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Sammanfattning 
Electrolux reservdelar har idag en hög service till sina kunder p.g.a. en hög leveranssäker-
het, vilken grundar sig på en omfattande lagerhållning. För att uppnå ekonomiska bespa-
ringar vill dock företaget skära ner på antalet artiklar i lagret men problemet är att om detta 
genomförs riskerar den höga servicegraden att sjunka. Den perfekta situationen är om re-
servdelarna bara finns i lager när de efterfrågas. För att nå denna ideala situation måste in-
köpsfunktionen bli bättre även om det inte är en lätt uppgift. Inköparens huvuduppgifter är 
att avgöra när en ny order måste läggas till leverantören och i vilka mängder som artiklarna 
skall beställas. Detta är väldigt svårt att göra eftersom ett företag aldrig kan säga exakt hur 
stor efterfrågan kommer bli i framtiden, särskilt med reservdelar. Istället måste en upp-
skattning för de följande perioderna göras och metoderna för att göra detta varierar från ar-
tikel till artikel. 

Affärssystemet PRMS, som Electrolux använder för att förse inköparen med en mängd 
funktioner för att göra arbetet enklare, vilket inkluderar en prognosmodul för artiklarna. 
Syftet med modulen är att hjälpa inköparen med problemen att veta hur mycket som ska 
beställas och när ordern ska läggas till leverantören. Problemet är att inköparen inte vet hur 
dessa funktioner skall användas på bästa sätt för att optimera reservdelslagret. Istället an-
vänder sig inköparen av de metoder och funktioner som han/hon har kunskap om. 

Inköparen har väldigt lite kunskap om hur många funktioner och möjligheter affärssyste-
met ger och hur de kan användas för bästa inköpsresultat. Ingen djupare introduktion om 
funktionerna ges till inköparna innan de börjar arbeta med inköpen. Vidare utbildning om 
systemet har efterfrågats av inköparen vid ett flertal tillfällen under utvecklingssamtal med 
avdelningschefen men har nekats till detta varje gång. 

Vi anser att informationen och funktionerna i systemet inte används till fullo vid inköpen 
eftersom samma metoder används till ett stort antal artiklar. Bristen på kunskap och utbild-
ning om systemet sätter gränserna för i vilken utsträckning lagret blir optimerat. Om före-
taget börjar lära ut hur de befintliga funktionerna ska användas till de anställda, berörs och 
stimulerar det dem till att vilja lära sig mer själva bör leda till ett mer effektivt användande 
av systemet. En del i detta är att skapa en lärande organisation där utvecklingsplaner för 
både företaget i helhet och den enskilde individen är centrala verktyg.  

När inköparen vet hur funktionerna ska användas, passar inköpsmängden det framtida be-
hovet bättre än det gör idag och inga onödiga mängder behöver lagerhållas samtidigt som 
den goda servicegraden inte har ändrats, lagret har optimerats.  
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Abstract 
Electrolux spare parts has a high level of service to its customers today because of very 
good delivery security which depends on an extensive warehouse activity. However, the 
company wants to cut down the articles in stock due to economic savings but the problem 
is if they do so the service level might go down. The bottom line is that the warehouse in a 
perfect situation only have the spare parts in stock when they are in demand. To reach this 
ideal situation the purchase activity must be better although it´s not an easy task. Key issues 
for the purchaser is to decide when the parts should be ordered from the supplier and how 
many units that should be on the order for example. This is very difficult to do because a 
company can never tell exactly how high the demand will be in the future, especially with 
spare parts. Instead, some kind of estimation must be done for the following periods and 
the method to estimate the need has to be changed for the different articles.  

The ERP-system, PRMS, Electrolux is using provides the purchaser with a couple of func-
tions to make the work easier, including a prognosis module for the articles. The purpose 
of the module is to help the purchaser with the problem to know how much that must be 
purchased and when the order should be placed. The problem is that the purchaser doesn’t 
know how to use these functions in the best way to optimize the warehouse for spare parts. 
The same methods and functions the purchaser knows is used instead. 

The purchaser knows very little of how many functions and possibilities the ERP-system 
provide and how they can be used for the best purchase performance. No deeper introduc-
tion about the functions is given to the purchasers before they start working with purchas-
ing. Further education about the system has been requested at several occasions by the 
purchaser under meetings with the director on the department but has been denied every 
time.  

We think that the information and function in the system isn´t used to the fullest regarding 
the purchase of spare parts as the same methods is used on a big number of articles. The 
lack of knowledge and education about the system sets the limit for how well the ware-
house is optimized. If the company starts teaching the employees about all the existing 
functions and stimulate them to learn more on their own should lead to a more efficient 
use of the system. A part in this is to create a learning organization where development 
plans for both the company in general and the individuals are central tools. 

When the purchaser knows how to use the functions more efficiant then the purchases will 
fit the future need better than today. A stronger performance by the purchase activity then 
leads to better warehousing even though the service level hasn´t been changed, the ware-
house has been optimized.  
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Inledning 
Electrolux har tidigare avvecklat ett antal lager på olika platser och har idag ett enda 
centrallager som ska tillgodose företagets kunder med reservdelar till textilvårdsutrustning 
över hela världen. Detta har varit möjligt p.g.a. snabba och effektiva logistikföretag som 
DHL och UPS vilka exempelvis kan leverera en frakt till Japan på 32 timmar. Lagret är pla-
cerat i Ljungby och har en leveranssäkerhet på 98-99% d.v.s. i 98-99 fall av 100 så kan 
centrallagret tillfredställa sina kunder med reservdelar, vilket måste ses som mycket bra då 
företag nästan aldrig kan uppnå fullständig leveranssäkerhet.  

För att vara säkra på att kunna fortsätta hålla sig på 98-99% i leveranssäkerhet håller 
centrallagret i de flesta olika reservdelarna även om de är gamla o.s.v. Electrolux har ca 
35000 artikelnummer inlagda i sitt affärssystem varav 12000 finns i det fysiska lagret. Före-
tagets mål är att reducera dessa så gott det går men uppskattningsvis kommer siffran att 
landa kring 8000 artikelnummer. Lagerstyrning har en väldigt nära koppling till inköp på ett 
företag då det som köps in också blir det som lagerhålls. För att kunna förbättra lagerstyr-
ningen och optimera lagret är det därför intressant att se hur Electrolux gör sina inköp för 
reservdelar och hur de kan förbättra dem. Inköpsarbetet på Electrolux understöds av af-
färssystemet PRMS där det finns en rad funktioner som kan användas för att optimera in-
köpen och därmed lagerhållningen men som inte gör det.  

Försäljningen på reservdelarna ser givetvis olika ut från produkt till produkt. En del säljs 
frekvent och andra inte alls lika frekvent. Därför har Electrolux i affärssystemet infört en 
viss klassificering för artiklarna så de sedan kan behandlas olika. En stor grupp av alla re-
servdelar är s.k. Inventory Management-artiklar (IM), vilket är artiklar som säljs mer eller 
mindre frekvent och som skall hållas i lager i någon omfattning. Dessa artiklar måste köpas 
in och lagerhållas på olika sätt och Electrolux har därför i sitt affärssystem ett antal funk-
tioner och parametrar som kan användas till att optimera inköpen och den vidare lagerhåll-
ningen. En övergripande bild över vilka funktionerna är och framförallt i hur stor utsträck-
ning dessa används är därför ett intressant område att studera.  

Problemformulering 
I affärssystemet finns en mängd information om hur mycket som köpts in och sålts tidigare 
perioder och denna information täcker all försäljningshistorik som företaget samlat på sig 
under årens lopp. Denna historik utnyttjas inte till fullo och likadant är det med affärssy-
stemet. Problemet är att företaget fortfarande inte har funnit det helt optimala sättet att ut-
nyttja denna information och dessa funktioner på för att reducera lagret ytterligare. Företa-
get behöver en varaktig lösning på detta problem och genom att analysera affärssystemets 
möjligheter, kan man få reda på vilka användbara funktioner som finns. Ett annat problem 
är att de få anställda som arbetar med prognoser inte vågar prova några fler funktioner än 
de funktioner som använts tidigare. Oavsett hur bra de tänkta inköpsstrategierna än är spe-
lar ingen roll om inte de anställda kan realisera dessa med hjälp av affärssystemets olika 
funktioner och att organisationen säkerställer effektiviteten över tiden. Vår uppgift består 
då av två frågeställningar, vilka är: 

1. Hur ska Electrolux göra för att lagerpersonalen ska kunna använda affärssystemet 
så företagets inköpsstrategier används så effektivt som möjligt?  

2. Hur ska effektiviteten säkerställas över tid? 



 

 2 

Avgränsningar 
Lagerhållning och lagerstyrning är väldigt breda områden och omfattar många mindre delar 
som skulle ta för mycket tid att redogöra för i en sådan här rapport. Vi har därför valt att 
beskriva lagerhållningens mer grundläggande problematisering för att få en klarare bild, och 
sedan koncentrera oss mer på de delar som rör just informationsutnyttjandet inom företa-
get, affärssystemets alla möjligheter och ”Knowledge Management”.  

När vi i empirin redogör för vilka funktioner som finns tillgängliga i Electrolux affärssy-
stem, finns det väldigt mycket information som skulle kunna användas men vi har valt att 
inte gå för djupt in på varje liten detalj utan försökt hålla oss på en övergripande nivå. An-
ledningen till detta är att rapporten inte skall bli för omfattande och utsvävande utan hålla 
sig till kärnfrågorna. Det är också viktigt i pedagogiskt syfte att hålla sig på en övergripande 
nivå då det kan vara svårt för de som inte är insatta i problemet att förstå vad det hela 
handlar om annars. 

Syfte 
Vårt syfte med rapporten är att kartlägga hur rutinerna går till idag vid inköp av prognosar-
tiklarna och i vilken utsträckning de anställda använder sig av affärssystemet. Detta för att 
sedan komma med förslag på åtgärder som ger möjligheter åt att förbättra inköpen och  
därmed lagerhållningen.  

1       Metod 
Metodavsnittet är till för att beskriva hur författarna har gått tillväga för att uppnå rapportens syfte d.v.s. 
hur insamlandet av information har gått till, val av intervjuobjekt och litterära källor m.m.  

1.1 Metodik 
Jacobsen (2002) anser att det inom metodikområdet finns ett antal problem vid undersö-
kandet av olika fenomen som påverkar vilket resultat som uppnås. Metodik handlar om hur 
data om verkligheten bör samlas in och de problem som finns måste vara undanröjda för 
att resultatet i slutändan skall bli godtagbart.  

Det första problemet är hur datainsamlingen skall gå till. Enligt Jacobsen (2002) finns det 
två vägar att få grepp om verkligheten, deduktion och induktion. Deduktion innebär att en 
teori formuleras och sedan testas för antingen bekräftelse eller falsifiering. Induktion inne-
bär motsatsen d.v.s. teoribildningen skapas efter insamlad empirisk fakta. Vi har använt oss 
lite av båda ansatserna då vi samlat in den empiriska faktan och sedan jämfört med den teo-
ri vi funnit i de olika litterära källorna. Anledningen är att vi är ute efter att kunna förbättra 
en existerande verksamhet och inte bara skapa nya teorier. Då vi baserat vår undersökning 
på skrivet material och intervjuer har vi enligt Jacobsen (2002) mest använt oss av en her-
meneutisk attityd, vilket vidare innbär att vi inte gjort några direkta mätningar utan mer satt 
oss in i hur det fungerar på Electrolux och sett till helheten enligt det holistiska synsättet.  

Det andra problemet Jacobsen (2002) nämner handlar om hur man skall förstå det under-
sökta fenomenet. Det går att se verkligheten från antingen ett holistiskt eller ett individua-
listiskt synsätt. Med ett holistiskt förhållningssätt studeras fenomenet med utgångspunkten 
att det består av ett komplext system av enskilda individer. Vårt förhållningssätt är dock in-
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dividualistiskt d.v.s. att vi utgår i vårt fall från att den enskilda individen är den viktigaste 
datakällan. Detta grundar vi på att den intervjuade är den som är mest insatt i de studerade 
arbetsuppgifterna och att förhållandet mellan människa och maskin är något som inte kan 
utredas m.h.a. observationer utan genom just intervjuer. Rapporten ska alltså tolkas som en 
redogörelse för hur situationen uppfattas idag och vidare hur den kan förbättras för de in-
divider som kommer att arbeta med prognosarbetet i framtiden. 

Tredje problemet består enligt Jacobsen (2002) av frågan hur forskarens effekt på det som 
studeras skall minimeras i så stor utsträckning som möjligt. Idealförhållandet är att forska-
ren inte har någon som helst inverkan på det studerade fenomenet. Då vi inte gjort några 
observationer utan ägnat oss åt intervjuer och genomgång av skrivet material, har vi hållit 
en ganska distanserad och neutral roll. Därför har vi inte heller påverkat resultatet i så stor 
utsträckning som vi kanske skulle gjort annars.  

Den fjärde och sista punkten Jacobsen (2002) talar om handlar om forskaren ska följa en 
kvantitativ eller en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden innebär att informationen 
som samlas in består av siffror som grundar sig på mätningar av olika slag. Den kvalitativa 
metoden däremot återger information i form av ord. Denna punkt är en väldigt central del i 
nästkommande del, vilken är hur själva undersökning skall gå till.   

1.2 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 
Jacobsen (2002) menar att det finns tre olika metoder för hur en undersökning kan genom-
föras. Detta illustreras bäst genom figur 1.1. 

 

 

 

 

 

Figur. 1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod som motpoler på en skala. 

Först finns den öppna kvalitativa metoden där det inte finns några gränser för vilken in-
formation som skall fångas in. Typexemplet på detta är ett öppet samtal där den intervjuade 
svarar precis hur han/hon vill på en öppen ställd fråga. Motpolen till detta är den kvantita-
tiva metoden där uppgiftslämnaren (-na) bara svarar på frågor med fasta svarsalternativ. 
Detta kan te sig i form av ett frågeformulär exempelvis. Det tredje alternativet är en bland-
ning av de två övriga och kan te sig i form av en intervju med fasta frågor eller ett fråge-
formulär med öppna frågor exempelvis. Överlag har vi använt oss av en blandad metod 
med en viss dragning åt det kvalitativa hållet, då vi ställt öppna frågor under intervjuerna 
och inte använt oss av statistik i någon större utsträckning. Nackdelen med detta kan vara 
att vi bara får information om hur den intervjuade upplever sin situation på företaget och 
att någon annan kanske inte skulle ge samma svar.  

1.3 Företagsmaterial 
Då vår uppgift är att finna lösningar på problemet med att de rätta parametrarna inte an-
vänds i affärssystemet är vi tvingade att först redogöra för vilka funktioner som finns till-

Rent kvalitativ 
metod 

Blandad metod Rent kvalitativ 
metod 
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gängliga. Till detta har vi använt oss av Electrolux egen användarmanual som de anställda 
har till förfogande. Materialet har vi behandlat på ett konfidentiellt vis och inte lämnat ut 
information till utomstående enligt sedvanligt vis. Manualen var en mycket bra grund att stå 
på men vi blev tvungna att komplettera den lite med intervjuer.  

1.4 Intervjuer 
För att få reda på vilka metoder och parametrar som används på företaget och varför, har 
vi intervjuat den person på Electrolux som använder sig allra mest och nästan uteslutande, 
av funktionerna för prognosartiklarna. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer ef-
tersom det inte finns något annat sätt att få svar på varför vissa metoder och funktioner 
används. Dessutom var vi tvungna att fråga en person som arbetar med systemet dagligen 
för att få reda på en del detaljfrågor om hur systemet fungerar. Då vi i stor utsträckning är 
ute efter hur förhållandet mellan människa och maskin ser ut var det av stor vikt att låta 
den intervjuade svara fritt och inte styra uppgiftslämnaren för mycket.  

Fördelen med intervjuer är enligt Jacobsen (2002) att det kan ge sådan information som 
annars inte kommer fram under exempelvis kvantitativa enkätundersökningar eller liknan-
de. Det finns också en större chans att potentiella lösningsförslag direkt eller indirekt kan 
ges av den intervjuade personen på ett tidigt stadie. Nackdelen är dock att intervjuer ofta 
saknar objektivitet och blir väldigt subjektiva d.v.s. den intervjuade ger ut information ut-
ifrån sin egen position på företaget och sin egen synvinkel. Det är därför viktigt att värdera 
informationen och ifrågasätta dess validitet och reliabilitet. 

1.5 Litteraturstudie 
Litteraturstudien syftar till att skapa en viss referensram som behandlar de ämnen rappor-
ten kretsar kring. Referensramen som vi skapat i teoridelen jämför vi sedan i analysen med 
den empiri vi samlat in från Electrolux i syfte att klarlägga eventuella brister hos företaget. 
Dessa brister kan vi sedan angripa med våra egna åtgärdsförslag som presenteras i vår slut-
sats. Vi kommer därför att använda oss av olika litterära källor som behandlar ämnena 
lagerhållning, prognostisering och ”Knowledge Management” då vi ska utreda hur väl före-
taget utnyttjar affärssystemet för sin lagerhållning med reservdelslagret. Främst är det kurs-
litteraturen vi syftar till att använda men det kan även bli aktuellt med annan referenslittera-
tur.  

Till de litterära källor vi använder kommer vi att ställa oss kritiskt granskande och ifrågasät-
ta om det som står nedskrivet verkligen är information som kan accepteras i just vårt fall. 
Detta för att få så hög validitet och reliabilitet som möjligt i rapporten. 

2      Teori 
Detta avsnitt syftar till att skapa en referensram till den faktiska verkligheten på Electrolux och vi kom-
mer sedan i vår analys utgå från de teorier vi presenterar här i vårt vidare resonemang.  

2.1 Allmänt om lagerstyrning 
Lagerstyrning handlar om allt från de större frågorna om vilka sorters lager man ska ha till 
hur man ska hantera de mindre frågorna som gäller mer styrningen i detalj. De större frå-
gorna riktar sig mest till ledningen då det gäller stora beslut som det blir om man ska för-
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ändra lokaler eller eventuella nybyggnationer som ska täcka en utbyggnad eller en föränd-
ring av lagerstorleken.  

Oavsett om det är stora eller små beslut så krävs det att dessa gås igenom noggrant för de 
kommer få konsekvenser längre fram i tiden. En långsiktig plan för hur frågor som rör la-
gerstyrning ska hanteras är nästan ett måste i dagens läge. Detta är viktigt att tänka på när 
man ska detaljplanera och finjustera arbetet med lagerstyrningen i ett företag. 

Lagerstyrning sker normalt sett utifrån ett företags förutsättningar och värderingar och des-
sa kan variera beroende på vilket företag det är och i vilken bransch företaget befinner sig i.  

2.1.1 Allmänt om lagerstyrning Electrolux 
När det gäller Electrolux så är ett av problemen att det finns mängder med funktioner i af-
färssystemet men det är få av dessa som används regelbundet. Alla dessa funktioner kan 
naturligtvi inte användas men det går att använda betydligt fler än vad som används för till-
fället. Lagerpersonalen sitter och gör mycket jobb manuellt istället för att veta eller ta reda 
på ifall momentet kan utföras av affärssystemet. Lagerpersonalen vet oftast för lite om af-
färssystemet och dess funktioner men det finns inte tid och ekonomi för att utbilda perso-
nalen mer. De vet oftast bara de mest grundläggande funktionerna för att kunna utföra sitt 
arbete. Därför kan det vara svårt för personalen att följa de förutbestämda inköpsstrategi-
erna då arbetet sker till stor del manuellt och utan utnyttjande av affärssystemet. På Elec-
trolux använder lagerpersonalen sig av ett fåtal olika variabler, nämligen prognos, ledtid och 
beställningspunkt. 

2.2 Syfte lagerstyrning 
Detta förklaras på ett bra sätt av Axsäter (1991) när han beskriver att lagerstyrningens syfte 
är att ge lagom stora lager. Det gäller att tillgodose efterfrågan utan att få för många brister. 
Den framtida efterfrågan är dock sällan eller aldrig helt känd. För att kunna styra ett lager, 
blir man därför beroende av en bedömning av hur stor efterfrågan kommer att bli under 
den närmsta tiden. Det viktigaste verktyget är rätt information och hur man använder den 
informationen så man fattar rätt beslut. Denna information måste sammanställas på ett sånt 
sätt så den kan anpassas till vilken sorts lager det handlar om. Det gäller att organisationen 
är anpassningsbar och kan sortera samt värdera hur informationen ska användas.  

Lagerstyrningen kan underlättas med hjälp av ett affärssystem då det kan ta fram sådan in-
formation som krävs för att ta bra operationella beslut och dessutom tillhandahålla olika 
funktioner som underlättar rutinerna för inköp som har en stark koppling till lagerstyrning-
en. För att dra full nytta av informationen och affärssystemets funktioner är det dock vik-
tigt att de anställda har kunskap om hur de används, vilket ställer vissa krav på företaget 
gällande utbildning och lärande. 

När det gäller reservdelslager i allmänhet och reservdelslagret hos Electrolux i Ljungby i 
synnerhet, används mest variablerna prognoser, ledtid och beställningspunkt. Det är alltid 
svårt att förutsäga framtiden, men företaget gör så gott de kan med hjälp av dessa variabler. 

2.3 Allmänt prognostisering 
Enligt Aronsson et all (2003) så gäller följande vid prognostisering. För att fatta rätt beslut 
har vi behov av information, vilket kan ges av affärssystemet. För de strategiska, taktiska 
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och operativa besluten behövs information om kundernas förväntade beteenden i framti-
den, d.v.s. hur mycket de kommer att efterfråga av vilka produkter. Prognoserna ska ge 
stöd till olika typer av strategiska, taktiska och operativa beslut som syftar till att optimera 
lagerhållningen. Det finns mycket skrivet om hur man kan gå tillväga när man arbetar med 
prognoser.  

Dessa metoder täcker nästan all information ett företag har till hands och för att kunna 
göra trovärdiga prognoser är det viktigt med rätt information. Oftast baserar det sig på ma-
tematiska formler och beräkningar. Den största delen av finplaneringen av ett lager i all-
mänhet och ett reservdelslager i synnerhet är hur man prognostiserar de olika artiklarna 
som lagret innehåller.  

2.4 Andra viktiga faktorer 
Två stora och viktiga faktorer är ledtid och beställningspunkt. Lumsden (1998) beskriver 
beställningspunkt såhär: lagernivån ska täcka den förväntade efterfrågan under ledtiden. 
Det skriver också Axsäter (1991) att ledtiden d.v.s. tiden från beställning till leverans, är så 
lång att man måste basera en beställning på en framtida tänkt efterfrågan. Den framtida ef-
terfrågan är dock sällan eller aldrig helt känd. Att kunna förutspå sin försäljning är ju som 
alltid lika svårt och det finns olika sorters metoder som man kan ta till för att förbättra sina 
odds. 

2.5 Prognosmetoder 
Dessa metoder beskriver Aronsson et all (2003) då de tar upp tre olika metoder som man 
kan använda sig av. Dessa metoder är orsakssamband, bedömning av experter och historis-
ka data.  

Orsakssamband: den mest generella metoden bygger på att finna orsakssamband mellan två 
eller flera variabler. För t.ex. komponenter som ingår i en bil kan den totala bilförsäljningen 
användas som prognosvariabel. Om fler bilar säljs så ökar behovet av komponenter och 
tvärtom. Ett annat exempel är den allmänna konjunkturen som påverkar försäljningen av 
en stor mängd produkter.  

Bedömning av experter: den andra typen av prognoser bygger på en bedömning av exper-
ter, t.ex. försäljare eller andra personer som har en god kännedom om de produkter som 
ska prognostiseras.  

Historiska data: den tredje metoden bygger på analys av historiska data med vars hjälp man 
försöker förutsäga framtiden. Det man då ofta gör är att försöka identifiera olika efterfrå-
gemönster på marknaden.  

De två sista metoderna stöds av Axsäter (1991) där han beskriver samma metoder så här: 
Extrapolation av historiska data: Vid extrapolation av historiska data baserar man progno-
sen på tidigare efterfrågedata, och använder sig härvid av statistiska metoder som är grun-
dade på tidserieanalys. Metoder av detta slag kan med fördel inkluderas i ett datorbaserat 
lagerstyrningssystem.  

Det är inga problem att regelbundet ta fram prognoser för många tusen artiklar, vilket är ett 
vanligt behov i samband med lagerstyrning. Manuella bedömningar är också i allmänhet 
den enda praktiska möjligheten om det är frågan om speciella temporära beroenden, t.ex. 
hänsyn till en försäljningskampanj. Det är därför av stor vikt att de anställda bör ha kun-
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skap om hur informationen ska användas för olika situationer. Det finns också statistiska 
datorbaserade metoder för att bestämma beroenden och ta fram prognoser. Det i sin tur 
ställer krav på de anställdas tekniska kunnande gällande informationssystem och tekniska 
hjälpmedel men också om vilka prognosmetoder som ska användas för de olika artiklarna.  

2.6 Uppföljning av prognoser och ledtider 
En lösning är då en prognosuppföljning som går till på följande sätt: Axsäter (1991) beskri-
ver att de prognosmetoder vi har diskuterat fungerar normalt sett utmärkt för de allra flesta 
artiklar. Det kan dock uppstå fel i indata. Vidare kan en prognosmetod som används vara 
olämplig för vissa artiklar och måste då bytas mot en mer lämplig.  

Det finns därför ett behov av att följa upp och rimlighetsgranska prognoserna för att det 
inte ska leda till att det köps in för stora volymer av reservdelar till lagret. Det är emellertid 
mycket tidsödande att göra denna granskning manuellt eftersom prognossystemet brukar 
omfatta tusentals artiklar. För att underlätta uppföljning och eventuella manuella korriger-
ingar av systemet är det därför lämpligt att låta systemet självt göra vissa tester, och i sam-
band med varje prognosberäkning lista de artiklar som behöver granskas vidare. Systemets 
inbyggda uppföljning brukar dels kontrollera att de efterfrågevärden som ligger till grund 
för prognoserna inte är onormala, dels att prognoserna är någorlunda medelvärdesriktiga, 
d.v.s. inte systematiskt är för höga eller för låga.  

Storhagen (2003) har en bra och träffande beskrivning av varför det är så viktigt med upp-
följning av prognoser. En kontinuerlig uppföljning är också nödvändig för att fortlöpande 
dimensionera reservdelslagret. Det gäller såväl reservdelar för den egna produktionen och 
distributionen som för sålda färdigprodukter. Oavsett hur bra ett företag ändå försöker ta 
fram en bild på hur efterfrågan kommer att bli på deras produkter så kommer det bli fel på 
nåt sätt, för att inga prognoser eller matematiskt uträknade värden kommer att stämma 
överens med verkligheten till 100%. För att undvika för stora variationer mellan den för-
väntade försäljningsvolymen och den verkliga volymen så använder man sig av olika meto-
der för att begränsa felmarginalen i prognoserna. Det problem som måste undvikas är att 
det blir brist på produkter i lagret. Därför finns det olika metoder för att undvika dessa 
problem. Huvudskälet till att företag ska följa upp prognoserna är att efterfrågan kan änd-
ras och då kan man ändra inköpsrutinerna så att det inte kommer in för lite eller för mycket 
till lagret.  

Det är också viktigt med uppföljning av ledtider då man löpande låter systemet ta fram sta-
tistik beträffande ledtiderna och osäkerheten i dessa. Man får på så sätt bättre möjligheter 
att trimma in och justera lagerstyrningen då förutsättningarna förändras Axsäter (1991).  

2.7 Inköp 
Enligt Gadde (2000) står inköp för en stor del av ett företags totala kostnader och är därför 
en viktig funktion att utveckla. Inköpsfunktionen har tre strategiska roller vilka är: rationali-
seringsrollen, utvecklingsrollen och strukturrollen. Rationaliseringsrollen som är av störst 
intresse för vår rapport innebär ett aktivt arbetande med att försöka reducera olika typer av 
kostnader vilket enligt Gadde (2000) kan delas in i tre delaktiviteter.  

• Besluta om vad som skall köpas in gällande utformning av produkt och om man 
kan producera själv eller inte.  
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• Arbeta med att effektivisera olika flöden mellan- och/eller inom företagen genom 
att exempelvis reducera olika typer av lager.  

• Finna de lämpligaste leverantörerna som är förenade med den lägsta totalkostna-
den.  

Med utvecklingsrollen menas att inköp är en strategisk position att påbörja och fortsätta 
med utvecklingssamarbeten med leverantörer från. Enligt Gadde (2000) går de flesta före-
tag alltmer från en passiv roll där företaget väntar på att leverantören kommer med nya 
produkter som sedan köps till en mer aktiv roll som produktutvecklare exempelvis. Struk-
turrollen handlar om att skapa ett så fördelaktigt förhållande mellan det egna företaget och 
leverantörerna, om man ska använda sig av många eller få leverantörer exempelvis.  

De olika rollerna som inköpsfunktionen har prioriteras olika från företag till företag vilket i 
sin tur påverkar dess inköpsstrategi som kan se ut på väldigt många sätt. En del företag fö-
redrar stora leveranser och andra små men mer frekventa leveranser t.ex., vilket beror på i 
vilken situation företaget befinner sig.    

Inköp är enligt Gadde (2000) väldigt beroende av bra kommunikation och att alla relatera-
de aktiviteter knyts samman till en helhet. En förbättrad och snabbare informationsöverfö-
ring inom företaget kan ge en minskad lagerhållning då osäkerheten om framtida efterfrå-
gan minskar. Detta leder sedan till mindre lagerkostnader då behovet av buffertar försvin-
ner. Som vi nämnt tidigare spelar det ändå ingen roll hur bra informationen är om den inte 
kan användas på ett lämpligt sätt av företagets personal i inköpsarbetet. Om inköpsfunk-
tionen ska kunna fylla sin rationaliseringsroll och minska lagret måste de anställda dels ha 
kunskap om hur informationen ska utnyttjas och dels om hur affärssystemet fungerar för 
att kunna göra de ändringar som krävs.  

Inköp påverkar ett antal andra aktiviteter och om ett företag ska fortsätta med inköp på 
hög strategisk nivå är det viktigt att utveckla inköpspersonalen kontinuerligt. Enligt Persson 
(2001) är en hög akademisk kompetens en bra början men om inköpsfunktionen består av 
både tekniskt och ekonomiskt kunnande är det en klar fördel i det fortsatta arbetet. 

2.8 Förhållande: människa - teknik 
Människor och teknik är inte alltid så förenligt som man kan tro. Det finns många faktorer 
som påverkar hur väl människor kan lära sig och ta till sig ny teknik och nya tekniska lös-
ningar. Alla människor har olika förutsättningar att lära sig ny teknik och då tar det olika 
lång tid för personalen att lära sig den nya tekniken. Alla människor har inte heller samma 
intressen och är man helt ointresserad av tekniska lösningar såsom program, datorer och 
övrig teknisk utrustning så blir det betydligt svårare att lära sig något nytt och det påverkar 
också förmågan att ta in information om det nya.  

När det sker förändring på ett företag så är det ofta att tekniken byts ut mot nyare teknik 
och då måste personalen i princip glömma det gamla systemet och lära sig det nya från 
grunden. Den allmänna datorvanan finns ju självklart kvar men med ett nytt program eller 
ett helt nytt system, måste en ny inlärningsperiod börja.  

En bra beskrivning av denna relation gjordes av Askenäs (2000). Individers kunskap om 
tekniken och verksamheten förändras kontinuerligt över tiden. En implementering av ett 
affärssystem skapar turbulens i verksamheten för individerna. Deras tidigare kunskap om 
tekniken blir värdelös och de tvingas lära sig en ny teknik. Det skapar en osäkerhet och om 
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individernas kunskap om verksamheten är bristfällig ökar osäkerheten om hur arbetet ska 
utföras. Slutsatsen är att individernas kunskap inte är stabil och detta påverkar användning-
en av tekniken, vilket gör att relationen blir föränderlig över tiden. Detta kan medföra att 
de bästa prognosmetoderna och övriga funktioner inte används i affärssystemet vilket leder 
till att lagerhållningen blir större än vad det borde vara.  

När det gäller datorbaserade system, finns alltid risken att det är systemet som styr persona-
len i större utsträckning än vad det är personalen som styr systemet. Detta förhållande är 
bra beskrivet av en bild skapad av Askenäs (2000). 

                              
 

 

 

För att lättare kunna förstå figuren och kunna sätta in den i ett verkligt sammanhang behö-
ver man ställa sig och besvara tre grundläggande frågor. 

Vad har individerna för kunskap om tekniken såväl som om verksamheten? Det är troligen så att 
tekniken har helt olika roller för olika individer i organisationen, beroende på att de har oli-
ka erfarenheter och kunskaper.  

Vad är teknikens möjligheter och begränsningar för organisationen? Det är inte möjligt att lösa allt 
med hjälp av teknik samt att det blir för kostsamt att utöka möjligheterna med tekniken. 

Är strukturen som den borde eller är det där förändringen behövs? Det kan ju vara så att det krävs en 
förändring i strukturen. 

När frågorna är besvarade gäller det att ta ställning till hur tekniken ska användas, genom 
att ta ställning till de båda dimensionerna i figuren. Genom att förstå vilken roll eller roller 
som tekniken har i nuläget ger det möjligheten att visa vad som behövs för att förändra si-
tuationen. Därmed ges individerna möjligheten att aktivt och medvetet tilldela tekniken en 
roll, istället för att tekniken erhåller en icke önskvärd roll. Organisationen kan aktivt försö-
ka påverka vilken roll tekniken får i organisationen. I vissa fall behövs systemet ges en roll 
av en byråkrat för att styra upp arbetssättet i hela organisationen, och få användarna att ut-
nyttja tekniken på ett sätt som gynnar andra delar av organisationen. För att uppnå optime-
ring av lagerhållningen gäller det att hitta en bra balans mellan teknik och individ. Ett af-
färssystem kan ge ett stort stöd i inköpsarbetet och bör då användas i stor utsträckning, 
kanske tom. automatiskt i vissa fall. Det gäller dock att de anställda behåller kontrollen över 
vad som sker och har möjlighet att ändra saker och ting om det slår fel någonstans. För att 
kunna göra detta krävs det att personalen har en god uppfattning om hur inköpsarbetet 
skall bedrivas vilket i sin tur ställer krav på organisationen gällande utbildning och strategi.  
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Organisationen kan med andra ord anpassa både sig och tekniken till de förutsättningar 
som finns för den egna organisationsstrukturen. När en organisation står inför större för-
ändringar inom tekniken såsom byte av affärssystem eller liknande, är det en stor fördel för 
alla inom organisationen om det finns ett systematiskt lärande bland medlemmarna. För att 
förändringarna ska ske med så få problem som möjligt är det viktigt med en lärande organi-
sation.         

2.8.1     Lärande organisationer  
För att hela organisationen ska kunna vara med på noterna krävs det att det finns en klar 
utbildningsplan för den personal som jobbar med dessa frågor. Om inte det finns någon 
utbildningsplan, kan företaget sträva efter att skapa en lärande organisation. Det innebär 
vissa förändringar för personalen då det är en hel del principer som ska följas om man får 
tro på vad Braf (2000) skriver om ämnet knowledge management och hur man skapar en 
lärande organisation.  

Den teori Senge (1990) presenterar bygger på ”fem principer”: systemtänkande, personligt 
mästerskap, mentala modeller, gemensamma visioner och teamlärande. 

Systemtänkande innebär att för att förstå en verksamhet och dess aktörer måste en holistisk 
syn antas.  

Hög grad av personligt mästerskap innebär att individer engageras i ett livslångt lärande. Det 
innefattar bl.a. att kontinuerligt klargöra och fördjupa den egna personliga visionen, utveck-
la sitt tålamod samt att kunna se objektivt på verkligheten. Denna disciplin är central för att 
bli en lärande organisation p.g.a. att en organisations förmåga att lära är aldrig större än 
denna förmåga hos organisationens medlemmar.  

Mentala modeller är de antaganden och föreställningar som individer har om sig själva, andra 
personer, organisationer och övriga aspekter av deras respektive verklighet. Dessa påverkar 
individers uppfattning om världen samt hur de handlar. För den lärande organisationen 
måste såväl medvetna och omedvetna antaganden och förutfattade meningar blottas och 
noga värderas.  

Att forma gemensamma visioner handlar om att skapa genuina åtaganden, till skillnad från att 
uppnå ett samtycke p.g.a. eftergivenhet.  

Teamlärande har till syfte att stimulera uppkomsten av nya personliga insikter som inte var 
möjliga att erhålla om en dialog inte hade förts i en grupp med flera deltagare. I syfte att 
skapa en lärande organisation behöver organisationer beakta och utveckla de fem discipli-
ner som beskrivs ovan. För att ett företag ska kunna följa dessa fem principer så måste man 
först veta på vilken kunskapsnivån den inblandade personalen är.  

Axsäter (1991) beskriver utbildningens roll inom lagerstyrningen på följande sätt: För fram-
gångsrik lagerstyrning krävs kunskap och motivation. Utbildningen spelar därför en nyckel-
roll. Alltför ofta får ett lagerstyrningssystem ”förfalla” på grund av att ansvarig personal 
byts ut, utan att den nya personalen får adekvat utbildning. Lagerstyrningen kommer då 
inte längre att anpassas till de yttre förändringar som inträffar. Varje ny anställd måste alltså 
från början få god utbildning inom sitt område och sina arbetsuppgifter.   
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2.9 Längre perspektiv  
När det gäller lagerstyrning i allmänhet, måste företaget tänka i ett långsiktigt perspektiv 
hela tiden för det hjälper inte med kortsiktiga lösningar då marknadens efterfrågan ständigt 
förändras. Organisationen inom ett företag måste kunna anpassa sig efter omvärldens krav 
på många olika sätt. Detta gäller inte bara inom någon enstaka del inom organisationen 
utan det gäller hela företaget då det aldrig är starkare än sin svagaste länk. När ett företag 
ser helheten inom lagerstyrning, kan man kalla det totalkostnadsperspektivet. Storhagen 
(2003) förklarar begreppet på detta sätt: Totalkostnadsperspektivet är viktigt och kan inne-
bära att en effektivare lagerstyrning ställer krav på bättre utvecklade kommunikationsstöd, 
både internt och i relationen till leverantörer och kunder. Först då uppnår man riktigt goda 
resultat av de logistiska insatserna. Avvägningen är en nyckelfråga utan generellt svar. Full-
ständig balans kan man knappast uppnå men ambitionen måste vara att med det egna före-
tagets speciella förutsättningar, och tillsammans med övriga längs försörjningskedjan, 
komma så nära en riktig kostnads- och intäktsmässig avvägning som möjligt.  

Det finns många aspekter av begreppet totalkostnadsperspektivet man måste ta hänsyn till i 
ett längre perspektiv, men även enkla och för oss självklara begrepp som tid och effektivitet 
är väldigt viktiga när det gäller att skapa effektiva lösningar som håller länge. På detta sätt 
förklarar Storhagen (2003) begreppet tid men också vad det innebär för en organisation att 
värdera begreppet tid: Gör vi något på kortare tid så behövs också resursinsatsen under 
kortare tid, bland annat minskar vi kapitalbindningen. Kortare tider innebär ökad flexibilitet 
med ökad handlingskraft som följd. Kortare tider innebär att vi kommer närmare det som 
faktiskt ska genomföras, vilket gör att våra prognoser blir säkrare. Bättre prognoser ökar 
precisionen gentemot kunden och innebär att vi kan utnyttja våra resurser på ett bättre sätt. 
Exemplen på positiva effekter är många. 

3  Empiri 
För att kunna lösa Electrolux problem med att inte använda sig av information och affärssystem till fullo 
kommer vi i detta avsnitt försöka ge en bild över hur Electrolux sköter sin lagerhållning på reservdelslagret 
idag. Detta innebär bla. en redogörelse för vilka områden som är relaterade till vårt problem. 

3.1 Electrolux 
Electrolux är en stark, om inte ledande, aktör gällande tvättutrustning och företaget säljer 
sina produkter i över hundra länder världen över genom diverse agenter och återförsäljare. 
Företaget förser egenutvecklad tvättutrustning av hög kvalitet till både privat bruk som till 
industritvätt som till marina faciliteter. Produktionen av tvättutrustning har Electrolux delat 
upp på tre platser i världen; Ljungby, Köpenhamn och Troyes. Fabriken i Ljungby produ-
cerar tvättmaskiner och i Köpenhamn torktumlare och centrifuger. I Troyes som ligger i  
Frankrike tillverkas manglar och barriärtvättmaskiner.    

3.1.1 Reservdelslagret på Electrolux 
Electrolux har som vi nämnt tidigare skurit ner på antalet reservdelslager och har nu bara 
ett kvar beläget i Ljungby. Härifrån tillgodoses hela världens behov av reservdelar till tvätu-
trustning vilket är möjligt genom flitigt användande av snabba logistikföretag som DHL 
och UPS exempelvis. Det fysiska lagret innefattar runt 12000 artiklar men affärssystemet 
hanterar idag upp till 35000. De delar som inte finns i det fysiska lagret i Ljungby skeppas 
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direkt från den fabrik som tillverkar den tvättutrustning som kunden behöver reservdelar 
till. Administrationen sker dock till största delen av personalen i Ljungby men kräver ett 
nära sammarbete med de anställda på fabriken. Företaget vill självklart fortsätta hålla en 
hög servicenivå, främst genom snabba och precisa leveranser, men detta kräver  att reserv-
delslagret tvingas hålla på gamla delar som inte längre är i produktion om behovet av dem 
skulle uppstå i framtiden. Electrolux har som åtagande att tillhandahålla reservdelar till sina 
maskiner i minst tio år framåt i tiden efter det att maskintypen slutat tillverkas. De anställda 
på Electrolux är väl medvetna om att vissa av dessa reservdelar riskerar att aldrig bli sålda 
men det är en kalkylerad risk som är värd att ta för att kunna hålla en hög service till sina 
kunder världen över. Reservdelslagret omsätter sitt lager ungefär sju gånger per år.  

3.1.2 Inköp – från leverantör vid ny artikel till leverans till kund 
När en av Electrolux tvättutrustningar går sönder hos en kund och och den felande kom-
ponenten är hittad kontaktas en s.k. ”area sales manager” angående reservdelar. Detta är en 
person som sköter försäljningen av reservdelar i en viss region av världen exemplelvis USA 
eller Japan. Finns samma detalj/detaljer som den/de det är fel på i lager i rätt kvantitet 
skrivs en plocklista ut på lagret. Delarna plockas ihop, paketeras och skickas direkt till kun-
den med den trasiga tvättutrustningen. Är fallet så att delarna inte finns i lager så måste de 
beställas hem och det kan innebära nyuppläggning av artikeln då tvättutrustningen kan vara 
ny eller så kan en detalj ha ersatts av en annan bättre. Vid nya artiklar så är artikelnumret på 
detaljen och maskinen den tillhör den enda informationen reservdelslagret har. Detta räcker 
för att ta reda på var tvättutrustningen är tillverkad och då också vart reservdelar går att be-
ställas från. Den inköpsansvarige på reservdelslagret kontaktar tillverkaren, oftast via e-
mail, angående priser, ledtider och annan viktig information som sedan förs in manuellt i 
artikeldatabasen i affärssystemet PRMS. När all information är inlagd läggs en inköpsorder 
på detaljen och när de är levererade till det egna lagret skickas de till slutkunden. I de fall då 
det är bråttom för kunden att få sin reservdel och då detaljen köps in från någon av de egna 
produktionsenheterna kan den skickas direkt från fabriken till kund. Även om detaljen ald-
rig kommer till det egna lagret så läggs ändå en inköpsorder så att den sedan kan faktureras 
osv.  

3.2 Översikt av problemområdena  
Vårt problem med bristande informations- och funktionsutnyttjande gällande lagerhåll-
ningen av reservdelar består av fyra övergripande områden vilka hänger samman med var-
andra. Det börjar med att företaget följer en viss lagerstyrningsprincip som då bestämmer 
hur lagret ska utformas generellt sett. Reservdelarna har dock olika karaktärer vilka leder till 
att lagerhållningen går in mer i detalj för varje artikel. Det tredje området är affärssystemet 
som ska hjälpa de anställda att hantera all information som behövs för att driva ett effektivt 
lager. Fjärde området fokuserar på individen och dess kunskap inom företaget. Det gäller 
för Electrolux att finna den bästa balansen mellan de fyra områdena för att kunna nå sitt 
mål med det optimala reservdelslagret. Dessa områden är på något sätt kopplat till inköps-
funktionen vilket gör att den är en väldigt central del i vårt problem och förhållandet kan 
beskrivas genom följande bild: 
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3.3 Lagerstyrningsprinciper 
Electrolux strävar efter att lagerhålla så minimala mängder av reservdelar som möjligt efter-
som lagerkostnaderna då blir lägre och att färre detaljer riskerar att aldrig bli sålda. Vilkoret 
för detta är att leveransservicen inte blir påverkad i negativ riktning eftersom det är en stor 
styrka företaget har. Electrolux har idag nästan en hundraprocentig leveransservice och 
med det menas att kunden nästan alltid kan få sin reservdel inom överenskommen tidrymd. 
En stor del i att styra ett lager på ett bra sätt är att ha en fungerande inköpsfunktion, vilket 
Electrolux givetvis eftersträvar. För att veta när och hur mycket som ska köpas in av de 
olika artiklarna krävs det information om hur stort behovet kommer vara (användarmanua-
len). Precis som alla andra företag använder sig Electrolux då av prognoser för att beräkna 
det framtida behovet. Att beräkna det framtida behovet av reservdelar är dock svårare än 
att beräkna framtida försäljning av ny tvättutrustning då det är omöjligt att på förhand veta 
när en maskin går sönder och att någon del måste bytas ut. Prognoserna grundar sig därför 
idag oftast på historiska försäljningssiffror.  

3.4 Affärssystemet 
Electrolux reservdelar använder sig av affärssystemet PRMS för sin verksamhet. Grunden 
för lagerhantering av reservdelar i detta är artikelregistret. Det är där all information om re-
servdelarna lagras och hämtas från. Ur artikelregistret går det att se hur mycket som finns 
tillgängligt i lagret och vilka leveranser som är inplanerade och gjorda (A. Persson, person-
lig kommunikation, 2005-09-28). Allt eftersom reservdelarna blir sålda byggs det upp för-
säljningsstatistik som sedan ligger till grund för den planerade behovsberäkningen. I re-
gistret finns det även information om hur lång ledtiden beräknas vara och vad den minsta 
beställningskvantiteten är. Denna information läggs in manuellt av inköparen vid nyupp-
läggning av artikeln och ändras sedan kontinuerligt om det är nödvändigt.  

I affärssystemet finns det en särskild prognosmodul för artiklarnas behovsberäkning som 
används för att ta fram underlag vid aktuella inköpssituationer. I prognosmodulen finns det 
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förutom uträkningen av det uppskattade behovet möjligheter att behandla parametrar som 
beställningspunkt, säkerhetslager och orderkvantitet.  

Prognoserna kan beräknas automatiskt olika mycket beroende på hur stort inflytande inkö-
paren vill ha över artikeln och som anges i de parametrar som finns i affärssystemet (A. 
Persson, personlig kommunikation, 2005-09-28). På Electrolux finns det en användarma-
nual där det står nedskrivet vilka funktioner som finns tillgängliga och hur de används i det 
dagliga arbetet. Enligt denna manual finns det åtta olika prognosalternativ för artiklarna att 
bli prognostiserade av men bara ett visst antal av dem kan användas för just den klassifice-
ring artikeln har (se bilaga). 

Trots att det finns en mängd olika funktioner i affärssystemet används bara en liten del av 
dem i den dagliga verksamheten (A. Persson, personlig kommunikation, 2005-12-06). När 
inköparna ändrar en beställningpunktsartikel till en prognosartikel går det oftast till på 
samma sätt, d.v.s. samma parametrar används och samma information matas in i systemet. 
Anledningen till detta är att inköparen har kunskap om rutinerna för olika leverantörer och 
kunder vilket gör att lagret till viss del anpassas efter dessa. Ett tydligt sätt att visa detta på 
är att se på vilket sätt säkerhetslagret räknas ut. Av sammanlagt 2712 artiklar såg fördel-
ningen av metoderna ut enligt följande: 

Metod Antal Procentuell andel 

A 0 0 

B 240 ~8,8% 

C 2467 ~91% 

D 4 ~0,1% 

 

Som vi kan notera med denna statistik används nästan bara säkerhetsmetoderna B och C i 
verksamheten. ”Det har ju funkat förut” menar Ann-Christine, inköpare, som ett svar på 
varför det är på detta vis. Personalen vill dock kunna lita på systemet och låta det sköta det 
mesta själv automatiskt. Den nuvarande fördelningen av arbete med prognosartiklarna 
uppskattas till 70-30 där affärssystemet står för majoriteten av allt tankearbete. 

3.5 Artiklarnas karaktär 
Lagerstyrning består av väldigt generella riktlinjer för hur lagerverksamheten skall fungera 
men för de dagliga operationella besluten angående inköp måste dock stor hänsyn tas till 
vilken karaktär de olika artiklarna har. Electrolux har som vi nämnde i problemformule-
ringen 35000 artikelnummer inlagda i affärssystemet varav 12000 lagerhålls fysiskt. Då det 
är reservdelar som lagerhålls är det inte alla artiklar som produceras längre och kan vara 
svåra att få tag på, vilket gör att de i flesta fall måste köpas in efter bästa förmåga för att 
klara eventuell efterfrågan. Artiklarna har även olika stor efterfrågan och köps därför in i 
olika kvantiteter och med varierande frekvens. Reservdelarna kan även variera mycket i 
storlek och pris vilket också bidrar till olika inköpskvantiteter och frekvens. Små skruvar 
som bara kostar ett par kronor kan t.ex köpas in i ett stort antal medan en större och mer 
avancerad detalj som kanske kostar ett par hundra eller kanske tom ett par tusen kronor 
köps in bara i ett fåtal. Artiklarnas olika karaktärer har gjort att Electrolux skapat sex olika 
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klasser som reservdelarna delas in i. Varje klass innebär att artiklarna ur ett inköpsperspek-
tiv behandlas på ett särskilt sätt gällande prognostisering i affärssystemet. 

3.6 Exempel på olika artiklar och klassificering 
Som  vi nämnde i föregående stycke behandlas artiklarna olika gällande inköpsrutiner med 
prognoser osv beroende på vilken klassificering de delas in i. Alla detaljer får givetvis klassi-
ficeringen nya artiklar i början då det inte finns någon försäljningshistorik att bygga pro-
gnoser på och därmed kunna bestämma beställningspunkt och säkerhetslager. Beställnings-
punkten bestämms förövrigt generellt sett efter samma kriterier för samtliga artiklar. Med 
det menas att de detaljer som finns i lagret inklusive säkerhetslagret skall täcka hela behovet 
under ledtiden dvs tills dess att den nya inköpsordern som lagts levererats till det egna lag-
ret.  

Olika sorters skruvar, muttrar och andra små enkla detaljer är typiska systemkontrollerade 
produkter och är markerade med ett S i affärssystemet. Detta pga att det är detaljer som har 
en jämn förbrukning och därför köps in i viss mängd istället för bara ett fåtal. Vilken pro-
gnosmetod som gäller för de olika sorters skruvarna och muttrarna kan variera beroende på 
vilken den inköpsansvarige ansett vara den mest lämpade (se bilaga). Prognosen som gjorts 
ligger sedan till grund för uträknandet av beställningspunkt och säkerhetslager. Då skruvar 
och muttrar köps in i lite större mängder används oftast metod C gällande säkerhetslager. 
Med detta menas att inköparen anger hur många veckor som skall anses vara säkerhetsla-
ger. Om företaget köper in 100 skruvar och säkerhetslagret är inställt på en vecka så mot-
svarar det 25 skruvar. Då ledtiderna på skruvar och muttrar inte är så långa så kan företaget 
lika gärna använda sig av metod B dvs säkerhetslagret bestäms helt och hållet av inköparen.  

En detalj med annan karaktär är remskydd vilket betyder att den inte köps in i några större 
kvantiteter utan kanske bara 2-3 stycken åt gången beroende på låg åtgång. Remskydd av 
olika slag har generellt sett fått klassificeringen P1 vilket betyder att inköparen specificerar 
beställningspunkten och säkerhetslagret helt på egen hand och ändrar det först när 
han/hon anser detta är nödvändigt. Säkerhetslagret för remskydd använder sig alltså av me-
tod B.  

3.7 Individens kunskap 
Kunskapen om PRMS är begränsad och inköparen som är den person som håller på med 
prognoserna får vid anställningen bara en visning av systemets funktioner och lite informa-
tion nedtecknat på papper som kan användas efter behov (A. Persson, personlig kommuni-
kation, 2005-12-06). Det finns ingen vidare utbildningsplan mer än att det går att läsa sig till 
hur systemets parametrar fungerar och hon kan inte alla de uträkningar som ligger bakom 
dessa. A. Persson har vid åtskilliga utvecklingssamtal påpekat att hon skulle vilja lära sig 
mer om hur prognosartiklarna kan behandlas av systemet men nekats till detta varje gång. 
Hon säger vidare att det är runt fyra personer på företaget i Ljungby som kan lite om hur 
PRMS fungerar för just prognostisering av olika artiklar men att det egentligen bara är två 
som arbetar med det kontinuerligt. 
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4    Analys 
I analysavsnittet kommer vi dra paralleller mellan de teoretiska ansatser vi presenterade i teoriavsnittet med 
den empiriska information vi införskaffat på Electrolux.  

4.1 Lagerstyrning 
Då det för Electrolux är viktigt att hålla en hög service till sina kunder men samtidigt hålla 
nere lagerkostnaderna ställs det höga krav på inköpen av reservdelar. Service uppnås ge-
nom att företaget håller på olika reservdelar i lagret så de kan skickas direkt när efterfrågan 
uppstår. Då lagret fylls på med reservdelar och blir större leder det till högre lagerkostna-
der. Enligt Axsäter (1991) är lagerstyrningens syfte att skapa lagom stora lager och att det 
för företagen gäller att tillgodose efterfrågan utan att få för många brister. I Electrolux fall 
ligger dilemmat i att uppnå en så hög kundservice som möjligt men samtidigt skära ner på 
lagret för att få ner kostnaderna. Kort förklarat handlar det om hur mycket av varje artikel 
som skall köpas in eller om det verkligen behövs överhuvudtaget. Rationaliseringsrollen 
som inköpsfunktionen har enligt Gadde (2000) måste alltså bli mer framträdande. 

Inköparens roll innebär i en sådan situation att se till att artiklarna bara finns hemma när de 
efterfrågas men i så ekonomiskt optimala mängder som möjligt. Det gäller då som inköpare 
att hålla koll på ledtiderna för de olika artiklarna för att kunna lägga en beställning i tid samt 
se över hur länge det lager som finns kommer att räcka. Att utveckla och förbättra lager-
verksamheten är för övrigt något som Electrolux arbetar kontinuerligt med på olika sätt.  

Lagerstyrning är ett komplext och svårt område att behärska och därför finns det idag in-
formationssystem av olika slag som syftar till att underlätta de anställdas arbetsuppgifter. 
De allra flesta företagen har någon form av affärssystem som länkar samman olika aktivite-
ter inom företaget och så är fallet för Electrolux också. 

4.2 Användandet av funktioner i affärssystemet 
Det går aldrig att på förhand säkert veta hur mycket som kommer att säljas av en viss arti-
kel utan det måste uppskattas på ett eller annat sätt vilket kan räknas ut med hjälp av pro-
gnoser. Efter att ha sett närmare på affärssystet PRMS står det klart att det finns en hel del 
funktioner klara att användas som hjälp för att optimera det fysiska lagret, däribland en 
prognosmodul. Prognosmodulen innehåller främst en mängd olika prognosmetoder som 
kan köras ut men även funktioner som behandlar beställningspunkt, orderkvantitet, behov 
under ledtid och säkerhetslager.  

Då olika reservdelar har olika försäljningsmönster blir inköpsmetoderna olika konstruerade 
från artikel till artikel och de olika funktionerna finns då till för att hjälpa inköparen att han-
tera detta. Dessa funktioner bör inköparen givetvis utnyttja i så stor utsträckning som möj-
ligt för att få ett så optimalt lager som möjligt. Då alla funktioner är framtagna för särskilt 
artikelspecifika situationer och att det idag ofta används samma metoder för en majoritet av 
reservdelarna, är det rimligt att anta att inköpen inte sker helt effektivt, vilket kan ändras 
genom ett bredare användande av affärssystemets alla parametrar och funktioner. 

4.3 Informationssystemet kontra kunskap 
Affärssystemet PRMS är på Electrolux en mycket central del i inköparens vardag. All in-
formation kring alla reservdelar lagras och behandlas i affärssystemet. Det är också i detta 
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system som behovsprognoserna för kommande perioder tas fram. Personalen är p.g.a. allt 
detta i stort sett beroende av affärssystemet och verksamheten skulle förmodligen inte fun-
gera utan det.  

Enligt modellen som Askenäs presenterar befinner sig företaget mellan ett sorts byråkra-
tiskt tillstånd där tekniken i stor utsträckning styr individerna och ett konsulterande där 
tekniken följer individen. Personalen är dels tvingade att använda affärssystemet rent prak-
tiskt och dels sköter systemet en massa funktioner helt automatiskt. Prognosmodulen ex-
empelvis räknar ut behovsprognoser, beställningspunkt, orderkvantitet m.m. vid varje peri-
odslut vilket inköparen sedan använder för själva inköpsprocessen. Detta informationsbe-
roende är ett tydligt exempel på att affärssystemet styr de anställda. Vad vi dock ska ha i 
åtanke är att det faktiskt är de anställda som sätter gränserna för hur prognosmodulen skall 
arbeta när de olika systemparametrarna ska ställs in. Systemanvändarna kan vid behov även 
ändra dem manuellt om det skulle visa sig att inköpen blir mindre optimala om systemet 
kör på automatik.  

Eftersom de anställda själva vill att allt ska ske så automatiskt som möjligt kan man säga att 
de själva valt att bli styrda av affärssystemet men har möjligheten att ändra på detta om 
man känner ett behov av det. Detta är bra då båda alternativen finns tillgängliga och perso-
nalen kan välja hur man vill arbeta beroende på situationen och vad som ska göras och vil-
ka beslut som ska tas.  

 

 

Informationssystem av olika slag kan vara en stor tillgång för ett företag då de lagrar, be-
handlar och skapar stora mängder information åt de anställda. Ett informationssystem hjäl-
per dock väldigt lite om de som ska använda det inte har kunskap om hur det ska användas. 
För att få ut maximal prestanda av ett system måste användarna veta hur alla dess funktio-
ner fungerar och kan användas. På Electrolux är det få som vet hur funktionerna för pro-
gnosartiklarna fungerar i affärssystemet PRMS och de som är insatta har begränsad kun-
skap om dem.  

På grund av den något bristande kunskapen kring affärssystemet använder sig inköparen av 
samma metoder och funktioner som tidigare eftersom det har fungerat rent historiskt. Var-
för det brister i kunskapen beror till stor del på att de anställda i början bara blir visade de 
grundläggande funktionerna utan någon fördjupning. Detta är ett problem för många före-
tag och organisationer i dagens läge. Det är väldigt lätt att bli fast i det som alltid har varit 
och inte låta personalen fortbilda sig inom det område där de jobbar. Så länge allt fungerar 
som det ska på alla avdelningar, kan företaget tycka att det inte behövs någon utbildning 
för personalen och så länge denna inställning finns kvar inom företagsledningen och chefer 
så kommer man inte till rätta med detta problem.  

En utbildningsplan behövs inom alla organisationer oavsett inom vilket område arbetet ut-
förs. Det behöver inte vara en fullständig utbildningsplan inom alla områden på företaget 
och för alla anställda, utan det räcker många gånger med en vidareutbildningsplan inom re-
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spektive område även om den inte är lika fullständig och heltäckande som en fullgod ut-
bildningsplan. Det krävs en del arbete för att först ändra inställning till detta och sedan 
ännu mer arbete för att göra den egna organisationen till en mer lärande organisation. För 
att man ska kunna detta gäller det för dem som bestämmer att komma underfund med vil-
ken skillnad det kan bli om man gör det.  

Det är några olika principer som ska följas om detta ska genomföras men det kan vara värt 
besväret. Från att gå från att inte ha någon aktuell utbildningsplan till att införa några prin-
ciper om hur man skapar lärande organisationer, är det första steget till att effektivisera och 
en lärande organisation kan nästan ersätta en utbildningsplan. I detta fall skulle personalen 
som arbetar med prognoser och inköp kunna göra mer precisa och verklighetsenliga pro-
gnoser. Efter det kan inköpen göras mer precisa och då sparas det in en del pengar då in-
köpen inte blir större eller mindre än nödvändigt utan nästan precis i efterfrågad mängd.  

 5    Slutsats 
Efter att ha blivit insatta i hur affärssystemet PRMS används när det gäller lagerstyrning 
och vilka funktioner i systemet som används för att göra så bra prognoser för reservdels-
lagret som möjligt, har vi kommit fram till följande slutsatser. 

Systemgenomgång  

När det gäller alla de funktioner som finns i systemet men inte används tycker vi att Elec-
trolux borde ta reda på vilka funktioner som finns tillgängliga och kan vara av värde när det 
gäller prognostisering. Att gå igenom hela systemet kommer att ta lite tid och resurser men 
kan i slutändan vara värt mödan. Alla funktioner som man hittar kanske inte är användbara 
men man vet aldrig vilka konsekvenser en genomgång kan få. Det kommer med största 
sannolikhet löna sig att lägga ner denna tid och dessa resurser på detta för att kunna effek-
tivisera verksamheten. 

Värdering av nya funktioner  

När genomgången är gjord måste all information sorteras och värderas för att kunna veta 
vilka funktioner som är värda att användas. I denna urvalsprocess och värdering borde 
både inblandad operativ personal och chefer vara involverade för att kunna komma fram 
till vad som behövs och är värt att satsa på. Ska en utökning av funktioner som ska använ-
das ske, måste detta beslut tas gemensamt av alla inblandade och inte av några få individer. 
Funktionerna ska ju självklart användas operativt i systemet och då måste ju rätt beslut tas. 
Dessa funktioner måste vara med och föra verksamheten framåt för att ens vara lönt att ha 
med. Den operativa personalen måste kunna ha nytta av dessa nya funktioner i det praktis-
ka arbetet med framtagande av prognoserna. 

Skapa en mer läraktig organisation  

Det ska också ge personalen både mer inflytande över systemet likväl som att kunna låta 
systemet arbeta mer automatiskt. För att kunna behålla en hög kunskapsnivå inom organi-
sationen, krävs det att personalen utbildas med jämna mellanrum. Utbildningen ska vara 
individuellt anpassad för den avdelning som personen jobbar på men en generell utbildning 
som passar alla kan också fylla sitt syfte. Ett exempel på det är en allmän informationsut-
bildning, kvalitetsutbildning eller någon annan utbildning som alla anställda har nytta av. 
Electrolux har en befintlig utbildningsplan för alla anställda där varje anställd har rätt att få 
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ett visst antal timmars utbildning varje år. Detta initiativ är mycket bra men allt kan bli bätt-
re. Efter att ha haft kontakt med flera personer på flera olika avdelningar på Electrolux un-
der flera års tid, har vi upptäckt att företaget inte följer den utbildningsplan som redan är 
fastlagd. Electrolux skulle behöva gå igenom hela företaget och alla avdelningars utbild-
ningsbehov för att komma fram till en anpassad utbildningsplan för varje avdelning och 
verkligen se till att denna plan följs. Personalen på de olika avdelningarna har olika behov 
av utbildning och genom en anpassad plan kan detta problem rättas till.  

Individuellt anpassad utbildning 

Reservdelslagrets personal arbetar med väldigt skilda uppgifter och då finns det ingen an-
nan lösning på utbildningsproblemet än en individuellt anpassad utbildningsplan för varje 
anställd. Ett enkelt och beprövat sätt är att de anställda får komma med egna förslag till den 
egna utbildningen, som sedan kan sammanställas och verkställas av ledningen. Detta är en-
kelt och de anställda får utbildning inom det som passar deras arbetsområde och ledningen 
slipper att lägga ner så mycket arbete på att kartlägga utbildningsbehovet för varje avdel-
ning. Det enda som krävs är att ledningen är öppen nog att se behovet för sin personal och 
vad företaget kan vinna på att låta de anställda vara med och bestämma vilken utbildning 
som de ska få. Denna lösning skulle vara ett bra komplement till den generella utbildnings-
plan som redan finns. Då blir det en bra mix för allas behov inom företaget och alla kan 
prestera mer och göra ett bättre arbete än tidigare.    
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Bilagor 
Bilaga 1 

1      Möjligheter i affärssystemet 
I detta avsnitt kommer vi försöka ge en bild över vilka alternativ Electrolux affärssystem ger angående in-
köp och lagerhållning. I det ingår artikelklassificering, prognostisering och olika lagerhållningsparametrar.  

1.1 Prognosmetoder 
Precis som alla andra företag använder sig Electrolux av prognoser för att beräkna det 
framtida behovet. Prognoserna beräknas automatiskt i en särskild prognosmodul i  företa-
gets affärssystem efter det prognosval planeraren skrivit in (A. Persson, personlig kommu-
nikation, 2005-09-28). På Electrolux finns det en användarmanual där det står nedskrivet 
vilka funktioner som finns tillgängliga och hur de används i det dagliga arbetet. Enligt den-
na manual finns det åtta olika prognosalternativ för artiklarna att bli prognosticerade av 
men bara ett visst antal av dem kan användas för just den klassificering artikeln har. 

1.1.1    Enkelt glidande medelvärde 
Enkelt glidande medelvärde är den enklaste prognosmetoden som används på Electrolux 
och går ut på att ett snittvärde räknas ut efter de senaste periodernas behov d.v.s. de olika 
periodernas behov räknas samman och divideras i antalet perioder. Det enda planeraren 
behöver göra är enligt användarmanualen att specificera hur många perioder som skall tas 
med i beräkningen. En period på företaget anges oftast i månader. Nackdelen med denna 
metod är att man bara får fram en genomsnittlig summa över hur mycket som har köpts in 
och att man inte tar hänsyn till trenden i lika stor utsträckning som exempelvis exponentiell 
utjämning gör. 

1.1.2     Exponentiell utjämning 
Exponentiell utjämning liknar i uträknandet av prognoser glidande medelvärde väldigt 
mycket. Skillnaden är att större hänsyn tas till exempelvis den senaste perioden i uträknan-
det av prognosen. Om vi t.ex. ska räkna ut behovet för december månad och vi utgår från 
behovet för de fem senaste månaderna, läggs större vikt på hur mycket som behövdes un-
der november månad. Exponentiell utjämning kallas därutav ibland för viktat glidande me-
delvärde. Ekvationen för exponentiell utjämning ser ut enligt följande där A anger hur 
mycket senaste perioden vägs in d.v.s ett tal mellan 0 och 1.  

Ny prognos = A * (Försäljningen sen. period) + ((1-A) * Gammal prognos) 

1.1.3     Exponentiell med trend 
Artiklarna på Electrolux har enligt användarmanualen precis som alla andra produkter en 
viss livscykel där försäljningen först går upp, når sin topp sedan går nedåt och planar ut tills 
den upphör eller tar fart igen. Denna livscykel tar Electrolux hänsyn till när planeringen av 
lagret äger rum. Det är främst när artiklarna är på väg uppåt eller på väg ner i försäljningen 
som företaget använder sig av prognosmetoden exponentiell med trend. Lagerplaneraren 
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kan välja mellan att använda sig av den trend som systemet räknar ut automatiskt efter arti-
kelns livscykel och att specificera en egen trendprofil. Den egna trendprofilen kan t.ex. 
bero på att marknadsavdelningen förutspår att försäljningen kommer gå nedåt eller uppåt 
med 50 enheter varje månad.  

1.1.4     Exponentiell med säsong 
En del reservdelar uppvisar ett säsongsbetonat försäljningsmönster d.v.s. att försäljningen 
sker under särskilda perioder under året. När detta sker kan lagerplaneraren enligt använ-
darmanualen ta med detta i beräkningen så företaget slipper att köpa in för mycket artiklar 
under vissa perioder och för lite under andra. Ett säsongsmönster som bäst beskriver för-
säljningen väljs och tillämpas sedan i prognosberäkningarna. En artikel kanske uppvisar en 
snittförsäljning på 100 st/månad men med säsongsaspekten visar den nya prognosen ett 
behov av 150 st en månad och 50 st en annan.  

1.1.5     Exponentiell + trend och säsong 
Denna prognosmetod är precis vad det låter som d.v.s. en hopslagning av de två föregåen-
de metoderna och används på artiklar som visar starka upp- och nergångar i försäljningen 
som sker i perioder.  

1.1.6     Användardefinierad och låst 
I applikationen prognoser i affärssystemet är det möjligt att låsa vissa perioder så att det 
inte körs några prognoser på dem. Enligt användarmanualen sker då lagerhållningen manu-
ellt och när perioderna är förbi har försäljningen registrerats och nya prognoser kan göras, 
antingen manuellt eller automatiskt. Den första prognosen som då görs är enkelt glidande 
medelvärde d.v.s. ett snittvärde räknas ut efter de perioder som var låsta. Prognosen för pe-
rioderna därefter räknas ut efter metoden exponentiell utjämning. Fördelen med denna 
prognosmetod är flexibiliteten att kunna varva manuell kontroll under svårare perioder och 
låta lagerhållningen sköta sig själv under mer stabila tider.  

1.1.7     Fokuserad prognosmetod 
Fokuserad prognosmetod innebär att de senaste periodernas förbrukning jämförs med de 
senaste perioderna innan det för att sedan förutspå hur följande perioders behov kommer 
se ut. Exempelvis jämförs de sex senaste perioderna med de sex tidigare. 

1.1.8     Prognos för artikelgrupp 
Det går enligt användarmanualen i prognosmodulen att göra prognoser för särskilda arti-
kelgrupper. Prognostiseringen görs då först på en grupp av artiklar. Sedan sprids prognosen 
ner till mindre artikelgrupper genom en procentuell fördelning tills det inte finns några fler 
artikelgrupper att fördela till.  

1.2 Parametrar för lagerstyrning 
Electrolux har olika inköpsrutiner för de reservdelar som företaget tillhandahåller till sina 
kunder p.g.a. olika försäljningsmönster. För att kunna ta beslut om lagernivå för olika artik-
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lar  finns det dock ett antal generella lagerparametrar som styr lagerhanteringen. Dessa la-
gerparametrar är enligt användarmanualen följande: 

• Beställningspunkt som anger när det är dags för inköparen att lägga en ny inköpsorder 
till aktuell leverantör. 

• Orderkvantitet vilket anger vilken kvantitet som är den mest lämpliga för den nya or-
dern. 

• Säkerhetslager som finns till för att företaget med säkerhet inte skall få slut på reserv-
delar på lagret under tiden det tar att få hem nya. 

• Behov under ledtid som anger hur stor behovet beräknas vara från det att ordern läggs 
tills godset är mottaget.  

PRMS är  konstruerat så att parametrarna kan räknas ut automatiskt av datorn i samband 
med att prognoserna körs eller manuellt av inköparen. Grunden för uträkningen av de olika 
parametrarna är i de flesta fall prognoserna.  

1.2.1     Beställningspunkt 
Beställningspunkt är enligt användarmanualen en metod Electrolux använder sig av för att 
räkna ut när en ny beställning eller tillverkningsorder bör läggas. I affärssystemet anges till 
vissa artiklar en viss lagerposition som inte får underskridas och om den gör det får perso-
nalen en indikation om att en ny inköpsorder bör läggas eller att beställningspunkten skall 
sänkas. Detta sker genom att en lista skrivs ut varje morgon och där personalen tar ställning 
till hur mycket som skall köpas in för olika artiklar. Beställningspunktens inverkan märks 
främst bland artiklar som inte säljs så ofta eller i så stora mängder då det inte körs några 
prognoser och köps in efter ett visst mönster. Beställningspunkten på Electrolux definieras 
enligt följande: 

Beställningspunkt = Förväntat behov under ledtid + Säkerhetslager 

1.2.2     Orderkvantitet  
Lika viktigt som att veta när en ny beställning skall göras är det att veta hur mycket som 
skall köpas in och detta handlar orderkvantitet om. Electrolux använder sig av något som 
kallas ekonomisk orderkvantiet (EOK) för att beräkna hur mycket som skall köpas in till 
lagret vid varje tillfälle. Enligt användarmanualen anger ekonomisk orderkvantitet vilken 
mängd som innebär den lägsta totalkostnaden för företaget. När inköpen görs är det två 
olika kostnader som Electrolux måste ta ställning till. Dels är det själva orderkostnaden dels 
är det lagerhållningskostnaden d.v.s. hur mycket som skall betalas ut till leverantören för 
varorna och kostnaden för att hantera ordern respektive de kostnader som uppstår i 
sammband med att artiklarna finns på lagret. EOK är helt enkelt där dessa kostnader till-
sammans ger den lägsta totalkostnaden.  

1.2.3     Säkerhetslager 
Electrolux har fyra olika metoder för att räkna ut säkerhetslagret. Dessa metoder används 
för olika artiklar beroende på hur försäljningsmönstret ser ut och finns i användarmanua-
len.  
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Den första metoden utgår från att företaget har servicenivåer från lagret uppsatta d.v.s. i 
vilken utsträckning en viss artikel kan levereras direkt från lagret. Säkerhetslagret sätts då så 
att dessa servicenivåer med säkerhet uppnås. Fördelen med denna metod är att investering-
en läggs på de artiklar som säljs allra mest. För att använda sig av denna metod markeras ett 
A i affärssystemet. 

Ett annat sätt att hantera säkerhetslagerantalet på är att helt enkelt specificera ett visst antal 
som sedan gäller tills företaget ändrar det till något annat. Detta är en väldigt enkel metod 
att använda sig av och den kräver inget prognosunderlag. Koden för detta är ett B vid valet 
av säkerhetsberäkningsmetod. 

Säkerhetslagret kan även beräknas efter veckoförbrukning där planeraren anger hur många 
veckors lager som skall anses som säkerhetslager. Köper Electrolux in 200 enheter för en 
månad exempelvis och planeraren har satt parametern på två veckors förbrukning så blir 
säkerhetslagret 100 enheter. Denna metod har koden C i affärssystemet. 

Det fjärde och sista sättet att räkna ut säkerhetslagret på är att se det som en procentsats av 
behovet under ledtiden. Om vi säger att behovet under ledtiden är 100 enheter och den be-
stämda procentsatsen är 20% så blir säkerhetslagret 20 enheter. Denna metod lämpar sig 
väldigt väl för artiklar med varierande ledtider med utländska leverantörer exempelvis. För 
denna metod används koden D.  

1.3 Artikelklassificering 
På grund av olika behov hos alla reservdelar har Electrolux valt att klassificera alla artiklar 
efter sex olika klasser. För varje klass finns det sedan olika prognosmetoder och instruktio-
ner för att behandla parametrarna orderkvantitet, beställningspunkt och säkerhetslager. Allt 
i syfte med att få ett så optimalt lager som möjligt.  

1.3.1     Systemkontrollerad (S) 
För de systemkontrollerade artiklarna krävs det försäljningsstatistik bakåt i tiden. Anled-
ningen är att det görs prognoser på dem som grundar sig på den informationen. De pro-
gnoser som går att använda sig av för dessa artiklar är glidande medelvärde, exponentiell ut-
jämning, exponentiell utjämning med säsongsprofil och/eller trend. När en prognosmetod 
har valts uppdateras prognosen i slutet av varje period. Den nya prognosen ligger sedan till 
grund för uträkningen av EOK (ekonomiska orderkvantitet). Även säkerhetslagret räknas 
ut enligt någon av de metoder som finns angivna. Beställningspunkten räknas om för dessa 
delar m.h.a. det nyberäknade behovet under ledtid och säkerhetslagret. Dessa uträkningar 
görs och ställer sedan om parametrarna automatiskt även om planeraren har möjlighet att 
granska och revidera dessa innan de godkänns. Systemkontrollerade artiklar är reservdelar 
som uppvisar en ganska jämn försäljning. 

1.3.2     Planerarkontrollerad (P1 och P2) 
På artiklar som har en ojämn efterfrågan eller vars volymer inte är så stora kan det vara 
lämpligare att låta planeraren ha större inflytande på parameterinställningen. Detta kan ske 
genom användandet av planerarkontrollerade artiklar (P1 och P2).  
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1.3.2.1 P1 

Detta alternativa sätt inom klassificeringen planerarkontrollerade artiklar innebär framför-
allt att prognoser endast körs ut i informationssyfte d.v.s. om det krävs mer informations-
underlag till inköpsbeslutet. Den ekonomiska orderkvantiteten (EOK) och beställnings-
punkten specificeras vid ett visst värde och ändras inte förrän planeraren vill det. Även sä-
kerhetslagret fastställs av planeraren. 

1.4.2.2      P2 

Vid periodsluten räknas här prognoserna ut men de enda prognosmetoderna är exponenti-
ell utjämning och glidande medelvärde. Orderkvantiteten specificeras i veckoförbrukning 
för att undvika att inte köpas in för mycket p.g.a. den prognos som räknats fram. Även be-
ställningspunkten måste specificeras som veckoförbrukning.  

1.3.3     Nya artiklar 
När det inte finns tillräckligt med tidigare behovsstatistik så att tillförlitliga prognoser kan 
göras men att en artikel ändå måste kontrolleras kan den klassificeras som ny. Även här 
finns det två metoder att hantera artikeln på, N1 och N2. Metoden N1 är i stort sett den-
samma som för S-kontrollerade artiklar med skillnaden att planeraren fastslår en prognos-
nivå istället för att låta systemet själv räkna ut den samt att säkerhetslagret inte kan räknas 
fram utifrån servicenivå från lager. För N2 används prognoser inte i någon utsträckning 
och parametrarna orderkvantitet och beställningspunkt specificeras genom planeraren i en-
heter. 
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