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Sammanfattning 
 

En vanligt använd metod för säkerhetslagerdimensionering innebär att säkerhetslager 

beräknas som ett uppskattat antal dagar gånger medelefterfrågan per dag. Trots sin 

enkelhet har metoden i en tidigare studie visat sig mycket effektiv med avseende på den 

kapitalbindning som krävs för att uppnå en viss önskad orderradsservice trots att sam-

ma antal dagar använts för alla artiklar. Syftet med den studie som avrapporteras här 

är att också undersöka i vilken utsträckning metoden skulle bli ytterligare effektiv om 

antal dagar differentieras med avseende på de olika artiklarnas kundorderfrekvens re-

spektive pris. Studien har genomförts med hjälp av simulering baserad på data från sju 

olika fallföretag. De huvudsakliga resultaten kan sammanfattas enligt nedan.  

 

Hur mycket kapitalbindningen i säkerhetslager kan minskas med hjälp av differentie-

ring beror på hur ojämn prisstrukturen respektive orderfrekvensstrukturen är. Ju ojäm-

nare struktur desto större minskning kan förväntas. Om respektive struktur är mycket 

jämn kan differentiering av antal dagars säkerhetslager till och med leda till en ökad 

kapitalbindning. I medeltal för de sju företagen erhölls en mycket måttlig minskning av 

kapitalbindning i säkerhetslager. I flera fall så måttlig att man kan ifrågasätta värdet av 

differentiering. Störst effekt, storleksordningen minus tre procent, erhölls vid differenti-

ering baserat på pris. 

 

 

1   Introduktion och syfte 
 

I industrin används olika metoder för att dimensionera säkerhetslager. I första hand är 

det fråga om rena uppskattningsmetoder eller att sätta säkerhetslagret lika med ett upp-

skattat antal dagar gånger medelefterfrågan per dag eller att beräkna säkerhetslagret 

med utgångspunkt från en önskad servicenivå. Enligt en enkätstudie om metodanvänd-

ning i svensk industri är antal dagars medelefterfrågan det vanligaste sättet att dimen-

sionera säkerhetslager. 48 % av de medelstora och stora företag som ingick i studien 

använde den metoden (Jonsson och Mattsson, 2013). Metoden är ytterst sporadiskt be-

skriven i litteraturen. Det är främst i mindre vetenskapligt inriktade tidskrifter och läro-

böcker från mitten/slutet av 1900-talet som metoden har behandlats. Se exempelvis 

Maranka (1970), Plossl (1971) och Rivers (1982). Metoden har ofta kritiserats, speciellt 

med avseende på att beräkningen av säkerhetslager inte utgår från en önskad leverans-

förmåga och att den inte tar hänsyn till att olika artiklar kan ha mycket olika stora efter-

frågevariationer och ledtider. Exempelvis hävdar Silver et al. (1998, sid 244) att ”this 

approach is seriously in error because it fails to take account of the difference in uncer-

tainty of forecasts from item to item”. Likaså menar Sandvig och Reistad (2000) att 
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“This simplistic method often results in poor safety stock allocations that provid poor 

protection at excessively high costs”. 

 

Att den dagbaserade metoden inte tar hänsyn till efterfrågevariationernas storlek har 

delvis motsagts av Brown (1959, sid 94) som baserat på omfattande empiriskt material 

hävdat att efterfrågevariationernas standardavvikelse är ungefär proportionell mot me-

delefterfrågan. Därmed blir säkerhetslager beräknade som ett antal dagars medelefter-

frågan ungefärligen proportionella mot efterfrågans standardavvikelser på motsvarande 

sätt som vid dimensionering av säkerhetslager baserade på servicenivåer. Förhållandet 

påtalas också av Kanet et al. (2010). Mattsson (2013) har också både logiskt, via analy-

tiska beräkningar och med hjälp av simulering visat att dagmetoden trots sin enkelhet 

tar hänsyn till efterfrågevariationer och olikheter i artikelpriser så att man får ett gynn-

samt förhållande mellan erhållen servicenivå och kapitalbindning i lager.  

 

Av Mattssons studie framgår också att dagmetoden medför mindre kapitalbindning i 

säkerhetslager jämfört med säkerhetslager beräknade från fyllnadsgradsservice trots att 

lika många dagars medelefterfrågan använts för samliga artiklar. Man kan då fråga sig 

om och i så fall i vilken utsträckning som kapitalbindningen kan minskas ytterligare 

genom att differentiera antal dagar för olika artiklar. För att försöka besvara denna frå-

geställning har en kompletterande studie genomförts. I studien har antalet dagar diffe-

rentierats baserat på artikelpriser respektive kundorderfrekvenser samt på en kombina-

tion av artikelpriser och kundorderfrekvenser. Den kapitalbindning i säkerhetslager som 

erhållits med olika sätt att differentiera har jämförts med den kapitalbindning som erhål-

lits utan differentiering vid samma erhållna orderradsservice för en hel grupp av artiklar. 

 

 

2   Angreppssätt, fallföretag och simuleringsmodell 
 

Eftersom det saknas analytiska samband mellan antal dagars medelefterfrågan och er-

hållen orderradsservice för grupper av artiklar kan den problemställning som behandlas 

i den här studien endast analyseras och besvaras med hjälp av simulering.  Simulering-

arna har genomförts i Excel med hjälp av makron skrivna i Visual Basic. Som underlag 

för simuleringarna har verkliga datauppgifter från ett antal fallföretag använts.  

 

2.1  Fallföretag och använda datauppgifter 
 

Simuleringarna har baserats på slumpmässigt uttagna stickprov av 250 olika lagerförda 

artiklar från vardera sju olika företag.   

 

 Ett tillverkande företag med lager av köpta och egentillverkade halvfabrikat (B) 

 Tre tillverkande företag med lager av produkter för distribution (C, E, G) 

 Två distribuerande företag med lager av produkter för distribution till lokala lager 

(D, F) 

 Ett distribuerande företag med lager av reservdelar (A) 

 

För varje artikel i dessa företag har data om ledtid, pris per styck, orderkvantitet samt 

antal kundorder per år erhållits. Dessutom har uppgifter om efterfrågan per dag under 

ett år samlats in. I en del fall förekommer enstaka extrema efterfrågevärden under en-

staka dagar. Sådant kan exempelvis bero på att man fått enstaka exceptionellt stora 

kundorder eller bero på att det funnits leveransproblem som resulterat i toppar i utleve-
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ranserna när lagret fyllts på. Det kan också förekomma när ett centrallager försörjer lo-

kala lager och samtidigt är ett lokalt lager för den lokala slutkundsmarknaden.  För att 

undvika att sådana extrema efterfrågevärden påverkar gjorda jämförelser har insamlade 

efterfrågedata bearbetats. Detta har åstadkommits genom att identifiera förekommande 

extremvärden med hjälp av statistiska metoder och därefter ersätta dem med medelefter-

frågan per dag.  

 

Ett års daglig efterfrågan är en för kort period för att kunna få stabilitet i det simulerade 

materialflödet och för att kunna utesluta en tillräckligt lång inkörningsperiod från be-

räkningar av erhållna resultat. För att få ett tillräckligt omfattande efterfrågeunderlag 

genererades därför slumpmässigt sex tusen dagars efterfrågan per artikel motsvarande 

tjugofem års verksamhet med hjälp av bootstrapping från de efterfrågedata som samlats 

in.  

  

Några karakteristiska datauppgifter för de olika fallföretagens artiklar finns samman-

ställda i tabell 1.  

 

Tabell 1  Karakteristiska data från de sex olika fallföretagen 
Företag Efterfrågan per år Priser per styck Kundorder per år Ledtider i dagar 

A 4 – 13.521 8 – 9.300 2 – 477 10 - 45 

B 4 – 13.565 5 – 2.147 4 – 726 1 - 45 

C 4 – 77.864 2 – 4.800 2 – 2 366 7 - 49  

D 5 – 6.817 3 – 1.992 3 – 222 4 - 5  

E 9 – 18.868 5 – 3.565 7 – 722 1 - 25  

F 3 – 5.427 6 – 9.459 3 – 5.427 1 – 39 

G 2 – 179.417 9 – 4.340 8 – 3 340 3 - 45 

 

 

Man kan förvänta sig att möjlig minskning av kapitalbindning i säkerhetslager med 

hjälp av differentiering påverkas av hur värdena på valt kriterium fördelar sig på de oli-

ka artiklarna, dvs. hur prisstrukturen respektive orderfrekvensstrukturen ser ut. En klas-

sificering av de olika artiklarna för vart och ett av de sju fallföretagen har därför genom-

förts med avseende på de två studerade kriterierna. Artiklarna delades in i fem klasser 

med lika många artiklar i varje klass.  Resultaten från denna klassificering redovisas i 

tabell 2 och 3. I tabell 2 anges medelpriset per artikelklass i procent av medelpriset för 

samtliga artiklar och i tabell 3 andelen kundorder per år i procent av totalt antal kundor-

der per år. Som ett mått på hur snedfördelad pris- respektive kundorderfrekvensstruktu-

rerna för de olika företagen är, har även förhållandet mellan procentvärdena för klass 1-

artiklar och klass 5-artiklar beräknats. 

 
Tabell 2   Prisstrukturer för de olika fallföretagen 

 A B C D E F G 

1-artiklar 356,7 74,6 85,8 49,8 46,1 70,5 91,0 

2-artiklar 97,0 13,7 13,2 27,6 24,1 16,8 6,6 

3-artiklar 33,9 6,2 0,6 14,9 16,2 8,7 1,6 

4-artiklar 10,4 4,1 0,2 6,1 9,7 3,3 0.6 

5-artiklar 2,0 1,4 0,1 1,6 3,9 0,7 0,2 

Förh 1/5 180 52 1085 30 12 102 579 
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Tabell 3   Orderfrekvensstrukturer för de olika fallföretagen 
 A B C D E F G 

1-artiklar 53,0 69,1 66,7 51,7 51,4 63,3 70,3 

2-artiklar 28,2 16,1 20,1 25,6 24,7 20,7 16,4 

3-artiklar 12,8 8,3 9,1 13,8 14,3 10,3 7,9 

4-artiklar 4,9 4,4 3,3 6,7 6,8 4,3 4,1 

5-artiklar 1,2 2,1 0,7 2,2 2,8 1,5 1,4 

Förh 1/5 43 33 93 24 18 43 50 

 

 

Som framgår av tabell 2 har företag A, C och G en betydligt ojämnare prisstruktur än 

övriga företag och företag E en och D en betydligt jämnare prisstruktur. Likaså har en-

ligt tabell 3 företag C och G en ojämnare orderfrekvensstruktur än övriga företag och 

företag D och E en betydligt jämnare. 

 

2.2  Simuleringsmodell 
 

Den simuleringsmodell som använts i studien bygger på ett beställningspunktssystem av 

(s,S)-typ, dvs med en orderkvantitet som beräknas som skillnaden mellan en återfyll-

nadsnivå och aktuellt saldo. Återfyllnadsnivån har beräknats som beställningspunkten 

plus ekonomisk orderkvantitet enligt Wilsons formel. Beställningspunktssystemet har 

tillämpats som ett periodinspektionssystem med daglig inspektion och därmed har me-

delöverdraget satts till en halv dags medelefterfrågan. Ordersärkostnaden har satts till 

300 kronor och lagerhållningsfaktorn till 25 %. 

 

Effekter av att differentiera antalet dagar vid bestämning av säkerhetslager har studerats 

med avseende på kundorderfrekvens och med avseende på pris. Artiklarna i respektive 

företag har därför för respektive företag delats in i fem olika klasser med lika många 

artiklar i varje. Två olika alternativ med en-dimensionell differentiering har analyserats 

med avseende på kundorderfrekvens. I det ena fallet har artiklar med högst kundorder-

frekvens fått flest antal dagar och i det andra minst antal dagar. Det första alternativet 

medför att den differentiering mot högre servicenivåer för högfrekvensartiklar som indi-

rekt automatiskt åstadkoms även när alla artiklar får samma antal dagar förstärks ytter-

ligare. Se Mattsson (2013). Dess effekt är sålunda att ytterligare säkerställa hög order-

radsservice för de artiklar som har många kundorder per år. Det andra alternativet kan 

motiveras av att det är de lågfrekventa artiklarna som kan förväntas ha större efterfråge-

variationer i förhållande till efterfrågan än högfrekventa och att de därmed bör få förhål-

landevis större säkerhetslager via ett större antal dagar. Vid differentiering med avseen-

de på pris har artiklar med högst pris fått minst antal dagar. Den differentiering mot 

högre servicenivåer för lågprisartiklar som indirekt automatiskt åstadkoms när alla ar-

tiklar får samma antal dagar förstärks ytterligare av det här sättet att differentiera. Se 

Mattsson (2013). Två olika höga differentieringsnivåer han använts för varje differentie-

ringsalternativ.   

 

Förhållandet mellan antalet dagar för de olika artikelklasserna har fastställts genom att 

ange hur många procent fler dagar respektive klass skall ha i förhållande till ett basantal 

dagar. Se tabell 4. I tabellen avser klass1 högst kundorderfrekvens respektive högst pris 

och klass 5 lägst kundorderfrekvens respektive lägst pris 
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Tabell 4   Tabell för beräkning av antal dagar säkerhetslager för olika artikelklasser vid 

en-dimensionell differentiering 
 1 2 3 4 5 

Kundorderfrekvens-låg  50 % 37,5 % 25 % 12,5 % 0 % 

Kundorderfrekvens-hög  100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 

Omvänd kundorderfrekv-låg 0 % 12,5 % 25 % 37,5 % 50 % 

Omvänd kundorderfrekv-hög 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Pris-låg 0 % 12,5 % 25 % 37,5 % 50 % 

Pris-hög 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

 

 

Vid beräkning av säkerhetslager valdes som startvärde ett lägre bastal än det antal dagar 

som kunde förväntas ge en önskad orderradsservice för artikelgruppen som helhet. Ba-

serat på dessa startvärden simulerades uttag, kontroll av beställningspunkter, utläggning 

av nya lagerpåfyllnadsorder, inleveranser samt uppdateringar av saldo och disponibelt 

saldo under sex tusen dagar. Uppkomna brister restnoterades för senare leverans. Efter 

varje genomförd simuleringskörning beräknades den erhållna totala orderradsservicen 

för hela artikelgruppen som det viktade medelvärdet av de ingående artiklarnas enskilda 

orderradsservice. Viktningen gjordes med hjälp av antalet kundorder per år.  Basantalet 

ökades därefter successivt vid varje följande simulering tills den målsatta nivån för or-

derradsservice på 97 % uppnåtts. Ett överskridande på mindre än 0,05 procentenheter 

accepterades.  

 

När överensstämmelse mellan erhållen och önskad servicenivå uppnåtts beräknades 

summa kapitalbindning i säkerhetslager för samtliga artiklar i medeltal över den simule-

rade perioden. Erhållet säkerhetslager definierades som medelvärdet av de kvantiteter 

som finns i lager vid inleveranstillfällena under den simulerade perioden gånger pris per 

styck.  

 

Effekter av att differentiera antalet dagar vid bestämning av säkerhetslager studerades 

också med avseende på kombinationen kundorderfrekvens och pris samt kombinationen 

omvänd kundorderfrekvens och pris. Antalet dagar för de båda differentieringsalternati-

ven valdes på motsvarade sätt som i tabell 4 i för hållande till ett basantal dagar. Se ta-

bell 5 och 6. Klass1 avser högst kundorderfrekvens respektive högst pris och klass 5 

lägst kundorderfrekvens respektive lägst pris 

 

Tabell 5   Tabell för beräkning av antal dagar säkerhetslager för olika artikelklasser vid 

två-dimensionell differentiering med normal kundorderfrekvensklassificering 
Kundorder- 

frekvensklass 
Prisklass 

1 2 3 4 5 

1 0 % +12,5% +25 % +37,5 % +50 % 

2 -12,5 % 0 % +12,5 % + 25 % +37,5 % 

3 -25 % -12,5 % 0 % +12,5 % +25 % 

4 -37,5 % -25 % -12,5 % 0 % +12,5 % 

5 -50 % -37,5 % -25 % -12,5 % 0 % 
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Tabell 6   Tabell för beräkning av antal dagar säkerhetslager för olika artikelklasser vid 

två-dimensionell differentiering med omvänd kundorderfrekvensklassificering 
Kundorder- 

frekvensklass 
Prisklass 

1 2 3 4 5 

1 -50 % -37,5 % -25 % -12,5 % 0 % 

2 -37,5 % -25 % -12,5 % 0 % +12,5 % 

3 -25 % -12,5 % 0 % +12,5 % +25 % 

4 -12,5 % 0 % +12,5 % +25 % +37,5 % 

5 0 % +12,5 % +25 % +37,5 % +50 % 

 

 

Beräkningen av säkerhetslager gjordes på samma sätt som vid en-dimensionell differen-

tiering, dvs. genom att som startvärde välja ett lägre bastal än det antal dagar som kunde 

förväntas ge en önskad orderradsservice för artikelgruppen som helhet och sedan suc-

cessivt öka detta basantal. 

 

För att även kunna jämföra erhållen kapitalbindning med den man får om säkerhetslag-

ret dimensioneras baserad på fyllnadsgradsservice (Serv2) analyserades också detta al-

ternativ.  Som startvärde på dimensionerande fyllnadsgradsservice valdes en avsiktligt 

för låg servicenivå. Servicenivån ökades därefter successivt tills erhållen orderradsser-

vice blev den önskade, dvs. 97 %.   

 

 

3   Resultat och analyser  
 

Resultat och analyser från de genomförda simuleringarna redovisas nedan . I tabell 7 

visas hur mycket kapitalbindningen i säkerhetslager förändras i procent för de olika stu-

derade differentieringsalternativen relativt att inte differentiera alls. Som jämförelse vi-

sas också hur mycket kapitalbindningen i säkerhetslager ökar procentuellt vid övergång 

från säkerhetslager beräknat från lika antal dagars medelefterfrågan till säkerhetslager 

beräknat från lika fyllnadsgrad vid samma erhållna orderradsservice. De procentuella 

förändringarna redovisas både för vart och ett av de ingående fallföretagen och i form 

av medelvärde för att företagen tillsammans.  

 

Tabell 7   Procentuellt förändrad kapitalbindning genom differentiering av antal dagar 

för de olika fallföretagen jämfört med att använda lika många dagar för alla artiklar 
 A B C D E F G Medel 

Pris-låg -7,1 -2,9 -4,1 -1,8 +0,9 -1,9 -4,9 -3,1 

Pris-hög -8,6 -2,4 -6,9 -0,2 +4,5 -2,7 -5,1 -3,1 

Ko-frekvens-låg +2,1 +2,5 -4,4 +2,1 0,0 -1,0 -0,4 +0,1 

Ko-frekvens-hög +4,2 +4,6 -6,4 +6,4 +0,9 -3,1 +1,4 +1,1 

Omv Ko-frekvens-låg -1,3 -2,8 +7,1 -2,1 +2,4 +3,5 +0,5 +1,0 

Omv Ko-frekvens-hög -0,7 -3,1 +11,3 -2,8 +5,2 +6,2 +2,6 +2,7 

Pris/Ko-frekvens -3,3 +1,0 -8,5 +4,9 +2,2 -5,1 -2,3 -1,6 

Pris/Omv Ko-frekv -9,6 -7,2 -0,6 -4,4 +6,7 +1,0 -6,8 -3,0 

Fyllnadsgradsservice +23,0 +22,1 +95,3 +22,6 +38,3 +52,2 +17,0 +38,6 

 

 

Av de en-dimensionella differentieringsalternativen är det differentiering med avseende 

på pris som medför störst minskning av kapitalbindning i säkerhetslager. Speciellt är 

minskningen stor för de fallföretag som har mycket ojämn prisstruktur, dvs. företag A, 
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C och G. För övriga är minskningarna tämligen ointressanta och för det företag som har 

jämnast prisstruktur, dvs. företag E, ökar kapitalbindningen.  

 

Med avseende på kundorderfrekvens är det endast för företag C som differentieringen 

leder till någon nämnvärt minskad kapitalbindning. Detta företag har en klart ojämnare 

orderfrekvensstruktur än alla de övriga. För fem av de sju företagen ökar kapitalbind-

ningen vid differentiering. Vid omvänd orderfrekvensdifferentiering ökar kapitalbind-

ningen för fyra av de sju företagen. Orsaken till att så är fallet kan inte besvaras med 

hjälp av den här studien utan kräver fortsatta simuleringar och analyser. Att förändring-

en i kapitalbindning i medeltal för samtliga företag är praktiskt taget försumbar indike-

rar dock att man inte utom i speciella fall kan förvänta sig några intressanta effekter av 

att differentiera med avseende på kundorderfrekvens. Att omvänd kundorderfrekvens-

differentiering ger en högre kapitalbindning än konventionell kundorderfrekvensdiffe-

rentiering är förväntat eftersom den omvända differentieringen medför att säkerhetslag-

ren ökar för artiklar med få order per år och därmed för artiklar med liten påverkan på 

den totala orderradsservicen. 

 

Med enstaka undantag medför också de två-dimensionella differentieringsalternativen 

en minskning av kapitalbindningen i säkerhetslager. Även i de här fallen medför en 

ojämn prisstruktur en större minskning av kapitalbindningen än en jämn. Skillnaderna 

mellan de två-dimensionella differentieringsalternativen och prisdifferentieringsalterna-

tivet är tämligen försumbara. Eftersom två-dimensionell differentiering är mer kompli-

cerad att använda bedöms därför, baserat på de resultat som erhållits, prisdifferentiering 

vara att föredra. Det är också att föredra eftersom det mer konsekvent leder till lägre 

kapitalbindning jämfört med att inte differentiera. 

 

 

5   Sammanfattning och slutsatser  
 

I den här rapporten redovisas en analys av vad det får för konsekvenser med avseende 

på kapitalbindning att differentiera antal dagars medelefterfrågan vid dimensionering av 

säkerhetslager. Differentieringen är gjord med avseende på artiklars kundorderfrekvens 

respektive pris samt med avseende på en kombination av kundorderfrekvens och pris. 

Av de erhållna resultaten kan följande allmänna slutsatser dras.  

 

Hur mycket kapitalbindningen i säkerhetslager kan minskas med hjälp av differentiering 

beror på hur ojämn prisstrukturen respektive orderfrekvensstrukturen är. Ju ojämnare 

struktur desto större minskning kan förväntas. Om respektive struktur är mycket jämn 

kan differentiering av antal dagars säkerhetslager till och med leda till en ökad kapital-

bindning. I medeltal för de sju företagen erhölls en mycket måttlig minskning av kapi-

talbindning i säkerhetslager. I flera fall så måttlig att man kan ifrågasätta värdet av dif-

ferentiering. Störst effekt, storleksordningen minus tre procent i medeltal, erhölls vid 

differentiering baserat på pris. 
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