i data markeras med nollor (Bryman & Bell,               

2013). Efter insamling ställdes rådatan upp i ett excel-dokument. All data som har             

analyserats är primärdata taget från Växjö Transportkylas affärssystem Navision. Detta          

beror på att det hade varit tidskrävande och svårt för författarna att själva samla in datan.  

 

All data har hanterats varsamt för att inte skapa några felaktigheter. Vid bearbetandet av              

data har båda författarna varit närvarande och insatta för att skapa så lite felmarginaler              

som möjligt. Excel har valt att användas då det är många beräkningar som har gjorts och                

då är Excel ett tacksamt program att använda. Det är även ett program som många förstår                

och eftersom detta ska vara ett hjälpmedel för Växjö transportkyla är det viktigt att de               

förstår och kan hantera verktyget. Vid skapande av verktyget har fokus lagts på att göra               

det enkelt och lättförståeligt.  

 

Från början fick författarna stora mängder av rådata. Icke-relevanta artiklar och data            

rensades ut och kvar blev ca 1 100 artiklar som författarna har analyserat och beräknat.               

Författarna har valt att arbeta med alla dessa artiklar och inte välja ut ett visst antal att                 

arbeta med. Det har varit möjligt då Excel har använts eftersom det där går att kopiera                

samma formel till alla artiklar. Även pivottabeller har använts för att underlätta analysen.             

Det innebär att det inte krävs speciellt mycket extraarbete från författarna att arbete med              

alla artiklar istället för ett urval. Detta ger ett bättre resultat än om ett urval av artiklar                 

hade gjorts då det då finns större utrymme för fel. För att i Excel försäkra sig om att                  

datan har hanterats korrekt och för att upptäcka eventuella fel har stickprov gjorts. Vid              

stickproven har formlerna granskats och en bedömning om rimlighet i resultatet har            

gjorts. Djupare förklaring av tillvägagångssättet i Excel finns att läsa om i Appendix 2              

Excelförklaring .  
 

För att underlätta förståelsen för läsaren har tabeller, diagram och modeller skapats från             

Exceldokumentet. Det här är ett enkelt och visuellt sätt att presentera stor mängd data              
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tydligt. Genom att använda dessa tabeller, diagram och modeller har inte Excel-arket            

behövts presenteras för läsaren.  

2.7.4 Hur påverkar produktegenskaper, framförallt med avseende       
på produktkostnader och ledtider, valet av lämplig       
beräkningsmetod för dimensionering av säkerhetslager? 
 
För den sista frågeställningen har analys tagits med från frågeställning 2 med syftet att              

kunna ge svar ur ett mer samhälleligt perspektiv. Teori som använts till frågeställning 2              

kommer delvis även behandlas i frågeställning 3 då teorin är relevant till båda             

frågeställningarna. Ingen ny empiri presenteras till frågeställning 3, utan endast tidigare           

bearbetad sekundärdata kommer att analyseras för den här frågan. Tanken är att svaret på              

frågeställning 3 ska kunna appliceras även på andra företag vars produkter har samma             

egenskaper. Författarna har undersökt hur de olika produktegenskaperna påverkar         

resultaten av de olika metoderna. Det har även granskats hur de olika            

produktegenskaperna påverkar vilken beräkningsmetod som är mest lämplig. Fokus har          

legat på att undersöka hur ledtider och produktkostnader påverkar val av lämplig metod.  

 

Författarna har tagit hjälp av Excel för att kategorisera produkterna i nio olika grupper.              

Grupperna innehöll produkter med liknande egenskaper och genom att studera          

kategoriseringen i samband med beräkningsmetoderna har vissa slutsatser kunnat dras          

om vilka beräkningsmetoder som passar bäst vid specifika produktdrag. Även diagram           

baserade endast på beräkningsmetoderna och produktegenskaper har gjorts.  
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2.7.5 Analysmodell 

 
Modell 2.3. Ursprunglig analysmodell 
 

Analysmodellen 2.3 Ursprunglig analysmodell visar på hur uppsatsens olika kapitel hänger           

samman och vilka delar som återkommer längre fram i uppsatsen. Uppsatsen delas upp i              

tre frågeställningar som alla har en egen slutsats. Sist i uppsatsen finns en summerande              

slutsats för hela uppsatsen där aspekter från alla tre frågeställningar spelar in. Vartefter             

uppsatsen byggs på tillkommer fakta i analysmodellen. Detta görs för att läsare ska få en               

snabb överblick av de viktigaste aspekterna som tillvaratas från vardera kapitel.  
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2.8 Individuellt deltagande 

Uppsatsens två författare har båda varit delaktiga i alla uppsatsens delmoment. En            

diskussion har hela tiden funnits om vilka delar som ska finnas med och deras innehåll.               

Vid insamling av teori var både författarna delaktiga. Författarna har skrivit olika            

teorikapitel, vilka sedan har lästs och godkänts alternativt korrigerats av den andra            

författaren.  

 

Vid intervjutillfällen har båda närvarat för att kunna få bådas förståelse av respondentens             

svar och då den ena författaren kan uppfatta saker som inte den andra gör. Förberedelser               

för intervjuer har också gjorts tillsammans, vilket har tjänat till fler och djupare frågor.  

Vid analys har diskussion hållits innan analysen har skrivits. Båda författarna var även             

delaktiga i att skriva analysen. Arbetet i Excel har hela tiden gjorts ihop för att               

tillsammans komma på bra tillvägagångssätt och för att säkerställa att datan hanteras rätt             

och inga misstag görs.  

 

Båda författarna har varit delaktiga vid skrivande av alla huvudopponeringar. Även           

mini-opponeringar har gjorts och då har författarna jobbat enskilt.  

2.9 Etiska överväganden 

Etik är viktigt när forskning bedrivs och det finns många olika oetiska handlingar som              

kan förekomma under olika delar av forskningen. Det är viktigt att tänka på att              

medverkande i en undersökning inte tar skada på något sätt, det kan bland annat handla               

om fysisk skada, stress, skada för karriär eller för framtida möjligheter till anställning.             

Det är även viktigt att ge mesta möjliga information till deltagarna så att de utifrån den                

informationen kan välja om de vill delta i forskningen eller ej. Finns det möjlighet för               

deltagare att vara anonyma i sina svar finns det etiska fördelar med det och går inte detta                 

att genomföra fullt ut är det viktigt att respondenterna känner att de kan undvika att svara                

på vissa frågor som kan vara känsliga. Det är viktigt att vara ärlig med vad forskningen                
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handlar om och att deltagarna är fullt medvetna om vad uppsatsen antas mynna ut i               

(Bryman & Bell, 2015). 

  

I den här uppsatsen har respondenter på intervjuer och möten varit väl medvetna om              

syftet med uppsatsen och vad den förväntas leda till. De har blivit informerade om vad               

deras roll i det här arbetet är och vad syftet med intervjun är och förväntas leda till. Alla                  

deltagarna har själva valt att delta och inga svar har medvetet varit framtvingande på              

något sätt. Forskningen har bedrivits på ett etiskt korrekt vis så långt författarna har haft               

kunskap till och det har diskuterats hur tillvägagångssättet ska vara för att det ska vara               

mest etiskt korrekt. Inga respondenter har kommit till skada av sitt deltagande. 

  

Deltagarna har fått sina jobbtitlar i uppsatsen för att läsaren enkelt ska förstå             

respondentens roll och trovärdighet i dess svar. Respondenterna har godkänt att deras            

jobbtitlar används och själva fått föreslå sin jobbtitel. I och med detta är respondenterna              

enkla att hitta då Växjö transportkyla är ett litet företag och det enkelt går att ta reda på                  

vem som har vilken roll på företaget. Författarna har trots detta valt att skriva med               

jobbtitlarna och företagets namn i arbetet då det ger större förståelse för uppsatsens             

helhet.  

2.10 Metodsammanfattning  

Forskningsstrategi Kvantitativ med kvalitativa inslag 

Forskningssätt Deduktiv 

Forskningsdesign Fallstudie 

Forskningskvalitet Reliabilitet och validitet 

Urval Snöbollsurval, lämplig svårighetsgrad på beräkningar 

Metod för datainsamling Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer, Rådata från      
Navision, Onesearch, Lagerstyrningsakademin.se 

Analysmetod Mönsterjämförelser, Excel, tabeller, modeller, diagram 

Individuellt deltagande Lika delaktighet i alla moment 

Etiska överväganden Välinformerade respondenter, frivilligt deltagande 
Tabell 2.4. Metodsammanfattning 

  
31 



 

 

3.Vilka är Växjö Transportkylas mål med 
dimensioneringen av sitt säkerhetslager?  
 
I uppsatsens tredje kapitel tas den första frågeställningen upp. Teorier om varför ett             

säkerhetslager är viktigt för företag och vilka mål det kan finnas med säkerhetslager tas              

upp. Empiri från intervjuer på Växjö Transportkyla analyseras tillsammans med teorin           

för att svara på frågeställning 1. Teori och empirikapitlena avslutas med lärdomar för att ta               

med sig de nyckelaspekterna vidare till analysen. Dispositionen för frågeställning 1 ser ut             

som i modellen nedan, 3.1.  

 

 

Modell 3.1. Dispositionsmodell frågeställning 1  

3.1 Teori  
Teori för frågeställning 1 lyfter fram tidigare forskares resultat och erfarenheter med            

dimensionering av säkerhetslager. Det tas upp olika mål som företag kan eftersträva och             

problem som kan uppstå med säkerhetslager.  

3.1.1 Mål med säkerhetslager 

Att synkronisera utbud och efterfrågan med materialflöden är en utmanande uppgift då            

det många gånger uppstår störningar av olika anledningar. För att företag ska kunna             

hantera dessa störningar måste de använda sig av säkerhetsmekanismer, de vanligaste är            

säkerhetslager och säkerhetstid. Säkerhetslager innebär en kvantitativ gardering mot         

störningar, alltså en större kvantitet än förväntat finns tillgängligt. Säkerhetstid innebär           

  
32 



 

istället att inleveranser tidigareläggs, det görs alltså en tidsgardering (Jonsson &           

Mattsson, 2003).  

 
Lagerstyrning används för att uppfylla kunders efterfrågan på produkter och i och med             

det hålla hög servicenivå (Betts, 2015). Det finns olika typer av lager och just              

säkerhetslager hålls för att täcka upp för osäkerheter. Osäkerheterna kan vara gällande            

bland annat efterfrågan och ledtiden (Lumsden, 2012). Enligt Tersine (1994) är variation            

i ledtid och efterfrågan de två mest påtagliga variablerna. I ett optimalt läge skulle              

efterfrågan vara jämn och utan varianser, det stämmer dock inte överens med            

verkligheten. Enligt Mattsson (2013B) kan brister i beräkningar leda till att önskad            

servicenivå inte kommer uppnås. Problem kan även uppstå, enligt Kumar och Evert            

(2015), om den insamlade datan inte är korrekt.  

 

Hög servicenivå och låg kapitalbindning är vanliga mål inom lagerstyrning för företag            

(Jonsson & Mattsson, 2013). Det är enligt Yamazaki, Shida och Kanazawa (2016) viktigt             

att företag definierar sina mål med säkerhetslager för att optimala lagernivåer ska kunna             

uppnås. Inventarier är dock ett av de områden som binder mest rörelsekapital för företag              

(Sharma & Malhotra, 2015) och att hålla ett stort säkerhetslager leder till höga kapital-              

och lagerhållningskostnader (Birhanu, Lanka, Rao, 2014; Yamazaki, Shida, Kanazawa,         

2016).  

 

Att hålla säkerhetslager är en viktig del i att ha nöjda och trogna kunder (Nenni &                

Schiraldi, 2013). Beroende på vilken servicenivå som företaget har satt som mål krävs             

olika stort säkerhetslager. Finns det höga krav på att tillfredsställa sina kunder krävs en              

högre servicenivå och då blir också säkerhetslagret stort. Vid låg servicenivå krävs det             

däremot ett mindre säkerhetslager alternativt inget alls (Lumsden, 2012; Richards &           

Grinsted, 2013). En amerikansk undersökning gjord på 190 företag inom tillverkning,           

distribution och återförsäljning visade det sig att majoriteten ansåg att förbättring av            

servicenivån var det främsta målet för lagerstyrning inom företaget (Schmidt, Hartmann,           

Nyhuius, 2012).  
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En avvägning görs mellan att hålla nere säkerhetslagret, vilket ökar risken för lagerbrist,             

och att hålla den eftersträvade servicenivån. Vid lagerbrist kan det vara nödvändigt att             

beställa en dyr specialleverans för att få fram varorna och hålla servicenivån. Ju färre              

tillfällen ett företag vill få lagerbrist, desto högre blir kostnaderna för att undvika det. De               

kostnaderna kan bero på ett stort säkerhetslager, men även på att dyra specialleveranser             

beställs för att kunna leverera produkterna i tid (Yadollahi, Aghezzaf, Raa, 2017).            

Korponai, Tóth och Illés (2017) påstår att det gäller för företag att bestämma en              

servicenivå och utgå från den vid bestämmande av storlek på säkerhetslager. 

 

Olika typer av produkter kan behöva olika servicenivåer. Det beror på om det är kritiska               

produkter som kunderna efterfrågar frekvent eller om det är produkter som efterfrågas            

mer sällan. Det går därför att dela in produkter efter om de kräver hög servicenivå eller                

om de inte gör det. Det kan därför vara en god idé att faktiskt ha olika servicenivåmål på                  

olika typer av artiklar för att slippa binda kapital i produkter som inte behöver ha en hög                 

servicenivå (Escalona, Ordónez, Marianov, 2015).  

 

3.1.2 Lärdomar från teorin 

● Hög servicenivå strävas efter för att få nöjda kunder 

● Avvägning mellan servicenivå och kapitalbindning 

● Säkerhetslager som skydd mot osäkerheter gällande ledtider och efterfrågan  

 

3.2 Empiri 

I dagsläget har inte Växjö Transportkyla några tydligt uppsatta mål med sitt            

säkerhetslager. Författarna har därför genomfört intervjuer för att bilda sig en           

uppfattning om vad som för Växjö Transportkyla är viktigt med säkerhetslagret.           

Inköpare, Eftermarknadsansvarig och VD på Växjö transportkyla har intervjuats både i           

grupp och individuellt för att ta fram empiriskt material till frågeställning 1.            

Respondenterna har delat med sig av sina åsikter och erfarenheter till författarna för att              
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ge dem förståelse och inblick i ämnet. Empiri som byggts upp till kapitel 3 utgår från                

erfarenheter och kunskaper som författarna tar med sig från teoridelen.  

 

Empirins rubriker baseras på lärdomarna från teorin, avsnitt 3.1.2 Lärdomar från teori.            

Utöver lärdomarna diskuterade även respondenterna i stor utsträckning kontroll vid          

dimensionering av säkerhetslager. Därför har valet gjorts att även skapa en rubrik efter             

det.  

3.2.1 Servicenivå 

Enligt Inköpare (2018.01.12) lägger Växjö Transportkyla vikt vid sin servicenivå. Hon           

förklarar att ett säkerhetslager utgör en buffert för att säkra efterfrågesvängningar utifrån            

den servicenivå som företaget har beslutat om. VD (2018.02.16) berättar att Växjö            

Transportkylas försäljning kan påverkas om artiklar inte finns hemma när de behövs,            

företaget finns till för kunden. Ju mer kunderna kan lita på Växjö Transportkyla desto              

mer säljer företaget. Han berättar vidare att om transportkylaggregaten inte finns i lager             

när de efterfrågas uppstår en ganska omfattande badwill, därför krävs en hög servicenivå.             

Även reservdelarna borde vara omkring 100% i servicenivå (ibid.). I dagsläget upplever            

Inköpare (2018.03.05) att servicenivån mot kund är väldigt hög och att Växjö            

Transportkyla i princip löser alla kundens problem. Även VD (2018.03.06) säger att            

företaget ligger på en hög servicenivå, och berättar vidare att det är något de vill fortsätta                

göra. Han anser vidare att en ökning i servicenivå leder till att fler kunder väljer Växjö                

Transportkyla. Eftermarknadsansvarig (2018.03.05) håller med de andra respondenterna        

genom att berätta att ett av målen med säkerhetslagerberäkningen är att kunna öka             

leveransservicen.  

 

VD (2018.03.06) berättar att Växjö Transportkyla inte har jobbat med att mäta            

servicenivån. Inköpare (2018.03.05) förklarar vidare att Växjö Transportkyla inte har          

någon uttalad servicenivå för olika produktkategorier. Hon anser att företaget borde gå            

igenom vad de vill ha för servicenivå och att det ska vara olika nivåer för olika                

produktkategorier. Eftermarknadsansvarig (2018.03.05) anser att Växjö Transportkyla       

prioriterar reservdelarna från sitt egna märke, Mitsubishi, framför andra märken. Han           
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berättar vidare att reservdelar kan delas in i två kategorier. Det finns reservdelar som              

tillhör själva maskineriet och som är avgörande för funktionen. Dessutom finns det            

reservdelar som egentligen bara påverkar utseendet. Skulle en sådan reservdel gå sönder,            

går det ofta att göra en tillfällig lagning tills Växjö Transportkyla har hunnit få in en                

reservdel (ibid.). VD (2018.03.06) förklarar att de produkter som behövs inte får ta slut,              

och att exempelvis estetiska detaljer är undantag.  

 

3.2.2 Kapitalbindning  

VD (2018.03.06) anser att det är viktigt att optimera kapitalbindningen och att en             

förändring i kapitalbindningen är en central del då det skulle påverka kassaflödet. Han ser              

en optimering som väsentlig för att kunna utvecklas och fortsätta växa. VD tycker att              

Växjö Transportkyla har ett överlager, vilket det borde gå att skära ner på. Enligt honom               

är det viktigast att lagret aldrig tar slut och han tycker att det är intressant att se hur litet                   

lager företaget kan ha vid en servicenivå på 100%. Enligt VD ska Växjö transportkyla              

inte behöva binda mer kapital än de redan gör. Samtidigt berättar han att en del av                

företagets affärsidé är att ha stora lager för att kunna täcka efterfrågan (ibid.).  

 

VD (2018.03.06) berättar att Växjö Transportkyla grovt räknat har åtta miljoner i            

reservdelar och totalt 20 miljoner i varulager. VD berättar att de binder mer kapital på               

transportkylaggregaten men att det rör sig mycket trögare på reservdelarna. Inköpare           

(2018.03.05) berättar att ungefär hälften av lagervärdet är transportkylaggregat och          

hälften är reservdelar. Reservdelarna står för ett stort lagervärde som företaget har            

investerat i och som i dagsläget till viss del ligger länge.  

3.2.3 Skydd mot variationer och osäkerheter 

Inköpare (2018.03.05) anser att Växjö Transportkyla i nuläget inte har den marginal som             

krävs för att kunna hantera de stora efterfrågesvängningar som finns. Därmed tror hon att              

det skulle bli ett större lugn i organisationen om ett högre lagervärde skulle godkännas.              

Hon anser vidare att det i dagsläget ibland får ”släckas bränder”, vilket hon vill undvika               

med uppsatsens säkerhetslagerberäkning. Exempelvis flygs då produkter hem från Japan.          
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Hon anser att om ett företag har en strategi om att det ska hållas en viss servicenivå måste                  

säkerhetslagret säkras utefter det.  

 

Inköpare (2018.03.05) berättar att transportkylaggregaten är volymmässigt väldigt stora,         

vilket gör att de måste ha bättre framförhållning då de inte bör flyga hem dem eftersom                

det kostar mycket. Det gäller även vissa reservdelar. När det gäller smådelar har de en               

större möjlighet att flyga hem dem. Idag kan Växjö Transportkyla ibland plocka delar             

från andra lagerförda produkter om det saknas en viss reservdel på lagret (VD,             

2018.03.06; Eftermarknadsansvarig, 2018.02.16), detta görs för att kunna upprätthålla en          

hundraprocentig servicenivå (VD, 2018.03.06). Konsekvensen av detta blir att         

transportkylaggregaten de tagit delar från då inte går att använda och det blir även svårt               

att beräkna kostnaden för reservdelen som tagits från transportkylaggregatet         

(Eftermarknadsansvarig, 2018.02.16). 

 

3.2.4 Kontroll vid dimensionering av säkerhetslager 

Eftermarknadsansvarig (2018.03.05) berättar om att ett problem med säkerhetslagret idag          

är att teorin inte går ihop med praktiken och att de har problem med att få det att stämma                   

enligt en matematisk modell. Vidare berättar han att ett sådant arbete som den här              

uppsatsen tror han kan leda till att Växjö Transportkyla får bättre kontroll på hur mycket               

kapital som binds. Även VD (2018.03.06) säger att han anser att det viktigaste med en               

förändring i säkerhetslagerberäkningen är att skapa kontroll på lagret. Det spelar mindre            

roll om lagret är högt eller lågt, men han vill att de ska ha kontroll på att det är högt eller                     

lågt. Han anser att ett stort problem med säkerhetslagret i dagsläget är att de inte har                

kontroll över det (ibid.). 

 

Inköpare (2018.03.05) anser att problemet med säkerhetslagret i dagsläget är att det inte             

är separerat från beställningspunkten. Det finns många beställningspunkter där det inte är            

inkluderat och på andra går det inte göra en analys eller säga teoretiskt hur mycket               

säkerhetslager som företaget har. Hon anser även att det är viktigt att få definiera hur stor                

del av beställningspunkterna som är säkerhetslager. 
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Eftermarknadsansvarig (2018.03.05) berättar att han anser det vara viktigt att          

beräkningsmetoden för säkerhetslager är användarvänlig. Inköpare (2018.03.05) anser        

även hon att det är viktig att beräkningsmetoden är användarvänlig men så länge det finns               

en förståelse för vad olika parametrar innebär och det finns en förklaring är det inga               

problem. 

 

3.2.5 Lärdomar från empirin  

● Växjö Transportkyla strävar efter hög servicenivå 

● Kan inte Växjö Transportkyla leverera en efterfrågad produkt uppstår badwill och           

de kan tappa kunder 

● Idag finns ingen uttalad servicenivå men de bör ha olika nivåer på olika produkter 

● Viktigt att optimera kapitalbindningen  

● Idag kan Växjö Transportkyla inte hantera stora efterfrågesvängningar 

● Idag finns inget specificerat säkerhetslager på Växjö Transportkyla 

● Beräkningsmetoden för dimensionering av säkerhetslager bör vara       

användarvänlig eller pedagogiskt förklarat Excel-verktyg 
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3.2.6 Analysmodell 

 
Modell 3.2. Analysmodell frågeställning 2 

 

Analysmodellen   3.2  har byggts på från tidigare analysmodell, 2.3, med lärdomar från 

teori och empiri som författarna väljer att ta med sig till analyskapitlet.  

3.3 Analys 

Nenni och Schiraldi (2013) anser att det är viktigt att hålla säkerhetslager för att få nöjda                

och trogna kunder. VD (2018.02.16) på Växjö Transportkyla berättar att det uppstår            

badwill om ett efterfrågat transportkylaggregat inte finns på lager och på de krävs därför              

en hög servicenivå. Även reservdelarna bör ha en hög servicenivå, omkring 100% (Ibid.).             
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Ökar servicenivån kan det även leda till att fler kunder väljer Växjö Transportkyla (VD,              

2018.03.06). Säkerhetslager finns till för att täcka upp för osäkerheter som kan uppstå             

(Lumsden, 2012). Inköpare (2018.03.05) anser att Växjö transportkyla inte har några           

marginaler i dagsläget, för att kunna hantera varianser i efterfrågan. 

 

Beroende på hur höga krav ett företag har på att tillfredsställa sina kunder krävs olika               

servicenivåer och i och med det olika storlekar på säkerhetslagret. Eftersträvas en högre             

servicenivå leder detta till högre lagernivå (Lumsden, 2012; Richards & Grinsted, 2013).            

Det är enligt Jonsson och Mattsson (2013) vanligt att företag strävar efter låg             

kapitalbindning men hög servicenivå. VD (2018.03.06) säger att Växjö Transportkyla          

strävar efter ett så lågt lager som möjligt samtidigt som det aldrig får ta slut. Stora                

lagernivåer är en del av företagets affärsidé. Han anser att det är viktigt att ta reda på hur                  

litet lagret kan bli, då han upplever att de idag har ett överlager. I och med detta borde det                   

gå att skära ned på lagret utan att riskera lägre servicenivå (ibid.). Inköpare (2018.03.05)              

däremot tror att en högre lagernivå skulle ge organisationen ett större lugn. VD och              

Inköpare är därmed inte helt överens gällande hur lagernivån borde vara. Inköpare            

(2018.03.05) berättar även att hon idag upplever att Växjö Transportkyla i stort sett alltid              

löser kundernas problem (ibid.). Birhanu, Lanka och Rao (2014) har kommit fram till att              

ett stort säkerhetslager leder till högre kapitalbindning i lager och högre           

lagerhållningskostnader. VD (2018.03.06) anser att de inte borde behöva binda mer           

kapital i lager än vad de gör idag, utan hellre ännu mindre. Enligt teoretisk grund               

kommer det kosta mer att upprätthålla en högre servicenivå, men Växjö Transportkyla            

strävar efter att till så låg kapitalbindning som möjligt alltid kunna uppfylla sina kunders              

efterfrågan.  

 

Inventarier är det område i ett företag som binder mest rörelsekapital (Sharma &             

Malhotra, 2015). VD (2018.03.06) berättar att han anser det vara viktigt att optimera             

kapitalbindningen och genom att göra en förändring i kapitalbindningen kommer det att            

påverka kassaflödet. Optimering av kapitalbindningen är väsentligt för att Växjö          

Transportkyla ska kunna fortsätta att växa (ibid.). Jonsson och Mattsson (2016A)           

förklarar att kapitalbindning påverkar ett företags betalningsförmåga och kassaflöde. Det          

  
40 



 

är i och med det här tydligt att det ligger i Växjö Transportkylas intresse att optimera                

kapitalbindningen, vilket även stöds av lagerstyrningsteori.  

 

Olika servicenivåer binder olika kapital och det går att minska kapitalbindningen genom            

att dela upp produkter efter olika servicenivåer (Escalona, Ordónez, Marianov, 2015).           

Eftermarknadsansvarig (2018.03.05) berättar att Växjö Transportkyla prioriterar       

reservdelar från Mitsubishi, som är deras eget märke, framför andra märken. Han berättar             

även att det finns reservdelar som är olika viktiga att ha på lager beroende på om de är                  

avgörande för funktionen på ett transportkylaggregat eller om de bara påverkar utseendet.            

VD (2018.03.06) håller med om detta och säger att produkter aldrig får ta slut med               

undantag för reservdelar som är för estetiska detaljer. Inköpare (2018.03.05) förklarar att            

det idag inte finns någon bestämd servicenivå för olika kategorier.  

 

Enligt Yadollahi, Aghezzaf och Raa (2017), gör företag ofta en avvägning mellan            

eftersträvad servicenivå och att minska säkerhetslagret. Ju högre servicenivå som          

eftersträvas, desto mer kostar det att undvika lagerbrist. Att hålla ett stort säkerhetslager,             

alternativt använda sig av dyra specialleveranser, är två exempel på kostnader.           

Eftermarknadsansvarig (2018.03.05) och Inköpare (2018.03.05) berättar att det händer att          

flygtransporter används från Japan för att kunna leverera till kunder i tid. Inköpare             

(2018.03.05) förklarar att panikåtgärder tas till när säkerhetslagret inte räcker till och att             

det drar mycket resurser. 

 

Inköpare (2018.03.05) berättar att det är ett problem att säkerhetslagret inte i dagsläget är              

beräknat teoretiskt och att de inte kan säga hur stort deras säkerhetslager faktiskt är då det                

inte är separat från beställningspunkten. Dessutom har många produkter inget          

säkerhetslager inkluderat i beställningspunkten. Enligt Mattsson (2013B) leder brister i          

beräkningar av säkerhetslager till att önskad servicenivå inte uppnås. Att Växjö           

Transportkyla inte har några teoretiska beräkningar bör därmed, enligt uppsatsens          

författare, riskera att negativt påverka deras servicenivå. VD (2018.03.06) är inne på            

samma spår som Inköpare och berättar att han ser det som ett problem att Växjö               

Transportkyla idag inte har kontroll på säkerhetslagret. Dessutom säger         

Eftermarknadsansvarig (2018.03.05) att få säkerhetslagret att stämma enligt en         
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matematisk modell är ett stort problem. Det är tydligt att de tre respondenterna är ute               

efter att få större kontroll på säkerhetslagret. Eftermarknadsansvarig (2018.03.05) anser          

att det är viktigt att beräkningsmetoden för säkerhetslager är användarvänlig, Inköpare           

(2018.03.05) säger samma sak men det är enligt henne viktigare att det finns en tydlig               

förklaring på hur den ska användas. 

 

3.4 Slutsats frågeställning 1  

Det är tydligt att Växjö Transportkyla behöver ett säkerhetslager för att kunna hantera             

variationer i efterfrågan. I dagsläget finns det inga tydligt uppsatta mål med            

dimensionering av säkerhetslager för Växjö Transportkyla. Då företaget har bett          

uppsatsens författare om hjälp med dimensionering av säkerhetslager, går det att anta att             

säkerhetslagret ska ha en större betydelse än i dagsläget. Nedan följer de mål som              

författarna har uppfattat är viktigast för Växjö Transportkyla, målen har rankats efter hur             

viktiga författarna uppfattar vardera mål, baserat på teori och empiri:  

 

Ranking Mål 

1 Hög servicenivå  

1 Låg kapitalbindning 

1 Kontroll över storleken på säkerhetslager 

2 Differentierade servicenivåer 

3 Användarvänlig beräkning av säkerhetslager baserad på teori 

Tabell 3.3. Mål med säkerhetslager  
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4. Hur dimensioneras Växjö Transportkylas 
säkerhetslager baserat på olika beräkningsmetoder 
och hur påverkar företagets mål för dimensionering 
av säkerhetslager val av metod?  
 
Frågeställning två är en fråga där olika metoder för att dimensionera säkerhetslager            

testas och sedan analyseras resultatet av metoderna. Först kommer en teoretisk           

förklaring till de beräkningsmetoder som författarna har valt att jämföra. Empiri till            

kapitel fyra är övervägande sekundärdata från Växjö Transportkylas affärssystem. Datan          

analyseras och bearbetas med hjälp av teorin som presenteras. Teorikapitlet och           

empirikapitlet avslutas med avsnitt som presenterar en sammanfattning med vad          

respektive kapitel bidrar med till senare analys. Dispositionen för frågeställning 2           

presenteras i modell  4.1 

 

 
  Modell 4.1. Dispositionsmodell frågeställning 2 
   

4.1 Teori  
I det här teoriavsnittet beskrivs kapitalbindning, servicenivå och ledtid då de antingen            

driver eller drivs av säkerhetslager. Även två olika fördelningar förklaras i kapitlet 4.1.5             

Statistiska beräkningsmetoder, och beräkningsmetoder för dimensionering av       

säkerhetslager för de två fördelningarna presenteras. Dessutom presenteras ytterligare         

beräkningsmetoder för säkerhetslager som inte är statistiska för att få en bredd på             

beräkningsmetoderna. Teori som stödjer användningen av beräkningsmetoderna och        

förklarar när de går att användas ger en större förståelse. Dessutom presenteras            
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metoder som möjliggör jämförelse av resultaten för att kunna göra en analys. I Appendix              

3 Formelblad finns de formler som används i uppsatsen.  

4.1.1 Kapitalbindning 

Kapital binds då ett företag investerar i en tillgång. Företagets betalningsförmåga och            

kassaflöde påverkas av detta. Även leveransservicen påverkas och det är därmed           

väsentligt att beräkna kapitalbindningen vid analys av logistikprestationer. Formel 1 visar           

beräkningen för genomsnittlig kapitalbindning i lager (Jonsson & Mattsson, 2016A).  

 
Formel 1. Beräkning av genomsnittlig kapitalbindning 

enomsnittlig kapitalbindning medellager roduktens värdeg =  × p  

 
 
För att göra en approximativ beräkning av medellagret används formel 2. Hålls inget             

säkerhetslager, tas den variabeln bort från approximationen (Tersine, 1994). Mattsson          

(2005) har undersökt approximationen och kommit fram till att det finns vissa            

förutsättningskrav för att den ska ge en noggrannhet som är tillfredsställande:  

● Brist uppstår endast vid få tillfällen och bristen är då liten.  

● Det måste vara en rimligt korrekt uppskattad förbrukning under ledtid.  

● Dagsförbrukningen får endast ligga på enstaka styck. 

● Det ska endast vara ett fåtal inleveranser, en per kvartal eller färre.  

● Förbrukningen under ledtid ska vara större än den som används vid beräkning av             

beställningspunkten lika ofta som den är mindre.  

  
Formel 2. Approximation av medellager 

edellager SLm =  + 2
Q  

SL = Säkerhetslager 
Q= Orderkvantitet 
 

4.1.2 Servicenivå 

Vid beräkning av lager och säkerhetslager är det intressant att veta vad det kostar              

företaget att inte ha varan på lager, så kallad bristkostnad. Det kan vara svårt att ta reda                 
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på exakt hur mycket det kommer kosta företaget om en brist uppstår då det bland annat                

inte går att beräkna kostnaden för förlorad goodwill. Istället är det vanligt att räkna på               

servicenivå som då syftar på hur stor procentuell chans det är att kundens behov blir               

uppfyllt (Nahmias, 2009). 

 

Beroende på vilka konsekvenser lagerbrist får för ett företag kommer servicenivån att            

bestämmas. För sjukhus kan det handla om liv och död om en brist uppstår, för vissa                

företag kan det handla om att tappa kunder. Då har företagen höga incitament att hålla               

höga säkerhetslager. Medan en brist för företag som har produkter som är utbytbara av              

produkter med exempelvis annan färg eller förpackning inte behöver ha så stora            

konsekvenser. Då hålls ofta lägre säkerhetslager (Richards & Grinsted, 2013).  

  

SERV1 och SERV2 är två vanlig beräkningsmetoder för att beräkna servicenivå, vilken            

som väljs beror på vilken definition som används på servicenivå (Jonsson & Mattsson,             

2016A). Det här beskrivs mer i detalj i kapitel 4.1.5 Statistiska beräkningsmetoder.  

 

Säkerhetslagret ökar progressivt i förhållande till servicenivån. Detta innebär att det krävs            

större säkerhetslager i och med ökad servicenivå. Det kommer att kosta mer att öka              

servicenivån från 90 till 95 % än vad det kommer att kosta att öka från 80 till 85% i och                    

med den ökande storleken på säkerhetslagret. Det är alltså en icke proportionell ökning             

(Lumsden, 2012). Den icke proportionella ökningen i kostnad i utbyte mot servicenivå            

visualiseras i figur 4.2. Där går det att se att kostnaden för leveransservice ökar              

progressivt, det är alltså en större ökning av kostnader mer till höger i modellen än vad                

det är till vänster (Mattsson, 2012).  
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Figur 4.2. Utbyte leveransservice vs kostnad (Mattsson, 2012) 
 

4.1.3 Ledtid 

Ledtid påverkar kundservice och lagerhållningskostnader. Det är framförallt viktigt att          

försöka korta ned ledtiderna på en marknad där efterfrågan är osäker och oregelbunden.             

Långa ledtider ökar risken för lagerbrist och att inte kunna leva upp till kundernas              

efterfrågan och då inte heller servicenivå (Glock, 2012). Det är välkänt att långa och              

varierande ledtider från leverantör kräver högre säkerhetslager hos återförsäljaren (Boute          

et al. 2013; Jonsson & Mattsson, 2016B) och vid planering av säkerhetslager är det              

viktigt att ledtiderna är korrekta för att få ett bra resultat (Jonsson & Mattsson, 2016B).  

 

Globalisering sker inom många industrier och det resulterar i att företag förlitar sig på              

sina globala leverantörer vilket i sin tur kan leda till flera risker i och med de långa                 

transportsträckorna. Det är exempelvis större risk för förseningar vilket leder till att            

företag inte kan möta sina kunders efterfrågan (Kouvelis & Li, 2012).  

 

4.1.4 Kategorier av säkerhetslagerberäkningar 

Det finns många metoder för att beräkna ett säkerhetslager. Oftast används någon av de              

här fyra olika kategorierna för att göra det och inom kategorierna finns det sedan olika               
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tillvägagångssätt. Det första sättet är bedömningsmetoder vilket innebär att ansvarig för           

säkerhetslagret uppskattar storleken av säkerhetslagret baserat på intuition och         

erfarenheter (Mattsson, 2013B). Det utförs aldrig eller väldigt sällan uträkningar som           

utgår från efterfrågan, oftast innebär det enkla manuella uppskattningar. Metoden är           

fördelaktig att använda när antalet artiklar är få (Jonsson & Mattsson, 2003). Lu et al.               

(2016) anser att säkerhetslager baserat på erfarenhet ofta blir för stort eller för litet. Även               

Jonsson och Mattsson (2008) riktar kritik mot bedömningsmetoden då den, till skillnad            

från en del andra metoder, inte automatiskt kan uppdateras. Däremot är           

bedömningsmetoden, till skillnad från metoder som beräknas, inte beroende av kvalitén           

på data som används som underlag. 

  

Den andra metodkategorin kallas statistiska beräkningsmetoder och då utgås det ifrån           

beräkningar och statistiska fördelningar som beskriver efterfrågevariationen.       

Säkerhetslagrets storlek beräknas med hänsyn till önskad servicenivå. För företag som           

strävar efter en viss servicenivå är det naturligt att välja en statistisk beräkningsmetod.             

Statistiska beräkningsmetoder förklaras vidare i kapitel 4.1.5 (Mattson, 2013B). 

 

Den tredje kategorien av metoder är proportionalitetsmetoder vilka även de är bland            

annat baserat på erfarenhetsbedömningar. Här sätts säkerhetslagret i relation till          

efterfrågan. Det går att tänka till exempel hur många dagars efterfrågan som önskas i              

säkerhetslagret och utifrån det bestämma storleken av det (Mattsson, 2013B).          

Proportionalitetsmetoder förklaras mer utförligt i kapitel 4.1.6.  

 

Fjärde kategorin att beräkna säkerhetslager är även den en statistisk metod men fokuserar             

på bristkostnader (Mattsson, 2013B). Bristkostnad är den kostnad som uppstår när en            

artikel som är efterfrågad är slut i lager. Exempelvis kan bristkostnad bestå av skadestånd              

för försenad leverans, intäktsbortfall eller kostnad för extrainsatta transporter och          

restnotering (Jonsson & Mattsson, 2016A). En svårighet med bristkostnadsmetoderna är          

att det oftast inte är möjligt att räkna ut de bristkostnader som krävs. Det går inte att sätta                  

generella bristkostnader då de är situationsspecifika (Mattsson, 2011A). 
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4.1.5 Statistiska beräkningsmetoder 

Vid användning av statistiska beräkningsmetoder för att räkna fram optimalt          

säkerhetslager utgås det från en servicenivå och sedan beräknas säkerhetslagrets storlek           

för att uppnå den bestämda servicenivån (Mattsson, 2013B). Det finns få dokumenterade            

styrkor och svagheter med de olika statistiska beräkningsmetoderna och det finns endast            

ett fåtal synpunkter om vardera metod (Mattsson, 2011A). 

4.1.5.1 Servicedefinitioner 

När önskan är att utifrån eftersträvad servicenivå dimensionera säkerhetslager, är det           

vanligast att utgå ifrån någon av de två definitionerna av service som kallas SERV1 och               

SERV2. SERV1 är “sannolikheten att inte få brist under en lagercykel” (s.331).            

Definitionen för SERV2 är “den del av efterfrågan som kan tillfredsställas direkt från             

lager” och det mäter lagertillgängligheten (Jonsson & Mattsson, 2016A s. 332). Axsäter            

(2015) visar på hur samma storlek på säkerhetslager ger en högre servicenivå för SERV2              

än för SERV1 (se Appendix 3  Formelblad, formel 12).  

 

Når SERV1 upp till 95% innebär det att efterfrågan kan tillgodoses 95% av alla              

lagercykler (Stevensson, 2009). En lagercykel är tiden mellan två efterföljande          

inleveranser (Jonsson & Mattsson, 2011; Nahmias, 2009).  

 

Enligt (Axsäter, 2015) är SERV1 vanligtvis använd då beställningspunkten kontinuerligt          

undersöks. Det är en lätthanterlig servicedefinition med vissa nackdelar. Metoden tar inte            

hänsyn till partistorlekar vilket gör att det kvittar om säkerhetslagret är litet om partiet är               

stort, då partiet kan täcka efterfrågan utan hjälp från säkerhetslagret. Vid små            

partistorlekar kan servicenivån vara lägre än uttalad även om säkerhetslagret är stort.            

Axsäter anser därför att metoden inte bör användas i praktiken, vilket den dock görs              

(ibid.). Vid användning av SERV1 kommer det för de artiklar som är högomsatta och har               

många inleveranser per år att uppstå brist fler gånger än för de artiklar som är lågomsatta.                

Behövs en artikel endast fyllas på en gång om året, utsätts den för brist en gång på tio år                   

vid en servicenivå på 90%. Vid samma servicenivå för en artikel som fylls på 20 gånger                
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om året uppstår brist två gånger varje år. Därmed bör en högre servicenivå sättas på de                

högomsatta artiklarna än de lågomsatta (Jonsson & Mattsson, 2003).  

 

Enligt Tersine (1994) tar SERV1 hänsyn till hur ofta brist kan uppstå, men inte till hur                

stor den i så fall blir. SERV1 är därmed lämplig då brist ger samma konsekvenser               

oberoende av när den uppstår och med hur mycket. Dessutom indikerar inte SERV1 hur              

många procent av efterfrågan som blir tillfredsställd. Inte heller tillåter den en enhetlig             

behandling av olika produkter eftersom olika produkters lagercykel är olika lång (ibid.).            

Mattsson (2010B) berättar att de artiklar som har stora efterfrågevariationer har ett            

relativt större säkerhetslager än vad de artiklar med små efterfrågevariationer har.  

 

SERV2 syftar till den efterfrågan från kunder som kan tas direkt från lager, det kan även                

kallas för fyllnadsgradsservice (Axsäter, 2015). Vid en servicenivå på 95% i SERV2            

betyder det att 95% av all kundefterfrågan bör kunna tillfredsställas direkt från lagret. 5%              

kommer därmed inte kunna tas från lagret utan räknas då som en brist (Stevensson,              

2009) .  
 

Enligt Axsäter (2015) är SERV2 mer komplext än SERV1, men det leder till en bättre               

bild av kundservicen. Silver, Pyke och Peterson (1998) beskriver SERV2 som en lämplig             

metod i praktiken framförallt när en stor del av ledtiden är oföränderlig.            

Fyllnadsgradsservice är ofta mer meningsfull för chefer än vad cykelservice är, då            

fyllnadsgradsservice är mer konsekvent än cykelservice bland olika produkter (Tersine,          

1994). Dessutom menar chefer ofta fyllnadsgradsservice när de pratar om service           

(Nahmias, 2009). 

 

Till skillnad från SERV1, tar SERV2 hänsyn till att det kan finnas en variation i antalet                

inleveranser per år, och att det därmed även finns variation i antalet bristtillfällen.             

SERV2 ger därmed ett mått på servicenivå över tiden som principiellt är mer riktigt än               

SERV1 (Jonsson & Mattsson, 2003). Precis som för SERV1, blir säkerhetslagret större            

även för SERV2 vid hög efterfrågevarians än vid låg (Mattsson, 2010A).  
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4.1.5.2 Fördelningsfunktioner 

I det här kapitlet definieras två olika efterfrågefördelningar, de är normalfördelning och 

poissonfördelning. Förutsättningar för när dessa två fördelningar kan antas presenteras 

och metoder för hur säkerhetslager beräknas för de olika fördelningarna presenteras även.  

4.1.5.2.1 Normalfördelning 

En normalfördelningskurva är en klockformad statistisk formation. Den har flest resultat i            

mitten och sedan är svansarna lika branta och lika stora på båda sidor (se figur 4.3).                

Figuren visar frekvensen av en iakttagelse, där mittenvärdena förekommer flest gånger.           

Ju längre bort från mitten, desto lägre blir frekvensen. Många statistiska metoder följer             

normalfördelningen och den används i många beräkningar (Byström & Byström, 2011).  

  

Figur 4.3. Normalfördelning (Griffiths, 2008)  

 

Vid en normalfördelning ska 68,27% av alla iakttagelser uppstå inom +/- 1            

standardavvikelse, 95,45% av alla iakttagelser ska uppstå inom +/- 2 standardvarianser           

och 99,73% av alla iakttagelser ska uppstå inom +/- 3 standardavvikelser för att det ska               

kunna klassas som en normalfördelning (Tersine, 1994). Den allra vanligaste          

efterfrågefördelningen för lagerstyrning är normalfördelning (Nahmias, 2009).       

Normalfördelningen går att antas då 1,7 gånger standardavvikelsen är mindre än           

medelefterfrågan (Fagan, 1984 se Mattsson, 2011B s. 3). 
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Enligt Vernimmen et al. (2008) antas det ofta att efterfrågan under ledtid är             

normalfördelad för att göra det enkelt att räkna på säkerhetslager anpassat efter            

servicenivån. Det finns dock flera studier som visar att detta antagandet om            

normalfördelning ofta inte stämmer i verkliga situationer, vilket påverkar säkerhetslager          

och servicenivån (ibid.). Vid korta ledtider kan normalfördelning ge felaktiga resultat då            

negativa efterfrågevärden inkluderas i beräkningarna (Mattsson, 2007).  

  

Mattsson (2007) ger exempel från tidigare forskning om att det råder olika åsikter om det               

är viktigt att använda rätt fördelning eller ej. Vissa forskare påstår att efterfrågefördelning             

är av betydelse medan andra säger att det har väldigt liten betydelse för dimensionering              

av säkerhetslager. Mattsson själv kommer fram till att det beror på hur mycket             

efterfrågan varierar. Är variationerna små är fördelningen som används i stort sett            

försumbar medan vid stora variationer har det betydligt betydelse vilken fördelning som            

används. Det är även viktigare att använd rätt fördelning ju kortare ledtiden är (ibid.). 

 

Normalfördelning antas ofta och det finns en väl utvecklad beräkningsmetodik vid           

antagande om normalfördelning. Nackdelen med att anta normalfördelning är bland annat           

att den kan ge negativa efterfrågevärden, vilket framförallt är vanligast vid korta ledtider.             

Negativa efterfrågevärden kan inte uppstå i verkligheten och de kan leda till för små              

säkerhetslager som i sin tur leder till en lägre servicenivå än avsett. Även vid stora               

efterfrågevariationer ger normalfördelning ett skevt resultat som innebär att         

säkerhetslagret kan komma att bli för litet för att uppnå önskad servicenivå (Mattsson,             

2007).  

  

När säkerhetslager beräknas bör det tas hänsyn till spridning i ledtid och i efterfrågan, då               

undersöks hur mycket efterfrågan och ledtiden avviker från det observerade värdet. För            

att räkna ut standardavvikelsen används formel 3 (Richards & Grinsted, 2013). 
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Formel 3. Beräkning av standardavvikelse 

D  S = √ n−1
Σ(×−×´)2

 
n = Antal 
x´= Medelvärde 
x = Observerat värde 
 

Säkerhetsfaktorn (z), är en funktion som är kopplad till utformningen av           

normalfördelningen. Säkerhetsfaktorn och servicenivån hänger samman. Vid en högre         

servicenivå ger det även ett högre z-värde. Z-värdet visar den punkt på            

normalfördelningskurvan som är gränsen för vad som omfattas av säkerhetslagret och var            

bristen kommer att uppstå. Arean till höger om z-värdet definierar bristen. Med högre             

servicenivå ökar z-värdet och värdet hamnar längre till höger på svansen vilket innebär             

att risken för att en brist uppstår blir mindre. Kan kunden acceptera en lägre servicenivå               

blir z-värdet lägre och det innebär att mindre säkerhetslager krävs vilket ger lägre             

kapitalbindning i det totala lagret. Säkerhetsfaktorn används ofta vid beräkning av           

säkerhetslager. Värdet på z kan tas fram ur normalfördelningstabeller. Tabellerna är           

uträknade från en fördelningsfunktion och kan användas istället för att räkna ut            

funktionen för alla z-värden (Lumsden, 2012). 

 

Ett sätt att få fram z-värdet för beräkning av SERV1 normalfördelning är att använda              

decimalformen av cykelservicenivån används för att leta reda på z-värdet i           

normalfördelningstabellen (Jonsson & Mattsson, 2011). Säkerhetsfaktorn (z) för SERV2         

normalfördelning räknas fram från en funktion. Det går även att leta upp z-värdet ur en               

servicefunktionstabell. För att hitta säkerhetsfaktorn i tabellen krävs en servicefunktion,          

formel 4 (Nahmias, 2009). 

 
Formel 4. Beräkning av servicefunktion 

(z)L = σT

(1−SERV 2)×Q  
SERV2 = Önskad fyllnadsgradsservicenivå  
Q = Orderkvantitet 
σ T =  Standardavvikelse av efterfrågan under ledtid 
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Säkerhetslager dimensionerat med SERV1 normalfördelning och SERV2       

normalfördelning räknas ut med formel 5 (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

Formel 5. Statistisk säkerhetslagerberäkning normalfördelning 

L  S = z × σT = z × √LT × σ2
D + σ2

LT × D2   
z = Säkerhetsfaktorn 
σ T =  Standardavvikelse av efterfrågan under ledtid 
LT= Ledtid 
σ D = Standardavvikelse av efterfrågan 
σ LT = Standardavvikelse av ledtid 
 

4.1.5.2.2 Poissonfördelning 

Produkter med låg och randomiserad efterfrågan kan oftast approximeras med en           

poissonfördelning (Nahmias, 2009). Poissonfördelning kan inte ha negativa        

efterfrågevärden vilket är en fördel jämfört med normalfördelningen. En         

poissonfördelning är inte heller symmetrisk som en normalfördelning är (Mattsson,          

2007). Så länge som (σ´)2/μ´ 1 är poissonfördelning ett bra alternativ. σ´ står för    ≈          

standardavvikelse av efterfrågan under en tidsperiod och μ´ står för genomsnittlig           

efterfrågan under en tidsperiod. Att använda fördelningen då 0.9 (σ´)2/μ´ 1.1 kan ses        ≤ ≤    

som en bra tumregel. Även för (σ´)2/μ´ är det vanligt att använda      .9< 0       

poissonfördelningen, det leder dock till en övervärderad varians (Axsäter, 2015). Detta           

innebär att poissonfördelningen endast är användbar när varje kundorder består av små            

kvantiteter. Vilket ofta är fallet vid reservdelslager (Mattsson, 2007).  
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Bild 4.4. Poissonfördelning (Weiers, 2008) 
 

För att beräkna säkerhetslager vid poissonfördelad efterfrågan vid användning av          

fyllnadsgradsservice används formel 6 (Axsäter, 2015).  

 

Formel 6. SERV2 poissonfördelning 

(IL ) eS2 = P > 0 = ∑
BP +Q

j=1

1
Q ∑

BP +Q

k=max{BP +1,j}
(k−j)!
λLT k−j −λLT  

λ=Intensitet för hur ofta något händer  
LT=Ledtid 
IL= Lagernivå 
j= Lagernivå som är över 0 
k= Lagerposition 
!= Fakultet 
 
Mattsson (u.å.) visar hur det går att beräkna formeln med hjälp av bland annat              

Excel-funktioner. Först bestäms önskad servicenivå per artikel eller artikelgrupp.         

Därefter beräknas den bristkvantitet per lagercykel som motsvarar fyllnadsgradsservicen,         

detta görs med följande formel (Mattsson, u.å.): 

  

Formel 7. Bristkvantitet per lagercykel motsvarande fyllnadsgradsservicen 

KC Q  B =  × 1( − SN
100 )  

Q = Orderkvantitet 
SN = Servicenivå  
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Därefter beräknas sannolikheten för att olika efterfrågevärden inträffar. Nästa steg är att            

beräkna den förväntade bristkvantitet per lagercykel. En låg beställningspunkt väljs och           

skillnaden mellan beställningspunkten och ett lika lågt efterfrågevärde beräknas.         

Skillnaden multipliceras därefter med sannolikheten för att det valda efterfrågevärdet          

inträffar. Samma procedur görs om för successivt följande efterfrågevärden. Sedan          

beräknas samma sak för successivt ökande beställningspunkter. Dessa värdens summa          

för varje beställningsmetod beräknas, och summorna står den förväntade bristkvantiteten          

per lagercykel (Mattsson, 2011B). Därefter identifieras den beställningspunkt som har          

den bristkvantitet som är närmast under den bristkvantitet som beräknas med formel 7.             

Den beställningspunkten sätts in i formel 8 (Mattsson, u.å.).  

 

Formel 8. Säkerhetslagerberäkning med SERV2 poissonfördelning 

SL = P   B − DLT  

BP= Beställningspunkt 
DLT = Medelefterfrågan under ledtid 
 

4.1.6 Proportionalitetsmetoder 

Vid proportionalitetsmetoder används antalet dagar som bedömning av säkerhetslager.         

Säkerhetslagret blir med andra ord proportionellt mot efterfrågan. Hänsyn tas inte till            

efterfrågevariationer, ledtidsvariationer eller priser (Mattsson, 2015). Säkerhetslager       

baserat på antal dagars medelefterfrågan är i industrin den mest använda metoden för att              

dimensionera säkerhetslager (Mattsson, 2013A).  

 

Beräkning av säkerhetslager baserat på proportioner kan ske på olika sätt. Exempel på             

metoder som kan användas är antal veckors efterfrågan, procent av årsbehovet och            

procenttillägg på ledtidsbehovet. Det blir då proportionellt mot efterfrågans storlek. Olika           

artiklar blir dimensionerade olika bra med denna metod. För en del artiklar kommer det              

att fungera bra medan det för vissa kommer fungera sämre. För de artiklar det fungerar               

sämre kan det innebära högre kapitalbindning (Mattsson, 2008). 
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Mattsson (2015) anser att för att proportionalitetsmetoder ska vara användbara i           

praktiken är det viktigt att antalet dagar differentieras på olika artiklar. Det går alltså att               

få metoderna användbara i praktiken även med kapitalbindning och         

lagerstyrningskostander i beräkning. Då metoderna är mindre teoretiskt avancerade än          

andra metoder kan de därför vara attraktiva metoder att använda. Enligt Mattsson är             

litteratur som skrivits på området proportionalitetsmetoder negativ då de anses vara           

undermåliga med avseende på att servicenivå inte är en del av beräkningarna (ibid.). 

  

Proportonalitetsmetoder vid säkerhetslagerberäkning leder generellt till högre       

kapitalbindning vid en givet önskad servicenivå i jämförelse med servicenivåbaserade          

beräkningsmetoder. Det går dock att minska kapitalbindningen genom att differentiera          

produkterna efter efterfrågevariationer. Det är även mer arbetskrävande att uppdatera sina           

säkerhetslager när förändringar sker inom företag (Mattsson, 2008).  

4.1.6.1 Antalsmetoden 

Mattsson (2011A s.7) påstår att ”det enklaste och i praktisk tillämpning mest använda             

sättet att dimensionera säkerhetslager är att sätta säkerhetslagret lika med ett antal dagars             

medelefterfrågan,” så kallat Antalsmetoden. Artiklar med hög efterfrågan får högre          

säkerhetslager relativt artiklar som har låg efterfrågan (ibid.). 

 

Silver, Pyke och Peterson (1998) berättar att Antalsmetoden var den metod som var             

vanligast för kunder till en internationell konsultfirma från USA under tiden för bokens             

skrivande. Firman hävdar att mellan 80 och 90 % av deras kunder använde             

Antalsmetoden för att beräkna säkerhetslager. Silver, Pyke och Peterson hävdar att ett            

problem med metoden är att den inte tar hänsyn till osäkerhet i efterfrågan eller ledtid.               

Fördelen med metoden är att den är enkel att använda (ibid.). Vid produkter som har en                

relativt förutsägbar efterfrågan, alltså låg variation riskerar säkerhetslagret att bli för           

stort. Varierar dock produkterna mycket istället kommer Antalsmetoden inte att ge           

tillräckligt skydd (Tersine, 1994). 

 

Formel 9 är formeln för Antalsmetoden. Den har endast två parametrar med i             

beräkningen. Säkerhetslagret beräknas endast med hänsyn till efterfrågan och antalet          
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dagar som önskas i täcktid till säkerhetslagret. Detta sätts i relation till antalet dagar som               

utleveranser sker per år, alltså hur många verksamma dagar företaget har per år             

(Mattsson, 2011A).  

 

Formel 9. Antalsmetoden 

L  S = A × D  
A = Fastställt antal dagars täcktid 
D = Efterfrågan per dag  

4.1.6.2 Procentmetoden  

Procentmetoden innebär att säkerhetslager beräknas med hjälp av antalet dagars          

medelefterfrågan. Metoden anpassar storleken på säkerhetslagret efter ledtidens längd         

med hjälp av en procentsats. I och med detta är det enkelt att uppdatera säkerhetslagrets               

storlek vid förändringar i efterfrågan och/eller ledtid (Jonsson & Mattsson, 2003).           

Möjligheten att anpassa efter förändringar är inte lika simpel i Antalsmetoden (Mattsson,            

2011A). Enligt Mattsson (2010A) ska procentsatsen stå för hur många procent som            

säkerhetslagret bör motsvara av efterfrågan under ledtid.  

 

Procentmetoden möjliggör också att det på ett enkelt sätt går att differentiera produkter så              

att inte alla kategorier har lika stort procentuellt säkerhetslager. Detta görs enkelt genom             

att byta procentsatsen för olika kategorier. En nackdel med Procentmetoden är att den             

inte tar hänsyn till efterfrågans variation (Jonsson & Mattsson, 2003).  

 

Med Antalsmetoden kan artiklar med långa ledtider få mycket små säkerhetslager.           

Dessutom kan artiklar med korta ledtider få stora säkerhetslager. Det händer dock mer             

sällan när Procentmetoden används. Detta eftersom Procentmetoden är anpassad till          

längden på ledtiden (Mattsson, 2011A).  

 

Mattsson (2011A) menar på att det går att anta att Procentmetoden ger ett bättre resultat               

än Antalsmetoden med hänsyn till förhållandet mellan servicenivå och kapitalbindning.          

Formel 10 visar beräkningen av Procentmetoden. Procentsatsen väljs ut eller räknas fram            
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beroende på vad som önskas uppnås med säkerhetslagret och den går att anpassa relativt              

enkelt (ibid.).  

 

Formel 10. Procentmetoden 

L T  S = p × D × L  
p = procentsats 
D = Efterfrågan per dag 
LT = Ledtid 
 

4.1.7 Överdrag 

Det är vanligt att företag ser över sina beställningspunkter i intervall och lägger en order               

när nivån är under gränsen för beställningspunkten. Har beställningspunkten överskridits          

skapar det ett överdrag, många gånger ignoreras detta överdrag vilket kan komma att             

påverka företagens uppnådda servicenivå (Hill, 1988). Detta leder till att servicenivån           

blir lägre eftersom säkerhetslagret endast är beräknat för att kunna täcka upp variationer i              

ledtid och efterfrågan, inte missberäkningar i beställningspunkten (Mattsson, 2013B). 

  

Mattsson (2013B) har gjort en simulering av hur mycket det skiljer mellan dimensionerad             

servicenivå och uppnådd servicenivå när överdrag inte tagits med i beräkning trots            

användning av beställningspunktssystem. Han kommer där fram till att även vid låga            

efterfrågevarianser stämmer dimensionerad servicenivå och uppnådd servicenivå       

oacceptabelt sällan. Enligt hans studie kan det skilja upp till 10,7 procentenheter om inte              

hänsyn tas till överdrag (ibid).  

 

För att lösa problemet med överdrag går det att avsiktligt lägga alla produkter på en               

högre servicenivå än vad som var avsett från början för att då förhoppningsvis komma              

upp i den avsedda servicenivån. Nackdelen med att lägga sig på en högre servicenivå är               

att inga variationer i överdrag tas hänsyn till. Det kommer även leda till att företagen inte                

har full kontroll över servicenivån på de olika artiklarna då de blir olika beroende på               

efterfrågevariationerna (Mattsson, 2007). 
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Mattsson (2013B) har beräknat överdrag på två olika sätt. Det ena är en så kallad enkel                

metod där överdraget har beräknats på medel av inspektionsintervallet. Det innebär att            

om beställningspunkten granskas en gång om dagen för att se om den har nått rätt               

lagernivå för beställning är medel utav inspektionsintervallet en halv dag, alltså hälften            

av inspektionsintervallet. För att få fram kvantiteten av överdraget tas 0,5 (en halv dag)              

gånger medelefterfrågan per dag.  

 

Mattsson (2013B) visar även på att hänsyn kan tas till överdrag genom att räkna ut               

standardavvikelsen och medelvärde på överdraget. Det är ett mer korrekt sätt att räkna ut              

överdrag på. Dock är den mer tekniskt avancerad och kräver mer beräkningar och tid. 

4.1.8 Teorisammanfattning 

I det här kapitlet har teorin från kapitel fyra sammanfattats då den är omfattande. För att 

förstå vad som anses vara de viktigaste delarna i teorikapitlet och enklare ta med sig de 

delarna har denna sammanfattning skapats.  

4.1.8.1 Sammanfattning beräkningsmetoder  

Nedanstående teorimodell visar en sammanfattning av de fyra beräkningsmetoder som 

mycket fokus har legat på i teorikapitel 4.1 Teori. Följande parametrar är viktiga för 

uppsatsens fortsättning och har sammanställts från teorier i ovanstående kapitel.  

 
Tabell 4.5. Teorimodell beräkningsmetoder 

 SERV1 

 

SERV2 

 

Antals- 

metoden 

Procent-

metoden 

Hänsyn till önskad 

servicenivå 

Ja Ja Nej* Nej* 

Hänsyn till brister Ja** Ja*** Nej Nej 

Hänsyn till 

efterfrågan 

Ja Ja Ja Ja 

Hänsyn till ledtid Ja Ja Nej Ja 

*Det går att i efterhand räkna ut servicenivå på beräknat säkerhetslager 
** Tar hänsyn till antal bristtillfällen men inte till hur stor bristen blir 
*** Tar hänsyn till bristens storlek men inte till antal bristtillfällen 
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4.1.8.2 Drivare av säkerhetslager 

Tabell 4.6 visar en sammanfattning av de drivare som leder till ett större säkerhetslager.  
 

Tabell 4.6. Säkerhetslagerdrivare 

Drivande faktor av säkerhetslager Källa 

Säkerhetslager ökar progressivt i 
förhållande till servicenivån 

(Lumsden, 2012) 

Långa ledtider från leverantör kräver 
högre säkerhetslager hos återförsäljaren 

(Boute et al. 2013; Jonsson & Mattsson,       

2016B) 

Varierande ledtider från leverantör kräver 
högre säkerhetslager hos återförsäljaren 

(Boute et al. 2013; Jonsson & Mattsson,       

2016B) 

Stora efterfrågevariationer ökar 
säkerhetslagret (vid användning av 
metoder där efterfrågans 
standardavvikelse är en variabel) 

(Mattsson, 2010B) 

 

4.1.8.3 Lärdomar från teorin  

● Det finns fyra olika grupper av beräkningsmetoder för säkerhetslager: 

bedömningsmetoder, statistiska beräkningsmetoder, proportionalitetsmetoder och 

bristkostnadsmetoder 

● Kostnad för leveransservice ökar progressivt 

● För- och nackdelar med SERV1, SERV2, Antalsmetoden och Procentmetoden 

● Kunskap om poissonfördelning och normalfördelning samt under vilka 

förutsättningar de fungerar 

● Konsekvenser av överdrag 
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4.2 Empiri  

Empiri till kapitel fyra omfattas framförallt av primärdata insamlad från Växjö           

Transportkylas affärssystem Navision. Datan presenteras inte i sin helhet i den här            

uppsatsen utan behandlas i ett separat Exceldokument. Resultat och intressanta          

iakttagelser från Exceldokumentet presenteras istället i uppsatsen i form av diagram.           

Detta för att underlätta läsningen och förståelsen. Primärdata från intervjuer som           

författarna har haft med respondenter på Växjö Transportkyla presenteras i detta kapitel.            

Här kommer åsikter fram från tre anställda på Växjö Transportkyla angående           

lagerstyrning.  

4.2.1 Växjö Transportkylas anställdas reflektioner 
På Växjö Transportkyla idag används ett beställningspunktsystem för att veta när           

produkter ska beställas. Det finns inte för alla artiklar, exempelvis finns det inga             

beställningspunkter för transportkylaggregat. Växjö Transportkyla använder idag       

affärssystemet Navision för att beräkna behovet av varor och se över           

beställningspunkterna. Det går att i Navision lägga till säkerhetslager men idag finns det             

inte inlagt för alla artiklar. Behovet av inköp, alltså beställningspunkten, ses över i stort              

sett varje dag (Inköpare, 2018.01.12).  

 

Enligt VD (2018.03.06) har transportkylaggregaten en lageromsättningshastighet på cirka         

fyra gånger per år medan reservdelarnas lageromsättningshastighet är ungefär en gång           

per år. VD anser att Växjö Transportkylas lager bör ha en lageromsättningshastighet på             

fyra gånger per år.  

 

Inköpare (2018.03.05) berättar att det i dagsläget inte används någon metod för att             

beräkna säkerhetslager. På transportkylaggregaten har de historiskt gått mycket på känsla           

och på reservdelar har beställningspunkten höjts upp. Dessutom beror det på vilken            

leverantören är. Upptäcks det att de inte kan lita på en leverantör så höjs              

beställningspunkten upp ytterligare. För vissa leverantörer däremot kan de lägga en           

beställning och dagen efter få produkterna. Inköpare anser inte att det finns några fördelar              

  
61 



 

med det sättet de hanterar säkerhetslagret på i dagsläget. Däremot kommer de behöva ta              

hänsyn till hur de kan lita på de olika leverantörerna även om säkerhetslagret blir              

beräknat teoretiskt (ibid.). 

  

Enligt Eftermarknadsansvarig (2018.03.05) är det storleken som skiljer mest på de varor            

som Växjö Transportkyla har. Det finns detaljer som är små nog att få plats med i en                 

ficka och andra produkter vars kartong en person skulle få plats i. Han berättar att               

storleken påverkar leveransmetoden, då det inte är några problem att flyga små produkter             

då det kostar ungefär lika mycket som att frakta med båt. Stora produkter däremot blir det                

dyrt att transportera med flyg. Eftermarknadsansvarig berättar vidare att det skiljer sig            

mellan reservdelarna i hur förutsägbara de är. Detaljer som förbrukas vid underhåll,            

såsom motorolja, har en hög förutsägbarhet. Motsatsvis finns det produkter, såsom           

frontluckan, som egentligen inte ska förbrukas under en maskins livstid, men som det             

ändå säljs en del av, exempelvis vid krockskador (ibid.).  

 

Inköpare (2018.03.05) berättar att transportkylaggregaten ute på marknaden har ökat och           

att det därmed krävs att företaget hela tiden har en rutin för hur de ska uppdatera                

säkerhetslagret. Företaget får då göra en bedömning av vilken procentuell ökning de tror             

att de kommer få under året. Hon tror att det kommer få göras en gång om året på                  

beställningspunktsnivå. 

 

4.2.2 Lärdomar från empirin 

● Tidigare ostrukturerade tillvägagångssätt 
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4.2.3 Analysmodell  

Modell 4.7. Analysmodell frågeställning 2 
 

4.3 Analys 

Först presenteras analysen baserad på teori och efter det följer en analys av vad              

författarna upptäckte vid beräkning och bearbetning av insamlad data. Den här           

uppdelningen gjordes för att läsaren enklare ska kunna följa med i diskussionen.  

4.3.1 Teoretisk jämförelse av säkerhetslagerberäkningar 

Vanligtvis används någon av kategorierna bedömningsmetoder, proportionalitetsmetoder,       

statistiska metoder och bristkostnadsmetoder för att beräkna säkerhetslager. Vid         
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användning av bedömningsmetoder använder ansvarig för säkerhetslagret intuition och         

erfarenheter för att uppskatta säkerhetslagrets storlek (Mattsson, 2013B). Det finns i           

dagsläget inget uttalat säkerhetslager för Växjö Transportkylas produkter. Däremot är          

beställningspunkten satt till en nivå som ska kunna möta varianser för reservdelar och för              

transportkylaggregaten har de gått på känsla (Inköpare, 2018.01.12). Växjö         

Transportkyla använder alltså sig av bedömningsmetoder för att uppskatta sin          

beställningspunkt med innehållande säkerhetslager. 

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2003) är bedömningsmetoder fördelaktiga när antalet          

artiklar är få. Däremot leder bedömningsmetoder, enligt Lu et al. (2016), till felaktiga             

säkerhetslager och Mattsson (2008) berättar att det är negativt att säkerhetslagret inte går             

att uppdatera automatiskt. Att använda sig av bedömningsmetoder, likt tidigare, är           

därmed inte något som uppsatsens författare rekommenderar Växjö Transportkyla att          

göra. Den rekommendationen matchar med det ena målet från frågeställning 1 (se tabell             

3.3), som säger att Växjö Transportkyla vill ha användarvänlig beräkning av           

säkerhetslager baserat på teori. Däremot kan det finnas undantagsartiklar för vilka           

bedömningsmetoder är det bästa alternativet. 

 

Enligt målen i frågeställning 1, tabell 3.3, vill Växjö Transportkyla ha en hög servicenivå              

till lägsta möjliga kapitalbindning och en användarvänlig beräkning av säkerhetslager          

baserat på teori. Enligt Mattson (2013B) är statistiska metoder ett naturligt val då företag              

strävar efter en viss servicenivå. Mattsson (2015) berättar att proportionalitetsmetoder          

anses vara undermåliga då servicenivå inte är med i beräkningarna. Vidare berättar            

Mattsson (2008) att vid en givet önskad servicenivå leder proportionalitetsmetoder          

generellt till högre kapitalbindning än beräkningsmetoder baserade på servicenivå. För att           

uppnå sitt mål gällande servicenivå verkar därmed statistiska beräkningsmetoder vara det           

bästa valet för Växjö Transportkyla. Däremot kan proportionalitetsmetoderna, enligt         

Mattsson (2015), vara attraktiva då de är mindre teoretiskt avancerade än andra metoder.             

Proportionalitetsmetoder kan därför tänkas vara bäst för att uppnå målet angående           

användarvänlighet, vilket är ett mål för Växjö Transportkyla med den här           

säkerhetslagerberäkningen (se tabell 3.3). Gör författarna tydliga förklaringar för hur de           

statistiska metoderna fungerar och gör ett tydligt Excel-verktyg som Växjö Transportkyla           
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kan använda sig av, kan de statistiska beräkningsmetoderna eventuellt bli lika           

lätthanterliga för företaget som proportionalitetsmetoderna skulle vara. 

 

Bristkostnadsmetoderna har nackdelen att det sällan är möjligt att räkna ut de            

bristkostnader som krävs (Mattsson, 2011A). Efter att ha pratat med Växjö transportkyla            

har författarna förstått att det inte är möjligt att beräkna bristkostnader baserat på den data               

företaget har. På grund av det gjorde författarna ett aktivt val att inte använda sig av                

bristkostnadsmetoder. 

4.3.2 Teoretisk jämförelse av statistiska beräkningsmetoder  

För de statistiska beräkningsmetoderna har två olika fördelningar använts,         

normalfördelningen och poissonfördelningen. Det finns enligt Mattsson (2007) delade         

åsikter om hur viktigt det är att använda sig av rätt fördelning. Han själv kommer fram                

till att det vid stora variationer är mer betydande än vid små och att det även är viktigare                  

desto kortare ledtiden är.  

  

Normalfördelning är den vanligaste efterfrågefördelningen för lagerstyrning (Nahmias,        

2009). Därför anser uppsatsens författare normalfördelningen vara relevant att använda          

sig av. Antagande om normalfördelad efterfrågan under ledtid görs ofta då det gör det              

enkelt att beräkna servicenivåanpassat säkerhetslager. Dock stämmer ofta inte det          

antagandet, vilket påverkar både säkerhetslager och servicenivån (Vernimmen et al.          

2008). Mattsson (2007) visar på att tidigare forskning är oeniga om det är viktigt att               

använda rätt efterfrågefördelning eller inte. Enligt Mattsson handlar det om hur mycket            

efterfrågan varierar, det är även viktigare att använda rätt fördelning ju kortare ledtiderna             

är.  

  

Enligt Nahmias (2009) kan poissonfördelning oftast approximeras vid produkter med låg           

och randomiserad efterfrågan. Mattson (2007) förklarar att poissonfördelningen endast är          

användbar när varje kundorder består av små kvantiteter, vilket han säger är vanligt vid              

reservdelslager. Då en stor del av Växjö Transportkylas produkter är reservdelar ansågs            

poissonfördelningen relevant att testa och använda. Dessutom säger VD (2018.03.06) att           
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reservdelarna ligger på en omsättning på knappt en gång per år. Det kan visa på en låg                 

efterfrågan.  

  

SERV1 beräknar säkerhetslagret baserat på en ordercykel (Axsäter, 2015). Metoden tar           

hänsyn till varians i ledtid och efterfrågan vilket enligt Richards och Grinsted (2013) bör              

vara med i en säkerhetslagerberäkning för att veta hur mycket efterfrågan och ledtiden             

kan avvika från medelvärdet så att det värdet kan tas med i beräkning. Beräkningen går               

enkelt att anpassa och justera genom att förändra säkerhetsfaktorn vilket enligt författarna            

kan ses som en fördel. SERV1 är enligt Axsäter (2015) inte användbar i praktiken då den                

inte tar hänsyn till partistorlekar. Ett problem med att metoden inte tar med partistorlekar              

i beräkningen är att servicenivåerna inte återspeglas på ett korrekt sätt. Detta har SERV2              

som en fördel jämfört med SERV1. 

  

SERV1 beräknar hur ofta en brist kommer att uppstå men det som inte finns med i                

formeln är hur stor bristen kommer att bli när det sker. Inte heller tar beräkningsmetoden               

hänsyn till hur många procent av efterfrågan som blir tillfredsställd (Tersine, 1994).            

SERV2 tar hänsyn till hur stor bristen kommer att bli baserat på efterfrågan (Stevensson,              

2009). Detta anser författarna måste ses som en fördel eftersom det leder till bättre              

kontroll över lager och eventuella brister, vilket går ihop med Växjö Transportkylas mål             

att få kontroll över säkerhetslagret, se tabell 3.3.  

 

I SERV2 tas orderkvantiteten med i beräkning, se formel 5 och 6. Det leder till att de                 

beräkningsmetoderna anpassar sig bättre än SERV1 efter hur stort antal produkter som            

finns på lager och på så sätt justeras säkerhetslagret efter detta. Axsäter (2015) anser även               

att SERV2 ger en mer rättvisande bild av kundservice än vad SERV1 gör. Dock är               

SERV2 mer komplex och innebär fler moment än vad SERV1 gör.  

4.3.3 Teoretisk jämförelse av proportionalitetsmetoderna 

Mattsson (2013) förklarar att proportionalitetsmetoder beräknar säkerhetslager       

proportionellt mot efterfrågan men tar inte hänsyn till variationer eller priser på            

produkter. Beroende på produktegenskaper kommer propotionalitetsmetoder passa mer        
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eller mindre bra, vilket kan leda till onödigt hög kapitalbindning för de artiklar där              

metoden inte passar bra (ibid.). 

  

Mattsson (2015) berättar att tidigare litteratur som skrivits om proportionalitetsmetoder är           

negativ då servicenivå inte tas med i beräkning. Mattsson (2008) beskriver att            

proportionalitetsmetoder även leder till högre kapitalbindning. Då Växjö Transportkyla         

har som mål att hålla högsta möjliga servicenivå till minsta möjliga kapitalbindning talar             

det emot användandet av proportionalitetsmetoder för dem. 

  

Vid beräkning av säkerhetslager med Antalsmetoden är medelefterfrågan lika med          

säkerhetslagret. Därmed får artiklar med låg efterfrågan lägre säkerhetslager än artiklar           

med hög efterfrågan (Mattsson, 2011A). Beräkningsmetoden kan lätt få för stora           

säkerhetslager för vissa artiklar och för små för andra beroende på hur stora             

efterfrågevariationer de har (Tersine, 1994) då Antalsmetoden inte tar hänsyn till           

varianser (Silver, Pyke, Peterson, 1998). Inte heller Procentmetoden tar hänsyn till           

efterfrågans variation (Jonsson & Mattsson, 2003). Antalsmetoden kan leda till          

säkerhetslager som är mycket små då ledtiderna är långa och stora säkerhetslager vid             

korta ledtider eftersom beräkningsmetoden inte är anpassad till ledtider. Det är däremot            

Procentmetoden, vilken därmed inte har det problemet i samma utsträckning som           

Antalsmetoden (Mattsson, 2011A). 

  

Växjö Transportkyla vill ha en lätthanterlig beräkning av säkerhetslager, se tabell 3.3.            

Enligt Mattsson (2011A) är det enklare att uppdatera Procentmetoden än Antalsmetoden           

då dess parametrar förändras. 

4.3.4 Databaserad jämförelse av alla beräkningsmetoder  

Här presenteras och analyseras alla beräkningsmetodernas resultat och        

tillvägagångssätt baserat på data från Växjö Transportkyla. Målen från frågeställning 1           

has i åtanke för att bestämma vilken beräkningsmetod som passar Växjö Transportkyla            

bäst. Innan analysen börjar presenteras förutsättningarna för beräkningarna samt varför          

jämförelse med SERV2 poissonfördelning (formel 6) görs och hur den görs.  
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De databaserade jämförelserna grundar sig i Växjö Transportkylas mål med          

säkerhetslager, se tabell 3.3. Författarna har inte gjort någon differentiering av           

servicenivåer och därmed hanteras inte det målet lika utförligt som övriga. 

  

Efter insamling och rensning av data undersöktes artiklarna för att ta fram deras             

efterfrågefördelning. Det visade sig att 426 artiklar var poissonfördelade och endast nio            

stycken var normalfördelade. Till övriga artiklar hittades inte rätt efterfrågefördelning.          

Att endast nio stycken artiklar var normalfördelade innebär att SERV1 normalfördelning           

och SERV2 normalfördelning (formel 5), som är två vanliga beräkningsmetoder, inte kan            

ge korrekt resultat för övriga artiklar då efterfrågan inte är normalfördelad. De nio             

normalfördelade artiklarna har inte beräknats då det är ett för litet antal. De artiklar som               

inte efterfrågefördelning hittades till uteslöts ur analysen då ingen korrekt jämförelse gick            

att göra. 

 

Att hålla en servicenivå på 100% är nästintill omöjligt då det aldrig går att förutse alla                

händelser. Bild 4.2 i kapitel 4.1.2 Servicenivå visar att kostnaderna för servicenivå ökar             

progressivt, det blir alltså dyrare att höja servicenivån när den redan är hög. Anställda på               

Växjö Transportkyla är eniga om att alltid bemöta kundernas efterfrågan, med andra ord             

hålla en fyllnadsgradsservice på 100%. Författarna rekommenderar företaget att diskutera          

det här målet då det är både dyrt och svårt att uppfylla.  

 

I den här uppsatsen har författarna valt att sträva efter ett mål på 95%              

fyllnadsgradsservice i beräkningarna. Det innebär kundernas efterfrågan möts 19 gånger          

av 20. En rekommendation är att sträva efter en fyllnadsgradsservice på omkring 94-97%             

men att även göra en differentiering. Exempelvis talar anställda om produkter som endast             

är estetiska detaljer, alltså inte påverkar funktionen. Denna typ av produkt bör ligga på en               

lägre servicenivå. Produkter som inte binder mycket kapital kan ligga på en högre             

servicenivå än 95% och produkter som är av extra stort värde för kunder kan även de                

ligga på en högre servicenivå.  
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Avrundningar har gjorts i nedanstående kapitel vad det gäller kapitalbindning och storlek            

på säkerhetslager. Kapitalbindning har rundats av till närmaste tusental för att           

beräkningarna som utförs är genomförda med hjälp av formler som inte beräknar med             

exakthet och därför ger inte mer exakta siffror bättre bild av verkligheten. Avrundning i              

storlek på säkerhetslager har gjorts till närmaste heltal. Det innebär att resultat med             

decimaler över 0,5 har avrundats uppåt och resultat med decimaler under 0,5 har             

avrundats nedåt. Det gjordes då det inte är möjligt att lagerföra 0,5 artiklar.  

 

Vid beräkning av kapitalbindning har formel 1 använts. Den formeln innehåller           

medellager vilket räknas ut med hjälp av formel 2. Den formeln har några             

förutsättningskrav som måste vara uppfyllda för att formeln ska vara tillförlitlig, dessa            

finns beskrivna i 4.1.1 kapitalbindning . Uppsatsens författare är medvetna om att dessa            

krav inte uppfylls till fullo men anser att de accepteras då kraven uppfylls till stor grad.                

Resultatet blir därför inte helt korrekt vad det gäller kapitalbindning och medellager. Då             

kapitalbindningen endast används som en jämförelse mellan olika beräkningsmetoder         

och samma formel används till att beräkna detta accepteras formeln eftersom           

förutsättningarna blir detsamma för alla beräkningsmetodernas kapitalbindning.  

 

4.3.4.1 Förutsättningar för analysens beräkningar 

● Endast efterfrågans statistiska fördelning tas hänsyn till 

● Det antas att inkommande ordrar till Växjö Transportkyla levereras kompletta 

● Vid analys och beräkningar har avrundningar till närmaste heltal gjorts för           

storleken på säkerhetslagret 

● Uppsatsens författare har valt att använda poissonfördelning vid (σ´) 2/μ´ .1< 1  

● Varje kundorder består av små kvantiteter 

● Antagande görs om strävan efter 95% fyllnadsgradsservice 

 

4.3.4.2 Poissonfördelning 

Enligt Axsäter (2015) är en tumregel att för 0.9 (σ´)2/μ´ 1.1 kan poissonfördelningen        ≤ ≤    

användas. Det är även vanligt att använda den då (σ´)2/μ´ även om det leder till en         .9 < 0        
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övervärderad varians. Uppsatsens författare har valt att använda poissonfördelningen vid          

(σ´)2/μ´ medvetna om den övervärderade variansen. Enligt det har Växjö.1,< 1           

Transportkyla 426 poissonfördelade artiklar. Poissonfördelning är endast användbar då         

varje kundorder består av små kvantiteter (Mattsson, 2007). Merparten av Växjö           

Transportkylas produkter med poissonfördelning har kundordrar som endast består av en           

styck. Dessutom är efterfrågan randomiserad, vilket enligt Nahmias (2009) är ett           

kriterium för poissonfördelning. 

 

Många av Växjö Transportkylas artiklar har visat sig vara poissonfördelade. Det visade            

sig efter att uppsatsens författare testade artiklarna enligt Axsäter (2015), (σ´)2/μ´          .1.< 1  

Enligt Axsäter (2015) ska SERV2 poissonfördelning användas för att beräkna          

säkerhetslager vid poissonfördelade artiklar vid användning av fyllnadsgradsservice.        

Växjö Transportkyla använder sig av fyllnadsgradsservice som sin definition av service.           

Det går därför att anta att SERV2 poissonfördelning i det här fallet är den statistiskt mest                

korrekta metoden att använda baserat på efterfrågefördelningen för de här artiklarna.           

Enligt Mattsson (2007) råder det olika åsikter om det är viktigt att använda rätt fördelning               

eller inte. På grund av Mattssons studie anser uppsatsens författare det vara intressant att              

för övriga beräkningsmetoder jämföra med SERV2 poissonfördelning för att bestämma          

bästa beräkningsmetod för Växjö Transportkyla.  

 

För SERV2 poissonfördelning eftersträvar en fyllnadsgradsservice på 95% på alla          

artiklar. Vid beräkning av formel 7, användes svaret närmast under BKC. Vid            

bestämmande av beställningspunkten gjordes avrundning till närmaste beställningspunkt        

i heltal. Vid bestämning av storleken på säkerhetslager, formel 8, avrundades svaret till             

närmaste heltal. På grund av detta kan inte författarna garantera att resultatet blir 95%              

fyllnadsgradsservice för alla artiklar.  

 

Vid nedanstående analys har författarna velat jämföra de olika beräkningsmetoderna på           

ett rättvisande sätt och därför har de olika beräkningsmetoderna räknats om så att de fått               

måttet fyllnadsgradsservice. Eftersom jämförelsen ska vara mellan SERV2        

poissonfördelning och övriga beräkningsmetoder har övriga beräkningsmetoder       

omräknats till fyllnadsgradsservice vid poissonfördelning. Omräkningen har gjorts med         
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hjälp av formlerna 6, 7 och 8. Parametrarna i beräkningsmetoderna har manipulerats så             

att lägsta servicenivå ska uppnå 95%.  

 

Då författarna har valt att acceptera poissonfördelning för (σ´)2/μ´ leder det till        ,< 0 9     

större säkerhetslager än önskvärt. Detta är en nackdel med SERV2 poissonfördelning.           

Författarna är medvetna om det men har valt att acceptera detta då Axsäter (2015)              

berättar att det många gånger används.  

4.3.4.2.1 Jämförelse av SERV2 poissonfördelning och SERV1 normalfördelning 

 
Diagram 4.8. Jämförelse av storlek på totalt säkerhetslager mellan SERV1 normalfördelning och 
SERV2 poissonfördelning 
 

Diagram 4.8 visar storleken i antal på säkerhetslagret beräknat med SERV1           

normalfördelning och SERV2 poissonfördelning. SERV1 normalfördelning är den av de          

två beräkningsmetoderna som leder till högst säkerhetslager, det skiljer ca. 100 artiklar i             

storlek på säkerhetslagret. Eftersom SERV2 poissonfördelning är teoretiskt korrekt         

baserat på artiklarnas efterfrågefördelning leder SERV1 normalfördelning till ett för högt           

säkerhetslager. 

 

  
71 



 

  
Diagram 4.9. Jämförelse av säkerhetslagrets storlek på artikelnivå vid SERV1 normalfördelning           
och SERV2 poissonfördelning 
 
I diagrammet 4.9 gestaltas skillnaden i antalet artiklar i säkerhetslager mellan SERV1            

normalfördelning och SERV2 poissonfördelning. De blå prickarna visar hur stort          

säkerhetslagret är i antal räknat med SERV1 normalfördelning och de grå prickarna visar             

storleken på säkerhetslager för vardera artikel räknat med SERV2 poissonfördelning. Då           

endast en färg på prickarna syns ligger säkerhetslagret för de båda beräkningsmetoderna            

på samma nivå. X-axeln visar antalet artiklar, totalt finns det 426 poissonfördelade            

artiklar och det är de artiklarna som har tagits med i beräkning för dessa två               

beräkningsmetoder. Y-axeln visar hur stort säkerhetslagret blir i antal på artikelnivå.  

 

För SERV1 normalfördelning ligger många artiklar på samma säkerhetslager som          

SERV2 poissonfördelning, se diagram 4.9. För de tillfällen då säkerhetslagret avviker,           

händer det att säkerhetslagret ligger på en flertalet gånger högre nivå för SERV1             

normalfördelning än för SERV poissonfördelning. Endast vid ett fåtal gånger understiger           

SERV1 normalfördelnings säkerhetslager det för SERV2 poissonfördelning.  
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Diagram 4.10. Uppnådd servicenivå på artikelnivå vid SERV1 normalfördelning  
 
Diagram 4.10 visar hur hög servicenivå som uppnås för respektive artikel vid användning             

av SERV1 normalfördelning. Det går att utläsa att det finns en stor variation i servicenivå               

där fler artiklar har en servicenivå på 99-100% än 95-96%. Det är positivt med höga               

servicenivåer då företaget vill ha nöjda kunder eftersom företaget då kan leverera            

merparten av gångerna då en produkt efterfrågas. SERV1 normalfördelning uppnår          

Växjö Transportkylas mål om höga servicenivåer, se tabell 3.3. 

 

 
Diagram 4.11. Jämförelse av kapitalbindning i lager mellan SERV1 normalfördelning och 
SERV2 poissonfördelning  
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Diagram 4.11 ovanför visar skillnaden i total kapitalbindning för Växjö Transportkylas           

lager efter att säkerhetslagret räknats in. Skillnaden blir ca. 160 000 kr mellan SERV1              

normalfördelning och SERV2 poissonfördelning, vilket motsvarar ca 17% i skillnad. Det           

innebär att det är dyrare att använda SERV1 normalfördelning som beräkningsmetod i            

det här fallet. Då diagram 4.10 visade på en generellt högre servicenivå för SERV1              

normalfördelning än SERV2 poissonfördelning, är en högre kapitalbindning inte         

överraskande. Låg kapitalbindning är ett av Växjö Transportkylas mål för säkerhetslagret           

(se tabell 3.3) och SERV1 normalfördelning uppfyller inte det målet i jämförelse med             

SERV2 poissonfördelning.  

 
Målet som säger att Växjö transportkyla efterfrågar kontroll över sitt säkerhetslager är            

visserligen ett mindre viktigt mål än servicenivå och kapitalbindning men det är            

fortfarande ett mål de eftersträvar. Tersine (1994) säger att SERV1 normalfördelning inte            

tar hänsyn till hur stor bristen blir när den uppstår utan bara hur ofta bristen uppstår.                

Detta är en nackdel sett utifrån kontrollmålet eftersom Växjö Transportkyla då inte har             

kontroll med hur många artiklar de inte kan leverera ut till kund.  

 
Utifrån målet att beräkningsmetoden ska vara användarvänlig upplever författarna, efter          

att ha använt beräkningsmetoden, SERV1 normalfördelning vara lättmanövrerad, enkel         

att förstå och med relativt få steg. Det är en statistisk formel så en grundförståelse för                

statistiska fördelningar är att föredra. Jämfört med SERV2 poissonfördelning är SERV1           

normalfördelning enklare att att implementera och förstå. Växjö transportkyla behöver          

dock inte själva göra beräkningarna av någon av beräkningsmetoderna då författarna           

lämnar över ett användbart verktyg med färdiga beräkningar.  

 

  
74 



 

4.3.4.2.2 Jämförelse av SERV2 poissonfördelning och SERV2 normalfördelning 

 
Diagram 4.12. Jämförelse av storlek på totalt säkerhetslager mellan SERV2 normalfördelning 
och SERV2 poissonfördelning 
 
Utifrån diagram 4.12 ovanför går det att se att SERV2 poissonfördelning ger ett lägre              

säkerhetslager än vad SERV2 normalfördelning gör. Eftersom SERV2 poissonfördelning         

betraktas som det korrekta svaret för dessa poissonfördelade artiklar bör säkerhetslagret           

även för andra beräkningsmetoder ligga på ungefär samma nivå för att vara en användbar              

metod. För SERV2 normalfördelning ligger det totala säkerhetslagret för alla artiklar på            

281 st, vilket är 112 artiklar fler än vid SERV2 poissonfördelning. 
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Diagram 4.13. Jämförelse av säkerhetslagrets storlek på artikelnivå vid SERV2 normalfördelning           
SERV2 poissonfördelning  
 

De blå punkterna i ovanstående diagram visar storleken på säkerhetslager för SERV2            

normalfördelning per artikel. De blå punkterna visar storleken på säkerhetslagret          

dimensionerat med SERV2 poissonfördelning. De blå prickarna ses som den korrekta           

storleken på säkerhetslager eftersom produkterna är poissonfördelade. Det som går att           

avläsa från ovanstående diagram är att SERV2 normalfördelning ger resultat likt det med             

SERV2 poissonfördelning i de flesta av fallen. Endast vid ett fåtal tillfällen blir             

säkerhetslagret med SERV2 normalfördelning lägre än för det med SERV2          

poissonfördelning. Säkerhetslagret bli däremot vid ett antal tillfällen större med SERV2           

normalfördelning än med SERV2 poissonfördelning.  
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Diagram 4.14. Uppnådd fyllnadsgradsservice SERV2 normalfördelning 
 
Diagram 4.14 visar på stora skillnader i servicenivå vid användning av SERV2            

normalfördelning. Merparten av artiklarna har en servicenivå mellan 98-100% men det är            

fortfarande ett stort antal artiklar som ligger på en lägre servicenivå. Ibland leder den              

höga servicenivån till högre säkerhetslager än vad som krävs, se diagram 4.13. SERV2             

normalfördelning uppnår därmed målet om hög servicenivå, se tabell 3.3.  

 
Diagram 4.15. Jämförelse av kapitalbindning i lager mellan SERV2 normalfördelning och 
SERV2 poissonfördelning  
 
Diagram 4.15 visar skillnaden i storlek på kapitalbindning i lager mellan SERV2            

normalfördelning och SERV2 poissonfördelning. Det skiljer ca 185 000 kr mellan de            

olika beräkningsmetoderna i total kapitalbindning för lager, det motsvarar en skillnad på            
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ca 19%. Det är inte oväntat då diagram 4.14 visade på höga servicenivåer. Växjö              

Transportkyla strävar efter en låg kapitalbindning (se tabell 3.3) och SERV2           

poissonfördelning uppnår det målet bättre än SERV2 normalfördelning.  

 

Att ha kontroll över säkerhetslagret är ett av Växjö Transportkylas mål med            

säkerhetslagret, se tabell 3.3. SERV2 normalfördelning och SERV2 poissonfördelning         

beräknar båda fyllnadsgradsservice men vid olika fördelningar. Båda        

beräkningsmetoderna tar hänsyn till antalet bristtillfällen och storleken på bristen vilket           

innebär att båda beräkningsmetoderna ger bra kontroll för säkerhetslagerberäkning.         

Uppsatsens författare ser inte någon skillnad vad det gäller kontroll för de här två              

beräkningsmetoderna.  

 

Det minst viktiga målet för Växjö transportkyla vad det gäller säkerhetslagerberäkningen           

är användarvänligheten för beräkningsmetoden, se tabell 3.3. Vad det gäller SERV2           

normalfördelning jämfört med SERV2 poissonfördelning är de lika användarvänliga när          

de väl är beräknade. De båda är enkla att hantera och det är tydligt hur stort                

säkerhetslager som rekommenderas för de båda beräkningsmetoderna. Det går därför inte           

att göra någon skillnad på användbarheten för de här olika beräkningsmetoderna.  

 

4.3.4.2.3 Jämförelse av SERV2 poissonfördelning och Antalsmetoden 

 
Diagram 4.16. Jämförelse av storlek på totalt säkerhetslager mellan Antalsmetoden SERV2 
poissonfördelning 
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För att analysera Antalsmetoden har alla artiklar fått en lägsta servicenivå på 95%, som              

förklaras i 4.3.4.2 Poissonfördelning . Antal dagars täcktid som önskas är en del av             

uträkningen för Antalsmetoden (Mattsson, 2011) och för att lyckas ge alla artiklar en             

servicenivå på minst 95% krävdes det att parametern bestämdes till 750 dagar. Det är mer               

än två år, vilket kan tyckas vara mycket för de artiklar som endast har några dagars                

ledtid. Diagram 4.16 visar på en stor skillnad mellan säkerhetslagret för Antalsmetoden            

och för SERV2 poissonfördelning. Då SERV2 poissonfördelning har den statistiskt          

korrekta fördelningen, leder Antalsmetoden till ett säkerhetslager som är högre än vad            

som behövs.  

 

 
Diagram 4.17. Jämförelse av säkerhetslagrets storlek på artikelnivå vid Antalsmetoden och           
SERV2 poissonfördelning 
 

I diagram 4.17 framkommer det att Antalsmetoden för merparten av artiklarna ger ett             

säkerhetslager som är större än vad som behövs enligt SERV2 poissonfördelning, i            

många fall flertalet gånger större. Positivt för Antalsmetoden är att den aldrig ger ett              

lägre säkerhetslager än SERV2 poissonfördelning. Därmed uppfyller Antalsmetoden        

målet om hög servicenivå, se tabell 3.3.  
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Diagram 4.18. Uppnådd fyllnadsgradsservice vid  Antalsmetoden 
 
Diagram 4.18 visar vilka servicenivåer Växjö Transportkylas artiklar får vid användning           

av Antalsmetoden. Generellt ligger servicenivåerna på eller precis under 100%. Det finns            

dock undantag. Då endast ett fåtal artiklar ligger på en servicenivå nära 95%, kan det               

tyda på att det är de artiklarna som har drivit upp säkerhetslagret, då ett lägre               

säkerhetslager eventuellt hade gett 95% servicenivå för övriga artiklar. Det förklarar           

varför säkerhetslagret blir stort för Antalsmetoden, eventuellt hade en differentiering lett           

till ett resultat som är mer likt det med SERV2 poissonfördelning. Enligt Mattsson (2015)              

är det nödvändigt att differentiera artiklarna för att kunna få ett bra säkerhetslager med              

proportionalitetsmetoder. Då Växjö Transportkyla eftersträvar höga servicenivåer, se        

tabell 3.3, uppfylls det målet av Antalsmetoden.  
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Diagram 4.19. Jämförelse av kapitalbindning i lager mellan Antalsmetoden och SERV2 
poissonfördelning 
 
Låg kapitalbindning är något som Växjö Transportkyla eftersträvar, se tabell 3.3.           

Kapitalbindningen blir för Växjö Transportkyla cirka 2,3 miljoner kronor högre vid           

användning av Antalsmetoden än SERV2 poissonfördelning. Därmed är skillnaden         

mellan SERV2 poissonfördelnings kapitalbindning Antalsmetodens kapitalbindning      

389%. Då det totala säkerhetslagret var mycket högre för Antalsmetoden är det inte             

oväntat att även kapitalbindningen är det. Antalsmetoden uppnår därmed inte målet om            

låg kapitalbindning.  

 

Proportionalitetsmetoder, och därmed Antalsmetoden, tar inte hänsyn till variationer i          

efterfrågan och ledtid (Mattsson, 2015). Dessutom har författarna inte kunnat urskilja           

någon parameter i beräkningen som kan leda till att en uppfattning kan fås gällande              

bristtillfällen och briststorlek. Precis som övriga beräkningsmetoder leder Antalsmetoden         

till att Växjö Transportkyla kan få kontroll över sitt säkerhetslager då de får det beräknat.  

 

Enligt Silver, Pyke och Peterson (1998) och Mattsson (2011A) är Antalsmetoden enkel            

att använda. Uppsatsens författare håller delvis med. Implementeringen av         

Antalsmetoden är enklare än den för SERV2 poissonfördelning då det är färre parametrar             

som ska vara med och eftersom beräkningen är simplare. Däremot är SERV2            

poissonfördelning enklare att hantera när ett Excel-verktyg eller liknande finns. För att            
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ändra servicenivå för SERV2 poissonfördelning räcker det att skriva en ny procentsats.            

För Antalsmetoden däremot krävs en manipulering av dess parametrar tills önskad           

servicenivå uppnås.  

 

4.3.4.2.4 Jämförelse av SERV2 poissonfördelning och Procentmetoden 

 
Diagram 4.20. Jämförelse av storlek på totalt säkerhetslager mellan Procentmetoden och SERV2 
poissonfördelning 
 
En av parametrarna i Procentmetoden är, enligt Mattsson (2010A), en procentsats som            

står för hur många procent som säkerhetslagret bör motsvara av efterfrågan under ledtid.             

För att uppnå kriteriet på minst 95% på alla artiklar krävdes en procentsats på 1000%.               

Diagram 4.20 visar skillnaden mellan säkerhetslagret i antal mellan Procentmetoden och           

SERV2 poissonfördelning. Säkerhetslagret för SERV2 poissonfördelning är ca 580 st          

mindre än Procentmetodens säkerhetslager. 
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Diagram 4.21. Jämförelse av säkerhetslagrets storlek på artikelnivå vid Procentmetoden och           
SERV2 poissonfördelning 
 

I diagram 4.21 är det tydligt att det finns stora variationer i Procentmetodens             

säkerhetslager. För många artiklar blir säkerhetslagret samma för både Procentmetoden          

och SERV2 poissonfördelning. För de artiklar där de inte stämmer överens är skillnaden             

ofta stor. Procentmetoden leder enligt diagrammet aldrig till ett lägre säkerhetslager än            

SERV2 poissonfördelning.  

 

 
Diagram 4.22. Uppnådd fyllnadsgradsservice Procentmetoden 
 
Diagram 4.22 visar de servicenivåer som uppnås med Procentmetoden. Endast en liten            

del av artiklarna får ett säkerhetslager på 95-96% och resten har högre servicenivåer.             
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Därmed uppnår Procentmetoden Växjö Transportkylas mål om hög servicenivå, se tabell           

3.3. Likt diskuterat i 4.3.4.2.3 Jämförelse av SERV2 poissonfördelning och          

Antalsmetoden, finns det en sannolikhet att de artiklar med de lägre servicenivåerna har             

drivit upp säkerhetslagret för övriga artiklar då en servicenivå på 95% för alla artiklar              

eftersträvades. Hade differentieringar gjorts, vilket Mattsson (2015) säger bör göras, hade           

resultatet i så fall troligtvis blivit annorlunda.  

 

 
Diagram 4.23. Jämförelse av kapitalbindning i lager mellan Procentmetoden och SERV2 
poissonfördelning  
 
På grund av de stora skillnaderna i antal i säkerhetslager är även skillnaden i              

kapitalbindning stor mellan Procentmetoden och SERV2 poissonfördelning, se diagram         

4.23. Växjö Transportkyla vill ha en låg kapitalbindning och skulle utan differentiering            

med Procentmetoden ha en kapitalbindning på cirka 2,1 miljoner kronor, istället för 802             

000 kronor vid SERV2 poissonfördelning. Skillnad i kapitalbindning mellan SERV2          

poissonfördelning och Procentmetoden är 258%. Procentmetoden uppnår därmed inte         

målet om låg kapitalbindning.  

 
Varken variationer i efterfrågan eller ledtid tas hänsyn till vid Procentmetoden (Mattsson,            

2015). Dessutom har författarna likt vid Antalsmetoden inte kunnat urskilja parametrar i            

beräkningen som ger en förståelse för bristtillfällen och briststorlek, vilket är en nackdel             

då Växjö Transportkyla inte kan ha kontroll över hur många artiklar som inte kan              
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levereras ut till kund. Det går emot deras mål om att ha kontroll på säkerhetslagret, se                

tabell 3.3.  

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2003) går det att enkelt differentiera artiklar med            

Procentmetoden genom att ändra procentsatsen. Växjö Transportkylas ena mål är att ha            

en hög servicenivå. Även om det är enkelt att differentiera artiklarna krävs det vid              

användning av Procentmetoden att procentsatsen manipuleras tills önskad servicenivå         

uppnås. Vid användning av SERV2 poissonfördelning är det enklare då den utgår från en              

bestämd servicenivå vilken smidigt går att byta ut. Författarna ansåg Procentmetoden           

vara enkel vid implementering, till skillnad från SERV2 poissonfördelning. När ett           

verktyg är skapat för att hantera beräkningen av säkerhetslager anser dock författarna            

SERV2 poissonfördelning vara mer lätthanterlig.  

4.3.5 Överdrag 

Hill (1988) och Mattsson (2007) är överens om att det är viktigt av flera anledningar att                

ta hänsyn till överdrag när företag använder beställningspunkter. Mattsson (2007) bevisar           

genom en simulering att företag inte kommer upp i önskade servicenivåer om överdrag             

ignoreras. På Växjö Transportkyla använder de ett beställningspunktsystem för att veta           

när olika produkter bör beställas. De använder ett datorsystem som räknar ut            

beställningspunkten åt dem. Inköpare (2018.02.16) förklarar att de i stort sett tittar på             

beställningspunkten för alla artiklar varje dag. Att göra på ett sådant sätt som Växjö              

Transportkyla är enligt Mattsson (2007) vanligt men leder ofta till överdrag som i sin tur               

kommer leda till att önskad servicenivå inte kommer att nås. Teoretiskt sett ska             

beställningspunkterna inspekteras vid varje lagerförändrande transaktion för att det ska          

bli helt korrekt.  

  

Författarna har valt att inte lägga artiklarna på en högre servicenivå än vad den normalt               

borde vara, vilket Mattsson (2007) föreslår som en lösning på problem med överdrag.             

Detta för att Växjö Transportkyla redan från början strävar efter mycket höga            

servicenivåer (VD, 2018.02.16; Inköpare, 2018.01.12). Mattsson (2007) förklarar även         

att om artiklar läggs på en högre servicenivå för att kompensera mot överdrag kan det               
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komma att leda till mindre kontroll över servicenivåerna. Kontroll är något som Växjö             

Transportkyla vill öka genom den här beräkningen, se tabell 3.3, vilket därför talar emot              

kompensation av servicenivå som tillvägagångssätt (VD, 2018.03.06;       

Eftermarknadsansvarig, 2018.03.05). 

 

Det finns beräkningsmetoder för att mer specifikt räkna ut överdragen och varianser i             

överdrag och på så sätt få fram en mer korrekt bild av storleken på överdraget och hur                 

mycket företag bör kompensera för detta (Mattsson, 2007). I den här uppsatsen har dock              

författarna valt att göra det på ett enklare sätt då inte alla data finns tillgängliga för att                 

göra den mer teoretiskt korrekta uträkningen. Författarna anser att en enklare metod            

också är mer användarvänlig för företaget och kräver mindre tid. Författarnas uppfattning            

är därför att den i längden kommer att bli mer användbar för Växjö Transportkyla. 

  

Författarna har valt att kompensera för överdrag i säkerhetlagerberäkningarna genom att           

lägga till extra tid i ledtiden på artiklar för att kompensera mot periodinspektionerna som              

sker ungefär en gång om dagen. Detta är en metod som är fullt användbar och ger goda                 

resultat enligt Mattsson (2007). Då inspektionsintervallet är ungefär en dag delas detta i             

två, för att ta ett medel av inspektionsintervallet. Det blir då en halv dag som läggs till i                  

ledtid på samtliga artiklar. Genom att göra på det här sättet kompenserar författarna för              

överdrag vid inpsektionsintervaller men inte för om fler än en artikel tas ut från lager               

samtidigt och genom det skapar ett överdrag. Då nödvändig data inte är tillgänglig går              

detta inte att göras i dagsläget men det är en fortsatt förbättring som Växjö Transportkyla               

kan kompensera för i framtiden och genom detta uppnå bättre servicenivåer och därmed             

förbättra kundrelationerna. 

4.3.6 Reflektioner 
I reflektioner konstateras fakta som inte tidigare berörts i analysen men som uppsatsens 
författare anser vara viktiga för Växjö Transportkyla att reflektera över och/eller känna 
till.  
 
Ett viktigt beslut som Växjö Transportkyla måste ta är hur hög servicenivå de vill hålla.               

Eftermarknadsansvarig (2018.03.05) berättar att produkters storlek påverkar       

leveransmetoden. Eventuellt bör servicenivån påverkas av vilken leveransmetod som         
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används. För att veta hur hög servicenivå som uppnås för de olika produkterna bör detta               

mätas. Den eftersträvade fyllnadsgraden är inte alltid den uppnådda. Av den anledningen            

rekommenderas Växjö Transportkyla att mäta servicenivå för att bättre kan kontroll över            

vilken service de erbjuder sina kunder.  

 

Inköpare (2018.03.05) berättar att Växjö Transportkyla höjer upp sin beställningspunkt          

för vissa leverantörer som de märker att de inte kan lita på lika mycket som övriga. Sådan                 

hantering är även möjlig med de verktyg som företaget får från författarna. Enligt             

Inköpare (2018.03.05) behöver företaget en rutin för hur de ska uppdatera säkerhetslagret            

i och med att transportkylaggregaten ute på marknaden har ökat. Med hjälp av de verktyg               

som Växjö Transportkyla får från författarna är det enkelt att lägga på en procentuell              

ökning.  

 

Eftermarknadsansvarig (2018.03.05) berättar att förutsägbarheten i efterfrågan skiljer sig         

mellan reservdelarna. Det finns produkter såsom motorolja som har hög förutsägbarhet           

samtidigt som det finns andra produkter som är oförutsägbara. Det har påverkat hur högt              

säkerhetslagret har blivit. Det är viktigt att Växjö Transportkyla efter en tidsperiod            

återigen beräknar säkerhetslagret då graden av förutsägbarhet kan tänkas ändras.          

Detsamma gäller även övriga parametrar. Efterfrågan bör uppdateras kontinuerligt för att           

få rätt säkerhetslager.  

 

4.4 Slutsats frågeställning 2 

Utifrån teori om de fyra olika bedömningsgrupper som finns vid beräkning av            

säkerhetslager och utifrån målen för säkerhetslager för Växjö Transportkyla har          

författarna kommit fram till att statistiska beräkningsmetoder är att föredra för företaget.            

Det är på grund av att de statistiska beräkningsmetoderna, enligt teorin, är ett bra val för                

företag som strävar efter en viss sevicenivå. Även proportionalitetsmetoder kan vara           

acceptabla i vissa fall på grund av att teorin beskriver de som lätthanterliga produkter.              

Övriga beräkningsmetoder rekommenderas inte för Växjö Transportkyla.  
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SERV1 och SERV2 är vanliga metoder för säkerhetslagerberäkning. SERV1 är dock inte            

en metod som bör användas i praktiken då den inte tar hänsyn till briststorleken.              

Dessutom använder sig Växjö Transportkyla av fyllnadsgradsservice och inte         

cykelservice som servicemått.  

 

Endast ett fåtal artiklar med normalfördelad efterfrågan identifierades. Det fanns däremot           

426 artiklar med poissonfördelad efterfrågan. Endast de artiklar med poissonfördelad          

efterfrågan valdes att hanteras. I och med den poissonfördelade efterfrågan var formel 7             

Fyllnadsgradsservice Poissonfördelning den statistiskt korrekta formeln.      

Säkerhetslagrets storlek, kapitalbindningen och den genomsnittliga servicenivån för        

SERV1 normalfördelning, SERV2 normalfördelning, Antalsmetoden och      

Procentmetoden jämfördes med SERV2 poissonfördelning. Den lägsta tillåtna        

servicenivån bestämdes till 95%. Varken SERV1 normalfördelning eller SERV2         

normalfördelning uppfyller målet om låg kapitalbindning och SERV1 normalfördelning         

uppfyller inte helt målet om kontroll över säkerhetslager. Både kapitalbindningen och           

storleken på säkerhetslagret är för stort för Antalsmetoden och Procentmetoden jämfört           

med SERV2 poissonfördelning, dessutom anses de inte av författarna uppnå målet om            

lätthanterlighet. Författarnas slutsats är att SERV2 poissonfördelning är den         

beräkningsmetod som bäst dimensionerar Växjö Transportkylas säkerhetslager och att         

företaget inte bör använda någon av de övriga nämnda beräkningsmetoderna för           

artiklarna med poissonfördelad efterfrågan. För de 426 artiklarna med poissonfördelad          

efterfrågan får då Växjö Transportkyla ett säkerhetslager på 169 st artiklar och en             

kapitalbindning på 802 000 kr. För att kunna hantera överdrag bör Växjö Transportkyla             

lägga till en halv dag i ledtid på alla artiklar vid beräkning av säkerhetslager. 
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5. Hur påverkar produktegenskaper, framförallt med      
avseende på produktkostnader och ledtider, valet av       
lämplig metod för dimensionering av säkerhetslager? 
 
Frågeställning 3 är en mer generell frågeställning där syftet är att kunna använda svaret              

på andra företag liknande Växjö Transportkyla. Först presenteras teori relevant till           

frågan med fokus på produktkategorisering. Teorikapitlet avslutas med ett avsnitt som           

presenterar de lärdomar som tas med från teorin. En analys av teorin och empiri från               

frågeställning 2 och en slutsats följer sedan för att presentera resultatet. 

 

 
Modell 5.1. Dispositionsmodell frågeställning 3  
 

5.1 Teori  

Teori till frågeställning 3 fokuserar på olika metoder för att kategorisera produkter.            

Detta görs för att på ett enkelt sätt kunna svara på vilka produktegenskaper som              

påverkar val av beräkningsmetod. Fokus kommer ligga på kategoriseringsmetoder som          

delar upp produkter efter de egenskaper författarna har hittat i Växjö Transportkylas            

produkter. Även teori om produkters egenskapers påverkan på de olika          

säkerhetslagerberäkningarna presenteras.  

5.1.1 Kategoriseringsmetoder 

Kategoriseringsmetoder bidrar till stor del till analysen för frågeställning 3. Det finns            

olika slags metoder för kategorisering och fokus har här lagts på ABC-analys och             

ledtidskategorisering.  
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5.1.1.1 Varför kategoriseringsmetoder?  

Klassificering av inventarier används av företag för att hitta rätt lagernivå per            

produktgrupp och genom detta inte behöva lägga stora resurser på mindre viktiga varor.             

Genom klassificering av inventarier kan företags vinst förbättras (Yang et. al., 2017).            

Klassificering är även viktigt för att ha en effektiv plan och kontroll på sina inventarier               

(Chen, 2012). Wikner och Johansson (2015) Berättar att klassificering av produkter även            

kan hjälpa till att stötta strategiska och taktiska beslut exempelvis för att kategorisera             

olika planering- och kontrollmetoder. 

 

För de företag som har många reservdelar är klassificering viktigt. Då tas det hänsyn till               

reservdelarnas egenskaper och det används för att kunna hantera reservdelarna korrekt           

(Roda et al. 2014). Teunter, Syntetos och Babai (2016) berättar att det är vanligt att dela                

in produkterna enligt exempelvis ABC och sedan sätta samma servicenivå på alla            

produkter inom produktgrupperna. 

5.1.1.2 ABC 

Att klassificera inventarier enligt ABC är en vanlig metod i praktiken. De två vanligaste              

klassificeringskriterierna är efterfrågevolym och efterfrågevärde. Vid ABC-analys delas        

artiklarna vanligtvis in i olika grupper baserat på volymvärdet (Teunter, Babai, Syntetos,            

2010). Traditionellt vid ABC delas produkterna in i tre kategorier vilka är A, B och C.                

Artiklar i grupp A är mycket viktiga, grupp B är viktiga och de i grupp C är marginellt                  

viktiga (Yan, Ahmad, Yang, 2013). Utgångspunkten för ABC är Paretos princip,           

80/20-regeln, vilken går ut på att 20 % av ett företags artiklar står för 80 % av                 

omsättningen och tvärtom. De produktgrupper med högst volymvärde bör styras hårdast           

(Storhagen, 2011). Ett vanligt sätt att dela in på är att 20% av artiklarna är i grupp A,                  

30% i grupp B och resten i grupp C (Teunter, Babai, Syntetos, 2010; Zhang, Hopp,               

Supatgiat, 2001).  

 

För att få fram volymvärdet multipliceras var och en av artiklarnas årsförbrukning med             

dess standardkostnad, försäljningspris eller medelkostnad, se formel 12. Därefter         

beräknas summan av alla artiklarna. För varje artikel beräknas sedan hur stort dess             
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volymvärde i procent är av det totala volymvärdet. Sedan rangordnas artiklarna efter            

procentandel. Vidare delas artiklarna in i ett bestämt antal grupper i           

volymvärdesintervaller (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

Formel 12. Volymvärde 

olymvärdet Artikels årsförbrukning tandardkostnad/F örsäljningspris/Medelkostnad  V =  × S  

 

5.1.1.3 Multikriterieanalys 

ABC är enkelt att använda men har endast ett kriterium. Det finns även andra kriterier               

som är viktiga vid inventarieklassificering (NG, 2007). Fokuseras det på klassificering av            

enbart reservdelar har Roda et. al (2014) visat på att det i litteraturen är vanligast att                

använda sig av multikriterieanalyser, vilka alltså är baserade på mer än ett kriterium.             

Detta görs för att få med de olika egenskaper som reservdelar många gånger har (ibid.).               

Då fler kriterier används möts företag av problemet angående hur artiklar ska            

klassificeras, rankas och analyseras (Flores, Olson, Dorai, 1992). 

 

Ramanathan (2006) anser ledtid vara ett viktigt kriterium och har skapat en            

multikreterieanalys där det är ett utav fyra kriterier. Ledtiden har där beskrivits i antal              

veckor. De övriga kriterierna är styckkostnad, volymvärde och kritiskhet. Även Guvenir           

och Erel (1998) samt Flores, Olson och Dorai (1992) använder ledtid som ett kriterium.              

Övriga kriterier som de två artiklarna har gemensamt berör brist, kritiskhet, utbytbarhet,            

styckkostnad, och volymvärde. De lägger då olika stor vikt vid de olika kriterier som har               

valts. 

 

I figur 5.2 visas hur en matris med de två kriterierna ledtid och volymvärde kan utformas.                

För artiklar som inte hamnar i de ifyllda utrymmen, går det att omklassificera dem så att                

de placeras i ett utrymme (Flores & Whybark, 1986). Flores, Olson och Dorai (1992)              

beskriver att det är svårt att ha policies för alla nio artikelgrupper, men att det är möjligt.                 

En ökning av kriterier hade gjort problemet större. 
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Figur 5.2. Multikriterieanalys ledtid och volymvärde (Flores & Whybark, 1986) 
 

5.1.2 Produktegenskaper 

Teorin som presenteras i det här avsnittet har tidigare framställts i teori frågeställning 2,              

kapitel 4.1 Teori. Då mycket av den fakta som är intressant för frågeställning 2 även är                

relevant för frågeställning 3 valde författarna att i det här kapitlet redovisa en tabell med               

relevant teori.  

 

Tabell 5.3 presenterar en sammanfattning av teori från kapitel 4.1 Teori, gällande hur 

produktegenskaper kan påverka valet av säkerhetslagerberäkning.  
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Beräkningsmetod för 

säkerhetslager 

Påstående 

SERV1 normalfördelning Används då efterfrågan är normalfördelad (Jonsson &       
Mattsson, 2003). 
 
De artiklar som har stora efterfrågevariationer har ett        
relativt större säkerhetslager än vad de artiklar med små         
efterfrågevariationer har (Mattsson, 2010B).  

SERV2 normalfördelning Används då efterfrågan är normalfördelad (Jonsson &       
Mattsson, 2003). 
 
SERV2 normalfördelning är en lämplig metod i praktiken        
framförallt när en stor del av ledtiden är oföränderlig         
(Silver, Pyke, Peterson, 1998). 

SERV2 poissonfördelning Poissonfördelning är lämplig för produkter med låg och        
randomiserad efterfrågan (Nahmias, 2009). 
 
Så länge som (σ´)2/μ´ 1 är poissonfördelning ett bra   ≈      
alternativ (Axsäter, 2015). 

Antalsmetoden  Vid produkter som har en relativt förutsägbar efterfrågan,        
alltså låg variation, riskerar säkerhetslagret att bli för stort.         
Varierar dock produkterna mycket istället kommer      
Antalsmetoden inte att ge tillräckligt skydd (Tersine,       
1994). 

Procentmetoden - 
Tabell 5.3 Teorisammanfattning frågeställning 2 
 

5.1.3 Lärdomar från teorin 

● Fördelar med uppdelning av artiklar 

● ABC kategorisering 

● Ledtidskategorisering 

● Produktegenskaper 
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5.1.4 Analysmodell 

Modell 5.4. Analysmodell frågeställning 3 
 

5.2 Analys 

I det här analyskapitlet ställs SERV1 normalfördelning, SERV2 normalfördelning,         

Antalsmetoden och Procentmetoden mot SERV2 poissonfördelning för att svara på          

frågeställning 3. Jämförelsen av beräkningsmetoderna fokuserar på produktegenskaper        

för att se om det går att dra några slutsatser om vilken beräkningsmetod som är bäst                

baserat på specifika produktegenskaper. Som fastställt i frågeställning 2 bör SERV2           

poissonfördelning användas vid poissonfördelad efterfrågan, då denna metod är svår att           
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implementera är det intressant att se om även andra metoder, vid vissa            

produktegenskaper kan fungera bra.  

 

5.2.1 Kategorisering 

I det här kapitlet presenteras hur ABC och ledtidskategorisering har tillämpats för att             

kategorisera produkter baserat på deras egenskaper. Produkterna har delats in i nio            

grupper baserat på volymvärde och ledtidslängd, detta har gjorts baserat på tidigare            

nämnd teori.  

 

Multikriterieanalys är bra för att få med fler olika egenskaper hos produkterna (Roda et.              

al., 2014). Författarna ansåg det viktigt att för frågeställning 3 få med olika             

produktegenskaper men ville fortfarande ha det enkelt och valde därför att begränsa            

kategoriseringen till två kriterier. Författarna ansåg Flores och Whybarks (1986) metod           

vara en bra metod för att svara på frågeställningen och valde därför att gå efter deras                

klassificering, se figur 5.2. Den klassificeringen är en multikriterieanalys som tar hänsyn            

till både ABC och ledtid vilket leder till nio olika kategorier.  

 

ABC är en vanlig metod att använda i praktiken och rangordnar artiklarna efter deras              

volymvärde (Teunter, Babai, Syntetos, 2010). För att genomföra kategoriseringen i          

praktiken har författarna använt bearbetad data som tidigare använts i frågeställning 2            

och analyserat den för att få fram kategoriseringskoden. Detta har gjorts enligt vad             

Jonsson och Mattsson (2016) föreslår som tillvägagångssätt. Styckkostnad användes för          

beräkningen då det är den siffran som uppsatsens författare har tillhandahållit från Växjö             

Transportkyla. Författarna delade in artiklarna efter storleken på volymvärdet. Detta          

gjordes i enlighet med vad Teunter, Babai och Syntetos (2010) samt Zhang, Hopp och              

Supatgiat (2001) förklarar som en metod för att göra ABC uppdelningen. 

 

Ledtiderna har delats upp efter långa, medel och korta vilket beskrivs som en metod av               

Flores och Whybark (1986). De olika ledtiderna har fått siffror för att underlätta             

hanteringen, där 1 är långa ledtider, 2 medellånga och 3 korta ledtider. Författarna har              
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valt att kategorisera ledtiderna enligt följande: korta=upp till 7 dagar, medellånga=8           

dagar till 1,5 månader och långa=1,5 månader och uppåt. De här ledtiderna valdes efter              

diskussion med Växjö Transportkyla där de själva beskrev att leverantörer i Sverige tar             

mellan en dag och en vecka på sig att leverera varor. Mitsubishi Japan tar mellan 1,5                

månader och 4,5 och författarna valde därför att låta den tiden representera de långa              

ledtiderna. De medellånga ledtiderna blev därför de som är där mellan.  

 

Kategoriseringen av artiklarna ledde till nio olika kategoriseringskoder. I nedanstående          

matris finns en överblick av hur uppdelningen skett och vilken typ av produkt som finns i                

vardera grupp. Till exempel i grupp A1 innehåller den artiklar med långa ledtider och              

högt volymvärde medan i grupp C3 är det korta ledtider och lågt volymvärde.  

Modell 5.5. Kategoriseringsmodell 
 

I det här fallet har författarna tittat på alla artiklar som finns kvar efter att rensning av                 

artiklar gjorts (se appendix 2 Excelförklaring ) och som har en poissonfördelad           

efterfrågan. I diagrammet nedan (tabell 5.6) visas det hur många produkter som vardera             

kategoriseringskod innehåller. Det finns flest produkter i grupp C3 och minst antal            

artiklar i grupp B1. Det finns fler artiklar med lägre värde än med högre värde. Det är                 

även många artiklar med korta ledtider.  
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Diagram 5.6. Antalet artiklar i vardera kategori  
 

5.2.2 Numerisk analys 

Nedan följer en numerisk analys där data från frågeställning 2 bearbetats för att             

undersöka hur olika beräkningsmetoder hanterar olika produktegenskaper. Relevant        

teori från kapitel 4 och 5 tas upp i analysen för att ge mer stöd till påståenden.  

 

Analysen är baserad på kategoriseringarna och på punktdiagram som skapats utifrån           

datan i analysen från frågeställning 2. Det här gestaltas i diagram. Alla diagram som har               

skapats har gjorts för alla beräkningsmetoder, men några har valts att uteslutas då de inte               

tillför något till analysen. Datan som diagrammen baseras på är sorterad från minsta till              

största säkerhetslager i SERV2 poissonfördelning för att få ett jämförbart resultat.  

 

Servicenivån för SERV2 poissonfördelning har beräknats med eftersträvade 95% på alla           

produkter, vilket är förklarat i 4.3.4.2 Poissonfördelning . Övriga beräkningsmetoder har          

beräknats med en lägsta servicenivå på 95%, precis som vid beräkningarna i            

frågeställning 2.  

 

Enligt frågeställningen så läggs mest fokus i den här frågeställningen på           

produktkostnader och ledtider. Hur ledtider påverkar valet av säkerhetslager undersöks          

noga då det är en av parametrarna i kategoriseringen. Vid beräkning av volymvärde             
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användes styckkostnad då Växjö transportkyla inte kunde tillhanda styckpriset för alla           

produkter. Därmed analyseras även hur produktkostnader, tillsammans med efterfrågan,         

påverkar valet av metod för beräkning av säkerhetslager. Även efterfrågan har valts att             

undersökas separerat från volymvärdet. Utöver befintliga diagram testades även skillnad i           

storlek på säkerhetslager mellan de olika beräkningsmetoderna och SERV2         

poissonfördelning i förhållande till volymvärde respektive styckkostnad. De diagrammen         

gav inga användbara resultat och ett val gjordes därmed att utesluta dem från analysen.  

5.2.2.1. SERV1 normalfördelning 

  
Diagram 5.7. Skillnad i storlek på säkerhetslager vid kategorisering mellan SERV1 
normalfördelning och SERV2 poissonfördelning 
 

Efter kategorisering baserat på volymvärde och ledtidslängd har diagram 5.7 skapats för            

att se skillnaden i säkerhetslager mellan SERV1 normalfördelning och SERV2          

poissonfördelning. Det som går att utläsa från diagrammet är att det skiljer sig mycket              

vid alla kategoriseringsgrupper mellan de olika beräkningsmetoderna. Det går att se att            

de följs åt, alltså att storleken på säkerhetslagret sjunker med kortare ledtider för båda              

beräkningsmetoderna. SERV1 normalfördelning ligger på för höga säkerhetslager i alla          

kategoiseringsgrupper. Utifrån vad som går att se i diagrammet är skillnaden procentuellt            

minst vid långa ledtider, beräkningsmetoderna blir alltså mer lika ju längre ledtid            

produkterna har. Detta stämmer överens med vad Mattsson (2007) berättar om att rätt             

efterfrågefördelning blir mindre viktigt i och med längre ledtider.  
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Diagram 5.8. Genomsnittlig servicenivå för SERV1 normalfördelning 
 

Diagram 5.8 visar den genomsnittliga servicenivån per kategoriseringsgrupp. Det som          

går att se i diagrammet är att alla grupper ligger på en genomsnittligt hög servicenivå på                

mellan 98 och 100%. Det går inte att se några speciella mönster på vilka grupper som har                 

högre eller lägre servicenivåer utifrån det här diagrammet.  

 
 

 
Diagram 5.9. Skillnad i storlek på säkerhetslager mellan SERV1 normalfördelning och SERV2 
poissonfördelning i förhållande till ledtid 
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Ovanstående diagram 5.9 visar hur stor skillnaden blir mellan SERV1 normalfördelning           

och SERV2 poissonfördelning i storlek på säkerhetslager per artikel, i förhållande till hur             

lång ledtiden är. Y-axeln visar antalet artiklar som skiljer sig i säkerhetslager på             

artikelnivå. X-axeln visar längden på ledtiden. Längre fram i kapitlet presenteras           

liknande diagram för de övriga beräkningsmetoderna, för de diagrammen gäller samma           

förutsättningar. Skillnaden mellan det här diagrammet och diagram 5.8 är att ledtiden är             

utbruten ur kategoriseringen för att se om det går att hitta annorlunda mönster än när det                

är baserat på volymvärdet också.  

 

Mattsson (2007) beskriver att tidigare forskare är oeniga om hur viktigt det är att använda               

rätt efterfrågefördelning, det han poängterar är att vid kortare ledtider är det viktigare att              

använda rätt fördelning. Det som går att utläsa från diagrammet 5.9 är att det vid korta                

och medellånga ledtider oftare uppstår negativ skillnad, än vid längre ledtider. Vilket            

överensstämmer med det Mattsson (2007) berättar om att negativa efterfrågevärden          

inkluderas vid korta ledtider och beräkningsmetoder vid normalfördelning. Detta kan          

även bero på att fler artiklar har korta och medellång ledtider än långa ledtider. I övrigt är                 

resultaten spretiga med stora skillnader både vid korta, medellånga och långa ledtider.            

Det går därmed inte att säga något om sådana mönster utifrån modellen ovanför. Detta              

påstående stämmer alltså inte överens med data om SERV1 normalfördelning som           

uppsatsens författare har arbetat med.  

 

Utifrån diagram 5.10 ovanför kan inte några mönster hittas om hur volymvärdet påverkar             

dimensionering av säkerhetslager. Inga tydliga mönster har upptäckts. 
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Diagram 5.10. Skillnad i storlek på säkerhetslager mellan SERV1 normalfördelning och SERV2 
poissonfördelning i förhållande till  i efterfrågan/år 
 

I diagrammet ovanför, 5.10, visas relationen mellan efterfrågan per år och skillnaden i             

säkerhetslager med beräkningsmetoderna SERV1 normalfördelad och SERV2       

poissonfördelad. I X-axeln visas antalet artiklar i skillnad och Y-axeln visar hur mycket             

som efterfrågas per år på artikelnivå.  

 

Det finns inga självklara mönster i diagrammet 5.10. För väldigt låg efterfrågan håller sig              

skillnaden på +/- 1 st. Det går också att se att majoriteten av alla observationer håller sig                 

inom +/- 2. Det är inga skillnader som sticker iväg på väldigt höga eller väldigt låga                

nivåer.  

 

Enligt Mattsson (2010B) får de artiklar som har små efterfrågevariationer relativt mindre            

säkerhetslager än de artiklar med stora efterfrågevariationer. Eventuellt har de artiklar i            

diagram 5.10 som avviker och har högre säkerhetslager än övriga även större            

efterfrågevariationer.  

5.2.2.2 SERV2 normalfördelning 

SERV2 normalfördelning går att använda vid normalfördelad efterfrågan (Jonsson &          

Mattsson, 2003). Likt SERV1 normalfördelning går det att beräkna SERV2          

normalfördelning även då ledtiden är kort eller saknar standardavvikelse (Jonsson &           
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Mattsson, 2011; Stevensson, 2009). Enligt Silver, Pyke och Peterson (1998) är SERV2            

normalfördelning lämplig framförallt då en stor del av ledtiden är oföränderlig.  

 

 
Diagram 5.11. Skillnad i storlek på säkerhetslager vid kategorisering mellan SERV2 
normalfördelning och SERV2 poissonfördelning 
 
Från diagrammet 5.11 ovanför går det att se att SERV2 normalfördelning ger mest lika              

resultat med SERV2 poissonfördelning vid medellånga ledtider. Det finns relativt stora           

skillnader även på medellånga ledtider. Mattsson (2007) förklarar att det är minst viktigt             

att använda korrekt efterfrågefördelning vid långa ledtider. Vad som definieras som långa            

ledtider kan variera beroende på studien. I den här uppsatsen har författarna valt att              

definiera långa ledtider som ledtider över 1,5 månader. Hade andra definitioner valts            

hade det kunnat ge annorlunda resultat. Det kan därför fortfarande passa in på Mattssons              

påstående.  

 

Generellt ger SERV2 normalfördelning ett för högt säkerhetslager för alla          

kategoriseringsgrupperna jämfört med SERV2 poissonfördelning. Vid korta ledtider ger         

SERV2 normalfördelning det procentuellt sett sämsta resultatet, det skiljer sig alltså mest            

mellan metoderna när ledtiderna är korta. Detta stämmer överens med vad Mattsson            

(2007) säger om att det vid korta ledtider är extra viktigt att ha rätt efterfrågefördelning.               

Utifrån modellen ovanför syns inga tydliga mönster gällande volymvärde.  
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Diagram 5.12. Genomsnittlig servicenivå för SERV2 normalfördelning 
 
Diagrammet nedanför, 5.12 visar att SERV2 normalfördelning håller en hög servicenivå           

för alla kategoriseringarna, de ligger mellan 98 och 100%. Servicenivåerna ligger högst            

när ledtiderna är långa och lägre på medellånga ledtider. För grupp B och C är lägst                

servicenivå vid medellånga ledtider, men för grupp A är resultatet lägst vid korta ledtider.              

Dock är skillnaderna mellan de olika kategoriseringsgrupperna små.  

 

 
Diagram 5.13. Skillnad i storlek på säkerhetslager mellan SERV2 normalfördelning och SERV2 
poissonfördelning i förhållande till ledtid 
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Jonsson & Mattsson (2011) och Stevensson (2009) förklarar att SERV2 normalfördelning           

tar hänsyn till både varianser i ledtid och efterfrågan. I diagrammet 5.13 spretar inte              

resultatet så mycket vilket kan antas bero på att ledtidsvariansen behandlas relativt bra.             

Diagrammet visar skillnaden i säkerhetslager mellan SERV2 normalfördelning och         

SERV2 poissonfördelning. Produkter med kort ledtid har oftare ett för lågt säkerhetslager            

jämfört med produkter med långa ledtider. Det kan ha att göra med att negativa              

efterfrågevärden riskerar att tas med vid normalfördelning i beräkningen vid korta           

ledtider (Mattsson, 2007). Långa ledtider har enligt diagram 5.13 även högre skillnader i             

säkerhetslager än korta och medellånga ledtider. 

 

 

Diagram 5.14. Skillnad i  storlek på säkerhetslager mellan SERV2 normalfördelning och SERV2 
poissonfördelning i förhållande till efterfrågan/år 
 

I ovanstående diagram 5.14, visas skillnaden i efterfrågan/år mellan SERV2          

normalfördelning och SERV2 poissonfördelning. Det går inte att urskilja tydliga mönster           

för den här modellen. Det går dock att se att vid mycket låg efterfrågan skiljer det mindre                 

än två stycken artiklar i säkerhetslager. I övrigt håller sig skillnaden mellan de olika              

metoderna inom rimliga gränser, ingen artiklar har mer än ca 6 st i skillnad.  
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 5.2.2.3 Antalsmetoden 

 
Diagram 5.15. Skillnad i storlek på säkerhetslager vid kategorisering mellan Antalsmetoden och            
SERV2 poissonfördelning 
 
Enligt diagram 5.15 leder Antalsmetoden till för höga säkerhetslagernivåer för alla           

kategorier. För de artiklar som har långa ledtider leder Antalsmetoden till           

säkerhetslagernivåer som är lägre än för övriga ledtider. Då Antalsmetoden inte är            

anpassad efter ledtidens längd kan, enligt Mattsson (2011A), Antalsmetoden leda till små            

säkerhetslager för artiklar med långa ledtider och stora säkerhetslager för artiklar med            

korta ledtider. För alla kategoriseringar är det stora skillnader mellan de båda            

beräkningsmetoderna.  
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Diagram 5.16. Genomsnittlig servicenivå för Antalsmetoden 
 

Diagram 5.16 visar på höga genomsnittliga servicenivåer för Procentmetoden, där alla           

ligger mellan 99 och 100%. I alla kategorierna lyckas därmed kundens efterfrågan            

tillfredsställas i stort sett varje gång. A-produkterna håller högst genomsnittliga          

servicenivåer, där ligger alla på nästan 100%. För kategori A1, B1 och C1 ligger              

servicenivåerna lägre än övriga grupper, dock går de inte lägre än 99% vilket fortfarande              

är en hög genomsnittlig servicenivå. Antalsmetoden leder därmed till lägre servicenivåer           

för artiklar med långa ledtider.  

 

  
Diagram 5.17. Skillnad i storlek på säkerhetslager mellan Antalsmetoden och SERV2 
poissonfördelning i förhållande till ledtid 
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För de ledtider som är korta till medellånga är skillnaderna i säkerhetslager mellan             

Antalsmetoden och SERV2 poissonfördelning vid flera fall stora, enligt diagram 5.17.           

Vid långa ledtider finns det skillnader, de är däremot inte lika stora. Det finns små               

negativa resultat, där Antalsmetoden inte har tillräckligt högt säkerhetslager. Majoriteten          

av skillnaderna ligger under 10.  

 

 
Diagram 5.18. Skillnad i storlek på säkerhetslager mellan Antalsmetoden och SERV2           
poissonfördelning i förhållande till efterfrågan/år 
 

I diagram 5.18 visas att det finns ett tydligt samband mellan efterfrågan per år och               

storleken på säkerhetslagret, vilket inte är oväntat då efterfrågan är en av få variabler i               

Antalsmetodens formel, se formel 9. I och med formeln och sambandet är det också              

tydligt att efterfrågevarianser inte på något sätt tas hänsyn till. Enligt Tersine (1994) ger              

inte Antalsmetoden tillräckligt stort säkerhetslager till de artiklar vars efterfrågan varierar           

mycket. För de artiklar vars efterfrågan enklare går att förutse riskerar Antalsmetoden att             

leda till för stort säkerhetslager (ibid.).  

 

Författarna ser ett linjärt samband mellan efterfrågan och skillnaden i Antalsmetodens           

och SERV2 poissonfördelnings säkerhetslager. En låg efterfrågan ger därmed ett lågt           

säkerhetslager och en hög efterfrågan ger ett högt säkerhetslager. Den observationen           

stämmer överens med Mattsson (2011A) som visar att Antalsmetoden leder till högt            
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säkerhetslager för de artiklar som har stor efterfrågan och lågt till de artiklar som har liten                

efterfrågan.  

 

5.2.2.4 Procentmetoden  

 
Diagram 5.19. Skillnad i storlek på säkerhetslager vid kategorisering mellan Procentmetoden 
och SERV2 poissonfördelning 
 
Diagram 5.19 visar skillnaden på säkerhetslager mellan Procentmetoden och SERV2          

poissonfördelning. I alla kategorier ligger säkerhetslagret för Procentmetoden på högre          

nivåer jämfört med SERV2 poissonfördelning. Det sämsta resultatet för Procentmetoden          

är vid långa ledtider då säkerhetslagret blir betydligt större än vad det behöver vara. I               

diagram 5.6 i avsnitt 5.3.2 Numerisk analys visas antalet artiklar i de olika kategorierna. I               

det diagrammet finns inte samma mönster som i diagram 5.22. Det innebär att             

anledningen till de höga lagernivåerna i procentmetoden för långa ledtider inte beror på             

antalet artiklar i kategorierna. 
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Diagram 5.20. Genomsnittlig servicenivå för Procentmetoden 
 

Procentmetoden ligger på höga genomsnittliga servicenivåer i de olika kategorierna          

enligt diagram 5.20. De högsta servicenivåerna uppnås vid långa ledtider, vilket går ihop             

med diagram 5.19 där det går att se att säkerhetslagret är större för långa ledtider, det blir                 

i och med det även högre servicenivåer. För de kortare ledtiderna sjunker de             

genomsnittliga servicenivåerna men är fortfarande höga på omkring 98, 99%.  

 

 
Diagram 5.21. Skillnad i storlek på säkerhetslager mellan Procentmetoden och SERV2 
poissonfördelning i förhållande till ledtid 
 
I diagram 5.21 finns mönster som påvisar att skillnaden i säkerhetslager mellan            

Procentmetoden och SERV2 poissonfördelning blir större vid långa ledtider, trenden går           
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mot en linjär ökning. Skillnaden är inte lika stor vid korta ledtider som vid långa. Vid                

långa ledtider ligger säkerhetslagret sällan under 0 vilket tyder på att Procentmetoden vid             

långa ledtider ger ett högre säkerhetslager än SERV2 poissonfördelning. 

  

 
Diagram 5.22. Skillnad i storlek på säkerhetslager mellan Procentmetoden och SERV2           
poissonfördelning i förhållande till efterfrågan/år 
 
Diagram 5.22 visar en ökning i skillnaden mellan Procentmetoden och SERV2           

poissonfördelning i och med högre efterfrågan. En låg efterfrågan ger därmed en mindre             

skillnad mellan Procentmetoden och SERV2 poissonfördelning. Det går att urskilja två           

tydliga trendlinjer med olika lutning varav den enas lutning är brant och den andras              

mindre brant. 
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Diagram 5.23. Nödvändig procentsats för Procentmetoden i förhållande till ledtid 
 

I diagram 5.23 visar Y-axeln en procentsats som krävs för att uppnå samma storlek på               

säkerhetslager som vid SERV2 poissonfördelning. X-axeln visar ledtiden i månader. Den           

högsta procentsatsen som krävs ligger på cirka 2000%. I diagrammet går det att urskilja              

att högst procentsatser krävs vid korta ledtider, även om det vid korta ledtider även finns               

artiklar där lägre procentsatser är nödvändiga. Det finns ett tydligt mönster i och med att               

det vid längre ledtider krävs mindre procentsatser.  

 

5.2.3 Reflektioner kategorisering 

Vid kategorisering med hjälp av andra kategoriseringsmetoder hade troligen andra          

resultat uppnåtts. Författarna valde ett deduktivt synsätt då multikriterieanalysen enligt          

Flores och Whybark (1986) valdes. Ledtidskategoriseringen gav möjlighet till att få fram            

relevanta resultat som till viss del även överensstämmer med det Mattsson (2007) säger             

då han förklarar att det vid långa ledtider är mindre viktigt vilken fördelning som              

används. Författarna upptäcker i SERV2 normalfördelning att mest korrekt resultat fås           

vid medellånga ledtider vilket talar emot det Mattsson säger. Det kan dock bero på att               

uppsatsens författare och Mattson inte definierar långa ledtider lika. 

 

Vid framtagande av punktdiagram visade det sig att då skillnaden i storlek på             

säkerhetslager mellan de olika beräkningsmetoderna och SERV2 poissonfördelning i         
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förhållande till efterfrågan gick att urskilja hur efterfrågan påverkar resultatet. Likadana           

diagram gjordes även för att ställa skillnaden i förhållande till styckkostnad där inga             

tydliga mönster identifierades. Av den anledningen har författarna insett att volymvärde           

fördelaktigt hade bytts ut mot endast efterfrågan. I och med en sådan kategorisering, hade              

artiklarna troligen blivit tilldelade andra kategoriseringskoder än i nuläget.  

 

5.3 Slutsats frågeställning 3 

Multikriterieanalysen som har gjorts har hjälpt till att se vilka produktegenskaper som ger             

bäst resultat för de olika beräkningsmetoderna. Det är ett användbart hjälpmedel för            

kategorisering och det kan hjälpa företag att förstå vart de viktigaste produkterna finns.             

Däremot gav den få tydliga resultat i den här uppsatsen.  

 

SERV1 normalfördelning ger alltid ett för högt säkerhetslager jämfört med SERV2           

poissonfördelning. Höga servicenivåer uppnås för alla kategorier av artiklar. Korta          

ledtider ger ett sämre resultat än övriga ledtider.  

 

SERV2 normalfördelning visar på ett relativt korrekt resultat vid medellånga ledtider           

men säkerhetslagret tenderar att då få för höga nivåer. Även vid låg efterfrågan tyder              

SERV2 normalfördelning på ett korrekt resultat men säkerhetslagret blir däremot          

undervärderat. SERV2 normalfördelning kan alltså vara en användbar beräkningsmetod         

vid dessa produktegenskaper.  

 

Antalsmetoden visar på höga säkerhetslagernivåer jämfört med SERV2        

poissonfördelning vilket leder till höga servicenivåer. Antalsmetoden tenderar att få ett           

mer korrekt resultat vid långa ledtider men det leder ändå till ett överdimensionerat             

säkerhetslager. Dock inte lika bra resultat som SERV2 normalfördelning visar på.           

Antalsmetoden ger inte tillförlitliga svar när variansen på efterfrågan är stor. 

 

Procentmetoden ger även den höga servicenivåer, dock inte lika höga som           

Antalsmetoden. För produkter med långa ledtider blir säkerhetslagret högt dimensionerat          
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vilket binder mycket kapital i lager. Procentmetoden påvisar också ett mer korrekt            

resultat vid mycket låg efterfrågan. Procentmetoden ger inte tillförlitliga svar när           

efterfrågan är medel till hög.  

 

Sammanfattningsvis visar det på att SERV2 normalfördelning är den metod som ger det             

bästa alternativa resultatet och gör det vid medellånga ledtider och låg efterfrågan. Det             

här resultatet gäller när efterfrågan är poissonfördelad och en lägsta acceptansnivå på            

95% i servicenivå gäller för alla artiklar. Även de övriga beräkningsmetoderna kan vara             

användbara beroende på produktegenskaperna.  
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6. Reflektioner 

I det här kapitlet reflekterar uppsatsens författare över studien. Diskussion om vad            

uppsatsen bidrar med, hur den påverkar samhället, hur andra forskare kan fortsätta            

inom samma ämne och kritik till den egna uppsatsen hålls i detta kapitel.  

6.1 Rekommendationer  

Författarna rekommenderar Växjö Transportkyla att använda sig av uppsatsens resultat,          

speciellt med fokus på frågeställning 2. Företaget bör även undersöka andra fördelningar            

för att få ett korrekt beräknat säkerhetslager för alla produkter. Negative binominal            

fördelning är ett exempel som uppsatsens författare har stött på i teorin och som              

författarna tror skulle vara lämplig. Författarna tror dock den är svår att implementera.             

Andra metoder som undersöks i den här uppsatsen kan även vara användbara för Växjö              

Transportkyla om differentiering görs i servicenivå för olika produktgrupper.  

6.2 Studiens bidrag 

Uppsatsen bidrar med en förståelse för varför det är viktigt med säkerhetslager och för              

vad Växjö Transportkyla anser vara värt att fokusera på vid dimensionering av            

säkerhetslager. Den här uppsatsen hjälper även Växjö Transportkyla bestämma vilken          

beräkningsmetod de ska använda sig av för att dimensionera sitt säkerhetslager för            

företagets artiklar med poissonfördelad efterfrågan. Beräkningarna är gjorda på         

artikelnivå och kan därför enkelt implementeras av företaget. Dessutom får Växjö           

Transportkyla ta del av det Excel-verktyg som författarna har skapat och kan därmed             

själva beräkna säkerhetslagret vid behov. Uppsatsen leder dessutom till en jämförelse av            

olika beräkningsmetoder och deras påverkan på kapitalbindning, servicenivå och storlek          

på säkerhetslager, baserat på data från Växjö Transportkyla.  
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Uppsatsen bidrar teoretiskt med en undersökning om hur produktegenskaper påverkar          

valet av beräkningsmetod för säkerhetslager. Att använda sig av rätt beräkningsmetod           

kan leda till lägre kapitalbindning och högre servicenivå och därför är det här viktigt.  

6.3 Samhälleliga och hållbarhetsaspekter 

Den här uppsatsen syftar till att hjälpa företag beräkna sitt säkerhetslager optimalt.            

Genom att företag får tillgång till en beräkningsmetod som stöd för optimering av             

säkerhetslager kan det hjälpa till att minska inkurans i form av trasiga eller gamla              

produkter. Det kan även hjälpa till att göra deras kunder nöjdare.  

 

Genom att minska inkurans sparar företag pengar men även bidrar till mindre            

miljöpåverkan eftersom varor inte behöver kasseras i onödan. Då global uppvärmning är            

ett miljöproblem idag är detta en del av studiens samhälleliga bidrag. Flera av de              

beräkningsmetoder som analyseras i uppsatsen används idag av många företag. I           

uppsatsen bevisas det att det många gånger inte är lämpliga metoder att använda och om               

en specifik beräkningsmetod ska användas är det under vissa förutsättningar. Detta           

förklaras och analyseras i uppsatsen och denna kunskap leder till större förståelse för             

företag. Förhoppningsvis ger det företagen insikt i hur säkerhetslager bör beräknas och            

att det är en viktig del av lagerstyrning.  

6.4 Kritik till studien 

I den här uppsatsen har endast poissonfördelning och normalfördelning hanterats på           

grund av tidsbrist. Detsamma gäller beräkningsmetoderna där SERV1, SERV2,         

Antalsmetoden och Procentmetoden valdes. Hade fler fördelningar hanterats hade kanske          

fler av Växjö Transportkylas artiklar fått säkerhetslagret beräknat. Dessutom hade          

produkters egenskapers påverkan på valet av beräkningsmetod kunnat få större belägg.  

 

På grund av uppsatsens begränsade tidsrymd och brist på data har författarna för den här               

uppsatsen inte tagit hänsyn till när artiklarna började säljas utan det utgicks från att alla               

produkter fanns i företagets produktkatalog redan den första av dagarna som efterfrågan            
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beräknades på. Det kan ha lett till missvisande data om efterfrågan på vissa artiklar.              

Författarna har upptäckt brister i ledtidsparametern, vilket författarna manuellt har          

hanterat. Därmed finns det risk för felaktig data även för andra parametrar. Dessutom har              

endast data från Växjö Transportkyla använts. Användning av data från fler företag hade             

kunnat ge starkare belägg för slutsatserna till frågeställning 3. 

 

Vid frågeställning 3 hade uppsatsen kunnat leverera bättre resultat om författarna där            

hade arbetat induktivt. Det eftersom det visade sig att den multikriterieanalys som            

användes inte gav tydliga resultat.  

6.5 Vidareforskning 

Den här uppsatsen tar hänsyn till normalfördelning och poissonfördelning. Fler          

fördelningar skulle kunna undersökas för att se hur de av Växjö Transportkylas artiklar             

som inte är poissonfördelade ska hanteras. En studie av fler fördelningar kan leda till en               

större kunskap om hur valet av beräkningsmetod för säkerhetslager påverkas av           

produktegenskaper. 

 

SERV1, SERV2, Antalsmetoden och Procentmetoden var de beräkningsmetoder som         

valdes till den här uppsatsen. I vidareforskning skulle det vara intressant att se hur              

ytterligare beräkningsmetoder skulle påverka valet av beräkningsmetod för Växjö         

Transportkyla. Dessutom skulle det vara av intresse att se huruvida valet av andra             

beräkningsmetoder skulle påverkas av produktegenskaper. Därutöver skulle det vara av          

relevans att undersöka hur de olika beräkningsmetoderna presterar vid differentiering.  

 

Uppsatsen använder sig endast av numerisk data från Växjö Transportkyla. Det skulle            

vara intressant att göra en studie likt den i frågeställning 3 med data från fler företag.                

Multikriterieanalyser av andra slag än det som har använts i den här uppsatsen skulle              

även det vara intressant att använda sig av.  
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6.6 Utvärdering av kvalitetsmått  

Reliabilitet och validitet är de kvalitetsmått som fokus har legat på i den här uppsatsen.               

Författarna har uppnått reliabilitet genom att tydliga förklaringar av tillvägagångssätt har           

dokumenterats. All använd teori finns med i arbetet precis som de frågor som ställdes vid               

intervjuerna. Vid hanteringen av rådatan i Excel finns det en risk att exempelvis artiklar              

har tagits bort som en annan forskare skulle välja att ha kvar. Tillvägagångssättet i Excel               

finns dock tydligt dokumenterat. Dessutom finns en risk att respondenterna vid ett senare             

tillfälle inte skulle lämna samma svar på intervjuerna. Chansen är dock stor att åsikterna              

fortfarande skulle vara lika. 

 

Mönsterjämförelser har använts i den här uppsatsen, vilket är bra för att få hög intern               

validitet. Intern validitet har dessutom uppnåtts genom att de slutsatser i frågeställning 3             

som har dragits har kommits fram till då analys har gjorts från olika synvinklar för att                

säkerställa att de är sanningsenliga. I frågeställning 1 har den interna validiteten uppnåtts             

genom att respondenterna har fått läsa och kommentera vad som skrivits att de har sagt i                

uppsatsen. Det för att säkerställa att inga kopplingar har dragits som har varit felaktiga.              

För frågeställning 2 har datan i Excel hanteras noga och båda författarna har gått igenom               

bearbetad data flertalet gånger för att garantera att slutsatserna dragits på grund av rätt              

anledningar.  

 

Extern validitet uppnås genom att ha generaliserbarhet. Fler företag än Växjö           

Transportkyla har artiklar med de produktegenskaper som undersöks i frågeställning 3,           

vilket är den här uppsatsens generella frågeställning. De kan därmed använda sig av de              

slutsatser som den här uppsatsen kommer fram till och applicera på sitt eget företag. En               

nackdel är att endast data från Växjö Transportkyla har använts. Däremot har delar av det               

som kommer fram i slutsatsen har inte bara grundat sig på Växjö Transportkylas data,              

utan även på teorin. 
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Appendix 1 Intervjuguide 
 

1. Vilka är Växjö Transportkylas syften med dimensioneringen av sitt         

säkerhetslager?  

- Är det okej om vi spelar in? 

- Du kommer sedan att få godkänna den här intervjun när den har skrivits ned på               

papper, känns det okej? 

- Är det någonting som du inte vill eller kan svara på så är det helt okej 

 

- Vad anser du är problemet i dagsläget med säkerhetslagret? 

- Vad anser du är det viktigaste att tänka på vid en förändring? 

- Vad har du för mål med den här säkerhetslagerberäkningen? Finns det någon            

skillnad för olika produkter? 

 

Kapitalbindning 

Kapital binds då ett företag investerar i en tillgång.  

- Hur är kapitalbindning för olika produktkategorier nu? 

- Hur kan förändring i kapitalbindning påverka företaget? 

- Påverkar detta den dagliga verksamheten något? 

 

Servicenivå 

I de här frågorna som kommer definierar vi servicenivå som fyllnadsgradsservice, alltså            

den del av efterfrågan som kan levereras direkt från lager 

- Hur är servicenivån för olika produktkategorier i dagsläget? 

- Hur kan den här förändringen i servicenivå påverka företaget? 

- Påverkar det den dagliga verksamheten något? 

Om vi istället definierar servicenivå som “möjligheten att kunna leverera under en            

lagercykel” skulle det då påverka dina svar? 

- Av servicenivå och kapitalbindning, vilket är viktigast att fokusera på, enligt ditt            

tycke? 
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Verktyget 

- Kommer du använda det verktyg som vi tar fram? 

Till Lill: Vilka kommer använda det här verktyget? 

- Är det viktigt för dig hur användarvänlig själva beräkningsmetoden för          

säkerhetslager är? 

- Har ni några förväntningar/krav på användbarheten i verktyget vi lämnar över till            

er sedan? 

- Hur är det tänkt att användas i det dagliga arbetet? 

 

- Finns det någon begränsning i hur mycket som går att lagras för de olika              

kategorierna? 

- Finns det transportkylaggregat som är mer eller mindre viktiga att ha på lager?             

Får de olika konsekvenser med att de inte är lagerförda? 

- Finns det reservdelar som är mer eller mindre viktiga att ha på lager? Får de olika                

konsekvenser med att de inte är lagerförda?  

- Uppstår det ibland inkurans på lagerförda varor? 

- Vilka produktegenskaper skulle du säga att era produkter har och hur skiljer de             

olika produkterna sig ifrån varandra? Produktegenskaper kan handla om ledtid,          

kostnader, storlek osv.  

- Hanterar ni produktegenskaperna på olika sätt?  

 

LILL: 

- Vilken metod används idag vid beräkning av säkerhetslager? 

- Vilka fördelar finns det med den här metoden? 

- Vilka nackdelar finns det med dagens metod? 

- Har du några speciella önskemål om vilken metod som används nu när vi             

beräknar erat säkerhetslager? Isåfall, varför?  
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Appendix 2 Excelförklaring 

Författarna tog emot nästan alla data i obearbetat format. Detta innebär att många artiklar              

som inte längre används var med och därför har mycket rensande av artikeldata gjorts.              

Det var därför första steget till att göra beräkningar av optimalt säkerhetslager för Växjö              

Transportkyla. Till en början var det fem olika Excel-dokument med rådata som mottogs,             

detta sattes ihop till ett Excel-dokument med flera ark. Inköpare på Växjö Transportkyla             

har gett vissa instruktioner om artiklar som kan plockas bort, detta som svar på frågor               

från författarna. All data som mottagits är för 20 månader, från mitten av juni 2016 till                

mitten av februari 2018. Detta med undantag för dokumentet Ledtider som har data fram              

till mars 2018. Formlerna till beräkningsmetoderna har anpassats efter företagets egna           

ledtider för att få så korrekta svar som möjligt.  

 

I Excel-arket som heter Lagervärdering har alla artiklar utan någon värdeminskning           

tagits bort. Detta har gjorts för att om artiklarna inte har minskat i värde under en period                 

på 20 månader finns det ingen efterfrågan att räkna på. Ett fåtal artiklar har visat en                

skillnad i antal under dessa 20 månader men ingen skillnad i värde. De artiklarna har               

tagits bort då de inte står för någon kostnad för företaget. I Lagervärdering finns det ett                

fåtal artiklar som är begagnade, de artiklarna är enskilda specialfall och har därför rensats              

bort.  

 

I artikeltransaktioner har verifikationer med både plus och minus i försäljning av samma             

produkt och samma värde kvitterats mot varandra. I de fall där verifikationsnumren inte             

har matchat har vi utgått från datumet och på så sätt kunnat matcha. När inte detta har                 

gått har istället beloppet matchats.  

 

I den mottagna datan har det funnits transaktioner utan artikelnummer, dessa har rensats             

bort. Artiklar med dokumenttyp inköpskreditnota och monteringsutflöde har rensats bort.  
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I fliken artikellista har artiklar med artikelkategorikod arbetstid rensats bort, det har även             

artiklar som uppenbart inte är lagerförda artiklar, exempelvis serviceavtal.  

 

I dokumentet ledtider stod till en början artikelnumret och artikelbeskrivningen i samma            

kolum och för att separera dessa och göra det enklare att jobba med har de separerats via                 

formeln letarad, i formeln har ordet SANT använts för att matcha ungefärligt och på så               

sätt har författarna kunnat plocka ut artikelnumret separat. För att kontrollera att formeln             

matchade rätt artikelnummer har detta undersökts manuellt två gånger av författarna.  

 

En del artiklar har blivit ersatta av andra artiklar. Försäljning- och inköpsdata för den              

ersatta artikeln, står nu under det nya artikelnumret för att ge rättvisande bild av inköps-               

och efterfrågestatistiken. De tidigare namnen tas bort från listorna och representeras nu            

helt av ersättningsprodukterna.  

 

I ledtidsdokumentet fanns det från början några transaktioner som hade minus i ledtid             

vilket inte ska vara möjligt. Det har uppstått då orderdatumet har legat längre fram i tiden                

en inleveransdatumet har gjort. Författarna gjorde ett antagande om att artikelnumrena           

har förts in avigt och bytte därför plats på datumen. De datum som tidigare var               

orderdatum blev inleveransdatum och de datum som var inleveransdatum blev          

orderdatum. På så sätt kunde författarna undvika minus i ledtider. Verifikationerna som            

har ändrats är följande: 109236, 109305, 109343, 109453, 109457, 109461, 109709,           

109445, 109290, 109454, 109748, 109476, 109108, 109731 109620, 109622, 109621,          

109347. Författarna har upptäckt ett mönster med dessa felaktiga ledtider, många           

innehåller orderdatumet 2017.12.28 och inleverans innan dess. Dessutom är de flesta av            

dessa felaktiga verifikationerna mellan november 2017 och februari 2018.  

 

I ledtidsdokumentet står det att vissa artiklar har ledtid 0. Detta då artiklarna har beställts               

och levererats samma dag. Författarna har manuellt korrigerat detta så att dessa artiklar             

får ledtid 1. Det har gjorts eftersom det trots den korta ledtiden finns en ledtid. Troligen                

har artiklarna beställts på morgonen och kommit på eftermiddagen. Det är en ledtid och              

tas därför med i beräkning som 1 dags ledtid. Artiklar där detta har gjorts är följande:                

v-100809, m-bsa011h009k, C-22-01660-04sk, t-12-0442-1, v-104520, v-100087,      
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v-100106, v-100421, v-100820, v-108011, v-110014, v-140010, v-140015, v-140020,        

v-140022, v-140125, v-140250, v-140251, v-140252, v-140258, v-140262, v-140264,        

v-143917, v-411165, v-ax40, v-bx42, v-bx44, v-bx47, v-spa1900, V-AX30, V-AX35,         

V-BX31, V-XPZ670.  

 

Nedanstående artiklar har en efterfrågan som börjar sent under tidsperioden vars data            

analyseras. Artiklarna har ingen efterfrågan innan 2017 och vissa artiklars efterfrågan           

börjar 2018. Det har inte varit möjligt för författarna att ta reda på om dessa artiklar är                 

nya eller om de är lågrörliga och har väldigt liten efterfrågan. Är artiklarna nya bör de                

inte delas med 20 för att få fram den genomsnittliga efterfrågan per månad som görs för                

övriga artiklar. Författarna är medvetna om att efterfrågan på dessa artiklar kan bli             

felaktiga men då det inte går att ta reda på när efterfrågan uppstod första gången har detta                 

ignorerats med förhoppning om att Växjö Transportkyla själva kan reda ut detta så att de               

här artiklarna får rätt efterfrågestatistik.  

 

Artikelnummer vars data börjar sent under observerad tidsperiod 
C-10-00214-00 C-10-00328-00 C-10-00451-00 C-10-01178-04SV 

C-10-60038-06 C-10-60038-11 C-22-01660-04SK C-22-60340-04 

C-24-60002-05 C-25-37198-00 C-25-37593-00 C-25-39316-00 

C-30-01114-27 C-30-60030-00 C-30-60097-00 C-30-60119-00 

C-44-00356-00 C-50-01171-21 C-50-60288-34 C-50-60434-00 

C-58-01396-02SV C-73-60025-01 C-79-01693-05 F-03-0288 

F-13-0030 F-13-0331 F-22-0253 H-058246-1 

H-058297-1 M-119233-77932 M-119717-42002 M-119718-11310 

M-119740-77020 M-129486-52011 M-850009 M-850010 

M-850013 M-850024 M-851038 M-851041 

M-858374 M-870021 M-870039 M-ACA932C035A 

M-BSA011H009K M-SAA382A006 M-SAA382A019 M-SSA222C001 

M-SSA925A060 M-TJD006A073 M-TJJ123A002C M-TLB122A029B 

M-TLB123A047 M-TLB123A048 M-TLB321A451 M-TSJ205A082A 
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M-TSJ505A046K M-TSJ521A008 M-TSJ551D001 T-11-6229 

T-13-2268 T-33-1744 T-33-4256 T-41-7202 

T-44-5884 T-44-9020 T-45-1962-1 T-66-8065 

T-66-8548 T-70-0201 T-78-0700 T-78-1624 

T-78-1626 T-78-1692 T-91-5750 V-004253 

V-004254 V-100022 V-100227 V-100620 

V-100625 V-101168 V-101200 V-105041 

V-106103 V-106220 V-106224 V-107450 

V-108005 V-140520 V-809403 V-809405 

V-BX47 V-SPA1582 V-SPA1900 Z-1KIT210 

Z-3BSF056 Z-3CAV032 Z-3PLG074 Z-3RCR238 

Z-3RCR242 Z-3SPZ001 Z-3TBG066 Z-3TBG067 

 
 
För vissa verifikationer har det inte funnits någon ledtid, de har ändå fått vara kvar för att                 

bidra till efterfrågan, men där det skulle stå inleverans- och orderdatum är det nu tomt. 

 

Alla blad i Excelarket har matchats mot varandra med hjälp av formeln Letarad, det har               

gjorts för att alla flikar ska innehålla samma artiklar.  

 
Förklaring till beräkningar som gjorts i Excel-verktyget 

Standardavvikelse av ledtid är beräknad med Excel-formeln StdDev, vilket betyder          

standard deviation, alltså standardavvikelse.  

Medelefterfrågan/år har beräknats genom att ta den genomsnittliga efterfrågan per år           

gånger 12.  

Medelefterfrågan/mån är uträknad med Excel-formeln Medel och markerat är då all           

efterfrågestatistik författarna har, alltså 20 månaders efterfrågan. Formeln räknar då ut           

medelvärdet av den data som används.  

Standardavvikelse av efterfrågan/mån är uträknad med Excel-formeln STDAV.S, vilket         

är en formel för standardavvikelse för ett urval, alltså inte en hel population.  

  
131 



 

Medelefterfrågan under ledtid är uträknad genom att ta genomsnittlig efterfrågan per           

månad gånger ledtid i månader.  

Standardavvikelse av ledtidsefterfrågan är beräknad enligt formel 5, (högra delen av           

formeln, bortsett från z). 

L(z) är beräknad enligt formel 4. 

Z är kopierad från Z-tabeller. Vilket Z-värde som valts baseras på vad som räknats fram i                

L(z).  

SL SERV2 normalfördelning är beräknad med 4. Även Excel-formeln IF har använts            

genom att i de fallen svaret blir negativt har det bytts ut till 0, detta eftersom det inte går                   

att ha minus i ett säkerhetslager.  

SERV1 normalfördelning Säkerhetsfaktor har räknats ut genom Excel-formeln        

Normsinv(XX) . Detta är en formel för normalfördelning och författarna har i parentesen            

använt den önskade servicenivån. Den går att anpassa efter vilken servicenivå som            

önskas.  

SL SERV1 normalfördelning är beräknad med formel 5. Det här talet ger storleken på              

säkerhetslagret enligt SERV1 normalfördelning beräkningen.  

Antalsmetoden är beräknad enligt formel 9. 

Procentmetoden  är beräknad enligt formel 10.  

Säkerhetslagerberäkning med Poissonfördelning är beräknade enligt formel 6, 7 och          

8. Excelfunktionen POISSON(n;E; FALSKT) användes för att beräkna sannolikheten för          

att de olika efterfrågevärdena skulle inträffa. Som n stod successivt ökande           

efterfrågevärden och som E medelefterfrågan under ledtid. Excelfunktionen MAX         

användes för att beräkna skillnaderna mellan beställningspunkt och efterfrågevärde och          

endast visa positiva svar. Det multiplicerades med sannolikheten för efterfrågevärdet.  

 

Användning av Excel 

För att Växjö Transportkyla ska kunna använda Excelarket som beräknar deras           

säkerhetslager bör uppdateringar göras för att hålla efterfrågesgatistiken och         

artikelnumren aktuella. Tillkommer nya artiklar bör de läggas till och alla parametrar bör             

läggas in. Hänsyn bör tas till att produkten är ny och därför inte har haft efterfrågan                

tidigare och därför bör inte efterfrågan delas på 20. Viktigt är att ledtiden och              
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ledtidsvarianserna uppdateras på gamla artiklar med jämna mellanrum för att få ett så             

korrekt säkerhetslager som möjligt. Dessutom bör övriga parametrar uppdateras.  
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Appendix 3 Formelblad 

 

Förkortningar och symboler 

 
A = Fastställt antal dagars täcktid 
BKC = Bristkvantitet per lagercykel som motsvarar fyllnadsgradsservicen 
BP = Beställningspunkt 
D = Efterfrågan per dag  
D LT= Medelefterfrågan under ledtid 
IL= Lagernivå 
j = Lagernivå som är över 0 
k = Lagerposition  
LT = Ledtid 
n = Antal 
p = Fastställd procentsats för Procentmetoden  
Q = Orderkvantitet 
SERV2  = Önskad fyllnadsgradsservicenivå  
SL = Säkerhetslager 
SN = Servicenivå 
x = Observerat värde 
x´= Medelvärde 
z = Säkerhetsfaktorn  
 

σ´ = Standardavvikelse av efterfrågan under  en tidsperiod 
σ D = Standardavvikelse av efterfrågan  
σ LT = Standardavvikelse av ledtid  
σ T  = Standardavvikelse av efterfrågan under ledtid 
μ´ = Genomsnittlig efterfrågan under en tidsperiod  
λ = Intensitet för hur ofta något händer 
! = Fakultet 
 
Φ(x)= Ackumulerad normalfördelningsfunktion 
φ(x)= Standardiserad normalfördelning  
 

Formel 1. Beräkning av genomsnittlig kapitalbindning 

enomsnittlig kapitalbindning medellager roduktens värdeg =  × p  

 

Formel 2. Approximation av medellager 

edellager SLm =  + 2
Q  
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Formel 3. Beräkning av standardavvikelse 

D  S = √ n−1
Σ(×−×´)2

 
 

Formel 5. Statistisk säkerhetslagerberäkning 

L  S = z × σT = z × √LT × σ2
D + σ2

LT × D2   
 

 

Formel 4. Beräkning av servicefunktion 

(z)L = σT

(1−SERV 2)×Q  
 

Formel 6. Fyllnadsgradsservice Poissionfördelning 

(IL ) eS2 = P > 0 = ∑
BP +Q

j=1

1
Q ∑

BP +Q

k=max{λL,j}
(k−j)!
λ L* k−j −λL  

 

Formel 7. Bristkostnadsformel 

KC Q  B =  × 1( − SN
100 )  

 

Formel 8. Säkerhetslagerberäkning med poissonfördelning vid användning av fyllnadsgrad 

SL = P  D  B −  LT  

 

Formel 9. Antalsmetoden 

L  S = A × D  
   

Formel 10. Procentmetoden 

L T  S = p × D × L  
 

Formel 11. Volymvärde 

olymvärdet Artikels årsförbrukning tandardkostnad/F örsäljningspris/Medelkostnad  V =  × S  
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Formel 12. Bevis för att Serv2 normalfördelning ger en högre servicenivå än Serv1             
normalfördelning 

ERV 2 (0) [z( ) ( )] .666S = 1 − F = 1 − 5
√10 −1

√10 − z 4
√10 = 0  

 

ERV 1 ( ) ( ) .376S = Φ σ
R−μ = Φ −1

√10 = 0  

R=9 
Q=5  

=10 √σ   
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