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Sammanfattning 
Logistik är något som de senaste 30 åren lyfts fram och blivit en allt viktigare 

konkurrensfördel för företag. Idag ses däremot logistik som en process som handlar om 

kostnadsbesparingar och möjligheten att vinna marknadsandelar. Det är därför viktigt 

att lyfta fram fördelar så att dessa kan effektiviseras och kostnaden som tidigare varit 

uppbundet i kapital kan frigöras och istället användas för att lyfta företaget framåt. 

 

Syftet med denna uppsats var att riskklassificera GE Healthcares artiklar som köps in 

till lager innan förädlingskedjan. För att en klassificering skulle kunna utföras 

utformades en algoritm där de faktorer som har en påverkan på artiklarnas 

riskbenägenhet togs med, dessa är EDI, leverantörsklassificering, ledtid och 

plockfrekvens. Utifrån algoritmen delades artiklar in i tre olika riskklasser där de minst 

osäkra artiklarna klassificerades i riskgrupp 1, de något osäkrare artiklarna tilldelades 

riskgrupp 2 och de mest osäkra artiklarna klassades som riskgrupp 3. Artiklarna 

kategoriserades sedan in i en matris för att utifrån kategoriseringen kunna etablera olika 

materialstyrnings- och säkerhetslagerstrategier baserat på den riskbenägenhet som 

artiklarna tilldelats samt deras befintliga volymvärde. Detta betyder att artiklarna i 

riskgrupp 1 generellt gavs inget eller en minimerad nivå av lager och säkerhetslager 

medan artiklar i riskgrupp 3 tilldelades en högre lager- och säkerhetslagernivå. Detta 

kan härledas till att riskgrupp 3 med större sannolikhet, utifrån ovan nämnda faktorer, 

kan orsaka brister och stopp i produktion och på grund av det en lägre servicegrad och 

oönskade kostnader eller intäktsförluster. Algoritmen är även utformad att vara 

dynamisk, vilket betyder att om en förändring sker inom de faktorer som är medtagna i 

algoritmen ska en omklassning kunna ske och en mer anpassad materialstyrnings- och 

säkerhetslagerstrategi ska rekommenderas. 

 

I analysen kom författarna fram till att med hjälp av algoritmens riskklassificering kan 

uppdragsgivaren dynamiskt följa upp och säkra artiklarnas riskbenägenhet via matrisen. 

På ett lättöverskådligt sätt kan artiklar som bör prioriteras och som inköpare ska lägga 

mer tyngd på särskiljas. Säkerhetslagerstrategierna är utformade efter artiklarnas 

individuella egenskaper och hanteras därefter med den mest lämpade strategin för 

respektive segment. Följs denna matris kommer även kapitalbindningen minska då de 

mer volymtunga artiklarnas lagernivåer sjunker. Detta kräver dock en mer kontinuerlig 

uppföljning av segmentet för att säkerställa att brister och stopp ej uppstår. Majoriteten 

av artiklarna i matrisen klassificeras därför under det segment som tillhandahåller ett 

större säkerhetslager men har ett betydligt mindre volymvärde totalt. 
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Del I – Inledning 
Detta examensarbete utgör det sista momentet av Civilekonomprogrammet med 

inriktning mot handel och logistik på handelshögskolan på Umeå universitet. 

Kandidatuppsatsen utgör 15 högskolepoäng och sträcker sig över perioden 2010-04 till 

2010-06 på GE Healthcare i Umeå. 

 

1.1 Bakgrund 

Valet av ämne grundar sig i författarnas intresse för logistik och möjligheten att uppnå 

fördelar genom användandet av en helhetssyn som bidrar till att kunna genomföra 

kontinuerliga förbättringar. Dessutom anses det bli allt viktigare för företag, oavsett 

bransch, att låta logistiken ta en större plats hos dem än bara som en benämning för att 

flytta och lagra material. 

 

Denna förändring betonar även Oskarsson, Aronson och Ekdahl (2003, s. 11) på och 

menar att logistiken har genomgått stora förändringar under de cirka 30 senaste åren. 

Likvärdigt som nämns ovan, menar de att det från att ha handlat om lager och 

transporter till att bli en viktig del i företagens konkurrensstrategier. Används logistiken 

på rätt sätt kan det vara en effektiv strategi för att både sänka sina kostnader för till 

exempel lagerhållning, beordring och transporter samt genom att en högre nivå av 

leveransprecision och leveranssäkerhet uppnås kan det leda till ett framgångsrikt sätt att 

vinna marknadsandelar, vilket blir viktigare för att kunna möta kundens höjda krav och 

förväntningar på leverantören/företaget. Är du sämre än dina konkurrenter inom dessa 

områden händer det lätt att dina kunder söker sig till dem istället (Oskarsson et al., 

2003, s. 11). På grund av dessa olika faktorer har logistikflöden fått en mer central roll i 

företagens affärsverksamhet. Detta har medfört att tiden mellan beställning och 

tillverkning idag blivit kortare än någonsin förut och har gjort att distributionen sker i 

ett allt snabbare tempo (Handelns Utvecklingsråd, 2009). 

 

Att väl fungerande logistik- och inköpsavdelningar blir allt viktigare för företag blir 

ännu tydligare i och med den lågkonjunktur som vi befinner oss i för tillfället. Lyckas 

företag med att styra logistiken rätt är chanserna större att de går med vinst, vilket bland 

annat H&M betonade som en bidragande orsak när de presenterade sin kvartalsrapport i 

april 2010 och som 2007 även vann Postens Logistics Award (Svenska Dagbladet, 

2010, Transportnet, 2007). Att andra stora företag förutom H&M ser ett utökat värde i 

att lägga större vikt vid dessa avdelningar förstärks av att även Sony Ericsson och IKEA 

vann detta pris 2008 respektive 2009 (Transportnet, 2008, 2009). 

 

Ytterligare ett tecken på att logistiken ses vara av allt större vikt kan avspeglas på att 

platsannonserna inom områdena transport, post och logistik ökade kraftigt under 

december 2009 och uppnådde högre siffror än vad de gjort på över ett år (Intelligent 

Logistik, 2010). Utöver detta görs stora satsningar inom dessa områden. Bland annat 

investerar Eskilstuna Logistik i en av Nordens största kombiterminaler (Transportnet.se, 

2010). Samtidigt byggs landets största logistiksatsning Nordic Logistics Center (NLC) i 

Umeå, där omkring 1 miljard SEK läggs på att bygga en ny godsbangård, NLC 

Terminal, och en logistikpark, NLC Park, som ska erbjuda skräddarsydda 

logistiklösningar. 200 miljoner SEK av denna satsning investeras även i att förbättra 

Umeå hamn under de kommande fem åren (Intelligent Logistik, 2010). 
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I och med denna utveckling samt att dagens större företag ofta innehar en stor mängd 

artiklar av olika avancerad art, är det allt vanligare att företag grupperar in artiklarna 

inom olika segment för att behandla dessa på olika sätt. Ett vanligt tillvägagångssätt är 

att utforma en ABC-klassificering där artiklarna klassas in i en grupp där de har 

gemensamma egenskaper, till exempel efter volymvärde. Beroende på artikelns 

beskaffenhet kan det även krävas olika styrningsprinciper. Författarnas uppsats har lagt 

stor vikt vid framförallt två artiklar skrivna av Chu, Liang och Liao (2008) samt Puente, 

De La Fuente, Priore och Pino (2002) där de hävdar att ABC-klassificering bör 

utformas av flera kriterier, inte bara ett kriterium som är det enklaste och mest vanliga 

tillvägagångssättet. Detta på grund av att klassificeringen blir mer precis och 

tillförlitligare, vilket författarna kommer gå in på närmare under teorikapitlet.  

 

1.2 Presentation av General Electric 

I dagsläget är General Electric, GE, ett av de största företagen i världen. För att kunna 

uppnå detta har de sedan de grundades använt sig av en blandning av inspiration och 

forskningsverktyg för att lyckas. Detta förstärks ytterligare av att deras motto är: 

”Varför förutspå framtiden när man kan skapa den?” (GE, 2010a). Samt att de funnits i 

över hundra år och under den tiden deltagit i en mängd innovativa genombrott. (GE, 

2010a) 

 

Historien började 1876 i ett laboratorium i Menlo Park, New Jersey, där Thomas Alva 

Edison kom på en av de största upptäckterna i historien, glödlampan. Utöver 

glödlampan uppfann han bland annat även nya lösningar inom belysning, 

transportmetoder, medicinsk utrustning och maskiner för kraftöverföring av elektricitet. 

År 1890 slog han ihop alla dessa uppfinningar och företag och grundade Edison General 

Company. 1892 föddes slutligen GE när Edison slog sig samman med en dåtida 

konkurrent inom dessa branscher, Thomson-Houston Company. General Electrics är 

idag det enda företaget som fortfarande återfinns på Dow Jones Industrial Index 

aktielista sedan grundandet 1896. (GE, 2010b) 

 

Sedan 2001 är Jeffrey R. Immelt GE:s styrelseordförande och CEO. Han har sedan sitt 

tillträde arbetat för att omvandla kulturen inom GE till att bli mer global, 

kundorienterad och mångsidig. Han har även bidragit till att Ecomagination tagits i 

bruk. Ecoimagination är GE:s tro att genom praktisk handling sammanföra finansiella 

och miljömässiga mål så att de kan kooperera med varandra, för att driva sin egen och 

sina kunders tillväxt framåt, vilket bidrar till att förbättra båda parters 

produktionsresultat och miljömässiga effekter. (GE, 2010c, 2010d) 

 

GE befinner sig på en global marknad och gjorde 2008 en vinst på 18 miljarder USD. 

GE är verksamma inom infrastruktur-, finans- och mediebranschen och har globalt över 

320 000 anställda och kunder i över 100 olika länder. Infrastrukturföretagens 

målsättning är att skapa en bättre infrastruktur gällande sjukvård, energi, transport och 

teknik. Detta gör de genom att erbjuda produkter och tjänster som ska kunna hjälpa 

utvecklingsregioner till att ha en möjlighet att bidra till den globala ekonomin. Den 

finansiella sektorn GE besitter erbjuder ett stort utbud av produkter och tjänster som ska 

bidra till att konsumenter och företag ska få möjlighet att bygga en stabilare och 

tryggare framtid för sig själva. Inom mediebranschen som ägare av NBC Universal, 

producerar, utvecklar och marknadsförs bland annat tv, film, nyheter och sport. Detta 

ger GE en stor möjlighet att erbjuda information och underhållning till en global publik 

och gör dem till en del av den teknologiska utvecklingen samt delaktiga i framtagandet 
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av framtidens effektivaste affärsmetoder, till exempel skapandet av affärstillfällen på 

internet. (GE, 2010e) 

 

Inom infrastrukturförgreningen ingår GE Healthcare. Deras vision är:”At GE 

Healthcare, we strive to see life more clearly. We help predict, diagnose, inform, and 

treat, so that every individual can live life to the fullest.” (GE, 2010f) De tillhandahåller 

produkter och tjänster inom transformell medicinsk teknik som exempelvis 

patientövervakningssystem, läkemedelsutveckling och medicinsk diagnostik. GE 

Healthcare har globalt drygt 45 000 anställda, är verksamma i över 100 länder och 

omsätter 15 miljarder USD. (GE, 2010f, 2010g) 

 

En av dessa enheter är belägna på Mariehem i Umeå. Där cirka 400 stycken anställda 

arbetar inom produktions- och tjänstemannasektorn. På GE Healthcare i Umeå 

produceras utrustning som används vid rening av läkemedelssubstanser som nyttjas för 

att kunna framställa läkemedel och vid forskning. För tillfället producerar de omkring 

7 000 stycken säljbara produkter varav cirka 25 är instrument. På grund av 

komplexiteten på produkterna beställs komponenter hem från leverantörer bland annat i 

Sverige, andra länder i Europa, Asien och USA. I och med denna komplexitet och att 

leverantörerna är utspridda över världen kan sättet de tar hem dessa komponenter på, 

vara olika avancerade och tidskrävande. Sedan 2009 har en förändring inom den 

materialstyrningsstrategi som de använder gjorts, från att de tidigare använt sig av en 

variant av optimal orderkvantitet till att i dagsläget använda sig av vad de kallar Fixed 

day supply (FDS). FDS är en materialstyrningsstrategi som genom att fokusera på 

prognoser för vad som efterfrågas försöka köpa hem det uppsatta behovet av 

komponenter/artiklar. Genom att komponenterna/artiklarna klassas utifrån bland annat 

volymvärde ska de köpas hem med 5-, 10-, 20- och 80-dagars behovsintervall samt 

beroende på hur riskbenägna de är kan de även ha olika säkerhetslagerstrategier 

uppsatta. Denna förändring gjordes i första hand för att sänka lagernivåerna samt för att 

öka lageromsättningshastigheten och antalet orderrader. (S. Miladinovich, U. Lindkvist 

& D. Hellgren, personlig kommunikation, 12-25 april, 2010) 

 

Under hösten 2009 utsågs även Umeå enheten till GE Healthcares ”Model Plant” i 

Europa. Globalt har endast tre av GE Healthcares cirka 70 enheter utsetts till Model 

Plants och dessa är utöver Umeå belägna i Mexiko och Kina. Model Plant-konceptet 

avser att ”skapa gemensamma, väl fungerade processer för hur tillverkningsenheterna 

inom koncernen arbetar med ständiga förbättringar”. (Umea, 2010) Inom konceptet 

ingår även att sätta kundtillfredsställelse i centrum och att fokusera på att utnyttja 

resurser mer effektivt samt satsa på kvalitet. (Umea, 2010) 

 

Trots det att GE Healthcare har gjort ovan nämnda förändringar så arbetar de 

kontinuerligt med att hela tiden förbättra de rutiner och arbetssätt som de har för att 

fortsätta växa och att utvecklas. Ett tillvägagångssätt för att lyckas med detta är att 

försöka förutspå hur stor risken är att en artikel är försenad från leverantören trots att ett 

ankomstdatum finns uppsatt. Med denna bakgrund och de fakta som presenterats ovan 

leder det oss till den problemformulering och det syfte som denna uppsats bygger på. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur kan en riskklassificering av artiklar bidra till att lagret optimeras? 
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1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att sänka GE Healthcares lagernivå med ännu icke förädlade 

artiklar samt, om det behövs, upprätta ett optimerat säkerhetslager baserat på artiklarnas 

riskbenägenhet. Detta för att minimera onödig kapitalbindning, öka 

lageromsättningshastigheten samt kunna bibehålla samma servicegrad företaget har 

idag. Tanken är att vi utifrån detta ska utforma en dynamisk formel, en algoritm, som 

ska kunna känna av förändringar i klassningar av de olika faktorer som återspeglar 

artiklarnas riskbenägenhet. För att utifrån detta kunna rekommendera vilka 

materialstyrnings- och säkerhetslagerstrategier som ska användas. För att komma fram 

med eventuella lösningsförslag och förbättringar tar författarna hjälp av verktyg och 

teorier för att lägga substans bakom våra antaganden. Studiens syfte återspeglar sig i att 

GE Healthcare ständigt söker nya förbättringar och innovativa lösningar för att reducera 

det som inte är nödvändigt under en process. 

 

1.5 Avgränsningar 

För att vi ska kunna analysera de artiklar med ett riskbehov för att sedan implementera 

en säkerhetslagerstrategi för dessa har vi varit tvungna att göra vissa avgränsningar. Vi 

har därför inte tagit med i beräkningarna de artiklar som inte har något givet datavärde 

registrerat inom de faktorer som återfinns i algoritmen samt att vissa artiklar inte 

erhåller en optimal säkerhetslagerstrategi vid en generalisering av detta slag utan måste 

styras manuellt. Tiden har varit den största faktorn till varför författarna inte har särskiljt 

dessa artiklar från dess segment vilket därför blir en rekommendation för att optimera 

säkerhetslagersstrategin till fullo. Vi har även valt att fokusera på de artiklar som köps 

in innan de förädlas i produktion och har således inte med de artiklar som går ut mot 

konsument efter förädlingskedjan. Vi har även förutsatt att den årliga efterfrågan är 

förhållandevis jämnt fördelad över hela året för att kunna ta fram jämförbara och 

representativa värden mellan de olika segmenten. Vi har valt att inte skriva ut faktiska 

värden i uppsatsen på grund av sekretesskrav från GE Healthcares sida. 

 

1.6 Läsanvisningar 

För att läsaren lättare ska kunna förstå rapporten har den delats upp i tre delar. Del I är 

av mer beskrivande karaktär där GE och GE Healthcares verksamhet beskrivs samt 

problembakgrunden, syftet och den använda metoden. Del II går in på djupet och tar 

upp de teorier som berör det uppsatta syftet. Del III är slutligen inriktad på att beskriva 

lösningsförslaget och behandlar slutsatser samt diskussioner gällande detta. Är läsaren i 

första hand intresserad av problembakgrunden och lösningsförslaget rekommenderas 

del I och del III. Medan om läsaren vill få en djupare teoretisk förståelse för hur 

lösningsförslaget tagits fram rekommenderas även del II som läsning. 
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2 Metod 
Detta avsnitt kommer att beröra vår förförståelse och kunskapssyn om ämnet. Det 

kommer under detta kapitel en redogörelse utav våra val av tillvägagångssätt för att 

läsaren ska få en kunskap för hur författarna har gått tillväga och utav vilken anledning 

vilket återspeglar uppsatsens resultat. 

 

2.1 Förförståelse 

Vår analys utav GE Healthcares lagerstyrning är baserad utifrån en grundläggande 

kunskap kring de logistiska attributen som erhållits genom sex terminers studier på 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik vid Handelshögskolan 

vid Umeå universitet. Vår förförståelse för GE Healthcares processer och 

tillvägagångssätt grundar sig i att författarna tidigare genomfört en utbildningspraktik 

med liknande dilemman att analysera. Vi hävdar därför att dessa tidigare erfarenheter 

har bidragit till en djupare förståelse för hur företagets tankesätt och riktlinjer bedrivs. I 

och med dessa tidigare erfarenheter författarna besitter inom företaget låg det naturligt 

att åtaga oss nya utmaningar för GE Healthcare i Umeå och därav lades grunden till 

uppsatsarbetets ämnesval.  

 

2.2 Kunskapssyn 

Det finns olika ståndpunkter för kunskapssyn inom företagsekonomisk forskning. 

Baserat på vilken ståndpunkt man väljer att ha finns det ett flertal sätt att se på hur 

godtagbar kunskap kan nås och hur den i verkligheten kan tolkas. Positivismen är en 

kunskapssyn utifrån naturvetenskapen och har som stomme att vara objektiv. Där allt 

som kan bekräftas via våra sinnen ska ses som ”riktig” kunskap. Positivismen ska även 

tillämpa en deduktiv ansats där teorin används för att med hjälp av den utvärdera 

uppsatta hypoteser som då förkastas eller bekräftas. (Bryman & Bell 2005, s. 26-27). 

 

Den hermeneutiska kunskapssynen förespråkar till skillnad från den positivistiska synen 

ett mer socialt perspektiv. Tyngdpunkten ligger i att verkligheten är uppbyggd av social 

karaktär och uppgiften ligger i att få en bättre förståelse och tolka innebörden. I den 

hermeneutiska kunskapssynen görs ingen skillnad på fakta och värderingar och sedan 

försöker teorier utvecklas som är baserade i verkligheten för att sedan verifiera dess 

relevans med forskningen. (Bryman & Bell, 2005, s. 29-32). 

 

Uppsatsen kommer att byggas utifrån en positivistisk kunskapssyn då författarna 

analyserar datamaterial vilket är konkret och inte av tolkande karaktär. 

 

2.3 Angreppssätt 

En undersökning kan utföras både genom att tillämpa en deduktiv eller en induktiv 

teori. Ett deduktivt angreppsätt innebär att en mängd teorier samlas in för att sedan se 

hur pass bra dessa förhåller sig till praktiken medan ett induktivt angreppsätt betyder att 

något undersöks i praktiken för att sedan skapa en lämplig teori för denna. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 25) 

 

Vår uppsats är uppbyggd på ett deduktivt angreppssätt då vi har samlat in en mängd 

teorier som vi kommer att använda oss av för att analysera och utforma en 

riskklassificering av företagets artiklar samt vilka materialstyrnings- och 

säkerhetslagerstrategier som ska användas. Författarna har inte utformat egna teorier 
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utan valt att använda oss utav befintliga för att dels applicera den kunskap vi har lärt oss 

inom skolans ramar och dels för att få teorin så precis som möjlig.  

 

2.4 Metodval 

En studie kan delas in i fyra olika kategorier; förutsägande, förklarande, beskrivande 

och explorativ. Med en förutsägande undersökning menas att en prognos görs för en 

framtida utveckling. Den behöver nödvändigtvis inte innefatta alla orsakssamband 

under utvecklingen men det utgör en grund att prognostisera de mest väsentliga av dem. 

En förklarande undersökning verkar för att förklara ett visst orsakssamband. 

Exempelvis kan det vara att ett samband mellan ledtid och leveranssäkerhet undersöks. 

Beskrivande undersökningar är i grova drag en kartläggning. I motsats till förklarande 

behöver inte olika orsakssamband förklaras utan istället beskrivs hur det ser ut. En 

explorativ undersökning är när inga belägg finns för vad som behöver tas reda på för att 

kunna fatta några beslut, vilket är den kategori som ligger till grunden för senare 

forskning och är explorativ endast i början av skedet då informationen är begränsad. 

(Lekvall & Wahlbin 2001, s. 196-198). 

 

Författarna har valt att lägga fokus på den förklarande undersökningen där en 

kartläggning av företagets lagerstrategier har bedrivits. Förhoppningen är att författarna 

kommer att optimera företagets lager samt bedriva en mer anpassad 

säkerhetslagerstrategi och ändå bibehålla samma servicenivå, vilket är uppsatsens 

uppsatta problemformulering och syfte. 

 

2.5 Studiens ansats 

En ansats tar sin form efter hur undersökningens inriktningen bestäms vara, exempelvis 

förutsägande, förklarande, beskrivande eller explorativ. Valet av ansats bestämmer vilka 

tillvägagångssätt som används för att dra slutsatser och dessa kan lämpa sig bättre eller 

sämre beroende på vilket resultat som uppnås. Undersökningsansatsen har två 

huvuddimensioner samt ytterligare en dimension. De två huvuddimensioner som 

benämns är fallstudie eller tvärsnittsansats och kvalitativ eller kvantitativ ansats samt 

slutligen den ytterligare dimensionen primär- eller sekundärdata. Om ett enskilt 

undersökningsobjekt önskas studeras mer på djupet bör en fallstudieansats användas. 

Vilket betyder att fokus läggs på en kartläggning av en process utan andra jämförelser 

eller generaliseringar mot andra processer. En tvärsnittsansats är att ett ”tvärsnitt” av en 

process studeras vid en viss tidpunkt. Detta för att när flera objekt undersöks kunna 

identifiera och dra slutsatser för ett helt marknadssegment. Den andra 

huvuddimensionen är kvalitativ och kvantitativ och det berör hur undersökt data 

uttrycks och analyseras. Kvalitativa undersökningar kan inte analyseras med hjälp av 

”räknande” analysmetoder utan har som syfte att beskriva ett visst sammanhang. I en 

kvantitativ ansats däremot bearbetas insamlade data för att sedan uttryckas i sifferform 

med hjälp av statistiska beräkningsmetoder. Den ytterligare dimensionen är 

undersökningar som bygger på sekundärdata vilket är data som redan har existerande 

och sammanställd data, exempelvis statistik som statistiska centralbyrån erbjuder. Inom 

denna kategori finns även primärdata vilket är när data samlas in på egen hand från den 

ursprungliga källan. (Lekvall & Wahlbin 2001, s. 196-198). 

 

Författarna har valt att använda sig av en kvantitativ tvärsnittsansats. Detta motiveras 

utav att de data som samlats in i huvudsak är i sifferform som analyserats via 
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matematiska beräkningar och att det tvärsnitt som används är baserad på kartläggning 

av flera segment inom artiklarnas riskbenägenhet.  

 

2.6 Insamling av primärdata och sekundärkällor 

Primärkällor är den informationen som är direkt insamlad utifrån data och 

observationer. Författarna har själv samlat in en mängd information om det berörda 

ämnet. Det har gjorts via överläggning med våra handledare på GE Healthcare samt via 

observationer rörande företagets lagerstyrnings- samt säkerhetslagerstrategier. 

Sekundärkällor är den information som i författarnas fall hämtats ifrån 

forskningsartiklar och universitetets bibliotek där böcker tar upp de teorier vi funnit vara 

av relevans för utformningen av uppsatsen. Valet av litteratur gjordes utifrån de teorier 

som tagits upp under de sex terminer författarna har studerat på universitetet. De 

databaser som använts för att hitta lämpade artiklar har skett via Umeå universitets 

databaser där Business Source Premier har stått för majoriteten av sökningarna. Vi har 

även där filtrerat sökningen för att dessa ska vara ”peer rewiewed”, vilket innebär att 

dessa har blivit granskade utav minst två oberoende forskare. Slutligen har även internet 

används för att hitta artiklar och pressmeddelanden för att ytterligare styrka vår 

problemformulering.  Författarna har använt sig av både primär- och sekundärkällor i 

denna uppsats. 

 

2.7 Källkritik av primärdata 

Det finns tre viktiga kriterier som måste ses över för att bedöma en forskning inom 

företagsekonomi, dessa är, reliabilitet, replikation och valididet. Reliabilitet är 

tillförlitligheten för en undersökning, det vill säga hur pass precist resultatet blir eller 

om det varierar från gång till gång, vilket skulle tyda på en påverkan av slumpmässiga 

ting. Replikation är en undersökning som har som syfte att upprepa en annan 

undersökning för att verifiera dess tillförlitlighet. Detta görs på grund av att det 

exempelvis finns tvivel på ett resultat från en undersökning, för att replikation ska 

kunna tillämpas måste dock undersökningen vara möjlig att upprepa. Validitet är det 

tredje begreppet och har som benämning att bedöma huruvida de slutsatser som tagits i 

undersökningen stämmer överens eller inte. (Bryman & Bell 2005, s. 48). Alla dessa 

kriterier kommer inte att vara lämpade för denna uppsats då replikation ej är 

genomförbart då GE Healthcare tidigare inte har gjort undersökningar inom det område 

vårt uppsatsarbete berör. Syftet med författarnas uppsats har varit att ålägga en 

riskklassificering av GE Healthcares artiklar för att kunna ta fram lämpade strategier för 

materialstyrning och säkerhetslager för dessa. Dock kommer inte strategierna hinna 

appliceras i praktiken under skrivandets gång och därför kan deras validitet inte 

säkerställas. 

 

2.8 Källkritik av sekundärkällor 

De kriterier författarna hade vid val av litteratur var att de skulle vara relativt moderna 

då begreppet logistik har blivit en allt mer viktig faktor för företag de senaste 30 åren. 

Dessförinnan har inte många författare berört detta ämne och information om området 

har därför tidigare varit begränsat. De flesta böcker och vetenskapliga artiklar som 

granskats och benämnts som ligger till grund för uppsatsen har sitt ursprung runt 2000-

talets början. 
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Författarna har även valt att begränsa den information som bearbetats från litteraturen 

till vad som berör de faktorer som åligger för att lösa uppsatsens problemformulering. 

Dessa är ledtid, serviceelement, lager och volymvärde. Då nämnda faktorer kommer 

spela en betydande roll för vår uppställda matris har vi speglat dem mot vad som 

beskrivs inom litteraturen. 

 

2.9 Praktisk metod 

Innan studien utfördes i praktiken började författarna att genom samtal med handledarna 

på GE Healthcare bestämma vilka faktorer som var av vikt för att kunna utforma en 

dynamisk algoritm som skulle kunna användas för att utföra en riskklassificering av GE 

Healthcares artiklar och utifrån det ta fram lämpliga materialstyrnings- och, om 

nödvändigt, säkerhetslagerstrategier för dessa. Här valdes även de artiklar ut som 

behandlas utav inköpsavdelningen på GE Healthcare och som hanteras innan 

förädlingsprocessen. De faktorer som bestämdes vara av vikt för en sådan 

riskklassificering blev således artikelns volymvärde, om den besitter EDI, vilken 

leverantörsklassificering den har, hur lång ledtiden är och slutligen vilken plockfrekvens 

artikeln har på lagret. Denna information fanns tillgänglig i rapporter som uppdateras 

kontinuerligt av GE Healthcare. Dessa datafiler fick fick författarna sig tillskickade och  

använde sig av Microsoft Excel för att hantera den stora mängd data som dessa 

rapporter bar med sig. Poängteras bör att vissa artiklar inte togs med då data för de 

faktorer som ansågs vara viktiga för att kunna utföra en riskklassificering saknades., 

dock var dessa så få att författarna ansåg att detta inte hade någon större betydelse för 

studien. Sedermera gjorde författarna först en manuell riskklassificering utifrån ovan 

nämnda faktorer för att sedan utforma en dynamisk algoritm, det vill säga att genom att 

vikta de valda faktorerna utifrån dess påverkansgrad ska algoritmen kunna känna av 

förändringar och om en förändring sker inom faktorerna ska algoritmen kunna 

klassificera om artikeln automatiskt. Med en kombination av dessa faktorer 

klassificerades artiklarna enligt denna bedömning; 1 – artiklar som är relativt säkra, 2 – 

artiklar som innebär en mellanrisk samt 3 – artiklar som anses som inneha störst risk. 

Beroende på vilket volymvärdessegment artiklarna tillhörde och vilken 

riskklassificering de tilldelades fick det olika utslag på vilken materialstyrnings- och 

säkerhetslagerstrategi som skulle appliceras. 
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3 Begreppsförklaringar 
I detta kapitel kommer några begrepp som nämns i resultat och analysdelen förklaras 

närmare för att underlätta läsningen. 

 

3.1 Electronic Data Interchange (EDI) 

Detta är ett tillvägagångssätt att automatisera informationen mellan kund- och 

leverantörsföretag. För att Electronic Data Interchange (EDI) ska kunna appliceras i 

verkligheten krävs det att båda parter använder sig av systemet. Detta underlättar 

processen mellan varandra och det avser allt från inköpsorder, orderkännande, 

leveransbesked, fakturor, avrop eller leveransplaner samt att företagen direkt får 

information rörande dessa punkter. Nackdelen med detta system är dock att metoden är 

relativ komplex samt dyr att ha i drift och kräver stora investeringar för att 

implementeras i företaget. Majoriteten av de som använder sig av denna metod är större 

företag som har mera resurser. (Mattsson & Jonsson, 2003, s. 357) 

 

3.2 Kapitalbindning 

Kapitalbindning är den summa pengar som det kostar att ha material i förråd, 

produktion eller i färdigvarulager. Oftast talas det om att ha minsta möjliga lager för att 

minimera kapitalbindningen då det kan ses som ett bankvalv där pengar utgör 

kapitalbindning för material. Den kostnad som är uppbunden i kapital får företaget inte 

tillbaka förrän materialet är borta från lagret, det vill säga när den är såld. Denna 

process kan ta lång tid och påverkar således företagets likviditet. Denna summa pengar 

skulle troligen göra sig bättre som exempelvis ett räntebärande papper eller en möjlig 

expandering av företaget. Det är därför viktigt att företag granskar sina lagersaldon för 

att inte onödigt mycket kapital binds upp och därmed hämmar företagets tillväxt. 

(Olhager, 2000, s. 24) 

 

3.3 Plockfrekvens 

Med plockning menas att material tas ut från lagerplatserna i och med att ett behov 

uppstår (Oskarsson et al, 2003, s. 136). Med frekvens avser vi att titta på hur ofta en 

specifik artikel plockas under ett år.  
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Del II – Teoretisk referensram 
Denna text ämnar benämna de olika kapitlen som innefattar den teoretiska 

referensramen. Kapitel fyra berör olika former av lager samt grundläggande teorier 

som kan appliceras vid lagerhållning. Kapitel fem lyfter fram styrningsprinciper och 

vikten av att ha en väl fungerande prognostisering. Under kapitel sex förklaras 

segmentering och ABC-klassificering utifrån både ett och flera kriterier. Kapitel sju tar 

upp olika sätt att hantera material- och produktionsstyrning. Slutligen under kapitel 

åtta berörs vikten av de faktorer som styr leveransservice samt strategier hur man 

förbättras dessa. 

4 Varför lager byggs upp och olika lagersätt 
Att det finns både för- och nackdelar med att bygga upp lager är självklart och att du 

kommer att få höra helt olika anledningar till varför det är bra respektive dåligt 

beroende på vem du frågar inom företaget. Vänder du dig till en ekonomiansvarig på ett 

företag finns chansen att de kanske säger att de vill ha små lager för att kunna öka det 

tillgängliga rörelsekapitalet. En som är anställd på marknadsavdelningen kan istället 

säga att den vill att hela produktsortimentet ska ha en högre tillgänglighet, det vill säga 

förhållandevis stora lager, för att alltid kunna möta kundens behov och leverera det som 

efterfrågas. Medan slutligen en produktionschef önskar något av ett mellanting av de 

båda ovan nämnda alternativen. Detta eftersom det finns ett behov av att utnyttja 

maskinerna i produktionen så optimalt det bara går, till exempel genom att ställtidens 

längd eller antal minimeras. För att detta ska lyckas är det oftast stora produktionsserier 

som produceras. Men samtidigt vill företaget inte ha för höga lagernivåer i sin 

produktion för att minimera användandet av lageryta och ställage, vilket istället kan öka 

arbetsbördan på lagret genom fler in- och utleveranser. Detta visar att det finns både för- 

och nackdelar med valda lagringssätt samt att anställda inom olika avdelningar kan 

finnas olika metoder för hur de önskar att företaget ska lagra sina artiklar. Eftersom 

varje enskilt fall och företag är unikt är det absolut viktigaste för företaget att det hittar 

det optimala lagringssättet för att alla avdelningar ska känna sig tillfreds. (Lumsden, 

1998, refererad i Oskarsson et al., 2003, s. 104) 

 

4.1 Kostnader för lager 

Det finns dock flera skäl till att inte ha lager, vilket framförallt kan härledas till olika 

kostnadsskäl. I första hand är det lagerhållnings- och lagerföringskostnader. Kan 

företaget hålla ned kostnaderna samtidigt som de lyckas kombinera det med hög service 

och leveranssäkerhet har de en stor fördel gentemot sina konkurrenter. (Stock & 

Lambert, 2001, refererad i Oskarsson et al., 2003, s. 105) 

 

4.1.1 Lagerhållningskostnad 

Lagerhållningskostnader uppstår direkt det finns något som ska lagras, oavsett tidsram, 

kommer vi att behöva personal för inlagring, registrering, inventering och utplockning 

med mera. Utöver detta krävs även lageryta och utrustning för att hantera artiklarna, 

såsom truckar, och för lagring, till exempel ställage och lastbärare, samt att det finns 

något slags administrativt lagersystem för att kunna kontrollera både vad som finns i 

lager, till vilka kvantiteter och slutligen var de är placerade. Figur 4.1 illustrerar att på 

kort sikt är lagerhållningskostnaderna oberoende av den lagrade volymen dock när den 
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lagrade volymen stiger till vissa nivåer ökar kostnaderna och för att sedan vara fast tills 

dess att volymen stiger till ytterligare en nivå. Beroende på de förändringar företaget gör 

i inleverans- och uttagskvantiteterna kan det innebära både minskningar och ökningar i 

de olika kostnaderna som återfinns för lagerhållningen. Om till exempel inleverans- och 

uttagskvantiteterna minskas, samtidigt som förbrukningen är konstant, innebär det 

frekventare in- och utleveranser. Detta kräver mer personal och utrustning för hantering 

av försändelserna, vilket medför att lagerhållningskostnaderna ökar. Men i och med att 

inleveranserna blir frekventare sjunker lagernivåerna och kostnaderna för att 

lagerhållning minskar. (Stock & Lambert, 2001, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 

106-107) 

 

 

Figur 4.1 visualisering av lagerhållningskostnader (fritt från Oskarsson et al, 2003) 

 

 

4.1.2 Lagerföringskostnader 

Allt som ett företag lagrar ses som en bindning av kapital, vilket innebär ett bortfall av 

möjliga intäkter. Målet är därmed att frigöra detta kapital så att det kan användas till 

andra åtgärder som kan inbringa intäkter. Uppnås inte detta har lagret inneburit en 

kapitalkostnad för företaget och en omplacering av kapitalet bör därför ses över. 

Förutom att lagring medför en kapitalbindning följer även andra risker med. Riskerna 

brukar beräknas med en lagerränta som ska representera de risk- och kapitalkostnader 

som det innebär att bygga lager. Detta kan bland annat vara att artiklarna blir inkuranta, 

att skador uppstår och svinn. Hur stora riskerna är beror på till stor del av vad det är för 

artikel och hur den lagerstyrs. Som tydligt visar att lagerföringskostnaderna till största 

del påverkas av storleken på lagervärdet vilket även brukar antas för riskkostnaderna, 

detta illustreras i figur 4.2 nedan: (Stock & Lambert, 2001, refererad i Oskarsson et al, 

2003, s. 107-109) 
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Figur 4.2 visualisering av lagerföringskostnader (fritt från Oskarsson et al, 2003) 

 

Vid beräkning av lagerföringskostnaden används följande formel 

  
där Cr står för lagerföringskostnaden 

 r står för lagerräntan, i procent, och 

 MLV står för medellagervärdet. (Oskarsson et al, 2003, s. 109) 

 

4.2 Lager på grund av kostnadsskäl 
När ett företag använder sig av lagring för det alltid med sig olika kostnader, till 

exempel lagerförings- och lagerhållningskostnader. Men genom att använda sig av lager 

kan det enligt Oskarsson et al. (2003, s. 110) medföra att andra kostnader sänks. Dessa 

kan exempelvis återfinnas inom inköp, transport och produktion och genom att använda 

sig av stordriftsfördelar kan kostnader sänkas genom att köpa/frakta/producera stora 

volymer åt gången. Väljer ett företag detta lagringssätt måste det dock se till helheten 

och anamma en totalkostnadsfilosofi för alla delar av företaget istället för att bara 

inrikta sig på att sänka en enskild kostnadspost. (Stock & Lambert, 2001, refererad i 

Oskarsson et al, 2003, s. 110) 

 

4.2.1 Omsättningslager 

Väljer ett företag att satsa på stordriftsfördelar och därmed producera större kvantiteter 

av en produkt, kommer det att leda till att de någon gång kommer att leverera in en 

större kvantitet av komponenter till lagret som behövs vid produktionen av produkten. 

Under tidens gång kommer inlevererade komponenterna att plockas ut och omsättas när 

kunden sedan efterfrågar produkten. Att använda sig av en sådan process för lagring 

brukar benämnas som omsättningslager och illustreras i figur 4.3 nedan. (Stock & 

Lambert, 2001, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 110-111) 
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Figur 4.3 Visualisering av omsättningslager (fritt från Oskarsson et al, 2003) 

 

4.2.2 Spekulationslager 

Om det ser ut som att en större prishöjning skall ske av en produkt eller om företaget till 

exempel får ett erbjudande om ett tillfälligt lågt pris, kan ett de välja att köpa in extra 

stora volymer, vilket leder till att ett extra stort omsättningslager upprättas. Detta 

betyder att företaget kan möta efterfrågan och göra en större vinst om priset som stiger. 

(Lumsden, 1998, s. 253) 

 

4.3 Lager på grund av serviceskäl 

I motsats till att bygga lager på grund av kostnadsskäl och arbeta efter att försöka 

minimera kostnaderna kan ett företag fokusera på leveransförmåga och 

leveransprecision, vilket i första hand bygger på att företaget har en buffert för att 

säkerställa att de kan upprätthålla sin leveransförmåga och därmed service till sina 

kunder. 

 

4.3.1 Säkerhetslager 
Bland det allra viktigaste för ett företag är att kunna upprätthålla service och 

leveranssäkerhet som motsvarar kundernas förväntan. Det vill säga att företagets 

leverans till kunden ska vara komplett, i rätt tid, till rätt plats och till rätt pris. Detta är 

rimliga krav som kunden bör förvänta sig att företaget ska klara av att uppfylla. Dock är 

det mycket svårare för företaget/producenten att infria dessa förväntningar än vad man 

kan tänka sig. En strategi som företag använder för att underlätta att nå upp till kundens 

krav är att upprätta ett säkerhetslager, vilket illustreras nedan i figur 4.4. Detta betyder 

att ett buffertlager upprättas för att gardera sig mot osäkerhet i efterfrågan, inleveranser 

och produktion. Fungerar allt som det ska och ingen osäkerhet uppstår kan företaget 

arbeta på som vanligt, men skulle något oväntat uppstå kan säkerhetslagret utnyttjas och 

en viss tids produktion och utleveranser kan ske utan störningar. Beroende på hur hög 

leveranssäkerhet företaget vill erbjuda och hur stor osäkerheten är kan storleken på 

säkerhetslagret tas fram. Kostnaden för att hålla ett säkerhetslager kan betraktas som en 

försäkringspremie, ju högre självrisk desto lägre premie. För desto större risk för 

lagerbrist som företaget är villiga att ta desto mindre blir säkerhetslagret och desto 

”lägre” blir försäkringspremien. (Oskarsson et al, 2003, s. 112-113; Edlund et al, 1999, 

s. 224) 
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Figur 4.4 Visualisering av säkerhetslager (fritt från Oskarsson et al, 2003) 

 

 

4.3.2 Tidsgardering och kvantitetsgardering 

De två olika alternativen som finns för att gardera sig mot osäkerheter är antingen 

tidsgardering eller kvantitetsgardering. Tidsgardering innebär att företaget avsiktligt 

tidigarelägger inleveranserna i förhållande till den verkliga behovspunkten och skyddar 

sig mot osäkerheten. Medan kvantitetsgardering innebär att större kvantiteter än vad 

som förväntas efterfrågas tas hem, det vill säga ett säkerhetslager. Överlag är 

kvantitetsgardering bättre om osäkerheten ligger i kvantiteten medan tidsgardering 

istället fungerar bättre när det gäller osäkerhet i tid. Dock kan kvantitetsgardering 

fungera vid osäkerhet i tid om den efterfrågade kvantiteten är liten i förhållande till 

årsförbrukningen. (Mattsson & Jonsson, 2003, s. 273-274) 

 

4.3.3 Manuellt säkerhetslager eller säkerhetstid 

När ett säkerhetslager eller en säkerhetstid ska dimensioneras är det enklaste förfarandet 

att genom manuella bedömningar byggda på erfarenhet bestämma vilken storlek de ska 

ha. De faktorer som bör tas hänsyn till vid detta utförande är både vad det innebär i 

kapitalbindning och kostnader för att bygga lager samt vilka konsekvenser som skulle 

uppstå vid till exempel lagerbrist eller leveransförseningar. Detta betyder att alla 

bedömningar av säkerhetslager och säkerhetstid måste föras in manuellt i systemet. 

Därför blir detta arbetssätt väldigt krävande om det ska utföras på ett stort antal artiklar 

och för att det ska fungera i realtid måste även säkerhetslagren och säkerhetstiden 

revideras kontinuerligt för att motsvara förändringar i verkligheten. (Mattsson & 

Jonsson, 2003, s. 278) 

 

4.3.4 Säkerhetslager som procent av ledtidsförbrukning 

Ytterligare ett sätt som i grunden är förhållandevis enkelt är att utifrån 

ledtidsförbrukningen dimensionera en procentsats för att beräkna säkerhetslagret. 

Storleken på säkerhetslagret kommer då bestämmas utifrån storleken på efterfrågan och 

ledtidens längd. Detta gör att det enkelt kan uppdateras med hänsyn till att förändringar 

i efterfrågan eller ledtiden uppstår. Olika procentsatser kan även läggas in för att 

systematiskt kunna differentiera säkerhetslagrets storlek för olika artikelgrupper. Dock 

bör det finnas i beaktande att den inte tar hänsyn till om efterfrågevariation eller 
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prognosfel uppstår. Det vill säga om efterfrågan är relativt jämn kommer säkerhetslagret 

hållas förhållandevis statiskt medan om efterfrågan är väldigt ojämn, med till exempel 

fyra enheter vecka 1, 49 enheter vecka 2 och tre enheter vecka 3, kommer 

säkerhetslagernivån höjas för att kunna gardera sig mot brister vid framtida 

efterfrågevariationer. (Mattsson & Jonsson, 2003, s. 278) 

 

4.4 Lageromsättningshastighet 

För att kunna se hur ofta som lagret omsätts kan det vara av vikt att kunna beräkna 

lageromsättningshastigheten, vilket är ett nyckeltal som benämner hur många gånger 

per år ett genomsnittslager omsätts (Olhager, 2000, s. 26). En omsättning på 1000 

enheter per år från ett lager som i snitt innehåller 100 enheter innebär en 

lageromsättningshastighet (LOH) på 10 ggr/år. Den beräknas genom att dela efterfrågan 

i antal med medellagernivån (MLN) eller genom att dela efterfrågan i kronor med 

medellagervärdet (MLV) (Lumsden, 1998, s. 241). 

 

 
 

där  D står för efterfrågan. (Oskarsson et al, 2003, s. 190). 

 

För att beräkna MLN krävs följande formel: 

 

 
 

där  SL står för säkerhetslager, och 

 Q står för orderkvantiteten. (Oskarsson et al, 2003, s. 181) 

 

För att kunna använda sig av denna formel för att få fram medellagret underlättar det 

om efterfrågan är förhållandevis jämn. Är efterfrågan istället av mer slumpmässig eller 

stigande karaktär får företaget använda sig av uppmätta värden av lagernivåerna för en 

tid tillbaka. Dock bör företaget tänka sig för att beroende på vilka värden de väljer att 

läsa av under den uppmätta perioden kan resultatet ge olika utslag. Utförs mätningarna 

under en längre period och med tätare tidsintervall ger det en mer rättvis bild av 

verkligheten samt att toppar och dalar ger ett mindre utslag på medellagernivån. 

(Oskarsson et al, 2003, s. 181-182) 

 

Medan MLN visar hur mycket som i genomsnitt ligger i lager säger den ingenting om 

hur mycket kapital som binds upp. Eftersom detta beror på artiklarnas värde kan MLV 

beräknas genom att använda sig av följande formel: (Oskarsson et al, 2003, s. 182-183) 

 

 
 

där  p står för produktvärdet. (Oskarsson et al, 2003, s. 183) 
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5 Styrningsprinciper och prognostisering 
Företag använder sig idag av prognostiseringar för att kunna sia om kundernas 

förväntade beteenden i framtiden. Som följaktligen ska ligga till grund för de 

strategiska, taktiska och operativa beslut som fattas. Det finns en rad olika 

efterfrågemönster och den mest ideala för företag vore en jämn efterfrågan, men det 

tenderar dock att vara en ovanlig företeelse. Cyklisk efterfrågan är ett annat 

efterfrågemonster som innebär att efterfrågan regelbundet varierar. Det kan vara 

säsongsvariationer där företag producerar till en efterfrågetopp och då lagerhåller dessa 

som exempelvis julpyntsförsäljning under december månad. Trender är också ett 

efterfrågemönster som är vanligt i olika branscher. Detta kan givetvis både vara till 

fördel och nackdel för företag beroende på om trenden är positiv eller negativ. 

Slumpmässiga variationer är ett beteende som är svårt att förutsäga när det kommer 

inträffa, men genom vetskap att det kan ske är ett bra sätt att gardera sig emot och ha 

den beredskap som då kommer krävas av företaget. (Oskarsson et al, 2003, s. 146-147). 

 

Företag måste dock vara medvetna om att prognoser aldrig får ett hundra procentigt 

utfall utan kommer alltid att innefatta fel och brister. Prognoser är dock ett verktyg med 

riktlinjer som bidrar till förståelse hur marknaden kan komma att reagera i förtid. 

(Oskarsson et al, 2003, s. 146). 

 

De två mest använda styrningsprinciperna för företag är sugstyrning och tryckstyrning. I 

de flesta företag används båda strategier beroende på vilken typ av produkt som ska 

tillverkas. (Mattsson & Jonsson, 2000, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 148) 

 

5.1 Tryckstyrning 

Tryckprincipen innebär att produktionen planeras baserat på prognostiseringar. Idén 

med tryckstyrning är att olika enheter kan arbeta enskilt och osynkroniserat samt att 

kapacitetsutnyttjandet effektiviseras. Nackdelarna blir dock att genomloppstiden
1
 för 

produktionen blir lång och lager uppstår mellan enheterna vilket medför ökad 

kapitalbindning. Figur 5.1 nedan illustrerar tryckstyrningens flödesschema baserad på 

prognos där leverantörer, C, förser material till producenten, B, som i sin tur skickar det 

förädlade materialet till en distributionscentral, A, där produkterna läggs på lager. I det 

sista steget skickas de till slutkund när efterfrågan från denna har kommit. (Mattsson & 

Jonsson, 2000, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 148-149). 

Figur 5.1 illustrering av tryckstyrning (fritt från Oskarsson et al, 2003) 

                                                 
1 Ett vanlig begrepp som beskriver den tid det tar för en produkt eller process att genomgå ett visst 

flödesavsnitt. 



23 

 

5.2 Sugstyrning 

I sugprincipen till skillnad mot tryckprincipen baseras produktionen efter marknadens 

efterfrågan. Det innebär att företaget endast har tillverkning i produktion när det 

efterfrågas en produkt. Det får som konsekvens att kapitalbindningen blir väldigt låg då 

lager inte byggs upp på samma sätt som i tryckprincipen. Flödet blir dock väldigt 

känsligt vid förändringar och filosofin bygger på att inget får gå fel under produktionen. 

Tanken är också att företaget slipper prognostisera i större utsträckning och de får då en 

mindre komplex planering av det operativa flödet. Figur 5.2 nedan illustrerar 

sugstyrningens flödesschema där kunden efterfrågar en produkt som uppmärksammas 

av företaget som sänder ut en order på material till leverantör, C, vilket går in i 

produktionen, B, som då förädlas och levereras till distributionscentral, A. (Mattsson & 

Jonsson, 2000, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 149-150).  

 

 
Figur 5.2 illustrering av sugstyrning (fritt från Oskarsson et al, 2003) 

 

Vidare innefattar sugstyrning som tidigare nämnts att minimera kapitalbindningen 

genom att kapa bort lager och buffertar, vilket får större reaktioner än bara fokus på 

lägre kapitalbindning. Företaget får även indikationer på de fel och brister som tidigare 

kanske varit dolda under ytan. I och med dessa höga buffertar och lager är det svårt för 

företag att peka på egentliga problem som existerar inom företaget. Problemet kan 

illustreras med hjälp av den japanska sjön. (Mattsson & Jonsson, 2000, refererad i 

Oskarsson et al, 2003, s. 150). 

 

5.3 Japanska sjön 

Begreppet den japanska sjön uppkom i Japan där säkerhetsnivåer illustrerades som 

vatten och problem i verksamheten som klippor på sjöbottnen. Det menas att med höga 

kostnader döljs klipporna under ytan och företaget går således inte på grund. Sänks 

däremot kostnaderna och säkerhetsnivåerna reduceras kommer de klippformaterade 

problem på botten synas och man måste då som navigatör ta itu med problemen för att 

kunna åka obehindrat fram. Exempel på störningar kan vara eftersläpande order, långa 

kötider i produktion, kvalitetsproblem och bristande motivation etcetera. Grundtanken 

är att minimera alla kostnader i organisationen och då är den japanska sjön ett sätt att 

visualisera tillvägagångssätt att förhindra att späda på ytterligare kostnader till 

problemåtgärder. (Christopher, 1998, s. 185-187) 
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Figur 5.3 visualisering av Japanska sjön (fritt från Oskarsson et al, 2003) 

 

5.4 Kanban 

En strategi som japanerna utvecklade för att sänka ”vattnet” i sjön är kanban konceptet. 

Kanban har sitt ursprung inom produktionen men kan appliceras på alla delar av 

materialförsörjningskedjan. Det är ett sugstyrningssystem och drivs av efterfrågan som 

uppstår i den lägsta delen av materialförsörjningskedjan. Till exempel inom 

produktionsdelen av ett företag skulle det betyda att endast den befintliga efterfrågan 

eftersträvas att produceras just nu. Detta innebär att när ett behov för en artikel uppstår 

vid en station i produktionskedjan så skickas det exakta antalet som behövs vid exakt 

rätt tid från den föregående stationen/lagerplatsen. Mönstret fortsätter sedan över hela 

kedjan. Genom att kontinuerligt reducera kanban-kvantiteten kommer flaskhalsar
2
 att 

tydliggöras och fokus kan flyttas över på att eliminera dem på det mest 

kostnadseffektiva sättet. Processen pågår sedan tills nästa flaskhals upptäcks eftersom 

slutmålet vid användande av kanban konceptet är att uppnå en balanserad 

materialförsörjningskedja med lägsta möjliga lagernivå inom alla delar. (Christopher., 

1998, s. 186) 

  

                                                 
2 Flaskhalsar betyder att det förekommer en underdimensionering av kapaciteten i denna process/station 

kontra närmast föregående process/station. 
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6 Differentierad styrning  
 

6.1 ABC-klassificering 

En ABC-klassificering är en bedömning som genomförs av företaget. Den baseras på 

vissa kriterier såsom att kategorisera de viktigaste kunderna, leverantörerna eller 

produkterna i olika segment. Tanken är att klassificera den grupp som är mest 

betydelsefulla för företaget som A-grupp och de mindre betydande för företaget 

tillhörande en C-grupp. (Puente et al, 2002) 

 

En vanlig illustration över fördelningen är Pareto-principen eller 80/20 regeln. Detta 

betyder att 80 % av omsättningen kommer från 20 % artiklarna, vilket då skulle 

klassificeras som en A-grupp. De kunder som borde få ta störst plats inom företaget är 

således A-gruppen då det är den grupperingen som utgör den största delen av företagets 

intäkter och därav viktigast ur överlevnadssynpunkt. Vilket illustreras i figur 6.1 nedan: 

(Edlund et al, 1999, s. 231-232) 

 

 
 

Figur 6.1 illustrering av ABC-klassificering (fritt från Edlund et al, 2003) 

 

De artiklar som kategoriseras inom A-gruppen måste därför ha en mer kontinuerlig 

uppföljning och striktare kontroll. Artiklarna inom C-gruppens ramverk behöver 

däremot inte samma strikta kontroll och kan hanteras genom att följas upp med jämna 

mellanrum. Därför kan lagernivån inom C-gruppen vara högre än de i A-gruppen för att 

inte orsaka störningar i produktionen. Detta kan härledas till att den tenderar att inneha 

ett betydligt lägre volymvärde än A-gruppen och står därför inte för några stora 

ekonomiska bördor för företaget. (Puente et al, 2002) 
 

6.2 Differentierad styrning utifrån ett kriterium 

ABC-klassificering kan exempelvis ske utifrån produkternas volymvärde. Då kan 

företaget fokusera på de A-produkter, med högst volymvärde, och beställa dem med 

kortare tidsintervall så att säkerhetslagret och lagernivåerna kan minimeras. C-

produkterna som inte är lika tunga ur en volymvärdessynpunkt kan däremot beställas 

under ett längre tidsintervall och kräver därför inte lika mycket tid på detaljstyrning av 

företaget. De kan då inneha ett större säkerhetslager inte lägga ner lika mycket tid på 
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detaljstyrning och kan då inneha ett större säkerhetslager än A-produkterna, vilket är 

den klassen som fokuseringen bör läggas på. (Oskarsson et al, 2003, s. 257-258). 

 

ABC-klassificering kan även göras på produkterna efter deras täckningsbidrag vilket då 

medför att A-produkterna är de som genererar mest vinst till företaget. A-produkterna 

bör ha en högre servicegrad vilket uppnås genom att etablera ett högre säkerhetslager. 

Detta blir kostsamt, men det motiveras med att gruppen är relativt liten. C-artiklarna bör 

däremot, vid fokus på täckningsbidraget, reduceras på lagret då de inte är lika 

vinstgivande för företaget. (Oskarsson et al, 2003, s. 257-258). 

 

6.3 Differentierad styrning utifrån flera kriterier 

Det kan ibland vara en nackdel att bedriva ABC-klassificering utifrån ett kriterium. A- 

och C-produkter kan vara komplement till varandra och då bör C-produkten behandlas 

som en A klassad produkt. Risken skulle annars bli att C-produkten inte har samma 

prioriteringsgrad och kan således ta längre tid för konsument att erhålla. Detta bidrar till 

att en segmentering som påverkar flera kriterier blir en bättre styrningsmetod, än den 

vanliga ABC-klassificeringen, där hänsyn kan tas till de produkter som har en relation 

till varandra. Detta kan vara nödvändigt för att bibehålla en god relation till företagets 

mest betydelsefulla kunder. (Oskarsson et al, 2003, s. 259-260). 

 

Guvenir et al. (1998) hävdar att den mest använda modellen vid klassificering utifrån ett 

kriterium är då fokus väljs att läggas på volymvärde utifrån årsbasis. Guvenir et al. 

(1998) menar dock att det även finns andra faktorer som kan påverka klassificeringen 

som till exempel orderkvantiteter, ledtid och grad för inkurans
3
. Därför kan det 

traditionella ABC-klassificeringen vara missvisande på så sätt att den inte tar hänsyn till 

de faktorer som kanske är nödvändiga för att ge en korrekt utsaga av vilka artiklar som 

ska klassas in i specifika grupper.   

 

Chu et al. (2008) har undersökt differensen i klassificeringen mellan den traditionella 

ABC-klassificeringen med ett kriterium och deras egna modell, ABC-Fuzzy 

classification (ABC-FC), där flera kriterier tas i anspråk. För beräkningen tar de med 

faktorer som pris per enhet, årlig efterfrågan, plockfrekvens, ledtid samt hur allvarligt 

det skulle vara ifall artikeln tar slut. Eftersom ABC-FC får med fler faktorer blir det en 

jämnare klassning utav den totala artikelvolymen då inte bara volymvärdet läggs i 

fokus. Chu et al. (2008) menar att deras modell visar på en högre träffsäkerhet då flera 

kriterier tas med i modellen vilket ger en bättre bild utav de artiklar som störst fokus bör 

läggas på. 

  

                                                 
3 Risken att artikeln till exempel stjäls, går sönder, blir för gammal med mera. 
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7 Material- och produktionsstyrning 
För ett företag finns det i huvudsak tre frågor som måste besvaras för att vara 

framgångsrik: (Oskarsson et al, 2003, s. 219) 

 När ska olika komponenter/artiklar beställas? 

 Hur mycket ska beställas åt gången? 

 Hur garderar man sig mot osäkerhet? 

 

Dessa frågor bör besvaras och tas hänsyn till oavsett om det är mot leverantör, 

produktion eller kund som företaget vänder sig. Vilken styrningsstrategi företaget 

använder sig av beror på ur vilken synvinkel de ser det ifrån. (Oskarsson et al, 2003, s. 

219) 

 

Som vi nämnde i kapitel 4 gäller det att kunna hålla nere kostnaderna för lagerhållning 

och lagerföring men samtidigt kunna hålla uppe hög kvalitet och service till kunderna 

för att vara framgångsrik. För att klara av detta kan företaget använda sig av olika 

modeller vid planeringen av order. Oskarsson et al. (2003, s. 219-220) har delat in dem i 

fyra olika områden: fast beställningskvantitet med fast beställningsintervall, fast 

beställningskvantitet med varierande beställningsintervall, varierande 

beställningskvantitet med fast beställningsintervall samt varierande 

beställningskvantitet med varierande beställningsintervall. 

 

7.1 Fast beställningskvantitet med fast beställningsintervall 

Vid denna metod beställs alltid en fast kvantitet vid en bestämd tidpunkt. Till exempel 

att ett företag beställer hem 100 stycken enheter av en artikel var fjortonde dag. För att 

det ska fungera i praktiken gäller det dock att företaget har en jämn efterfrågan och att 

små förändringar kan fångas upp av säkerhetslagret. Men förändras trenderna kommer 

detta leda till antingen lagerbrist eller onödig uppbyggnad av lagernivåerna, vilket i 

slutändan bidrar till att denna modell i praktiken i är oanvändbar. (Edlund, 1999, 

refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 220) 

 

7.2 Fast beställningskvantitet med varierande beställningsintervall 

Inom denna metod måste företaget börja med att beräkna den fasta 

beställningskvantiteten för att sedan ta fram en metod för när beställning ska läggas, 

detta eftersom beställningsintervallet varierar. De metoder som kan vara användbara 

inom följande förhållanden är bland annat beräkning av den mest ekonomiska 

orderkvantiteten och beställningspunktsystem.  (Edlund, 1999, refererad i Oskarsson et 

al, 2003, s. 220) 

 

7.2.1 Wilsonformeln 

Denna formel beräknar den mest ekonomiska orderkvantiteten (EOQ). EOQ innefattar 

ett totalkostnadsresonemang för de kostnader som uppstår vid lagring och beordring. 

Den bygger även på att det är en jämn förbrukning och efterfrågan, att hela ordern 

levereras in samtidigt och att det inte finns några kvantitetsrabatter. Slutligen tar den 

inte hänsyn till om det finns några kapacitetsbegränsningar i till exempel transport, 

lagring och produktion. Eftersom den bygger på att det är en jämn förbrukning blir 

halva orderkvantiteten medellagret, Q/2, och syftar därmed på den kvantitet som 

levereras in till lagret. Detta leder till formeln för den årliga lagerföringskostnaden och 

beräknas enligt följande: 
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där r står för lagerräntan 

p står för produktvärdet vid inleverans i lagret, och 

Q står för orderkvantiteten (Olhager, 2000, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 221-

224) 

 

Detta betyder att lagerföringskostnaden stiger när orderkvantiteten ökar, medan 

beordringskostnaden istället sjunker, vilket illustreras i figur 7.1 nedan. 

Beordringskostnaden beräknas med följande formel: 

 

 
 

där K står för ordersärkostnaden 

D står för årlig efterfrågan 

Q står för orderkvantiteten, och 

D/Q står för antal beordringar per år 

 

När dessa två formler läggs ihop får man fram totalkostnaden för lagring och beordring 

enligt följande formel (Olhager, 2000, refererad i Oskarsson et al., 2003, s. 222-223): 

 

 

Figur 7.1 visualisering av Wilsonformeln (fritt från Oskarsson et al, 2003) 

 

7.2.2 Beställningspunktsystem 

Den vanligaste metoden för materialplanering av artiklar med oberoende behov är 

beställningspunktsystem, vilket bygger på att när lagernivån sjunkit till en viss 

lagernivå, det vill säga beställningspunkten, läggs en inköps- eller produktionsorder 

automatiskt. Beställningspunkten (BP) bestäms av storleken av säkerhetslagret och den 

normala förbrukningen under ledtiden. Är förbrukningen normal kommer inleveransen 

av den lagda ordern ske när lagret når det uppsatta säkerhetslagret. (Olhager, 2000, 

s.231-233) 
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Formeln för detta ser ut på följande sätt: 

BP = SL + DLT  

 

där BP står för beställningspunkt 

SL står för säkerhetslager, och  

DLT står för förväntad efterfrågan under ledtiden (Olhager, 2000, s. 231) 

 

Om det under ledtiden istället är en ökad eller minskad förbrukning än normalt kommer 

inleveransen att ske efter eller innan det att nivån för säkerhetslagret är nådd. Är 

förbrukningen högre än orderkvantiteterna kan flera order ligga ute samtidigt och 

följande formel måste beaktas vid uträkning av BP: 

 

BP = SL + DLT - n  Q 

 

där  ska avrundas till närmaste heltal nedåt. (Oskarsson et al., 2003, s. 225) 

 

I ett beställningspunktsystem förväntas det att lagernivåerna kontrolleras kontinuerligt 

för att en order ska initieras när beställningspunkten nås. Ett sätt att uppnå detta är att 

varje lagertransaktion registreras och när beställningspunkten nås eller passeras avger 

systemet en beställningssignal. (Olhager., 2000, s. 231-233) 

 

7.3 Varierande beställningskvantitet med fast beställningsintervall 

Vid användande av denna metod blir det aktuellt att utnyttja något slags 

periodbeställningssystem. Det första beslutet som bör tas är hur ofta som beställningar 

ska läggas, det vill säga vilken beställningsperiodicitet som ska användas för att sedan 

kunna beräkna hur stor beställningskvantiteten skall vara vid varje beställningstillfälle. 

Detta kan företaget göra antingen genom att titta på historiska data och utifrån det 

bestämma beställningskvantiteten för att fylla lagret till en återfyllnadsnivå, eller via 

prognoser försöka se framtida efterfrågan/förbrukning, till exempel genom 

nettobehovsberäkning. Olika metoder som används är till exempel täcktidsplanering och 

beräkning av återfyllnadsnivå. (Olhager, 2000, refererad i Oskarsson et al., 2003, s. 226-

227) 

 

7.3.1 Täcktidsplanering 

Vilken beställningsperiodicitet som ska användas kan ibland vara självklart medan 

andra gånger måste någon slags beräkning göras för att få fram den rätta täcktiden. Med 

täcktid menas den tid som det tillgängliga lagret förväntas räcka. Denna beräkning 

kallas täcktidsplanering eller Time Between Orders (TBO) och innebär att företaget i 

första hand beräknar tiden mellan två order ska läggas. Genom att använda sig av EOQ 

kan först den optimala orderkvantiteten beräknas enligt Wilsonformeln, för att sedan 

kontrollera hur många perioder denna kvantitet räcker till vid normala förhållanden. 

Detta görs genom: 

 

  (Oskarsson et al, 2003, s. 227) 
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Hamnar man mellan två perioder efter beräkningarna så undersöks vilken av dem som 

ger den lägsta totalkostnaden. Precis som när Wilsonformeln används är det 

lagerföringskostnaden och beordringskostnaden som ingår i totalkostnaden. Men de 

korrigeras dock något och får istället följande utseende: 

 

(Oskarsson et al, 2003, s. 227) 

 

där  (Oskarsson et al, 2003, s. 228) 

 
där n i båda formlerna står för antalet beordringar per år. Läggs sedan Q ihop för hela 

årets perioder fås den årliga efterfrågan D, vilket ger oss den förenklade formeln nedan: 

(Oskarsson et al., 2003, s. 227-228): 

 

 (Oskarsson et al, 2003, s. 228) 

 

7.3.2 Återfyllnadsnivå 

Efter att periodiciteten på när order ska läggas är bestämd gäller det att avgöra till vilken 

nivå återfyllning ska ske. Detta kan göras genom att titta på hur stor kvantitet som 

förbrukats under täcktiden för att sedan beställa hem samma mängd, det vill säga: 

 

(Oskarsson et al, 2003, s.229) 

 

I praktiken fungerar denna formel så att en lagernivå bestäms som, när återfyllnad sker, 

alltid ska uppnås. Här kan företaget även välja att istället för att titta på förbrukningen 

under täcktiden läsa av det befintliga lagersaldot och beställa hem den kvantitet som 

behövs för att uppnå återfyllnadsnivån, RL. Denna orderstorlek beräknas som: 

 

(Oskarsson et al, 2003, s. 229) 

 

där  är ett medelvärde av efterfrågan under ledtiden som beräknats under en längre 

tid, exempelvis ett år. 

 

Är efterfrågan jämn fungerar båda formlerna likvärdigt. Men är efterfrågan av en mer 

varierande karaktär är , det vill säga hur stor förbrukningen varit under täcktiden, 

mer följsam. Dock fungerar formeln  lika bra om  uppdateras 

kontinuerligt och det säkerställs att den baseras på den senaste tidens förbrukning. 

(Oskarsson et al., 2003, s. 229) 

 

7.4 Varierande beställningskvantitet med varierande beställningsintervall 

De metoder som kan användas under denna kategori brukar kallas dynamiska metoder, 

eftersom de beräknar hur mycket och när det ska läggas beställningar utifrån förväntad 

förbrukning. Detta gör de i och med att prognoserna uppdateras. Metoderna bygger på 

att lagerhållningskostnaderna är lika stora som ordersärkostnaderna för den optimala 

orderkvantiteten och fungerar absolut bäst när de används vid materialbehovsplanering i 

miljöer där behoven är förhållandevis kända. Om detta uppfylls kan orderkvantiteter 

motsvarande ett fullt antal periods behov uppnås på samma sätt som vid 
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täcktidsplanering. Olika metoder som används för detta är bland annat Silver & Meal 

och Wagner & Within. (Oskarsson et al., 2003, s. 230, Mattsson & Jonsson, 2003, s. 

272) 

 

7.4.1 Silver & Meal 

Den första metoden, Silver & Meal, är en något enklare metod som genom att jämföra 

kostnaden för att beställa för olika långa perioder framåt i tiden hittar den lägsta 

genomsnittliga kostnaden per period. I praktiken går detta till på följande sätt. Till att 

börja med beräknas kostnaden för att beställa hem under en period, , för att sedan 

beräkna kostnaden för två perioder och sedan för tre perioder och fortsätter ända tills att 

periodkostnaden, , ökar. När detta händer avbryts beräkningen och en beställning 

genomförs. När Silver & Meal metoden används antas även att den första periodens 

behov inte behöver lagras, utan att det kommer användas direkt. Dock ger den oftast 

även ett betalningsmönster vars totalkostnad är låg, detta betyder däremot inte att det är 

den mest optimala lösningen. (Olhager, 2000, s. 252-253) 

 

7.4.2 Wagner & Within 

Används istället Wagner & Within-metoden tas hänsyn till samma kostnader som 

återfinns i Silver & Meal-metoden samt att första periodens behov inte behöver lagras. 

Wagner & Within är dock mödosammare att beräkna men är däremot mer optimerande, 

det vill säga att den ger en lägre totalkostnad. Detta eftersom den tar hänsyn till 

totalkostnaden i alla perioder. (Olhager, 2000, s. 249-252) 

 

7.5 Jämförelse mellan de olika metoderna 

Att peka ut en specifik modell som är bäst för alla situationer är i princip omöjligt. Dock 

kan man se att de dynamiska modellerna, Silver & Meal samt Wagner & Within, är mer 

följsamma vid varierande efterfrågan. Dessa metoder kräver däremot att mer arbete 

läggs ner kontinuerligt för att förväntad förbrukning inom respektive period hela tiden 

måste uppdateras. Medan om beställningskvantiteten eller beställningsintervallet låses 

så blir modellen som används mycket lättare att hantera, eftersom att de beslut som 

måste tas gällande beställningarna blir lättare. Nackdelen blir dock att om verkligheten 

inte överensstämmer med prognosen, vilket oftast är en regel snarare än ett undantag, 

kommer de kostnader som uppstår att vara mindre optimerade. Därför bör alltid en 

bedömning göras för varje enskild situation. Som regel kan sägas att desto svårare 

efterfrågan är att förutse och ju mer pengar som är involverade, desto viktigare är det att 

man är beredd att lägga ner mer tid på att ta fram en noggrannare och mer komplicerad 

metod. Medan om andelen pengar som är involverade är mindre, kommer med största 

sannolikhet inte kostnadssänkningen som uppnås genom användandet av de mer 

avancerade lagerstyrningsmetoder löna sig med tanke på den arbetskraft som måste 

läggas ned. (Olhager, 2000, refererad i Oskarsson et al., 2003, s. 234) 
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8 Leveransservice 
Nedan kommer de delar som innefattar leveransservice att benämnas. Vikten av 

elementen varierar utifrån vilken bransch företaget befinner sig i där det kan skilja sig 

mycket utifrån företagets värderingar. (Oskarsson et al., 2003, s. 39) 

 

8.1 Leveransserviceelement 

Ledtid (leveranstid) är den faktiska tid det tar från att en orderläggning görs till 

tidpunkten för varans levereras. Att erhålla beställda artiklar snabbt är av speciellt stor 

betydelse för de företag som saknar reservdelar och produktionen står stilla. (Oskarsson 

et al., 2003, s. 40) 

 

Leveranspålitlighet är ett element som har fått allt högre betydelse då trenden för 

företag är att minimera kapitalbindning genom mindre lager. Vikten har därför ökat på 

att leveranserna ska komma dit den efterfrågas inom utsatt tid. Det kan även vändas på 

argumentet i och med trenden med minskade lager finns det heller inte alltid plats för 

tidiga leveranser i hyllutrymmen hos företag och skapar därför platsbrist hos dem. 

(Oskarsson et al., 2003, s. 40) 

 

Leveranssäkerhet är det mått som definierar att rätt artiklar levereras i rätt mängd med 

en fullgod kvalitet. Detta ses som ett självklart ting och är därför av stor vikt att inte ha 

brister och oordning när order hanteras då detta kan få en negativ påverkan på 

leveranssäkerheten. (Oskarsson et al., 2003, s. 40) 

 

Information är och har alltid varit en viktig del för både företag och konsumenter. Men 

med en allt större utveckling inom informationsteknik blir informationsflödet allt mer 

effektivt och parterna kan då dela med sig av viktig information, till exempel vilken 

leveransservice företagen erbjuder samt lagersaldon och uppdatering av ordern under 

transport. (Oskarsson et al., 2003, s. 41) 

 

Kundanpassning är en viktig faktor som ger bra kundrelationer. Det kan exempelvis 

vara att vissa kunder efterfrågar ett leveranssätt som inte hör till standard men är 

företaget tillräckligt flexibel och löser detta ökar kundnöjdheten. (Oskarsson et al., 

2003, s. 41) 

 

Lagertillgänglighet är antalet order företaget via beställning från kund kan skicka iväg. 

Eftersom det är beroende på lagerföringen är detta element inte möjligt för företag som 

tillverkar mot kundorder eftersom artikeln/produkten inte blivit tillverkade och således 

inte kan ligga i lager. Lagertillgänglighet brukar också benämnas som servicenivå och 

desto högre servicenivå företag strävar efter desto större lager krävs. Därför är en 

avvägning för hur hög servicenivå ett företag strävar efter då det är mer kostsamt att 

erbjuda en högre servicenivå, eftersom det kräver större lagervolymer. (Oskarsson et al., 

2003, s. 41) 

 

De ovan nämnda leveransserviceelementen mäter olika delar av flödet och beroende på 

vilken bransch som företaget befinner sig i är vissa mer viktiga än andra. Det är dock 

viktigt att företag förmedlar vilken servicenivå de erbjuder till konsumenterna innan en 

process inleds. Detta för att kunden inte ska måla upp för stora förväntningar på hur 

leveransservicen kommer att skötas och bli missnöjda vilket kan resultera i sämre 

kundrelationer. Därför är det viktigt för företag att i denna process försöka erbjuda 
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bättre service än andra för att knyta en närmare relation och större kundnöjdhet. 

(Oskarsson et al., 2003, s. 41-42) 

 

8.2 Metoder för upprättande av servicenivå 

På grund av att ledtiden och efterfrågan inte alltid är indifferent är säkerhetslager en bra 

metod för att gardera sig mot osäkerheten och fortfarande bibehålla en god servicenivå. 

För att uppskatta säkerhetslagrets storlek är det viktigt att företaget har kunskap om hur 

efterfrågan och ledtid varierar. Det är även viktigt för företaget att i förväg ha med i sin 

planering hur stor servicenivå de vill erbjuda för att hitta en medelväg mellan hög 

leveransservice samtidigt som kostnaderna hålls nere. Det finns flera olika exempel på 

tillvägagångssätt för att säkerhetsställa lagernivåer men denna text kommer att beröra 

dimensionering av säkerhetslager utifrån önskad servicenivå där man utgår från två 

olika definitioner av service som Oskarsson et al. (2003) nämner: 

 

SERV1, vilket ger oss sannolikheten att det inte uppstår brist under en lagercykel. 

 

SERV2, vilket baseras på tillgängligheten i lagret (varje lagrad artikel för sig) och mäts 

utifrån den andel order som kan levereras direkt från lagret. (Olhager, 2000, s. 227) 

 

Båda metoderna är uppbyggda att gardera företaget mot slumpmässiga variationer i 

efterfrågan och ledtid med hjälp av säkerhetslager. Den lättberäkneligare av de båda 

metoderna är SERV1 som även är den mest vanliga i sammanhanget. SERV2 är svårare 

att beräkna och används därav inte lika frekvent. Den ger däremot ett mer precist 

dimensionerat säkerhetslager med avseende att lagertillgängligheten ses som ett relevant 

servicemått att styra mot. (Olhager, 2000, s. 227) SERV1 och SERV2 kommer nedan 

att beskrivas mer ingående. 

 

8.3 SERV1 

SERV1 beräkning utgår utifrån sannolikheten att inte brist uppstår från att en leverans 

har anlänt till nästa leverans anländer, det vill säga en lagercykel. Metoden tar då i 

beräkning de avvikelser som uppstår under tiden från beställning till leverans, ledtiden, 

och den är syftet är att gardera sig emot. Storleken på efterfrågan DLT kan variera dels 

på grund hur lång ledtiden är men också på grund av att ledtiden kan vara osäker. Skulle 

det inte finnas någon osäkerhet alls skulle detta illustreras som DLT = D * LT. Men för 

att skydda sig gentemot större efterfrågan är vad som beräknats under ledtiden används 

ett säkerhetslager. Därav dimensioneras säkerhetslagret enligt (Edlund, 1999, refererad i 

Oskarsson et al, 2003, s. 237-238): 

 

( Edlund, 1999, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 238) 

 

där k står för den säkerhetsfaktor som bestäms av vilken servicenivå som eftersträvas 

(bilaga 1), och  

 står för den standardavvikelse som efterfrågan har under ledtiden, vilket är ett 

statistiskt mått som baseras på avvikelsen från den förväntade efterfrågan samt ledtiden 

ser ut. (Edlund, 1999, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 238) 
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8.3.1 Osäkerhet i efterfrågan 

För att tydligare skapa förståelse för denna metod framförs nu ett exempel. Ett företag 

som har en kontinuerlig kontroll över sitt lager och använder sig av ett 

beställningspunktsystem, som nämndes i kapitel fyra, så att lagret fylls på när alla 

produkter är förbrukade. Om den verkliga efterfrågan nu överstiger den förväntade 

efterfrågan uppstår ett riskincitament och desto längre ledtid företaget har desto mer 

kritiskt kan utfallet bli. Om ledtiden skulle vara tämligen säker, exempelvis att företaget 

har sina leverantörer i anslutning till sig behöver företaget bara ha efterfrågans 

standardavvikelse i beaktning detta kan beräknas som (Edlund, 1999, refererad i 

Oskarsson et al, 2003, s. 238-239): 

 

 (Edlund, 1999, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 239) 

 

där  är efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet (den enhet som ledtiden anges i, 

exempelvis veckor eller dagar) 

LT står för den förväntade ledtiden 

 

Säkerhetslagret skulle dimensioneras enligt följande: 

 

 (Edlund, 1999, refererad i Oskarsson et al, 2003, s.239) 

 

8.3.2 Osäkerhet i ledtiden 

Är det variation i ledtiden och den blir längre än förväntat men efterfrågeprognosen 

stämmer överens med verkligheten kommer vi ändå få brister. Efterfrågans 

standardavvikelse under ledtiden beror på variationen av ledtiden, vilket ger oss 

(Edlund, 1999, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 239): 

 

( Edlund, 1999, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 239) 

 

där är ledtidens standardavvikelse visat i den tidsenhet som ledtiden anges i 

D är den förväntade efterfrågan i tidsenhet. (Edlund, 1999, refererad i Oskarsson et al, 

2003, s. 239) 

 

Om osäkerheten enbart ligger i ledtiden dimensioneras säkerhetslagret följande: 

 

( Edlund, 1999, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 239) 

 

8.3.3 Samtidig osäkerhet i efterfrågan och ledtid 

Oftast råder det en ovisshet i både efterfrågan och ledtid men sannolikheten att båda 

faktorerna är osäkra samtidigt tenderar att vara tämligen liten. Därav behöver företaget 

inte heller gardera sig till fullo mot båda osäkerheterna och summan av de båda enskilda 

säkerhetslagren som tidigare benämns är då mindre. Med antagande att efterfrågan och 

ledtid är helt oberoende av varandra beräknas standardavvikelsen som (Edlund, 1999, 

refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 239): 

 

( 

Edlund, 1999, refererad i Oskarson et al, 2003, s. 240) 
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När efterfrågan och ledtidens osäkerhet samräknas dimensioneras säkerhetslagret enligt 

följande: 

 

( Edlund, 1999, refererad i Oskarsson et al, 2003, 

s.240) 

 

8.4 SERV2 

Är ett mått på andel order som kan levereras direkt från lagret och baseras på dess 

tillgänglighet i lagret. Eftersom det alltid finns risker när ett lager håller på att ta slut 

och ju färre orderkvantiteter företaget har desto mer frekvent uppstår denna 

risksituation. Givet en viss servicenivå ger detta den förväntade bristen enligt (Edlund, 

1999, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 240-241): 

 

 (Edlund, 1999, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 241) 

 

där f(k) är en servicefunktion där varje givet värde på f(k) motsvaras av ett visst värde på 

säkerhetsfaktorn, (bilaga 2) 

Q är orderkvantiteten, och 

 är standardavvikelsen som beräknas på samma sätt som SERV1. (Oskarsson et al, 

2003, s. 241) 

      

Säkerhetslagret räknas sedan fram som vid SERV1 dimensioneringen, vilket illustreras 

nedan: (Edlund, 1999, refererad i Oskarsson et al, 2003, s. 241) 

 

 (Edlund, 1999, refererad i Oskarsson et al, 

2003, s. 241) 

 

Oskarsson et al. (2003) menar att arbetsgången för att beräkna säkerhetslagret enligt 

SERV2 görs i fyra steg: 

 

1. Determinera den önskade lagertillgängligheten i %, det vill säga nivån på 

SERV2 

2. Sätt då in lagertillgängligheten som decimaltal i f(k)-formeln och beräkna f(k) 

3. Kolla sedan i tabellen i bilaga 2 det värde som k motsvarar av det uträknade 

f(k)-värdet 

4. Sätt slutligen in k i säkerhetslagerformeln för att beräkna det nödvändiga 

säkerhetslagret 

 

8.5 Jämförelse mellan SERV1 och SERV2 

Enligt Oskarsson et al. (2003) är det besvärligt att generalisera olika utfall men en 

tendens kan ändå ses att SERV1 genererar ett större säkerhetslager än SERV2. Lägger 

företag ett allt för stort fokus på just lagertillgängligheten som servicemått med SERV1 

finns det en stor risk att de överdimensionerar sitt säkerhetslager. Finns kapaciteten att 

beräkna utifrån SERV2 som är mer avancerat kan det löna sig då företaget inte binder 

upp ett lika stort kapital i form av säkerhetslager. (Edlund, 1999, refererad i Oskarsson 

et al, 2003, s. 243) 
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I de formler som ovan illustrerats har antagningar gjorts för att beräkningarna ska 

kunnats förenklas. Därför kan de värden som kommer ut inte ses som en hundra 

procentig korrekt analys utan mer som indikationer huruvida storleken på 

säkerhetslagret ska byggas. Eventuellt måste även andra parametrar som kan vara mer 

betydande för utfallet tas med i beräkningen, vilket har filtrerats bort på grund av 

problematiken med dess komplexitet. Därför är det viktigt att kontinuerligt följa upp 

servicenivån för att kunna korrigera säkerhetslagret och göra förändringar till lämplig 

nivå. Det är även viktigt att använda sig utav så pass mycket data rörande ledtid och 

efterfrågan så standardavvikelserna blir så precisa som möjligt. (Edlund, 1999, refererad 

i Oskarsson et al, 2003, s. 243-244).  
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Del III – Lösningsförslag och slutsatser 
I denna avslutande del redovisas resultaten som tagits fram med hjälp av insamlad data 

som sedan analyserats utifrån de teorier som presenterats i del II. Avslutningsvis 

presenteras det uppnådda resultatet, analysen och slutsatserna, lösningsförslagen samt 

rekommendationer som författarna vill framföra till GE Healthcare. 

9 Resultat 
Under detta kapitel kommer den data som används under uppsatsens gång att 

redovisas. Under de faktorer som används i algoritmen redovisas det ”poängsystem” 

som artiklarnas egenskap har i besittning. Dessa egenskaper är avgörande för vilken 

riskklassificering artiklarna kommer att grupperas inom. Avslutningsvis kommer den 

matris som ligger till grund för säkerhetslagerstrategierna redovisas (matrisens 

innehåll är dock reviderad på grund av sekretess). 

 

9.1 Riskklassificering 

Riskklassificeringen började med att författarna manuellt analyserade de kritiska 

faktorer som kan innebära potentiella risker rörande att få hem de artiklar som ska 

finnas i GE Healthcares lager innan de når förädlingskedjan i rätt tid och till fullgod 

kvalitet. Dessa artiklar kan vara allt mellan skruvar och emballage som har ett 

förhållandevis lågt monetärt värde eller till exempel lasrar vars monetära värde är 

avsevärt högre. Sedermera delades artiklarna in manuellt så att de som ansågs vara 

minst kritiska klassades under grupp 1 och de med en mellanrisk under grupp 2 samt de 

som var mest riskbenägna under grupp 3 utifrån valda faktorer. Som tidigare nämnts 

under uppsatsens gång är de vi valt att analysera ledtid, EDI, plockfrekvens på lager, 

volymvärde samt leverantörsklassificering. Hur dessa har blivit klassificerade kommer 

att förklaras närmare separat. Det bör dock poängteras att riskklassificeringen utgörs 

utav en kombination av dessa faktorer. 

 

9.1.1 Volymvärde 

Volymvärde togs med som faktor då författarna med konsultation med handledare från 

GE Healthcare ej ville binda artiklar med högt volymvärde i lager då det är främst i 

denna kategori kapitalbindning utgörs. Författarna höll kvar den befintliga 

klassificeringen som utförts på företaget rörande volymvärde. Där hade en klassificering 

från A- till G utformats, där A innefattar de artiklar som har högst volymvärde under ett 

år och G de artiklar som innefattar det lägsta volymvärdet. Enligt logistikens alla termer 

rörande kapitalbindning, vilket är att inte binda upp allt för stort kapital i form av lager, 

gjordes skillnad på de klasser som hamnade inom den lägre volymvärdesgruppen där 

lager inte är lika krävande ur ekonomisk synpunkt, motsvarande den högre där det får 

ett betydligt högre utslag på GE Healthcares kapital. 

 

9.1.2 Viktning av faktorer 

Utifrån den manuella riskklassificering som författarna utfört från början ansåg de ha 

klart för sig vilka faktorer som hade den största påverkansgraden på algoritmens 

utformande. Eftersom riskklassificeringen skulle utföras med en uppdelning med en 

riskgrupp från 1-3 valdes de olika värden faktorerna besatt att tilldelas en poäng mellan 
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0-3, där 0 räknas som säkert och 3 som mest osäkert. Svårigheten låg dock i att vikta 

dessa faktorer för att kunna återspegla verkligheten samt göra algoritmen tillräckligt 

känslig för att klassa om artiklarna vid eventuella förändringar i medtagna faktorer. Med 

utgångspunkt från den manuella riskklassificeringens resultat och via samtal med våra 

handledare och deras erfarenhet samt expertis, började en viktning av faktorerna tas 

fram. Detta gjordes genom pilotstudier där olika viktningar av faktorerna utformades 

för att finna den mest sanningsenliga algoritmen för att återspegla den manuella 

klassningen samt att riskklassningen av artiklarna skulle förändras om faktorernas 

beskaffenhet ändrades. Poängteras bör att dessa viktningar är uppskattade av författarna 

för att överensstämma så pass bra som möjligt med den manuella viktningen. Detta 

ansågs som det mest realistiska förfarandet då dessa siffror inte går att säga på förhand 

hur pass stora de är. Sedan presenteras faktorerna i sjunkande grad från den med mest 

påverkan till den med minst påverkan på algoritmens utfall samt hur denna viktning gått 

tillväga. 

 

9.1.3 EDI 

EDI är det informationssystem som används mellan leverantörer och företaget för att 

dessa ska få en mer ingående information rörande beställningar och orderstatus. 

Eftersom detta är relativt kostsamt har inte alla leverantörer som GE Healthcare 

beställer ifrån detta. Författarna har med handledare från GE Healthcare haft en 

konsultation att de leverantörer som besitter EDI har en mindre riskbenägenhet vilket 

har resulterat att dessa artiklar per automatik hamnat under riskgrupp 1. Detta för att 

informationsflödet fungerar på ett mer effektivt sätt och att kontinuerlig uppdatering 

gällande till exempel lagersaldon, orderstatus och annan användbar information 

visualiseras i realtid för den andra parten. Denna faktor ansåg författarna vara av störst 

vikt i algoritmen och fick därmed påverkansgraden 1 av 1, som illustreras i figur 9.1 

nedan: 

 

 
Figur 9.1 tilldelat värde för EDI samt viktat värde 

 

9.1.4 Leverantörsklassificering 

En klassificering utifrån GE Healthcares leverantörer ansågs utgöra en stomme under 

riskklassificeringen då det påvisar huruvida en enskild leverantör anpassar sig till de 

krav som de har satt upp. Eftersom GE Healthcare redan har klassificerat sina 

leverantörer baserat på dess leveransprecision och kvalitet vid inleverans använde sig 

författarna av dessa värden där de företag som är klassade som A både har hög precision 

och kvalitet på sina levererade artiklar. Därefter klassificerades leverantörerna inom 

graderna B, BX och C där C är den klassen som de lägst rankade leverantörerna 

befinner sig inom. På grund av ovan nämnda faktorer ansåg författarna leverantörsklass 

ha störst påverkan efter EDI och erhöll en uppskattad påverkansgrad på 0,9 av 1, som 

kan utläsas i figur 9.2 nedan: 
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Figur 9.2 tilldelat värde för leverantörsklass samt viktat värde 

 

9.1.5 Ledtid 

Då GE Healthcare har en mängd leverantörer utspridda över hela världen och att flera 

olika transportsätt används, såsom tåg, flyg, båt och lastbil, samt att artiklarna är av 

olika avancerad grad ter det sig naturligt att vissa tar längre tid än andra. Det utgör en 

osäkerhet ju längre den tiden är på grund av de potentiella risker som kan uppstå. De 

artiklar som analyserats har en ledtid från 1 dag till 120 dagar. I beaktning bör även tas 

att den fulla ledtiden har analyserats och då ingår även att leverantören i vissa fall i sin 

tur förädlar artikeln vilket dessutom är inräknat i ledtiden. Denna faktor fick en 

uppskattad påverkansgrad på 0,7 av 1, vilket illustreras i figur 9.3 nedan: 

 

 
Figur 9.3 tilldelat värde för ledtid samt viktat värde 

 

9.1.6 Plockfrekvens på lager 

Författarna har analyserat den utgående plockfrekvens från lagret för att verifiera hur 

pass kritiskt det är att ha en artikel hemma i lager. Plockfrekvensen kan då ge ett 

tydligare mönster för hur artikeln förbrukas och är plockfrekvensen relativt hög, fler än 

50 plock per år, ger det en indikation på att förbrukningen överlag är konstant. Detta gör 

att förbrukningen är lättare att förutse än om artikeln endast plockas några enstaka 

gånger per år. Detta kan bidra till att tydliggöra artiklarnas riskbenägenhet. Slutligen 

ansågs plockfrekvens som den minst påverkande faktorn och erhöll därefter en 

uppskattad påverkansgrad på 0,4 av 1, vilket illustreras i figur 9.4 nedan: 

  

 
Figur 9.4 tilldelat värde för plockfrekvens samt viktat värde 

 

9.2 Riskklassalgoritm 

När faktorerna som bestämmer vilken riskklass en artikel placeras inom var 

kategoriserade utformades en algoritm för att via Excel kunna göra beräkningar för 

detta. Utformningen av algoritmen är i grunden baserad av enkel karaktär där 

leverantörsklassificeringen multipliceras ihop med EDI. Nästa steg är att addera den 
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summan med ledtid som multipliceras med plockfrekvens samt återigen med EDI-

värdet för att erhålla en totalsumma. Algoritmen får utifrån detta följande utseende: 

 

 
 

Slutsumman determinerar inom vilken riskgrupp artikeln hamnar i, där författarna har 

valt att segmentera dessa utefter figur 9.5 nedan: 

 

    
Figur 9.5 poängintervall för riskklassificering 

 

Bedömningen utav viktningen baserades på att författarna först hade manuellt 

riskklassificerat artiklarna för att skåda huruvida den teoretiska beräkningen stod sig 

mot den verkliga. För att tydliggöra detta kommer nedan ett exempel på hur vissa 

artiklar skulle kategoriseras med hjälp av algoritmen.   

 

 
Ovan exemplifieras fyra stycken artiklar som har olika egenskaper och ska behandlas 

därefter.  

 

 
Dessa artiklar klassificeras efter de faktorer som algoritmen beaktar och får dessa 

värden som illustreras i bilden 

 

 
 

Uträkningen sker som tidigare förklarats och baserat på dess egenskaper får de en 

totalsumma som indikerar vilken riskbenägenhet de har. Därefter segmenteras de in i 

passande riskklassificering. I detta exempel ser vi att de två övre artiklarna hamnar 

under riskgrupp 1. Den tredje artikeln hamnar under riskgrupp 2 vilket indikerar att 

dessa kräver en större säkerhet medan den fjärde artikeln hamnar under den mest 

kritiska kategorin och bör således behandlas med någon form av säkerhetslager. 

 

9.3 Uppdelning av riskklasser 

Efter att ovan nämnda data matats in för alla artiklar i Excel och algoritmen utformats 

blev utfallet att 3 648 artiklar klassades som riskklass 1, 2 884 artiklar som riskklass 2 
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och 2 163 artiklar som riskklass 3. Efter detta gjordes en pivottabell (bilaga 3) för att 

tydliggöra vilken riskgrupp artiklarna tillhörde samt vilken materialstyrnings- och om 

nödvändigt vilken säkerhetslagerstrategi som skulle användas.  

 

9.4 Tolkning av matrisen 

Matrisen som illustreras i bild nedan är reviderad på grund av känsligt material, dock 

kommer i detta avsnitt ett kort förtydligande rörande dess uppbyggnad. Volymvärdet 

har författarna valt att definera som högt för klasserna A, B och C Mellanhögt 

innefattar D och E och som lågt volymvärde F och G. 

 

Nuvarande lagervärde i % av totalt lagervärde är det lagervärde som GE Healthcare i 

dagsläget besitter i förhållande till den totala lagervolymen. 

 

Teoretiskt lagervärde i % av totalt lagervärde är det teoretiska lagervärde författarna 

tagit fram med hjälp av algoritmens determinering av riskklassificering.  

 

Materialstyrningsstrategi är den strategi materialet ska styras på. Dessa är baserade på 

volymvärdesklassificeringen där klasserna A och B har 5 dagars FDS, C och D har 10 

dagars FDS, E har 20 dagars FDS medan F och G har 80 dagars FDS. Antalet FDS en 

grupp har är den behovsplaneringen företaget försöker täcka med sitt inköp av artiklar. 

Grupperingarna med lägre volymvärde köps in med en större kvantitet än de med ett 

högre volymvärde. 

 

Teoretiskt säkerhetslagervärde i % av totalt lagervärde är den summa i procent det 

skulle kosta GE Healthcare att etablera det säkerhetslager som rekommenderas. 

 

Säkerhetslagerstrategi är den strategi författarna har valt att styra efter. Det har delats 

upp i fem olika säkerhetslagerstrategier och är styrda olika beroende på vilken 

färgindelning dessa har. De grönmarkerade styrs utan säkerhetslager. De ljusgula styrs 

med ett 10- respektive 20 dagars dynamiskt säkerhetslager. De gula styrs med 10- 

respektive 20-dagars säkerhetstid. De orangefärgade styrs med 10- respektive 20-dagars 

styckkvantitet. Slutligen styrs de röda med 20- respektive 40-dagars styckkvantitet eller 

kanban.  

 

Antal artiklar är det totala antal artiklar som finns i en kategori.  Exempelvis finns det 

29 stycken inom kategorin A1 och i G1 finns det i dagsläget 1692 stycken artiklar. 
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Figur 9.6 illustration av riskklassmatris 
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10 Analys 
Under detta kapitel kommer de data som presenterats under resultatkapitlet att 

kombineras med den teoretiska referensramen och analysera huruvida GE Healthcare 

kan riskklassificera sina artiklar för att tydliggöra vilken materialstyrnings- samt om 

nödvändigt vilken säkerhetslagerstrategi som bör användas. 

 

10.1 Riskklassificeringen 

Eftersom uppsatsens syfte berör en riskklassificering utav GE Healthcares artiklar i 

lager innan de når förädlingskedjan blev det huvudsakliga verktyget för författarna att 

använda sig av en ABC-klassificering för att uppnå detta. Då GE Healthcare sedan 

tidigare hade klassificerat in artiklar baserat på dess volymvärde valde författarna att 

bredda synen och tillsätta flera faktorer. Detta gjordes genom att använda sig av en 

differentierad styrning utifrån flera kriterier (Oskarsson et al., 2003, s. 259-260) och 

framförallt teorin ABC-FC (Chu et al., 2008). Författarnas val att utforma matrisens 

uppbyggnad efter ABC-FC gjordes för att få en så sanningsenlig klassifikation som 

möjligt, vilket en vanlig ABC-klassificering inte alltid klarar av att ge, då den oftast 

bara tar hänsyn till ett kriterium. De faktorer som valdes till att ingå i ABC-FC är EDI, 

leverantörsklassificering, ledtid och plockfrekvens. Med de faktorer vi valt ska ingå i 

algoritmen hävdar vi att det ger en högre tillförlitlighet då den tar hänsyn till fler 

aspekter rörande artikelns beskaffenhet. 

 

10.2 Tolka matrisen 

Matrisen är uppbyggd så att den lodrätt består av tre risklasser, där riskklass 1 är minst 

riskbenägen och riskklass 3 är mest riskbenägen och vågrätt består den av sex 

volymvärdesklasser, A-G, där de artiklar med högst volymvärde, A, är placerade längst 

till vänster och de med lägst volymvärde, G, är placerade längst till höger. Att en 

uppdelning utifrån volymvärde är gjord beror på att författarna vill möjliggöra att styra 

artiklarna olika på grund av deras volymvärde för att kunna minska kapitalet som binds 

vid uppbyggnad av av lager, vilket skett i enlighet med Olhagers (2000) teori. Därför 

har författarna valt att generellt försöka bygga mindre lager och säkerhetslager. Detta 

gäller framförallt inom grupperna med högre volymvärde medan de artiklar med ett 

lägre volymvärde, där uppbyggnad av lager snarare hjälper än stjälper i jämförelse fått 

en högre lagernivå samt säkerhetslager vid behov. Det vill säga att istället för att täcka 

möjliga problemen som kan uppstå med lager har författarna försökt att minimera dem, 

vilket vi tidigare nämnt i vår teoridel betäcknat som den Japanska sjön (Christopher, 

1998, s. 185-187). Detta är dessutom varför just en kartläggning av de artiklar som har 

större risk ska få de lager som är nödvändiga för att gardera sig mot tänkbara risker 

medan de artiklar med en lägre riskklass ska försöka att klara sig på inget eller väldigt 

litet säkerhetslager. Författarnas filosofi har dock varit att minimera inköparnas 

arbetsbörda på dessa artiklar med ett mindre volymvärde för att fokus istället ska kunna 

läggas på de artiklar med ett större volymvärde som kan generera större användning av 

kapital då lager tas bort eller minimeras från dessa. 

 

10.2.1 Materialstyrnings- och säkerhetslagerstrategier 

Beroende på volymvärde och riskklass har sedan artiklarna delats upp i fem olika 

grupper med hjälp av olika färgsättningar i matrisen. Tanken med detta är att tydliggöra 

de materialstyrnings- och säkerhetslagerstrategier som författarna rekommenderar för 

respektive grupp. 
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Figur 10.1 illustration av riskklassmatris 

 

10.2.2 Grön grupp (låg risk, högt volymvärde) 

Det grönmarkerade segmentet (A1, A2, B1, B2 och C1) är artiklar med låg risk, högt 

volymvärde samt hög lageromsättningshastighet , vilket Olhager (2000) samt Oskarsson 

et al. (2003) nämner som vanligt förekommande nyckeltal. Artiklarna inom detta 

segment har författarna valt att inte styra med någon säkerhetslagerstrategi utan istället 

använda sig av den idag redan etablerade materialstyrningsstrategin, FDS. Dessa 

kommer därför att styras och köpas in med 5- respektive 10-dagars behov. Det är därför 

viktigt att GE Healthcare har kontinuerlig uppföljning för denna grupp då det inte finns 

något säkerhetslager att säkra eventuella briststopp med. Motiveringen till varför vi valt 

att styra dessa artiklar utifrån denna strategi är att volymvärdet är högt och 

kapitalbindningen skulle följaktligen bli väldigt hög då de står för cirka 50 % av det 

totala volymvärdet och endast 4,6 % av totala antalet artiklar. Att de dessutom har en 

hög efterfrågan och överlag är leverantörer med hög leveransprecision och kvalitet samt 

kort ledtid gör att de ses som relativt säkra. 

 

10.2.3 Ljusgul grupp (låg risk, mellanhögt volymvärde) 

Inom den ljusgula gruppen (D1, E1) återfinns artiklar med låg risk, ett mellanhögt 

volymvärde samt som innehar en relativt hög plockfrekvens. Detta segment styrs i 

grunden med FDS på 10-respektive 20-dagars behov. Författarna har i detta fal valt att 

tillämpa ett dynamiskt säkerhetslager för dessa artiklar, vilket liknar Mattssons & 

Jonssons (2003) beskrivning av säkerhetslager som procent av ledtidsförbrukning. Då 

de betonar att ett säkerhetslager är att föredra i de fall efterfrågan är relativt jämn. Antal 

säkerhetsdagar i D1 är 10-dagar medans E1 tilldelats 2- dagars säkerhetslager. Att antal 

säkerhetsdagar särskiljts mellan D1 och E1 beror på att artiklarna inom E1 har ett lägre 

volymvärde samt som nämnts ovan att de köps in och styrs på ett längre 

dagsbehovsintervall. Att dynamiskt säkerhetslager är att föredra i detta segment 

motiveras med att som ovan nämnts är plockfrekvensen relativt hög och att på grund av 

detta antas efterfrågan vara jämnare än med en låg plockfrekvens. Detta är till fördel ur 

dels kapitalbindnings- och omsättningshastighetssynpunkt, vilket Olhager (2000) 

påvisar då dessa artiklar inte lagerhålls under en längre tid. 
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10.2.4 Gul grupp (mellan risk, högt – mellanhögt volymvärde) 

Det gula segmentet (C2, D2, E2) är artiklar med riskklass 2 och har ett mellanhögt 

volymvärde. C2 och D2 kommer att styras med FDS på 10-dagars behov medan E2 

styrs på 20-dagars behov. Eftersom denna grupp befinner sig inom riskklass 2 kommer 

även en säkerhetslagerstrategi användas i form av säkerhetstid, detta är i enlighet med 

Mattsson och Jonssons (2003) benämning tidsgardering.. Där C2 tilldelas en 

säkerhetstid på 10-dagar och D2 samt E2 får en säkerhetstid på 20-dagar.  

 

10.2.5 Orange grupp (hög risk, högt - mellanhögt volymvärde) 

De orangefärgade segmentet (A3, B3, C3, D3) är artiklar med hög risk och högt – 

mellanhögt volymvärde. Detta segment står för cirka 28 % av GE Healthcares totala 

volymvärde och endast 5,5 % av det totala antalet artiklar. De kommer att styras med 

FDS på 5 och 10-dagars behov samt med en säkerhetsstrategi med kvantitet som faktor, 

vilket kan liknas med Mattsson och Jonssons (2003) begrepp kvantitetsgardering. 

Författarna har valt att lägga 10-dagar stycklager på kolumnerna A3 och B3 samt 20-

dagar stycklager på C3 och D3. Detta motiveras med att inom det organgefärgade 

segmentet finns långa ledtider och leverantörer som inte uppfyller de krav rörande 

leveransprecision och kvalitet som GE Healthcare har satt upp. Varför det är mindre 

antal dagar i A3 och B3 är för att dessa tillhör de mer volymtunga grupperna och vill 

därmed inte binda upp ett allt för stort kapital i form av lager, som även Olhager (2000) 

påvisar som viktig aspekt att beakta.   

 

10.2.6 Röd grupp (lågt volymvärde) 

Slutligen tillhör E3, F1, F2, F3, G1, G2 och G3 det röda segmentet vars karaktärsdrag är 

att de har ett lågt volymvärde. Även här kommer FDS användas som styrningsstrategi 

där E3 kommer styras på 20-dagars behov medan de artiklar som återfinns inom 

volymvärdesklass F och G styrs på 80-dagar. Då detta segment står för 64 % av det 

totala antalet artiklar men bara drygt 4 % av det totala volymvärdet valde författarna att 

även under detta segment använda sig av ett säkerhetslager med kvantitet som faktor, i 

enlighet med Mattssson och Jonssons (2003) begrepp kvantitetsgardering  eller det 

Christopher (1998) benämner som kanban. F1 samt G1 som befinner sig under riskklass 

1 erhöll 20-dagar säkerhetslager medan de övriga i segmentet har 40-dagar 

säkerhetslager. Dessa artiklar kommer även att köpas in under en längre 

behovsplanering vilket kommer resultera i att omsättningshastigheten för artiklar inom 

detta segment kommer vara omkring två gånger per år. I och med att större lager finns 

inom dessa artiklar kan större prioriteringar och mer tid rörande inköp läggas på de 

artikelsegmenten med ett större volymvärde. 

 

10.3 Sammanfattande analys  

Att alltid arbeta för att förbättra processer och rutiner oavsett om de anses fungera eller 

inte är något som är av högsta prioritet på GE Healthcare. För att detta ska vara möjligt 

är dock det mest centrala att data finns tillgänglig och att den sedan används på rätt sätt. 

Under uppsatsens gång har detta blivit tydligt för att författarna kunnat genomföra en 

korrekt riskklassning, en fungerande algoritm samt sedan kunnat använda sig av rätt 

materialstyrnings- och säkerhetslagerstrategier för rätt artikelsegment i enhetlighet att 

besvara författarnas syfte. När matrisen fullbordades visade det på möjligheter att sänka 

lagret inom alla segment. Det är dock viktigt för GE Healthcare att se till totalkostnaden 

och inte se till enskilda segment. Samt att vissa artiklar, trots en låg riskklass, är så 
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kritiska att om brister uppstår väger kostnaden för detta över i jämförelse med vad det 

kostar att lagerföra artiklarna. På grund av detta är det av högsta vikt att matrisen och de 

faktorer som är inräknade ses över och revideras kontinuerligt för att kunna ge en rättvis 

bild av verkligheten samt en korrekt indikation på de materialstyrnings- och 

säkerhetslagerstrategier som bör användas. 
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11 Slutsatser 
Under detta kapitel tas de slutsatser som gjorts under studien samt de 

rekommendationer vi framför till GE Healthcare upp. 

 

Syftet med författarnas uppsats var att sänka GE Healthcares lagernivå med ännu icke 

förädlade artiklar samt, om det behövs, upprätta ett optimerat säkerhetslager baserat på 

artiklarnas riskbenägenhet. Efter att ha utformat en dynamisk algoritm som ska styra 

artiklar efter dess riskbenägenhet och dela in dem i dess rätta element har en mer 

effektiv och kontrollerad klassificering av artiklar upprättats. Detta besvarar den 

uppsatta problemformuleringen ”hur en riskklassificering av artiklar kan bidra till att 

optimera lager?”  

 

De gruppindelningar som uppstod i matrisen är illustrerat som olika färger. Det är för att 

förtydliga de olika säkerhetslagerstrategierna styrningssätt. Det grönmarkerade området 

valdes att inte styras med något säkerhetslager utan istället skulle mer tid och fokus 

läggas inom detta segment. Detta motiveras eftersom författarna drev upp 

säkerhetslagret på de rödmarkerade kolumnerna. Med betydligt fler tillhörande artiklar 

besparas tid genom att inte lägga ett allt för stort fokus på dessa utan istället koncentrera 

sig på det grönmarkerade segmentet. Genom att inte ha något säkerhetslager 

överhuvudtaget på dessa volymtunga artiklar förhindrar GE Healthcare att stora summor 

pengar binds upp i lager.  

 

Författarna hade i konsultation med handledarna från GE Healthcare kommit överens 

om att de artiklar som innefattade ett EDI system skulle behandlas som en riskklass 1. 

Dock kan författarna skönja att ett fåtal av dessa cirka 700 stycken artiklar har brister 

med långa ledtider, dålig leverantörsklassificering samt låg plockfrekvens vilket 

indikerar på att ett fåtal EDI artiklar kanske skulle hanteras med en 

säkerhetslagerstrategi. Detta har tagits beaktning med avseende på riskklassificeringen 

men även här vill författarna ge en rekommendation på att ha dessa artiklar i åtanke och 

eventuellt omstrukturera till ett lämpligare segment. 

 

Eftersom algoritmen är dynamisk kan artiklar som i dagsläget är klassade som en 

riskgrupp 1 sänka sin gradering till en riskgrupp 2 eller 3 beroende på vad som 

förändras med faktorerna inom artikelns beskaffenhet. Detta medför att GE Healthcare 

kan ha kontinuerlig kontroll över artiklarna och förändras en artikel kan de förändra den 

tidigare strategin för att implementera en som är bättre lämpad för dess egenskaper. 

 

Den algoritm som har tagits fram beaktar de faktorer författarna tycker är rimliga att ha 

med dock så skulle algoritmen kunna bli ännu mer precis om fler faktorer tagits med. 

Exempel på sådana är förväntade prognoscykler och bristfaktorer, det vill säga de 

artiklar som det sedan tidigare har varit brist på utav någon form. Om dessa faktorer 

inkluderades i algoritmen skulle säkert ett fåtal artiklar omstruktureras och finna sitt 

rätta segment för en optimal riskklassificering. Varför detta inte har tagits med i 

beaktning är begränsningen på data rörande dessa faktorer.   

 

GE Healthcare har i dagsläget de data som behövs för att kunna utläsa den servicegrad 

som eftersträvas. Problemet ligger dock i att uppdateringen av denna information inte är 

automatiserad och följaktligen kan den inte kopplas samman med en enskild artikel. 

Skulle GE Healthcare lyckas med detta så skulle även SERV1 och SERV2 strategierna 

kunna nyttjas. Författarna anser att detta är att föredra då de, likvärdigt som Oskarsson 
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et al. (2003,) betonar vikten av servicegrad som faktor i förhållande till artikelns 

lagerföringskostnad. Detta bör finnas i beaktning för GE Healthcare och om kapaciteten 

finns för att beräkna utifrån framförallt SERV2 då SERV1, som Oskarsson et al. (2003) 

nämnde, lättare överdimensionerar säkerhetslagret. Kan SERV2-metoden löna sig 

eftersom GE Healthcare eftersträvar att binda upp ett lägre kapital i form av 

säkerhetslager. 

 

Författarna är medvetna om att vissa artiklar kanske inte har den mest optimala 

säkerhetslagerstrategin. Eftersom att vid en generalisering av detta slag är det svårt att få 

en exceptionell träffsäkerhet på alla artiklar. Därför rekommenderas att vissa artiklar bör 

särbehandlas och GE Healthcare bör utforma en enskild strategi för de som sticker ut 

från majoriteten av segmentet för att erhålla en så välanpassad modell som möjligt, 

vilket är i enlighet med GE Healthcares strategi att ständigt söka förbättringar av 

processer. 

 

11.1 Framtida forskning 

För framtida forskning kan det vara av intresse att utföra en studie där en riskklassning 

för hur kritiskt det är att artiklarna finns på lager och vilka konsekvenser det får om det 

skulle uppstå en brist av dessa. Då författarnas studie innefattar att en klassificering av 

risken för att artiklarna inte kommer hem till uppsatt behovsdatum skulle det vara av 

intresse för att få ytterligare en dimension av hur stor påverkan vissa artiklar skulle ha 

ifall de tog slut på lager. 
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13 Bilagor 

Bilaga 1 

 

Tabell över säkerhetsfaktorn vid säkerhetslagerdimensionering enligt SERV1 
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Bilaga 2 

 

Tabell över säkerhetsfaktorn vid säkerhetslagerdimensionering enligt SERV2 

 

 
  



54 

 

Bilaga 3 

 

Matris över riskklasser och materialstyrnings- samt säkerhetslagerstrategier 
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