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Sammanfattning 

Problemformulering & Syfte 
Med vår studie vill vi ta reda på hur svenska småföretag arbetar med sina inköp. Fokus 

kommer att ligga på prognostisering och materialbehovsplanering samt undersöka hur rätt typ 

av prognos- och materialbehovsplaneringsverktyg kan effektivisera inköpsprocessen och 

därigenom generera ett bättre resultat för organisationen. Med det syftet har vi formulerat vår 

frågeställning; Hur sköter svenska småföretag sin inköpsprocess och hur kan den 

effektiviseras för att uppnå ett bättre ekonomiskt resultat?  

Metod 
Vi har en hermeneutisk kunskapssyn vilket är överensstämmande med vårt syfte att förstå 

hela inköpsprocessen för att på så vis komma med relevanta förslag för organisationerna. Vi 

har arbetat med en deduktiv ansats och har med andra ord utgått ifrån teori till verklighet och 

detta har vi gjort med hjälp av kvalitativa intervjuer i kombination med redan etablerade 

teorier. Vårt urval bestod av tillverkande småföretag i Umeås och Sundsvalls kommun. 

Teori 
Vår teoretiska referensram består till huvudsak av olika verktyg för prognos- och 

materialbehovsplanering. Dessa beskriver delvis hur företag arbetar idag, det finns dock mer 

avancerade modeller som inte används men som i viss mån ger ett annorlunda resultat för 

organisationen. Vi har även med en så kallad mjuk faktor som beskriver hur en prognos kan 

justeras manuellt efter framtagande vilket visade sig vara vanligt. 

Slutsats 
Slutsatsen kan sammanfattas med att prognosläggning görs bäst med manuell justering men 

att många av de aktuella företagen skulle tjäna på att använda sig av mer avancerade 

materialbehovsberäkningar. Vi fann också att företagen i studien hade mycket dålig insikt om 

sina kostnader samt begrepp som ordersärkostnad och lagerränta. Av intervjuerna att döma 

sågs även en korrelation mellan om företaget i fråga använde sig av sitt affärssystem i stor 

utsträckning och hur välinsatta de var kring sina kostnader och leveranser. Många av de 

brister som vi funnit tycker vi kan kopplas till ett litet företags brist på kunskap och att de inte 

kan försvara en anställning om det inte leder till en direkt resultatpåverkan.   
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Förord 
Det här examensarbetet avslutar civilekonomutbildningen mot handel och logistik vid 

handelshögskolan i Umeå. Vi vill rikta ett stort tack till de företag som vi arbetat med under 

detta arbete, och speciellt då de tre företag som tillåtit oss göra en djupare analys och lämnat 

uppgifter som möjliggjort det. Vi vill också tacka vår handledare Jan Bodin för givande 

diskussioner och handledning.    

Trevlig läsning 

Umeå, Maj 2012 
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1. Problembakgrund 

1.1 Inledning 
I takt med att världen blir allt mer globaliserad söker företag möjligheter att minska sina 

kostnader. En möjlighet till detta är outsourcing och mycket inom tillverkningsindustrin 

flyttas till utomstående företag i låglöneländer (Bayo-Moriones et al., 2010, s. 256), vilket i 

sin tur driver på globaliseringen ytterligare och skapar längre supply chains på grund av ökade 

transporttider (Zhang et al., 2011, s. 1958). Tack vare en allt mer global värld konkurrerar 

företag inte bara med andra företag på den lokala eller nationella marknaden utan i allt större 

utsträckning med företag från hela världen. När konkurrensen hårdnar är det viktigt att se över 

de olika delarna av sin verksamhet för att minska kostnaderna och öka effektiviteten och då 

helst utan att minska helhetskvalitén i form av leveranssäkerhet, punktlighet, kvalité av själva 

produkten etcetera. Ett viktigt begrepp inom dagens företagsekonomi som kan hjälpa till med 

hanteringen av ovanstående nämnda problematik vad gäller att minska kostnader och 

samtidigt öka produktens kvalité och service är supply chain management (Davis, 1993, Li et 

al., 2006, via Bayo-Moriones et al., 2010).  

Supply chain management beskriver hur utformningen, planeringen, implementeringen och 

övervakningen av verksamheten ser ut för hela organisationens supply chain, det vill säga 

hela vägen från det att material kommer in i företaget fram till dess att leverans till kund sker. 

(Apics, 2012) Genom denna supply chain sker en värdeökning och det är av stor vikt att det 

sker på ett så bra sätt som möjligt för att stärka konkurrensen gentemot andra företag. Supply 

chain management är viktigt för att kunna effektivisera kedjan till ytterligare förbättringar 

(Bookbinder et al., 2010, s. 5549).  

 

Genom en välfungerande och mer öppen supply chain kan fenomen som Bullwhip-effekten 

undvikas då en bättre förståelse och kommunikation finns för hela kedjan (Silver et al., 1998, 

s. 471-472). Bullwhip-effekten är det fenomen som uppstår när efterfrågan eller en order av 

en slutkund ger olika nivåer av säkerhetslager vilket sker när ordern eller efterfrågan klättrar 

längre upp i försörjningskedjan. För att skydda sig mot fenomenet blir ofta stora 

säkerhetslager, prognossvårigheter, prissvängningar och dålig kundservice några av 

konsekvenserna för företagen (Lee et al., 1997, s. 95).  

 

Med hjälp av dagens teknik har det öppnat sig en mängd olika möjligheter som underlättar 

arbetet med supply chains, det kan till exempel handla om Electronic Data Interchange (EDI), 

Efficient Consumer Response (ECR) och Vendor Managed Inventory (VMI) (Silver et al., 

1998, s. 11). EDI är ett system för utbyte av elektronisk information mellan företag, 

informationen går direkt från dator till dator utan någon mänsklig inblandning (Clark & 

Hammond, 1997, s. 250). ECR är en typ av strategi där leverantörer och återförsäljare arbetar 

tillsammans på ett marknadsorienterat sätt för att kunna erbjuda en bättre service till sina 

kunder genom att snabbare kunna svara på marknadens variationer och efterfrågan (Silver et 

al., 1998, s. 11). VMI är en strategi att sköta inköp och påfyllnad av varor, det innebär att det 

är grossisten eller tillverkaren som bestämmer när och hur mycket av varan som ska fyllas på 

hos kunden (Fites, 1996, s. 85; Bookbinder et al., 2010, s. 5550).    

 

Historien visar att nivån av försäljning hela tiden ändras och kommer också göra så i 

framtiden, det kallas för konjunkturer (Konjunkturinstitutet, 2012). Detta kan lätt illustreras 

med hjälp av en affärscykel, denna visar hur en ekonomi går igenom vissa återkommande 

stadier av hög- och lågkonjunkturer. (Silver et al., 1998, s. 5) Poängen med denna cykel är att 
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den illustrerar hur efterfrågan på marknaden svänger och hur detta i sin tur påverkar hur 

företagen arbetar. Denna modell visar variationer över ett mycket långt tidsintervall, det finns 

även faktorer som påverkar marknaden på kortare sikt. Ofta tas även hänsyn till olika 

säsongsvariationer, denna variation är en faktor som påverkar marknaden och dess beteende. 

Det kan till exempel vara vinter och sommar eller säsongsfaktorer som människan skapat, 

exempelvis terminerna i ett skolsystem. Utöver dessa finns ett antal andra oregelbundna 

variationer som bör tas i hänsyn. (Silver et al., 1998, s. 80) En grundsten i problemet med 

säsongsvariationer är att företag ofta inte kan möta efterfrågan under högsäsong, eller 

tvärtom, riskera att inte kunna utnyttja en stor del av sina resurser under lågsäsong. Dessa 

svängningar är något som kan bli mycket kostsamt vid missbedömningar. (Zhang et al., 2011, 

s. 1958) 

Ovanstående argumentation leder fram till att det är viktigt att kunna fastslå en förväntad 

efterfrågan. Som tidigare nämnt finns det en rad olika faktorer som påverkar en supply chain, 

men det finns även en rad faktorer som påverkar efterfrågan, och då inte minst de två tidigare 

nämnda faktorerna; säsongsvariationer och konjunkturer. Andra faktorer som påverkar är vart 

i produktlivscykeln produkten i fråga befinner sig (Moral & Jaumandreu, 2007, s. 215). 

För att kunna effektivisera sin supply chain och göra rätt val vid sina inköp är det viktigt att 

göra prognoser och materialbehovsberäkningar (Olhager, 2000, s. 145, s. 175-176). Vad är då 

en prognos? En prognos i detta sammanhang är ofta en viktig byggsten för företag att kunna 

utveckla sin planering och budgetering på (Bokforingstips, 2010). Det är viktigt att kunna 

göra prognoser för att veta hur mycket som ska köpas in av en speciell vara, men det finns 

även andra fördelar med en bra och användbar prognos. Vid planeringen av produktionen är 

det viktigt att veta hur mycket som ska produceras under en viss period, detta för att veta om 

kapaciteten ska ökas, minskas eller om den aktuella produktionstakten är passande. Bra 

prognoser kan ge ett stort lyft för kundservicen då företaget kan undvika att lagret tar slut 

genom att ha ett anpassat säkerhetslager. Prognoser bygger på att försöka se in i framtiden och 

förebygga framtida negativa händelser. Prognostisering bygger ofta på använda data från 

tidigare händelser i någon typ av matematisk modell samt att det verkliga resultatet som 

senare finns tillgängligt används och med det räknas felmarginalen ut ifrån prognosen, denna 

felmarginal tas till hänsyn vid nästa prognos. På detta sätt snurrar det runt och tanken är att 

med tiden kunna förbättra prognoserna då mer historisk data och en bättre vetskap om hur 

modellen ska se ut finns tillgänglig. (Silver et al., 1998, s. 74-75)  

På grund av nämnda skäl som till exempel säsongsvariationer, konjunkturer och även 

slumpmässiga variationer är det mycket svårt att ställa korrekta prognoser (Zhang et al., 2011, 

s. 1973). Det är dock viktigt för att kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. På senare 

år har prognostisering ökat i betydelse och det är en vital del för att kunna utföra en god 

efterfrågeplanering. Samtidigt har dock träffsäkerheten i prognoser minskat under föregående 

decennium vilket tros bero på lägre bekantskap med prognosmetoder hos personal vilket kan 

ha resulterat i felaktigt användande av prognostekniker samt en ökad komplexitet på grund av 

större spridning av produkter och variation på längden av livscykeln. (McCarthy et al., 2006, 

s. 316) 

Efter att prognosen av marknaden är gjord behövs planering kring materialstyrningen, det är 

bland annat viktigt för att kunna säkra och korta leveranstiderna, minska kapitalbindning samt 

ha ett jämnt resursutnyttjande (Olhager, 2000, s. 175-176). Materialstyrning handlar om att 

för varje artikel kunna bestämma antalet och när artikeln ska köpas in för att effektivisera 

materialflödet och för att kunna tillfredställa kommande behov och efterfrågan. För att kunna 

lösa dessa materialbehovsproblem finns olika metoder och alla har som mål att besvara frågan 
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kring när och hur mycket som ska köpas in av en specifik artikel. (Mattsson & Jonsson, 2003, 

s. 325-326) Just in time (JIT) är en sådan metod, och dess syfte är att minska lagret genom att 

inleveransen av det material som behövs sker så nära som möjligt inpå den tidpunkten då 

materialet ska användas. Denna metod är vanligtvis ansedd som ett kraftfullt redskap för att 

förbättra effektiviteten av bland annat produktionen och har fått extra fokus under den senaste 

globala ekonomiska krisen. (Danese, Romana & Bortolotti, 2012, s. 442) Dock har kritik 

gentemot JIT framförs ur ett små- och mellanstora företags perspektiv då JIT endast anses 

flytta lagret uppåt i flödeskedjan. Där drabbas de mindre underleverantörerna och får istället 

sitta på större lager (Stevenson M, 2009, s. 544). 

Det finns mycket tidigare forskning på området prognoser men med spritt fokus. Choi, Myers, 

Zang, och Ziebart (2010) undersöker hur god precisionen är i ledningens prognoser genom att 

gå igenom data från 1995-2004 och de finner att när prognoser innebär positiva nyheter för 

företaget tenderar prognosen att ha bättre precision jämfört med dess motsats. 

I en kanadensisk studie undersöker Feng, D’Amours & Beauregard (2010) olika 

materialplaneringsmodeller och försöker jämföra fullt integrerade försäljnings- och 

verksamhetsplaneringsavdelningar med mer traditionell planering där försäljningsavdelningen 

är frikopplad från verksamhetsplaneringsavdelningen inom en tillverkande supply chain. 

Resultatet är att det integrerade systemet konsekvent presterar ett bättre resultat. 

Babai & Dallery (2009) visar, i en fransk studie, på hur stor betydelse modern teknik har för 

efterfrågeinformation och hur det hjälper till med planeringen av lagernivåer. De visar även 

på att vid god precision av prognoserna är det fördelaktigt att ha en dynamisk lagernivå. Är 

det däremot tvärtom, att prognoserna är osäkra är det bättre om lagernivån håller en mer 

statisk nivå. 

En artikel av Wong & Aspinwall visar att småföretag, till skillnad från större företag, är mer 

fokuserade på att försöka driva hela företaget framåt och därför inte har tid att gå ner på 

djupet med vissa specifika frågor som till exempel inom inköp och prognosläggning. De 

menar också att mindre företag ofta inte har samma kompetens som större, och där igenom 

tror vi att det är vanligt att kunskapen inte finns för att bedriva en djupare utredning av till 

exempel företagets inköpsprocesser. (Wong & Aspinwall, 2004, s. 48-49) Det bekräftas i en 

rapport från Statens offentliga utredningar (SOU) där bland annat problemet med avsaknaden 

av akademiker i småföretag tas upp. (Statens offentliga utredningar, 1998, s. 72) I samma 

rapport beskrivs det även hur stora företag kan sysselsätta specialister inom olika områden 

samtidigt som ett mindre företag ofta har svårt att fylla ut en sådan tjänst samt att kunna 

hantera den kostnaden. I rapporten beskrivs även att småföretag ofta ligger efter i 

användandet och utnyttjandet av olika hjälpmedel inom bland annat teknik och IT, de menar 

att det beror på kompetensen inom företaget. (Statens offentliga utredningar, 1998 s. 17-19) I 

en annan artikel om produktionskontroll och planering så diskuterar Stevenson (2009, s. 541) 

hur bland annat småföretag begränsas av olika faktorer. Han menar att det ofta är på grund av 

den finansiella ställningen och en begränsad IT-infrastruktur, samtidigt som småföretagen är 

beroende av ett fåtal nyckelpersoner, vilket stämmer överens med statens offentliga 

utredningar.  

Ovanstående bakgrundsfakta och bristen på information om hur inköpsprocesserna för mindre 

företag ser ut har lett oss fram till att försöka ta reda på hur inköpsprocesserna kan se ut för de 

mindre företagen. Då vi tror att hanteringen av inköp idag ofta behandlas på ett annorlunda 

sätt än hos de stora företagen finner vi det intressant. Vi har inte hittat något skrivet mer 

specifikt om hur inköpsprocesserna fungerar för mindre företag, ofta riktar sig forskningen 

inom detta område mot större företag. Land & Gaalman (2009, s. 556) utför en studie 
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angående varför produktionsplanering och kontroll misslyckas i mindre företag. De 

konstaterar att det finns ett gap i litteraturen bland annat gällande anskaffning av material, 

vilket är en central del inom prognostisering. I samma studie identifierar de vanligt 

förekommande problem inom småföretag, ett av problemen är att det finns en okontrollerad 

fördröjning vid behov av material samt anskaffning av behovet. (Land & Gaalman, 2009, s. 

557) 

1.2 Frågeställning 
Hur sköter svenska småföretag sin inköpsprocess och hur kan den effektiviseras med hjälp av 

olika verktyg för att uppnå ett bättre ekonomiskt resultat?  

1.3 Syfte 
Syftet med den här studien kan indelas i två delar, den ena är att förstå problematiken för de 

procedurer, rutiner och funktioner småföretag i Sverige har när det gäller deras inköp och den 

ofta mindre utvecklade supply chain som vi tror finns. Vi vill även bilda en uppfattning kring 

användandegraden och utnyttjandet av ett affärssystem i ett sådant företag. Syftets andra del 

består av att analysera användningen av olika typer av prognosverktyg och 

materialbehovsberäkningar för att utvärdera dess funktion och effekt på inköpsprocessen och 

möjligheten till att generera ett bättre helhetsresultat ur en monetär synvinkel. Med 

effektivisering i detta avseende avses prognosers träffsäkerhet och 

materialbehovsberäkningarnas kostnadsbesparing som i slutändan mynnar ut i minskade 

utgifter för företaget. För att lyckas genomföra detta har vi även undersökt andra delar av 

företagen och därigenom har vi gjort efterforskningar kring hur ett materialbehov uppstår och 

hur det övergår till ett inköp, vi har även tagit reda på vilka data företagens prognoser bygger 

på. 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till småföretag då vi finner det intressant på grund av avsaknaden 

av forskning samt att mindre företag verkar ha en lägre utbildningsnivå på sina anställda 

vilket gör att vi tror att det kan finnas mycket att förbättra inom denna typ av företag. För att 

definiera vad småföretag är har europakommissionens rekommendationer använts, där 

definieras ett litet företag som ett företag som omsätter under 90 miljoner kronor och har 

under 50 stycken personer anställda. Då vårt arbete innehåller mycket analysarbete av siffror 

och andra uppgifter från företag har vi begränsat oss till att djupgående arbeta med tre företag 

och deras inköpsprocesser och materialbehovsplanering. Utöver dessa analyserades ytterligare 

fyra företag för att eventuellt bekräfta något mönster som kan utläsas. Inom begreppen 

inköpsprocess och materialbehovsplanering ryms många olika fenomen och komplikationer 

och att fullständigt undersöka dessa hos tre olika företag ryms inte inom vår studie och därför 

har vi valt att göra vidare avgränsningar. Som nämnt i syftet har vi undersökt hur ett 

materialbehov uppstår och hur det övergår till ett inköp, vi har även tagit reda på vilka data 

företagens prognoser bygger på. Vi har däremot inte gått in på alla produkter utan vi har valt 

en specifik produkt för varje företag för att kunna skapa en bild hur arbetet med en viss typ av 

artikel kan se ut för att sedan kunna förstå deras inköpsprocess och uppskatta hur en annan 

metod skulle påverka företaget. Inom materialbehovsplaneringen har vi inte gått in på detalj 

när en viss produkt används inom produktionen utan fokuserat på hur mycket som behövs 

inom en bestämd tidsperiod.  
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1.5 Definitioner 
 Effektivisera – Att göra en förbättring som ger ett bättre resultat i fråga om pengar 

eller tid  

 Inköpsprognos – Prognos för framtida inköpsbehov 

 Inköpsprocessen – Beskriver arbetet med prognoser och materialbehovsberäkningar 

samt flödet av varor i samband med att ett inköp görs eller ska göras 

 Beställningspunkt – Den lagernivå som genererar en ny beställning av artikeln 

 Suboptimering – Optimering med fel fokus med helheten i anseende 

 Småföretag – Företag med mellan 5 och 50 anställda 

 Mikroföretag – Företag med upp till 5 anställda 

 Push-strategi – När kundordern ligger efter produktionen sett i tid. 

 Pull-strategi – När kundordern ligger före produktionen sett i tid. 
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2. Teoretisk metod 
I det här kapitlet redogör vi för hur tillvägagångssättet varit i vårt uppsatsarbete. Syftet är att 

det ska framgå vad som har påverkat oss, vilken inställning vi har till ämnet samt den 

vetenskapliga metod som använts. Det görs för att läsaren ska ha möjlighet att på bästa sätt 

ska kunna förstå och tolka innehållet. Metoden beskrivs som det redskap forskaren använder 

för att kunna besvara sin frågeställning, därför är det viktigt att läsaren kan utvärdera detta 

redskap utifrån dess ändamål (Bjereld et al., 2002, s. 105). 

2.1 Förförståelse 
Människor har olika synsätt på problem. På grund av tidigare erfarenheter och kunskaper ser 

individer olika tillämpningar och lösningar på problemen samt har olika synsätt på vad som 

orsakade problemet. Det är individens syn på verkligheten som skapar den. Därför är det 

viktigt för läsaren att förstå vilka underförstådda tankar som författarna möjligtvis kan ha då 

de utför sitt forskningsarbete. (Bjereld et al., 2002, s. 14) 

Den förförståelse som vi har inom ämnet består dels av en gemensam teoretisk grundläggande 

kunskap samt praktiska erfarenheter som skiljer sig åt mellan oss. Den grundläggande 

teoretiska förförståelsen består av fyra års universitetsstudier som delvis har bedrivits inom 

handel och logistik.  

Den praktiska förförståelsen för Larssons del består av arbete inom ett stort svenskt 

fordonstillverkande industriföretag med ansvar för inventarierna i olika lager. 

Arbetsuppgifterna innebar inte något handhavande inom inköp, men inköpsavdelningens 

prestationer påverkade dock arbetet Larsson utförde. Inköparna grundade sina inköpskvoter 

på försäljningsprognoser som kom ifrån företagets olika lager runt om i världen. Om 

prognoserna inte stämde och inköparna hade köpt för små kvantiteter påverkade det hela 

logistikkedjan, vilket i sin tur kunde stoppa varuflödet. 

Broman har tidigare arbetat på ett tillverkande småföretag och känner därför till många av de 

procedurer som rör beställningar, leveranser och lagerföring. Dock var företaget utan ansenlig 

löpande tillverkning då företagets försäljning framför allt bestod av större orders. Av den 

anledningen användes inte prognoser någon större utsträckning. Arbetet gav god förståelse för 

vikten av en välfungerande supply chain, samt vilken effekt fel och missbedömningar kan ha 

för varuflödet. 

Jovane et al. (2003, s. 547) identifierar olika paradigm inom tillverkningsindustrin så som 

massproduktion, masskundanpassning och även ett framtida paradigm som de väljer att kalla 

hållbar produktion. Massproduktionens paradigm inleddes på tidigt 1900-tal medan 

masskundanpassning inleddes på 2000-talet och en väsentlig skillnad är att massproduktionen 

använder sig av Push-strategi och masskundanpassning använder sig av Pull-strategi.  

Även om massproduktionens era har ersatts av masskundanpassningen så är det viktigt att inte 

bara fokusera på den senare då det finns en tidsförskjutning av olika paradigmskiften. 

Massproduktion är fortfarande ett välanvänt paradigm inom tillverkningsindustrin. 

Bilindustrin är ett exempel där Push-orienterade strategier fortfarande är vanligt 

förekommande. (Henriksen & Rolstadås, 2010, s. 2416)  

Ovanstående diskussion angående paradigm inom tillverkningsindustrin är viktig att förstå för 

argumentationen nedan kring hur vår förförståelse har skapats och hur den influerat oss i vårt 

arbete. 
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Den paradigmbeskrivning som bäst kännetecknar det företag som Larsson har fått sina 

praktiska erfarenheter ifrån är att det är ett pågående paradigmskifte. Massproduktionen är 

grunden i företaget men det pågår en ständig förändring mot masskundanpassning. Bromans 

företag är mindre och arbetar nästan uteslutande efter kundens behov och anpassar sig således 

efter den.  

2.2 Kunskapssyn 
Kunskap om sitt vetenskapliga förhållningssätt är viktig på grund av att det valda 

förhållningssättet kommer att påverka undersökningens slutresultat, vilket framgår av 

nedanstående redogörelse av vår kunskapssyn.  

Hermeneutik är ett mångsidigt förhållningssätt och därigenom är det svårt att exakt redogöra 

för dess kännetecken. Dock går vissa generella kännetecken att utrönas; en hermeneutiker 

ämnar inte att förklara företeelser utan vill istället förstå. Det sker genom att forskaren 

studerar sitt forskningsobjekt utifrån sin egen förförståelse vilket ger en subjektiv tolkning. 

Det sistnämnda ses inte som något negativt utan tvärtom positivt. Då hermeneutikern istället 

vill försöka förstå företeelser anses det bäst lämpat för en hermeneutiker att ägna sig åt 

kvalitativa forskningsmetoder där förståelsen är i fokus. (Patel & Davidson, 2011, s. 29)  

Vi vill vidare utveckla begreppet förståelse för att klargöra möjliga misstolkningar av det. 

Bjereld et al. (2002, s. 103) ger en definition som vi anser har mycket god precision ur vår 

synvinkel. De nämner att det ska gå att ”beskriva, förklara och se konsekvenserna av de 

samband som existerar mellan olika företeelser, skeenden och handlingar…” 

Som det framgår i vår problemformulering och syfte tänker vi undersöka och förstå hur 

svenska småföretag förvaltar sin inköpsprocess och hur den eventuellt skulle kunna förbättras. 

Vi vill förstå hur inköpsprocessen fungerar, inte bara förklara företeelser inom den. Med hjälp 

av vår förståelse hoppas vi kunna redogöra för möjliga förbättringar. En sådan avsikt innebär 

att vi har ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vi anser förövrigt att det inte är möjligt att vara 

objektiv i en undersökningsprocess, speciellt med tanke på vår förförståelse inom ämnet, 

vilket även det går hand i hand med ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

En annan kunskapssyn är positivismen, den är mer naturvetenskapligt inriktad och där ska 

teorin skapa hypoteser som sedan testas. Inom positivismen finns även stort fokus på 

objektivitet. (Bryman, 2002, s. 24-25) Vi tycker inte att detta är i enlighet med vår studie och 

vi anser att den kunskapssyn som ligger närmast vårt synsätt är hermeneutiken.  

 

2.3 Ämnesval 
Det vi har valt att rikta in oss på är ämnet inköp då det är det som vi finner intressant och 

lärorikt. Det gör vi dels för att det speglar vår studieinriktning mot logistik, men även för att 

båda vill arbeta med det efter examen. Det gör en vidare fördjupning inom ämnet mycket 

lämplig för oss. Vi har försökt hitta tidigare forskning inom det valda området men inte funnit 

något användbart inom vårt specifika område. Det vi hittade i forskningsväg var lite 

information och tidigare forskning inom organisationer och företag som har en mer 

omfattande och komplex supply chain. Dessa studier har dessutom vanligtvis varit utländska. 

Detta gäller även i den referenslitteratur som vi letat i, där författarna ofta väljer att rikta sig 

mot medelstora och stora företag. Vi tror att det kan vara på grund av att det ofta är större 

företag som använder sig av de mer invecklade processerna vid inköp och prognostisering, 

samt att en effektivisering av inköpsprocessen hos ett litet företag kan anses vara onödigt då 
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det ofta inte handlar om större summor och volymer. Vi har dock hittat viss allmän 

information kring hur små och stora företag skiljer sig åt. 

Vi har valt att titta på småföretag vars omsättning kan uppfattas som för liten för att 

ekonomiskt kunna försvara arbetet med inköpsprognoser och materialbehovsberäkningar. 

Dock anser vi att de mindre invecklade kalkylerna kan vara till hjälp för mindre företag. Det 

är detta som vi ska försöka få förståelse för; om prognoser och en mer avancerad 

inköpsprocess har någon ekonomisk försvarbarhet i mindre företag.  

2.4 Ansats och angreppssätt 
Vårt tillvägagångssätt var att först bygga upp en omfattande teorigrund genom redan 

existerande litteratur för att sedan undersöka verkligheten och förklara den så som vi uppfattar 

den med hjälp av teorin. Den verklighet vi talar om undersökte vi med hjälp av en kvalitativ 

forskningsmetod.  

Det finns olika vetenskapliga förhållningssätt och relationer mellan teori och verklighet. Patel 

& Davidsson (2011, s. 25) identifierar tre olika varianter av förhållande mellan teori och 

verklighet; deduktion, induktion samt abduktion. Det förhållande som är applicerbart i vårt 

fall är det deduktiva. Det kännetecknas av att ifrån allmänna principer och teorier, som vi 

författare har valt, dra slutsatser om enskilda företeelser. En deduktiv ansats förknippas oftast 

med en objektiv verklighetsuppfattning, vilket bland annat Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2011, s. 81) styrker. Det är något som inte stämmer överens med vår ontologi, det vill säga 

vår syn på hur verkligheten är konstruerad. Vi anser dock att det är fullt möjligt att med en 

subjektiv kunskapssyn ha ett deduktivt angreppssätt. Bara för att vi har utgått ifrån teorin för 

att förstå verkligheten, betyder inte det att vi var tvungna att följa teorin till punkt och pricka, 

utan kunde göra egna tolkningar och jämförde de olika teorierna med varandra där vi ansåg att 

det gav en bättre förståelse av verkligheten.   

2.5 Perspektiv 
Den här studien är skriven utifrån företagens perspektiv då målet är att förstå företagens 

inköpsprocess för att på så vis kunna redogöra för möjliga förbättringar. Vi har försökt se till 

helheten inom företagen och inte enbart till inköpsavdelningen. Det är viktigt för att undvika 

suboptimering och istället se till hela organisationens bästa. 

2.6 Val av teorier 
Som tidigare nämnt använder vi oss av ett deduktivt vetenskapligt förhållningssätt. I det här 

delkapitlet vill vi motivera och förklara de teorier vi har använt oss av. Då en teori ska 

förklara ett eller flera fenomens orsakssammanhang, kan en bra teori motiveras som något 

som kan utesluta en del möjligheter och förutsäga andra (Bjereld et al., 2002, s. 74). 

Våra valda teorier kan delas upp i två huvudkategorier. Några teorier bygger på siffror och är i 

många fall renodlade matematiska modeller för hur prognostisering och 

materialbehovsplanering kan beräknas. Andra teorier bygger på mjuka faktorer så som kund- 

och leverantörsrelationer. Vid granskning av akademisk litteratur och forskning samt kunskap 

från våra tidigare studier har vi samlat ett antal matematiska modeller som vi finner troliga att 

företag använder sig av, alternativt kan använda sig av för att nå ett bättre resultat. Dock var 

vi av den uppfattningen att dessa modeller inte var tillräckliga för att förklara hur företagen i 

vår undersökning hanterar sina prognoser och sina materialbehov, utan det finns andra 

faktorer som har en annan inverkan. Vi anser att företagens relationer och tidigare 

erfarenheter spelar stor roll, att de baserar sina beslut på tidigare kännedom av marknaden och 

därav lätt upprepar tidigare inköpsmönster. Med andra ord är tanken att de matematiska 

modellerna ska kompletteras med de så kallade mjuka teorierna. Det för att bättre kunna 
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förklara verkligheten samt ge alternativa lösningar som har en positiv inverkan på resultatet. 

Användandet av matematiska modeller och teorier kan tolkas som att vi lutar åt ett 

positivistiskt förhållningssätt. Vi vill dock understryka att det är viktigt att förstå att vi vill få 

ut ett resultat ifrån dessa teorier och modeller som vi i sin tur kan tolka. På så vis vill vi förstå 

vad det är som händer i företagen och vad som kan vara ett mer lämpat tillvägagångssätt för 

dem. De matematiska modellerna som har använts kan därav ses som en av våra olika 

byggstenar. Tillsammans med övrigt material i arbetet försöker vi ge en så mångfacetterad 

bild som möjligt av de valda företagen, det för att öka möjlighet till insikt och förståelse. 

Vi vill bland annat undersöka är hur företag arbetar med vissa begrepp. Arbnor & Bjerke 

(1994, s. 108-109) säger att ett begrepp är en kortfattad representation av observerade 

händelser eller egenskaper. De diskuterar vidare för hur operationellt ett begrepp är, 

författarna menar att desto närmare ett begrepp är verkligheten desto mer operationellt är det. 

De anser förövrigt att teorier ska vara så objektiva som möjligt, att det är viktigt att dess 

användning av termer är uppbyggda på ett så korrekt sätt som möjligt, vilket även gäller 

termernas betydelse (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 116). Märk väl att det är teorierna som ska 

vara objektiva, vilket är fullt överensstämmande med vår subjektiva kunskapssyn. Vidare 

resonerar Arbnor & Bjerke (1994, s. 116-117) för hur den företagsekonomiska kunskapen 

talar om vilka konsekvenser olika tillvägagångssätt har. Förvisso eftersträvas enklast möjliga 

förklaring, men desto fler orsaker vi lyckas finna desto fullständigare kan förståelsen bli. 

Syftet med den företagsekonomiska kunskapen är således att göra allt bättre förutsägelser av 

konsekvenserna ifrån olika tillvägagångssätt (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 116).  

I vårt teorikapitel kan det tyckas att vi har väldigt många teorier. Vi motiverar det med att vi 

då kan finna fler orsaker till ett visst beteende och därigenom få en bättre förståelse för de 

konsekvenser som uppkommer av företagens handlingar. Dessutom är alla modeller som finns 

en förenklad förklaring av en mer komplex verklighet, därav går det inte fullt ut att förstå den 

verklighet som den ämnar representera (Wengraf, 2001, s. 51). Då lämpar de sig bra med en 

stor mängd teorier i vårat fall.  

I Arbnor & Bjerkes (1994, s. 108-109) beskrivning av operationella begrepp menar de att 

vissa begrepp är lättare att återknyta till det fenomen begreppet representerar, till exempel 

prislapp, medan andra är svårare, till exempel image. Vi skulle vilja placera våra valda 

begrepp (prognostisering och materialbehovsplanering) någonstans i mellan de två givna 

exemplen vilket skulle innebära att de är relativt operationella. Vi anser att desto mer 

operationellt ett begrepp är desto mer matematiska och objektiva modeller/teorier går att 

använda för att förklara dem i en organisation. Vi använder oss bland annat av matematiska 

modeller där resultatet sedan tolkas. Just dessa teorier är i hög grad objektiva, men då 

begreppen inte är helt och hållet operationellt tror vi som tidigare nämnt att vi behöver teorier 

som kan anses vara lite mer subjektiva. Därav har vi även använt teorier av mer mjuk 

karaktär. Vi ställer oss tveksamma till att det är möjligt att fullt ut förklara något som inte är 

helt och hållet operationellt enligt ovan förda diskussion. Därför är det viktigt att även ha mer 

subjektiva teorier som kan hjälpa till att förstå dessa begrepp inom företagens ibland 

komplexa kontext. Detta är förvisso motsägelsefullt mot tidigare nämnda diskussion av 

Arbnor & Bjerke (1994, s. 116) men förenligt med vår kunskapssyn vilket gör att vi ändå 

finner det välmotiverat att använda dessa teorier.     

2.7 Insamling av sekundärkällor 
Vi inledde vårt arbete med att undersöka om det fanns ett forskningsgap inom vår valda 

inriktning. Förfarandet gick till så att vi använde oss av två olika sökmotorer, Google och 

Umeå universitetsbiblioteks artikelsök funktion inom databasen Business Source Premier 
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(EBSCO) och Emerald. De nyckelord som vi i olika kombinationer använt vid sökandet av 

artiklar är forecast, inventory planning, supplychain, manufacturing supplychain, small 

business, prognostisering i svenska småföretag och supply chains i svenska småföretag. Så 

snart forskningsgapet kunde bekräftas efter granskningen av relevanta artiklar kunde vi med 

hjälp av funna artiklars referenser få tillgång till relevant litteratur inom ämnena 

prognostisering och materialbehovsplanering. Dessutom gav referenserna tillgång till mer 

djupgående och specifik forskning inom ämnet. All artikelsökning genom EBSCO har skett 

med ikryssandet av rutan ”Peer review” med ett undantag vilket beskrivs i underkapitlet 

”Kritik av sekundärkällor”. Vi kände till relevant kurslitteratur inom ämnet från tidigare 

kurser, men har även funnit extra referenser med hjälp av Umeå universitetsbiblioteks 

sökmotor ALBUM. 

2.8 Kritik av sekundärkällor 
I den här delen lyfter vi fram de sekundärkällor vars användande kan kritiseras, därefter följer 

även en motivering till varför vi trots det har valt att använda oss av dem.  

I vår inledning använder vi oss av en källa som i sin tur refererar till andra, nämligen Davis, 

1993, Li et al., 2006, via Bayo-Moriones et al., 2010. Anledningen till att vi inte använder oss 

av grundkällorna är att de inte fanns tillgängliga via Umeå universitetsbiblioteks artikelsök 

funktion. Vi använde oss av dem ändå vilket vi fann godtyckligt då de inte kommer med 

något uppseendeväckande påstående utan dess användning i vårt fall syftar endast till att 

stärka en inledande argumentation för vårt forskningsområde. 

Vi har använt två olika upplagor av Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder, detta på 

grund av svårigheter att hitta senaste upplagan vid ett andra tillfälle. Dock tycker vi att de 

uppgifter som vi använt inte är av den karaktären att förändringar sker över tid. 

Jovane et al (2003) är ej peer reviewed, dock anser vi att källan är godtagbar då den citeras i 

Henriksen & Rolstadås (2010) vilken är en peer reviewed artikel. 
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3. Teori 
I det här kapitlet presenteras de centrala teorier och begrepp som vi tycker är av relevans för 

arbetets analys, diskussion samt slutsats. Förklaringar till varför just den specifika teorin 

används finns i varje delkapitel. Överlag används just dessa för att vi tror att de kan bidra 

med behövlig information och nya arbetssätt som idag inte används i småföretag vilket kan 

bidra till en allmän ekonomisk förbättring hos företagen. Vi har valt att presentera 

teorigrupperna i samma ordning som de används, vi börjar med att beskriva de teorier som vi 

anser behövs kring prognostisering. Det följs sedan av prognosfel och dess innebörd, därefter 

behandlas metoder för materialbehov. Avslutningsvis redogör vi för teorier kring faktorer 

med mer mjuka attribut.    

3.1 Prognoser 
I det här avsnittet kommer olika teorier och beräkningsmodeller som används vid 

prognostisering att beskrivas. Prognostiseringen är det första steget när en 

materialbehovsberäkning för ett företag ska göras, det är viktigt för att materialplaneringen 

och materialstyrningen ska kunna bli så precis som möjligt. Utan en bra prognos över 

behoven blir beslutsunderlaget tunt och de materialbehov som sedan räknas fram blir ofta 

missvisande (Olhager, 2000, s. 145-146). Då det här arbetet har fokus på produktionsekonomi 

och inköpsunderlag kommer vi nedan presentera några prognosverktyg som är användbara vid 

den typen av beslut.  

Det finns olika typer av prognoser även när de ska användas till inköpsunderlag, det finns så 

kallade kvalitativa och kvantitativa. Kvalitativa prognoser är de prognoser som görs med hjälp 

av bedömningar och utlåtanden, detta kan göras helt utan någon matematisk modell. Under 

denna kategori faller bland annat marknadsundersökningar, expertutlåtanden och 

säljkårsuppskattningar in. En metod som ofta används är den så kallade Delphi-metoden, den 

utgår ofta ifrån olika respondenter som svarar på frågor kring produkterna, dessa svar 

analyseras sedan av experter och tas till hänsyn när den slutgiltiga prognosen görs. (Olhager, 

2000, s. 151) Den typen av prognostisering är speciellt bra när nya produkter ska ut på 

marknaden eller om långa prognoser behövs (Silver et al., 1998, s. 125). Delphi-metoden 

används ofta vid längre prognoser (20-30 år) och har en ganska omfattande arbetsbörda 

(Rikkonen & Tapio, 2009, s. 982), så kommer vi inte att använda oss av denna metod, och då 

övriga kvalitativa modeller kräver en viss erfarenhet kommer vi heller inte att använda oss av 

dessa.  

De prognosmodeller som vi kommer att använda oss av är kvantitativa prognosmodeller och 

de utgår ifrån historiska data som analyseras och olika mönster lokaliseras. Olika 

påverkanskomponenter urskiljs ur mönstren och dessa används sedan för att utforma framtida 

prognoser. Dessa påverkanskomponenter är trender, cykler, säsonger, nivåer samt 

slumpmässiga avvikelser. Trenderna är de ökningar eller minskningar av efterfrågan på 

marknaden som sker på lång sikt, detta kan påverkas av till exempel popularitet. Cykler är ett 

efterfrågemönster som upprepar sig efter ett par år, ofta kopplas detta fenomen till 

konjunkturer. En säsongsvariation svänger mer än en cykel och påverkas lättare, detta kan till 

exempel förklara efterfrågevariationer för årstider, helger och väder. (Olhager, 2000, s. 152-

153) En känd säsongsvariation innebär ofta att företag lagerlägger varor eller planerar in en 

tillverkningstopp just innan säsongstoppen (Oskarsson et al., 2009, s. 147). Nivån är den 

grundläggande komponenten och det är den grundläggande efterfrågan utan någon påverkan 

av trender, säsonger eller cykler. Till sist finns det vissa variationer som inte kan förklaras och 

inte har ett mönster som går att spåra, (Olhager, 2000, s. 153) dessa kallas för slumpmässiga 

variationer och medvetandet om att dessa finns gör det möjligt att gardera sig mot dessa 

(Oskarsson et al., 2009, s. 147). Som vi tidigare nämnt kommer vi i det här arbetet att 
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fokusera på de kvantitativa prognosmodellerna då vi anser att de passar oss och vår 

frågeställning bättre. 

3.1.1 Glidande medelvärde 
En mycket enkel metod för att prognostisera framtidens efterfrågan är att använda sig av 

glidande medelvärde, denna metod lämpar sig bäst då efterfrågan håller en jämn nivå med 

vissa slumpmässiga variationer (Silver et al., 1998, s. 87).  

Enligt denna prognosmetod räknas medelvärdet ut för ett bestämt antal av de senaste 

perioderna och detta medelvärde blir då prognosen för nästkommande period. Det gör 

prognosen stabilare än om ett antagande om att nästkommande period har lika stor efterfrågan 

som perioden innan (Mattsson & Jonsson, 2003, s. 154). Antalet perioder som tas med i 

beräkningen kan variera men brukar ligga mellan tre till sex månader. Om antalet perioder är 

få kommer prognosen att bli mer följsam och lättare påverkas av tillfälliga variationer och om 

antalet perioder är fler kommer prognosen att bli mer stabil men kommer inte att svara lika 

fort på nya trender. (Olhager, 2000, s. 158) Enligt Olhager (2000, s. 157) ser den matematiska 

modellen som förklarar detta ut enligt nedan:  

  

        
                   

 
 

 

 
   

 

        

 

där      = prognos för period      

   = det glidande medelvärdet för period   

   = observerad efterfrågan i period   

  = Antalet perioder i beräkningen 

  = tidsperiod 

 

Den här modellen går även att viktanpassa så den blir känsligare mot förändringar och 

trender. Då de färskaste efterfrågevärdena har ett högre och mer aktuellt informationsvärde 

borde ju dessa ha en större påverkansgrad på prognosen. Om en så kallad triangelviktad 

fördelning används i modellen, innebär det att förutbestämda vikter multipliceras med tidigare 

värden och bildar sedan tillsammans en prognos för nästa period. Värdet på vikten hamnar 

ofta mellan 0,1 och 0,4, detta värde bestäms med fokus på att minska prognosfelen. (Mattsson 

& Jonsson, 2003, s. 156) Om vikterna på de senaste perioderna antar höga värden och ett 

mindre antal perioder tas i hänsyn svarar modellen snabbare på förändringar medans lägre 

vikter på de senaste perioderna och fler perioder medför en stabilare och mindre 

påverkningsbar prognos. (Olhager, 2000, s. 160) 

Vi har valt att använda oss av och beskriva denna metod då dess enkelhet tilltalar oss samt att 

antalet parametrar är få och är av enklare natur. Även om den inte anses vara den mest 

optimala modellen vad gäller dess resultat tror vi ändå att den kan vara till stor användning, 

speciellt för mindre företag som inte kan avvara mycket tid åt prognostisering men ändå vill 

ha ett ungefärligt prognosresultat.       
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3.1.2 Exponentiell utjämning  
Denna metod är troligtvis den som används i störst utsträckning för mer kortsiktiga prognoser 

samt att den är relativt lätt att implementera och kräver få data för att kunna användas (Silver 

et al., 1998, s. 89). Det som gör den enkel är de faktorer som används (Olhager, 2000, s. 158). 

Metoden använder sig av tidigare verklig efterfrågan och tidigare prognos, dock lägger 

modellen olika vikt på efterfrågevärdena. Den matematiska modellen för prognostisering med 

exponentiell utjämning ser ut som följande: 

                   

där     = Den exponentiella medelefterfrågan för period   

      = Prognosen för nästa period,     

   = Utjämningskonstant mellan 0 och 1 

   = observerad efterfrågan i period   

 

Storleken på vikten ( ) kan variera mellan olika varor och desto lägre värdet blir, desto mer 

utjämnad blir prognosen. Ofta används ett viktvärde mellan 0,05 och 0,3, detta värde bestäms 

så att minsta möjliga prognosfel uppstår. (Olhager, 2000, s. 159-160). Om 

utjämningskonstanten ( ) skulle väljas till 0,3 skulle det innebära att vikten av den 

observerade efterfrågan skulle viktas med 0,3. F skulle viktas med (1-0,3) 0,7 och vid   , det 

vill säga vid första tidsperioden som är med i uträkningarna, skattas F till ett 

genomsnittsvärde av faktiska observationer. Vid   så används det viktade värdet ifrån   och 

så fortsätter det hela tidsserien ut. Detta kan tyckas verka omständigt men i praktiken är det 

bara den senaste observerade efterfrågan och föregående prognos som används vid löpande 

uppdateringar, vilket gör metoden lättanvänd och behovet av att spara gamla uppgifter finns 

inte. (Mattsson & Jonsson, 2003, s. 372-373)  

Ovanstående metod tror vi kan vara bra för småföretag då den är lätt att uppdatera samt att 

den inte behöver data från en lång tid tillbaka för att kunna användas. Dock kan storleken på 

vikten alfa ( ) vara besvärlig att fastställa men vi tycker ändå att metoden är signifikant för 

vårt arbete. 

3.1.3 Holts modell 
I vissa fall kan det förkomma en trend i efterfrågan och då kommer inte de ovanstående 

modellerna att ge någon bra prognos då de inte hanterar ett sådant typ av mönster. Då behöver 

modellen kunna prognostisera med hänsyn av trender, Holt utvecklade en sådan modell som 

sedan kom att uppkallas efter honom. (Silver et al., 1998, s. 93) Om prognosen sträcker sig 

under en längre tid framöver är det extra viktigt att ta hänsyn till trender, detta gäller speciellt 

när prognosen ligger till underlag för produktionsplanerna (Mattsson & Jonsson, 2003, s. 

377).  

Nedanstående metods medverkan i det här arbetet motiverar vi med att det finns många 

företag som kan tänkas ha en viss trend i sin tillverkning eller efterfrågan, och då behövs en 

metod för att kunna hantera detta. Vi är medvetna om att metoden är mer krävande än 

tidigare, samtidigt är det nödvändigt att behandla de kända påverkande faktorerna i en 

prognos. Även om Holts modell inte är applicerbar på alla produkter kan det vara viktigt att få 

bra prognoser på de nyckelprodukter som finns inom företaget.   

Holts modell använder sig, till skillnad från exponentiell utjämning, av ännu en 

utjämningskonstant, Beta (β). Då det är mer faktorer än i tidigare modeller blir även 

användningen lite mer tidskrävande och uträkningen sker i olika steg för att slutligen nå en 
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prognos. Först räknas en prognos fram för efterfrågan utan någon trend med hjälp av bland 

annat alfavärdet (α) som användes i tidigare modell, sedan räknas trenden ut med hjälp av 

bland annat betavärdet (β). Det måste gå i den ordningen då uppgifter om nivån på efterfrågan 

från senaste period behövs för att kunna ta reda på trenden. Dessa två värden läggs sedan ihop 

och bildar tillsammans prognosen för nästa period. Den matematiska formeln för Holts modell 

beskrivs nedan. (Olhager, 2000, s. 162-163) 

                         

                         

           

där    = Prognos för nivån av efterfrågan för period   

   = Utjämningskonstant mellan 0 och 1 

   = Observerad efterfrågan i period   

    = Trendprognos för period   

   = Utjämningskonstant för trend 

      = Prognosen för nästa period,     

 

Som synes ovan använder sig modellen av de föregående värdena för trend och nivå för att 

göra nästa prognos, problemet ligger då i att hitta de allra första värdena för trend och nivå. 

Enligt Lawrence et al. (2008, s. 78) görs detta på bästa sätt genom en regression, som enkelt 

kan göras i Excel.  

Utjämningskonstanten beta (β) varierar likt alfa (α) mellan 0 och 1, och precis som alfa så ger 

ett högre beta värde större känslighet och ett lägre en mer stabil prognos. Vanligtvis så är 

dock beta värdet lite lägre då trenden bör vara lite stabilare än nivån. (Olhager, 2000, s. 160, 

163) Detta är speciellt viktigt för varor som inte har en stor omsättning då trenden kan ibland 

bli större än nivån (Mattsson & Jonsson, 2003, s. 377).  

3.1.4 Winters modell 
Denna prognosmodell är den mest omfattande som vi kommer att använda i detta arbete, den 

ger en bra bild av verkligheten men kan anses vara avancerad. Vissa artiklar och varor kan 

ibland påverkas av olika säsonger som vi tidigare talat om, och det viktigt att kunna ta med 

det i beräkningarna när en prognos ska göras. Denna metod klarar av att lägga till både trender 

och säsongsvariationer till prognosen vilket gör att den kan hantera svårare prognoser. 

Modellen är en utökning av ovanstående Holts modell och utvecklades av Winter och kom 

därför att kallas för Winter modell. (Silver et al., 1998, s. 98-99) Tillägget till Holts modell är 

att ännu en parameter tas med i beräkningarna, den har utjämningskonstanten gamma (γ) och 

den används som säsongsindex när en prognos med säsongsvariationer ska göras (Olhager, 

2000, s. 167).  

Vi tycker att den här modellen kompletterar våra övriga och visar på att de flesta faktorer som 

kan tänkas påverka en prognos går att ta hänsyn till. Genom att inkludera denna modell i 

arbetet vill vi även visa att det finns olika metoder att göra en prognos på och att arbetsbördan 

med att prognostisera med de olika modellerna kan skilja. Eftersom det här arbetet siktar på 

att effektivisera inköpsprocessen ur en monetär synvinkel tycker vi att tiden som läggs ner på 

att göra prognoser och materialbehovsberäkningar även bör tas i beräkning.  

Denna modell kräver en hel del data från tidigare perioder, och gärna data som sträcker sig 

över flera säsongsvariationer (Silver et al., 1998, s. 99-100). Först måste ett säsongsindex tas 
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fram, det görs med hjälp av data från tidigare perioder. Det förklaras bäst genom ett exempel, 

i nedanstående tabell (tabell 1) görs prognoserna kvartalsvis. (Olhager, 2000, s. 164-165)  

Tabell 1 – Winters modell 

 

År 

 

1 

Efterfrågevärde 

  2 

i kvartal 

(  ): 

3 

 

4 

 

Summa 

1 332 530 300 448 1610 

2 362 462 340 424 1590 
3 372 468 356 412 1608 
4 376 428 328 456 1588 

Summa 

Säsongsindex(  ) 

1444 

0,9 

1888 

1,18 
1324 

0,83 

1740 

1,09 

1599 

4 
Källa: Olhager 2000, s164-165 

 

Summan av tidigare efterfrågan i samma kvartal summeras, detta divideras sedan med 

summan av efterfrågan från samma år eller periodcykel. Detta ger sedan ett säsongsindex som 

kommer att gälla för framtida prognoser, och det är viktigt att medelvärdet för dessa 

säsongsindex blir 1. För att kunna göra prognoser med säsongsvariationer måste tidigare data 

säsongsrensas, det innebär att säsongvariationerna tas bort från tidigare efterfrågan.(Olhager, 

2000, s. 165-166) Uträkningarna som behövs för Winters modell ser ut som följande: 

     
  

    
                  

                         

     
  

  
           

                    

där    = Prognos för nivån av efterfrågan för period   

    = Utjämningskonstant mellan 0 och 1 

   = Observerad efterfrågan i period   

    = Säsongsindex för period   

   = Trendprognos för period   

   = Utjämningskonstant för trend 

      = Prognosen för nästa period,     

Och som synes måste    beräknas först då det värdet sedan ingår i övriga formler, och 

avslutande räknas      ut och ger den slutgiltiga prognosen.(Olhager, 2000, s. 166-167)  
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3.2 Prognosfel  
Något som i litteraturen framhävs som viktigt är att verkligheten ytterst sällan 

överensstämmer med de prognoser som gjorts (Olhager, 2000, s. 227; Mattsson & Jonsson, 

2003, s. 139). Vi kommer därför att presenterna olika sätt att mäta prognosfel på för att kunna 

ta redan på vilken modell som är den bästa för det aktuella problemet.  

Det är viktigt att kontrollera de prognoser som görs för att veta om prognoserna är pålitliga 

och att prognosfelen befinner sig inom lämpliga ramar. Det är viktigt att göra detta 

fortlöpande för att inte prognoserna ska kunna missa någon ny utveckling på marknaden i 

form av till exempel trender och säsongsvariationer. (Mattsson & Jonsson, 2003, s. 160) För 

att företaget i ett senare skede bland annat ska kunna bestämma en lämplig nivå på sitt 

säkerhetslager bör storleken på prognosavvikelserna vara kända (Silver et al., 1998, s. 109).  

Det vanligaste sättet för prognoskontroller är att mäta prognosfelen (Mattsson & Jonsson, 

2003, s. 160). Prognosfelet (error) för en period är den verkliga efterfrågan minus prognosen 

för perioden (Olhager, 2000, s. 168). Detta kan enligt Olhager (2000, s. 168) definieras som:  

 

         

där:    = Prognosfel i period   

    = Verklig efterfrågan i period   

    = Prognos för period   

 

För att kunna få en bättre bild av prognosavvikelserna utvecklas ovanstående modell på olika 

sätt, nedan kommer vi att förklara några av dessa.  

3.2.1 Mean Absolute Deviation 
Mean absolute deviation (MAD) är det vanligaste sättet att mäta prognosfel på (Olhager, 

2000, s 168) och den visar på hur stor spridning som felen har för den aktuella prognosen 

(Silver et al., 1998, s. 110). Denna metod mäter samtliga prognosfel och räknar ut 

medelvärdet för dessa, det görs utan hänsyn till om avvikelserna är positiva eller negativa. Det 

vill säga att absolutvärdet för prognosfelen används, så oavsett om prognosfelet är positivt 

eller negativt så är det bara avståndet mellan prognosen och det verkliga värdet som mäts. 

(Silver et al., 1998, s. 110-111) Det gör modellen enkel att förstå och tillämpa men bristen är 

att det inte går att utläsa om det finns ett mönster i avvikelsen då det bara är det absoluta 

prognosfelet som mäts. MAD definieras som: (Olhager, 2000, s. 169) 

 

    
 

 
    

 

   

 

där:   = Antalet perioder 

     = Absolut prognosfel i period   

 

3.2.2 Mean Forecast Error 
Det här sättet att mäta prognosfel på är en variant av MAD, den fungerar på samma sätt 

förutom att det är inte är absolutvärdet som används utan det verkliga värdet för avvikelsen. 

På grund av att Mean forecast error (MFE) inte mäter medelvärdet med absolutvärden kan en 
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annat typ av mönster för prognosfelen upptäckas. MFE definieras på samma sätt som MAD 

rent matematiskt sätt. (Makridakis & Wheelwright, 1989, s. 58) 

    
 

 
   

 

   

 

där:   = Antalet perioder 

    = Prognosfel i period   

 

3.2.3 Mean Squared  Error 
MSE eller Mean Squared Error är ett alternativ till ovanstående metoder att hitta prognosfel, 

denna metod utgår dock från det kvadratiska prognosfelet, det vill säga prognosfelet i kvadrat. 

Skillnaden mot MAD är att prognosfelet är i kvadrat när det tas i beräkning i modellen, se 

nedanstående modell: (Olhager, 2000, s. 168-169)    

 

      
 

 
   

 
 
    

 

Värdet på MSE ska hållas så lågt som möjligt, och om höga värden uppkommer är det en 

indikering på stora avvikelser på prognosen. Det märks väl då stora värden i prognosfelen blir 

extremstora när de räknas i kvadrat. (Olhager, 2000, s. 169)  

3.2.4 Mean procentage error 
Mean procentage error (MPE) är ett mått som visar den procentuella avvikelsen mellan 

prognos och verklig efterfrågan. Det möjliggör en enkel och snabb översikt av prognosfelen 

och det är lätt att jämföra olika prognostyper och olika artiklar. Dock kan artiklar med en låg 

efterfrågan ge stora MPE värden även om avvikelsen i sig inte är stor i antal, detta för att 

avvikelsen blir procentuellt stor. MPE använder sig av de absoluta prognosfelen i 

uträkningarna. (Makridakis & Wheelwright, 1989, s. 57-60) Modellen för MPE ser ut som 

följande: 

 

      
     

  

 

   

       

 

3.2.5 Bias 
Bias är summan av tidigare prognosfel och dess värde signalerar hur mycket prognosmodellen 

missvisar. Inom prognostisering för bland annat produktionsplanering och 

materialbehovsberäkning är det viktigt att denna siffra är så nära noll som möjligt. Detta värde 

kan även användas till andra uträkningar kring prognosfel. (Silver et al., 1998, s. 116) 

Bias beräknas på följande sätt: 
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De olika metoderna som redogjorts för ovan visar prognosfelet på olika sätt, när förhållandet 

mellan dessa undersöks så kan ett mönster uppstå, och det är det mönstret som kan säga något 

om prognosen. Därför anser vi att det kan vara bra att använda sig av flera sätt att räkna ut 

prognosfelen på.   

3.2.6 Tracking signals 
Tracking signals (TS) är ett sätt att mäta om prognoser och processer fungerar som förväntat. 

Enkelt förklarat går principen ut på att varje prognos mynnar ut i ett specifikt TS värde och 

desto närmare noll TS värdet ligger desto bättre anses prognosen vara. Detta görs varje gång 

en prognos utförs och om det skulle visa sig att värdet hamnar utanför gränserna för vad som 

anses vara lämpligt så är det en indikation på något har förändrats i marknadens beteende. 

(Makridakis & Wheelwright, 1989, s. 277-278) TS används i huvudsak för att ta reda på om 

prognosmodellen måste bytas eller modifieras. Denna modell använder sig av förhållandet 

mellan prognosfelen och MAD, den matematiska förklaringen ser ut som nedan: (Ling, 2007, 

s. 137) 

   
        

 
   

   
 

 

vilket kan förenklas med: 

   
    

   
 

 

Då det ibland kan vara svårt att veta om rätt prognosmodell används har vi valt att inkludera 

kontrollmetoden kring TS då vi anser att det är viktigt att hela tiden följa upp precisionen på 

prognosen för att inte missa en förändring av efterfrågan. Då vi har redogjort för ett antal 

olika prognosmodeller vill vi visa att ett företag ibland kan byta mellan olika prognosmodeller 

beroende på hur efterfrågan förändras, och den ovanstående TS metoden ger indikationer när 

ett sådant byte kan vara aktuellt.  
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3.3 Materialbehov 
De prognosverktyg som tidigare presenterats används som ett viktigt underlag till de 

beräkningar som görs för material- och inköpsbehov. (Olhager, 2000, s. 145) Även här finns 

det en uppsjö av metoder och modeller, nedan presenteras de som vi tycker är mest aktuella 

och lämpliga för vårt arbete. Vi börjar med att redogöra för de enklare metoderna och sedan 

visas de mer komplexa och omfattande materialbehovsberäkningarna.  

3.3.1 Just In time 

Just In Time (JIT) är ett begrepp som beskiver filosofin kring att inte använda ett stort lager 

och försöka minska genomloppstiderna så mycket som möjligt (Lumsden, 1998, s. 79). Det 

innebär att inkommande leveranser ankommer precis i tid för att täcka behovet som finns. På 

det sättet undviks kapitalbindning och pengarna återvänder till företaget igen på snabbaste 

sätt. I korthet kan JIT beskrivas som att allt onödigt ska undvikas och att skötseln av varor ska 

vara så kort som möjligt. För att arbeta enligt JIT ska en översyn över rörelsen göras där fokus 

ligger på att på absolut bästa sätt undvika bland annat överproduktion, kasseringar, lagring, 

onödiga arbetsmoment och väntan. (Oskarsson et al., 2009, s. 87-88) JIT ställer då stora krav 

på planeringen av produktionen, prognoserna samt att det måste finnas en bra precision på 

transporterna som sköter flödet av varorna. Transporterna i sig behöver inte vara särskilt 

snabba utan det viktiga är de är framme på utsatt tid och innehåller rätt varor, ibland kan det 

komma leveranser från samma grossist fler gånger per dag bara för att undvika lagerhållning. 

(Oskarsson et al., 2009, s. 93-94)    

3.3.2 Lot for lot 
Den här metoden är inkluderad i vårt arbete för att den är mycket enkelt och det är ett 

grundläggande system som vi bör vara medvetna om då det är småföretag som detta arbete är 

riktat mot. Beställningen läggs på det exakta antalet som behövs för den perioden, det vill 

säga precis så mycket som det behövs för att undvika att lagret tar slut. En period kan till 

exempel vara en månad, och om prognosen ligger på 100 stycken av en produkt beställer 

företaget just 100 stycken. Användningsområdet för denna inköpsteori är som bäst då 

lagringskostnaden är relativt hög mot orderkostnaden, det kan till exempel handla om råvaror 

som är svåra att lagerföra, kanske på grund av deras storlek och pris eller att produkten måste 

vara färsk. (Silver et al., 1998, s. 214)  

3.3.3 EOQ 
EOQ är en förkortning för engelskans Economic Order Quantity och denna inköpspolicy 

räknar ut vilket beställningsantal som är optimalt för en viss produkt ur en kostnadssynpunkt. 

För att företaget ska kunna använda sig av denna policy krävs ofta att en viss lagerhållning 

görs. Detta för att kostnaden per beställning, kostnaden för kapitalbindningen samt kostnaden 

för detaljen tas till hänsyn i modellen. (Lumsden, 1998, s. 284-285) Den ekonomiska 

orderkvantiteten räknas ut med hjälp av nedanstående EOQ modell, och när lagersaldot når 

den uträknade beställningspunkten läggs en ny order på det uträknade EOQ antalet. (Tersine, 

1988, s. 91)  

För att kunna använda sig av EOQ måste vissa antaganden göras, de viktigaste och de som 

kommer ha betydelse i vårt arbete är att efterfrågan är känd och förutbestämd, att 

kostnadsfaktorerna inte ändras med tiden, samt att det inte finns några mängdrabatter. (Silver 

et al., 1998, s. 150) Dock kan det sistnämnda antagandet om mängdrabatt kringgås genom en 

mer komplex uträkning, men för enkelhetens skull kommer vi att istället bara att göra fler 

uträkningar av grundmodellen med olika inköpspriser och antal, det ger samma svar men med 

en mindre komplex uträkning (Silver et al., 1998, s. 159). 
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Där,    = Efterfrågan per tidsenhet 

   = Ordersärkostnaden 

   = Lagerränta 

   = Detaljens värde (Inköpspris + interna) 

Som synes i modellen och som vi tidigare nämnt tar EOQ modellen hänsyn till olika 

kostnader. Den ena är ordersärkostnaden ( ), detta är en engångskostnad som är specifik för 

varje order som läggs. Det kan vara kostnader för telefonsamtal, inspektioner samt det 

mänskliga arbete som krävs för att lägga en order. (Silver et al., 1998, s. 46) Det är viktigt att 

nämna att denna kostnad är oberoende av orderns storlek, det vill säga att antalet som beställs 

inte ska ha någon påverkan på hur stor denna kostnad är (Lumsden, 1998, s. 285). 

En annan kostnad som tas i beräkning är varans värde i lagret (C), här inkluderas inköpspriset 

och de interna och externa hanterings- och transportkostnaderna. Inköpspriset kan vara det 

priset som företaget betalat till leverantör, men det kan även vara det uppskattade interna 

värdet om leveransen kommer ifrån en annan avdelning på samma företag. De interna 

hanterings- och transportkostnaderna är de kostnader som företaget har för att till exempel 

lägga produkten på hyllan samt hantera och flytta den inom företaget. De externa hanterings- 

och transportkostnaderna kan vara kostnader till speditörer och annan hantering som krävs för 

att varan ska komma fram oskadd i tid till köparen. (Lumsden, 1998, s. 285) Idealt ska varans 

värde motsvara hur mycket pengar som lagts ut på den för att göra den tillgänglig för 

användning, antingen inom eller utanför företaget. (Silver et al., 1998, s. 44)   

Den tredje kostnaden som inkluderas i EOQ modellen är lagerräntan (I) som uppstår när ett 

företag väljer att binda upp sitt kapital i fysiska produkter. Den största delen av denna kostnad 

består av möjligheten att kunna binda upp kapitalet någon annanstans där avkastningen hade 

kunnat vart bättre, detta kallas lagerföringskostnad. Kort definierat är det kapitalavkastningen 

som uteblev hos en annan investering eller att lagret på något sätt blivit inkurant. Till 

lagerräntan (I) tillhör även kostnader för till exempel lagerlokaler, speciell hantering och 

försäkring, de kallas för lagerhållningskostnader. (Silver et al., 1998, s. 45-46) Storleken på 

lagerhållningskostnaden varierar beroende på produkten i fråga, det kan till exempel handla 

om produktens storlek, värde och hanteringsbehov. Ofta ändras inte den kostnaden kortsiktigt 

men vid större och mer långvariga förändringar kan den påverkas, detta sker ofta i intervaller 

då till exempel kostnaden för lokaler inte stegvis ökar per produkt utan bara när det når en 

viss nivå. (Oskarsson et al., 2009, s. 106-107) Kostnaden för lagerräntan blir då olika för varje 

produkt och för enkelhetens skull brukar företag anta en generell lagerränta för alla produkter 

med eventuella undantag. (Silver et al., 1998, s. 45-46) I det här arbetet kommer en så kallad 

Fixed EOQ att användas vilket innebär att efterfrågan anges som ett snitt över tidigare 

perioders efterfrågan, EOQ antalet kan då användas när en ny beställning ska göras (Silver et 

al., 1998, s. 203-204). 

Ovanstående modell är fundamental för beräkningar av materialbehov och den är relativt 

enkel att använda sig av då de matematiska uträkningarna kring metoden inte är så 

avancerade. Vi anser att EOQ modellen är grundläggande inom materialbehovsberäkningar 

och vi tycker därför att den bör finnas med i det här arbetet då vi vill visa på att det finns 

metoder som inte behöver vara kostsamma. Enligt oss beräknar metoden med de viktigaste 

parametrarna, dock är det en brist att mängdrabatter inte går att inkludera i modellen.  
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3.3.4 Silver-Meal 
Nedanstående metod skiljer sig från den tidigare EOQ metoden då den är mer flexibel och kan 

göra beräkningar över flera perioder, och det är just det som motiverat oss till att inkludera 

Silver-Meal modellen i arbetet. Vi ser även modellens simpelhet som en positiv egenskap. 

Silver-Meal är en metod som är relativt enkel att använda och ger ett bra resultat, dock kan 

den kanske inte alltid stå för den mest optimala lösningen. Den här metoden har 

totalkostnaden i fokus och där är det ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden som 

ingår. Silver-Meal bestämmer hur stora inköp som ska göras, det vill säga hur många perioder 

ett inköp ska täcka. Det är det lägsta medelvärdet för totalkostnaden som avgör hur stort 

inköpet blir. Totalkostnaden räknas ut på följande sätt: (Olhager, 2000, s. 252-253) 

              
                                      

 
  

där:   = Antalet perioder 

   = Ordersärkostnad 

Denna totalkostnad räknas ut för varje period tills det att den börjar stiga, sedan görs inköp så 

att det täcker behovet fram till den period med lägsta totalkostnaden. På detta sätt vet 

inköparen hur många perioder inköpen ska täcka, sedan görs samma sak för nästa inköp. 

Viktigt att tänka på är att den första perioden inte innehåller någon lagerhållningskostnad då 

inköpet sker samma period, och för den andra perioden ska lagerhållningskostnaden räknas 

för en period. I den tredje perioden ska lagerhållningskostnaden räknas på en period för den 

andra månaden och två perioder för den tredje då dessa varor ligger i lager från den första 

perioden då de köps in. Det kan visas med denna uppställning: (Silver et al., 1998, s. 210-211)  

                           
 

 
 

                           
        

 
 

                           
                

 
 

och så vidare 

där:  (X) = Efterfrågan för period X 

  = Lagerränta per period 

  = Detaljens värde 

3.3.5 Wagner-Whitin 
Ursprungligen presenterades denna algoritm i en artikel som publicerades 1958 av just 

Wagner och Whitin, tanken bakom denna metod är att den ska kunna lösa problem där bland 

annat en varierad efterfrågan och kostnad uppstår. Tidigare modeller har inte kunnat hantera 

den typen av problem och den här metoden ska enligt beskrivning ge en optimal lösning för 

valet av inköpskvantiteter, detta med hänsyn till att minimera kostnaderna för återfyllnad och 

lagerhållning. (Wagner & Whitin, 1958, s. 89)  

Då Wagner-Within algoritmen kräver lite mer arbete än tidigare och enklare modeller kan den 

anses som för svår och jobbig att använda men vi tycker ändå att den kommer att vara 

användbar i detta fall. Huvudvikten på modellen ligger i att räkna ut hur stora inköp som bör 

göras i olika perioder, detta blir då beroende av hur mycket som efterfrågas i varje period 
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Efterfrågan 69 29 36 61 61 26 34 67

Period 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1000 1290 2010

2 2000 2360

3 2290 2900

4 3010 3620 4140

5 3900 4160 4840

6 4620 4960

7 5140 5810

8 5840

samt de närliggande perioderna. Uppgifterna som krävs för att kunna använda Wagner-Whitin 

metoden är efterfrågan, beställningskostnaden och lagerräntan, tillsammans bildar de här en 

totalkostnad (Silver et al., 1998, s. 205-208). Modellen kommer att ge uppgift om behovet för 

den aktuella perioden ska täckas med ett inköp eller från lagret, dock blir det aldrig en 

kombination av dessa två aktuellt. Det är sedan totalkostnaden som avgör vilket alternativ 

som blir det optimala och kommer att följas. (Olhager, 2000, s. 250) Den här modellen är svår 

att förklara med ord så vi kommer därför att visa ett exempel på hur den används, detta 

exempel är taget ur Olhager (s. 249-251).  

I exemplet kommer en ordersärkostnad på 1000 kronor och en lagerränta på 10 kronor per 

produkt och period att användas, för en bättre överblick och förståelse finns en översikt på 

problemet i tabell 2 nedan. Aktuell efterfrågan finns även i samma tabell.  

Eftersom vi börjar i period 1 och räknar med att det inte finns något material i lager alls 

kommer kostanden oavsett hur vi gör att bli 1000 kronor, detta eftersom att det inte finns 

någon lagerkostnad och för att ordersärkostnaden ligger på just 1000 kronor. I period 2 finns 

det två alternativ att välja på, antingen köps material in under period 1 så att det också räcker 

till period 2, eller så görs en ny enskild beställning till period 2. Om inköpet från period 1 

även ska täcka upp för den andra perioden så läggs en lagerhållningskostnad på 290 (10x29) 

kronor till, den totala kostnaden blir då 1290 kronor. Om istället två olika beställningar görs 

undviks lagerhållningskostnaden, men då det blir två olika ordar så då blir ordersärkostnaden 

och totalkostnaden 2000 (1000x2) kronor. Hittills verkar det bäst att göra ett inköp för båda 

perioderna tillsammans. För att sedan gå vidare mot period 3 så undersöks det vad kostnaden 

blir om även behovet för denna period täcks upp av det första inköpet i period 1, då till 

kommer en lagerhållningskostnad på 720 (32x2x10) kronor, totalkostnaden blir då 2010. 

Vidare räknas även övriga alternativ ut, det vill säga, en ny order i period tre samt om den nya 

ordern för period 2 även täcker upp behovet i period 3. Resultaten från detta och samtliga 

uträkningar för modellen ses i tabell 2. (Olhager, 2000, s. 249-251)    

Tabell 2 – Wagner-Whitin 

När sedan alla uträkningar är gjorda fås den lägsta totalkostnaden ut i sista perioden, i detta 

fall är det 5810 kronor (tabell 2). För att sedan se när beställningarna ska göras samt dess 

storlek så följs siffrorna bakifrån i tabellen, då den lägsta totalkostnaden i sista perioden 

kräver ett inköp från tidigare period görs även så. Samma sak gäller i period 6 där det 

optimala är att inhandla behovet för tre perioder redan i period 4. I tabell 2 kan de blåa 

strecken följas för den optimala lösningen och resultatet redovisas i tabell 3 nedan.(Olhager, 

2000, s. 251-252)  
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Order läggs i period: Täcker behovet för period: Orderkvantitet:

1 1, 2, 3 134 (69+29+36)

4 4, 5, 6 148 (61+61+26)

7 7, 8 101 (34+67)

Tabell 3 – Wagner-Whitin resultat 

 

 

 

Wagner-Whitin modellen visar enligt sina grundare på en optimal lösning (Wagner & Whitin, 

1958, s. 89), och det är något som givetvis ska eftersträvas. Dock vet vi att modellen kräver 

lite mer tid än övriga men vi vill ändå kunna visa på skillnaderna mellan olika uträkningarna 

för att senare kunna motivera valet av metod eller modell. Då det här arbetet riktar sig mot 

småföretag anser vi att det är intressant att se om en så avancerad modell som denna kan vara 

applicerbar i sammanhanget.   
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3.4 Mjuka faktorer 
Matematiskt framräknade prognoser bygger på historisk data som kalkyleras för att ge en så 

god framtida uppskattning av efterfrågan som möjligt. Detta fungerar bra inom vissa områden 

men att analysera historisk data och ta fram generella mönster för att förutspå framtida 

efterfrågan kan leda till en felaktig prognos. (Marmier & Cheikhrouhou, 2010, s. 399) 

Det har skett ett skifte i inställningen gentemot att blanda in mänskligt omdöme i 

prognosmakning. Skiftet har gått ifrån att ha varnat för att blanda in mänskliga faktorer i 

matematiska modeller till att övergå i en önskan om att bygga upp en lärdom om hur de bättre 

kan blanda in andra faktorer i de matematiska i hopp om att generera mer träffsäkra 

prognoser. (Lawrence et al., 2006, s. 493) 

Marmier & Cheikhrouhou (2010) identifierar faktorer som vanliga matematiska modeller inte 

kan ta hänsyn till och bygger upp en modell för hur en prognos bättre kan ställas med den 

kunskapen. Deras modell bygger på tre olika steg; Datafiltrering och matematisk prognos, 

identifiering och formalisering av påverkande faktorer samt en justeringsprocess. Det första 

steget kommer endast att få en ytlig förklaring då vi redan har en god teorigrund för 

matematiska modeller vad gäller prognosframtagning och vi ämnar med den här teorin att få 

fram teoretisk fakta som kan stödja att en prognos bättre kan framställas med matematik och 

andra faktorer i kombination. De två övriga stegen förklaras i större utsträckning.  

Studien som gjordes av Marmier & Cheikhrouhou (2010) prövas genom simulerad 

implementering på två olika företag; en plastpåstillverkare i södra Spanien och en distributör i 

norra Frankrike. I deras litteraturgenomgång redogör de med väl grundade argument inom 

deras forskningsområde för vikten av att använda sig av en justerande process vid 

prognosmakning.  

          Källa: Marmier & Cheikhrouhou, 2010, s. 401 Figur 1 - Faktorer 
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3.4.1 Steg 1: Datafiltrering och matematisk prognos 

Vilket framgår av figur 1 (Marmier & Cheikhrouhou, 2010, s. 401) så tas först och främst data 

från tidsserien i fråga fram för att kunna filtrera bort det som inte är av intresse till exempel 

ovanliga undantag inom försäljning vilket kan vara en påföljd av marknadsföring eller yttre 

faktorer som en strejk. Undantag identifieras genom att kalkylera ett konfidensintervall 

grundad på prognosens önskade träffsäkerhet. Undantaget tas då bort ifrån tidsserien och 

ersätts av ett annat värde vilket exempelvis kan grundas på ett genomsnittsvärde av 

närliggande siffror. Vid de tillfällen då trender eller säsongsvariationer kan utskiljas ifrån 

tidsserien måste två typer av konfidensintervall räknas ut; ett för hela året och ett för 

trendens/säsongens varaktighet. Först efter att data hamnar utanför båda konfidensintervallen 

kan dessa värden tas bort och ersättas av andra modifierade värden så som nämnts tidigare. 

När tidsserien är rensad och städad kan den matematiska prognosen äga rum (Marmier & 

Cheikhrouhou, 2010, s. 401). 

3.4.2 Steg 2: Identifiering och formalisering av influerande faktorer 
Marmier & Chekhrouhou (2010, s. 401) definierar ovannämnda influerande faktorer som 

något som inte passar in i tidsserien och på grund av de inte kan behandlas korrekt av den 

matematiska behandlingen av historiska mönster. Beroende på vilken bransch företaget 

befinner sig i så påverkas dessa faktorer av olika attribut, till exempel intensitet, typ och 

varaktighet.     

Författarna (Marmier & Chekhrouhou 2010, s. 401) väljer att kalla dessa faktorer för 

omdömesfaktorer. När dessa omdömesfaktorer tillsammans påverkar en efterfrågekurva väljer 

de att benämna detta som en judgemental event. Omdömesfaktorer som tas hänsyn till vid 

prognosmakning karaktäriseras huvudsakligen av följande drag;  

 Ett event som inträffar oregelbundet och sällan men består av för lite data för att det 

ska anses som statistiskt bevis eller användas för en statistisk modell 

 Effekten av det inträffade är för stor för att kunna ignoreras 

 Effekten kan vara övergående eller ha omfattande effekt på prognosen över tid. 

 Förekomsten av framtida händelser kan förutses av experter även om det är svårt att 

bedöma dess effekt på efterfrågan 

De olika omdömesfaktorerna varierar mellan olika sorters branscher, dock tar den aktuella 

studien upp fyra olika typer; transient faktorer, quantum jump faktorer, transferred impact 

faktorer och trend change faktorer (Marmier & Chekhrouhou 2010, s. 402-404). Dessa fyra 

behandlas nedan: 

Transient faktorer - Dessa är engångsföreteelser som inte kommer upprepa sig med någon 

som helst regelbundenhet, exempelvis en strejk, och kan därför omgående tas bort från 

tidsserien.  

Transferred impact faktorer - Den här typen av faktorer är när en specifik händelse påverkar 

prognosen och som med all säkerhet kommer att påverka prognosen igen i nästa period. 

Exempel på en sådan faktor är en förannonserad prisändring. 

Quantum jump faktorer - Med den här typen av omdömesfaktorer syftar författarna på en 

engångsföreteelse som ger en permanent effekt. Sådana omdömesfaktorer kan upptäckas 

genom att analysera om omfattningen av en efterfrågeskiftning ifrån föregående period eller 

samma period föregående år överstiger en fast punkt. 
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Trend change faktorer - Den här faktorns innebörd är gällande priset. Beroende på hur priset 

sätts så ändras efterfrågekurvan vilket påverkas av olika trender. 

3.4.3 Steg 3: Justeringsprocess 
Vissa omdömesfaktorer influerar efterfrågekurvan under en begränsad tid medan andra har 

den effekten att den får bestående förändringar. När flera omdömesfaktorer påverkar 

efterfrågan är det viktigt att justera prognosen i enlighet med varje judgemental event.  
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4. Praktisk metod 

4.1 Undersökningsmetod  
Som det tidigare har framgått har vi valt att undersöka hur svenska småföretag arbetar med sin 

prognostisering och materialbehovsplanering samt att försöka utveckla detta med valda 

teoriers hjälp. Då vi har lyckats identifiera ett forskningsgap behöver vi utföra en 

empiriinsamling för att kunna analysera vårt problem. Det är av stor vikt att klart kunna 

motivera för om användandet av kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod är att föredra. 

Kvalitativ forskningsmetod lämpar sig bäst när forskaren vill klargöra ett fenomens karaktär 

eller egenskaper medan den kvantitativa lämpar sig bäst när forskaren önskar att fastställa 

mängderna av dessa karaktärsdrag eller egenskaper (Widerberg, 2002, s. 15). Således är den 

kvalitativa forskningsmetoden den mest lämpliga för vår del. 

För att utföra vår kvalitativa forskningsmetod har vi använt oss av intervjuer. Syftet är då att 

få fram andra personers berättelser och förståelse för ämnet och att sedan följa upp detta 

(Widerberg, 2002, s. 16). Det vi har gjort kan sammanfattas i fyra olika steg samt i figur 2; 

1. Vi har intervjuat en person med ansvar för vårt valda forskningsområde i tre olika 

företag samt fått material i form av siffror kring deras inköpsprocess vad gäller 

kvantiteter och frekvenser på inköp och samt förbrukning.  

2. Det andra steget är att vi har följt upp den intervjun med att analysera siffror för 

prognoser och materialbehovsplanering och sedan jämfört dessa med verkligheten och 

försökt förklara dem.  

3. Det tredje steget består av att vi har, återigen med hjälp av våra valda teorier, i 

samband med data och kunskap om arbetsprocesser inom företagen, från de första 

intervjuerna analyserat andra handlingsalternativ.  

4. Det fjärde och sista steget består av att vi i steg 1 till 3 har tyckt oss kunna identifiera 

vissa mönster hos de tre undersökta företagen och vi har då valt att försöka bekräfta 

dessa genom ytterligare 4 intervjuer. 

 

 

Samtliga intervjuer är semistrukturerade där intervjupersonen har stor möjlighet att utforma 

svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011, s. 415), mer om detta behandlas under rubriken 

”Intervju guide”. 
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      Figur 2 - Vår arbetsprocess inom forskningsförfarandet  
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4.2 Urvalsprocessen 
Med kunskapen om att vi skulle göra kvalitativa intervjuer ville vi göra de mer djupgående 

intervjuerna ansikte mot ansikte. Det är viktigt att kunna se respondentens kroppsspråk och 

andra visuella signaler som kan forma forskarens och respondentens förståelse för frågor och 

svar (Krag Jacobsen, 1993, s. 65). Vi eftersträvade även möjligheten att få en rundvandring i 

produktionshallen, för ytterligare förståelse för arbetsgången och hur flödet i fabriken såg ut. 

Efter de tre första intervjuerna ville vi söka en djupare förståelse för de mönster som 

upptäckts, för att kunna göra det gjorde vi ytterligare ett antal telefon intervjuer.  

Då vi ville träffa de tre första företagen personligen gjordes ett urval inom Umeå kommun då 

Larsson är bosatt där och inom Sundsvall stad då Broman spenderar mycket tid där. Vi höll 

oss till det urvalet även vid våra telefonintervjuer för att undvika möjlig lokalvariation ifrån 

andra platser. Det kan tyckas motsägelsefullt att vi valde två olika platser när vi säger att vi 

vill undvika lokalvariation, men vi tror att om det överhuvudtaget finns lokalvariation inom 

svenska småföretag inom vårt forskningsområde så är den mycket liten mellan de valda 

områdena. Detta på grund av att det geografiska avståndet är förhållandevis litet i förhållande 

till hela landet i och det är godtyckligt att människors och företags mentalitet smittar av sig på 

varandra när de befinner sig inom ett litet avstånd. 

En svår fråga att svara på är hur många intervjupersoner som behövs. Kvale & Brinkmann 

(2009, s. 129) inleder med ett relativt enkelt svar vilket är ”Intervjua så många personer som 

behövs för att ta reda på vad du behöver veta” men vidare utvecklar detta med att säga att det 

ska vara tillräckligt många för att kunna göra generaliseringar men inte fler än att det går att 

göra ingående tolkningar av intervjuerna. En användbar måttstock är att göra intervjuer till 

dess att ytterligare intervjuer ger mycket liten ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 129). 

Vi valde därför att göra ytterligare fyra intervjuer för att konfirmera det mönster som kunde 

ses hos de första tre företagen. 

Vårt urval har formats av hur vi sökt intervjuföretag, den sökningen är gjord genom att utifrån 

olika företagsregister söka på tillverkande företag och därefter identifiera de företag som 

passar vår målgrupp. Vi har kontaktat de som först dök upp på listan och var passande. När 

urvalet råkar finnas tillgängligt för tillfället för forskarna så är det ett bekvämlighetsurval. Vi 

utgick ifrån en lista och kontaktade företag vi fann lämpliga, fick vi inte tag på önskat företag 

gick vi till nästa kandidat på vår lista. Vårt urval blir således ett bekvämlighetsurval inom vår 

valda region. (Bryman, 2002, s. 114-115)  

De produkter som vi valt att undersöka i vår studie har utsetts efter kriterierna att de är 

centrala i företagets produktion och att de har en löpande åtgång. För att få en bredare 

förståelse har vi valt produkter med olika egenskaper vad gäller pris, storlek och karaktär.   

4.3 Access  
Accessen har över lag varit god och vi har fått svar på de flesta frågor vi har haft hos varje 

företag. Alla som intervjuats har varit mycket välvilliga och informativa, de tog sig tid och det 

har inte skett något anmärkningsvärt avbrott i någon av intervjuerna som kan tänkas påverka 

resultatet. Dock var det lite svårigheter med att få tag i företag som ville ställa upp, men de 

som valde att ställa upp på våra intervjuer var trevliga och positiva.  

4.4 Intervjuguide 
När vi har gjort våra intervjuer, både de mer och mindre djupgående, har vi använt oss av 

intervjuguider därför att intervjupersonerna ska få möta relevanta och likartade teman (Krag 

Jacobsen, 1993, s. 19) samt att om frågorna är för fasta så finns det risk för att forskaren 

missar fenomen som är viktiga för intervjupersonen (Ryen, 2004, s. 44). Det är viktigt då vi 
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ämnar förstå hur företagen arbetar idag och vad som motiverar deras beslut. Som tidigare 

nämnt så har våra intervjuer varit semistrukturerade för att respondenterna ska få utforma 

svaren på sitt eget sätt och även så att den intervjuade får fritt spelrum för diskussion och att 

vi får möjligheten till att ställa följdfrågor. 

I bilaga 1 finns intervjuguiden för de mer djupgående intervjuerna. Det framgår inte av själva 

guiden men det vi har gjort under samtliga tre intervjuer är att vi har haft en trattformad prägel 

där vi har börjat prata om hela organisationen för att sedan smala av allt mer till att enbart 

fråga om en specifik produkt för att få mer förståelse om den och sedan analysera siffror ifrån 

den.  

I bilaga 2 finns intervjuguiden för telefonintervjuerna. Till skillnad från de andra intervjuerna 

handlar dessa om hur organisationen arbetar med vissa begrepp och har således ingen 

trattformad prägel. 

4.5 Kritik gentemot forskningsmetoden 
Eftersom att analysen och en studies slutprodukt bygger på kvalitén av den utförda empiriska 

insamlingen är det av stor vikt att den håller en hög klass och är genomtänkt (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 180). 

Kvale & Brinkmann (2009, s. 180) nämner sex olika punkter som sägs vara viktiga 

kvalitetskriterier för en intervju och dessa är; (1) omfattningen av spontana, rika, specifika 

och relevanta svar från respondenten, (2) Omfattningen av korta frågor och längre svar, (3) 

Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av 

svaren, (4) Intervjun tolkas i stor utsträckning just när den sker, (5) Intervjuaren försöker 

verifiera sina tolkningar av respondentens svar under intervjuns lopp, (6) Intervjun 

”rapporterar sig själv”, det vill säga att den är en historia som knappast kräver ytterligare 

förklaringar. 

Eftersom att intervjun är en interaktion mellan respondenten och den som gör intervjun beror 

kvalitén av ovanstående sex punkter på dessa två parter. Olika personer är olika bra på att bli 

intervjuade vad gäller att ge relevanta svar, vara samarbetsvilliga etcetera (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 181) medan olika intervjuare är olika duktiga vad gäller bland annat 

lyhördhet och vältalighet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 182). Då vi aldrig tidigare har 

genomfört så pass djupgående intervjuer som i den här studien är det troligt att vi inte besitter 

någon större kompetens inom området. Våra intervjupersoner har däremot varit mycket öppna 

och samarbetsvilliga men med varierande förmåga att ge precisa svar på våra frågor och det 

har resulterat i den del oväsentligt rundsnack. Vi har dock hela tiden försökt styra intervju så 

att den hållits så relevant som möjligt. Punkt 1 i ovanstående lista med kvalitetskriterier kan 

med andra ord anses som uppfylld då svaren har varit spontana, rika och specifika och att vi 

har försökt hjälpa till med att hålla de så relevanta som möjligt. Desamma gäller den andra 

punkten (2) då vi med hjälp av vår intervjuguide har hållit oss till korta frågor men vilka både 

krävt och givit oss långa svar. Den tredje punkten (3) upplever vi också uppfylld av den 

anledningen att båda författarna har närvarat vid intervjun och har därigenom kunnat räta ut 

alla eventuella frågetecken och agerat efter tron att inga frågor är för dumma för att ställas för 

att få så mycket klarhet som möjligt. Vad gäller de två följande kvalitetspunkterna är det 

svårtolkat huruvida vi har uppfyllt dessa. Som sagt är det första gången vi genomför den här 

typen av intervjuer och vår ovana har gjort det svårt att leva upp till dessa kriterier. Dock 

nämner Kvale & Brinkmann (2009, s. 180) att sådana kriterier kan anses vara ouppnåeliga 

ideal och att de snarare kan används som riktlinjer. Desamma gäller det sjätte (6) och sista 

kriteriet. Vi anser dock inte att det är några oklarheter i intervjuerna men kan däremot inte 
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anse att den ”rapporterar sig själv” utan de behövdes sammanställas för att hålla relevansen 

hög och ordningen mer naturlig. 

4.6 Genomförandet av intervjuerna 
I följande avsnitt har vi beskrivit hur intervjuerna gått till och i vilken kontext det skett, detta 

för att kunna ge ytterligare insikt i de intervjuer vi har genomfört. 

Vimek – Intervjun ägde rum på morgonen. Intervjupersonen tog emot oss i entrén och efter ett 

kort samtal beslutade vi gemensamt att inleda med en rundvandring i verkstaden och 

monteringshallen. Här guidades vi genom det lilla lagret som fanns och vi även fick se deras 

monteringslina. Resterande del av intervjun ägde rum på respondentens kontor. Båda 

miljöerna innehöll låga ljudnivåer vilket bäddade för en bra samtalsvolym. Intervjupersonen 

svarade lugnt och sansat på alla frågor och han hade gott om tid. Intervjupersonen fick ge så 

fylliga svar som möjligt innan vi fortsatte med nästa fråga alternativt följdfråga. Längden på 

den här intervjun var 107 minuter. 

Sävar snickerifabrik AB – Även den här intervjun ägde rum på morgonen. Vi mötte 

intervjupersonen Patrik på avtalad tid och han befann sig på rast i deras fikarum. Liksom vid 

föregående intervju beslutade vi gemensamt om att inleda med en rundvandring i fabriken. 

Den här miljön innehöll stundtals höga ljudnivåer då produktionen var igång dock utan att det 

vad vi upplevde störde samtalet. Efter rundvandringen gick vi till ett tomt kontor där större 

delen av intervjun ägde rum. Intervjupersonen fick ge så fylliga svar som möjligt innan vi 

fortsatte med nästa fråga alternativt följdfråga. Avslutningsvis förflyttade vi oss till ett annat 

rum och ställde några kompletterande frågor till en annan person på företaget som hade bättre 

koll på rörelsens siffror. Intervjun med Patrik varade i 94 minuter. 

Stt Emtec AB – Även den här intervjun ägde rum på morgonen och intervjupersonen fann vi i 

fikarummet. Återigen inleddes intervjun med en rundvandring på lagret och i 

produktionshallen. Resterande del av intervjun befann vi oss i ett konferensrum där 

intervjupersonen svarade på samtliga frågor. Intervjupersonen fick ge så fylliga svar som 

möjligt innan vi fortsatte med nästa fråga alternativt följdfråga. Den här intervjun varade i 118 

minuter.  

Generellt om de tre ovanstående företagen har vi blivit mycket vänligt bemötta och de har alla 

bistått med det material som vi har frågat efter i bästa möjlighet.  

Vid telefonintervjuerna blev vi även där vänligt bemötta och respondenterna svarade utförligt 

på våra frågor och även här fick intervjupersonen ge så fylliga svar som möjligt innan vi 

fortsatte med nästa fråga alternativt en följdfråga. De intervjuade företagen Electrum och 

Lamiroc ringde vi upp och avtalade om en tid då vi åter skulle kontakta dem för att genomföra 

intervjun medan intervjuerna med JIT Mech och Karlssons snickerifabrik kunde genomföras 

omgående. Dessa intervjuer hade en individuell längd på ungefär 15 till 20 minuter.  

4.7 Analysarbetet 
Analysarbetets fortskridande har i det här arbetet delats upp i två delar, först en del där de 

siffror från de tre första företagen analyserades, sedan följs den delen upp med en analys av 

det som berör de fyra sista företagen.  

Under den första analysdelen användes de teorimodeller som presenterats för att göra 

uträkningar kring prognoser, prognosanalyser och materialbehovsberäkningar. Det var ett 

omfattande arbete då det är många modeller och vissa har avancerade uträkningar. När 
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uträkningarna gjorts så jämfördes resultaten mellan de olika uträkningarna i aktuella företaget 

och den som verkade mest lämpad för problemet valdes ut.  

I den andra analysdelen gjordes en undersökning över de delar som vi upprepade gånger fått 

samma svar på hos de tre första företagen, dessa mönster försökte vi då bekräfta i intervjuerna 

med de övriga fyra företagen. Här söktes ett mönster hos alla företagen för att kunna ge en 

mer överskådlig förståelse för företagens inköpsförfaranden.  
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5. Empiri del 1 
Vår empiri är uppbyggd av två stycken huvuddelar. Den första delen består av tre fallstudier 

av olika tillverkande företag i norra Sverige. Inledande för varje företag kommer en 

företagsbeskrivning, det följs sedan av information från intervjuerna, både i ord och i siffror. 

I del två har vi genomfört fyra kortare intervjuer i hopp om att kunna bekräfta ett observerat 

mönster. Informationen där är inte presenterad företagsvis utan där har vi valt att 

sammanfatta det som är av vikt för vår studie. 

5.1 Vimek 

5.1.1 Företags- och personbeskrivning 
Vimek är ett fristående dotterbolag till ett större tillverkande företag. De är lokaliserade i 

Vindeln en bit utanför Umeå och har över 100 år lång historia inom företagsverksamhet. 

Deras produkter består av mindre maskiner som är konstruerade för gallring inom 

skogsindustrin, de riktar sig till både entreprenörer och privatpersoner. Enligt 

årsredovisningen från 2011 (Årsredovisning Vimek, s. 2) hade företaget under samma år 19 

anställda och en nettoomsättning strax över 51 miljoner kronor. Året inleddes med en stark 

orderingång men avslutades med en tydlig avmattning vilken de härleder till den dåvarande 

konjunktursituationen i Europa (Årsredovisning Vimek, s. 2). Trots det avslutades 

verksamhetsåret med ett bra resultat och det högsta betyget, AAA, i kreditvärdighetsbetyg 

från kreditvärderingsföretaget Soliditet. De ser även ett fortsätt ökat intresse för deras 

produkter och goda potentialer för ökad expansion (Årsredovisning Vimek, s. 3). Det har inte 

skett några större förändringar inom produktionen under verksamhetsområdet, samtidigt som 

de tror att nya tekniska lösningar och andra produktförändringar kan skapa nya 

affärsmöjligheter (Årsredovisning Vimek, s. 3). Vimek har ingen egen tillverkning utan köper 

enbart delar och i vissa fall färdiga komponenter som de monterar ihop. Vissa av delarna har 

de själva konstruerat medan andra tillhör leverantörers standarder, till exempel växellådorna 

och motorerna. De har fem olika modeller av maskiner som de säljer till slutkund genom 

återförsäljare. 

Vår kontaktperson på företaget heter Per Eriksson (fortsättningsvis enbart kallad Per) och är 

inköpsansvarig. Han har jobbat på företaget i ungefär 3 år. Utöver att syssla med inköpen och 

se till att varorna finns hemma i tid är han även delaktig i ledningen och framtagandet av 

försäljningsprognoser. 

5.1.2 Intervju 
Vi kommer att börja med att redogöra för hur företagets montering går till. Därefter övergår vi 

till hur ett materialbehov identifieras och hur själva processen från identifiering av behov till 

dess att varan finns i lager.  

För ett antal år sedan flyttade Vimek in till nya lokaler. De gamla finns fortfarande kvar i 

deras ägo, men där finns nu ingen montering utan bara extra lagerutrymme samt deras 

utvecklingsavdelning. I de gamla lokalerna skedde all montering på samma plats, det vill säga 

att de började montera en maskin på en viss plats och där stod den kvar till dess att den blev 

klar. Idag, i de nya lokalerna, sker monteringen på en så kallad monteringslina som är 

uppbyggd enligt löpandebandprincipen. Företaget har gjort en bedömning att det passar deras 

verksamhet bäst.  

Vimek använder sig av ett affärssystem som heter Monitor vilket förenklar behovsanalysen 

och själva orderplaceringen mycket då det ger tydlig information om vad och hur mycket som 

har använts eller kommer att användas i monteringen. Med den informationen lättillgänglig 

kan Per lätt skicka iväg en order utan några större beräkningar. Ordern skrivs färdigt i 
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affärssystemet och skickas direkt till Pers mejl och där tar han det slutliga beslutet ifall varan 

ska beställas eller inte genom att välja att skicka mejlet till den aktuella leverantören. 

Vimek försöker att hålla nere lagernivåerna, i dagsläget är de av den åsikten att de har för 

mycket kapital bundet i sitt lager. En stark bidragande faktor till att de har så pass mycket i 

lager är att de för cirka ett år sedan köpte ett stort parti med växellådor ifrån Italien. De ansåg 

att Eurons växelkurs var så fördelaktig att det var värt en så pass stor investering. Trots att de 

nu har mycket i lager finns det ytterligare ledigt utrymme för mer varor, lagerkapaciteten är 

väldigt god i företaget. Som tidigare nämnts är ändå målet att minska det bundna kapitalet i 

lagret då detta är kostsamt. Den lagerränta de räknar med är 10 procent per produkt och per år. 

De använder sig inte av någon outsourcing vad gäller lagret, dock har de en annan lösning 

med deras fästelement (skruvar, bultar etcetera) än vad som kan anses som traditionell 

lagerhållning. Fästelementen köper de ifrån en lokal leverantör i Vindeln, där en anställd ifrån 

leverantören kommer till Vimeks monteringslokal varje fredag. Där har de något som de 

kallar för byttsystem för samtliga fästelement. Varje fästelement har en egen låda placerad på 

en hyllvägg och bakom varje låda finns ytterligare en låda med likadana fästelement som i 

den framför. När den framför har tagit slut ställs den åt sidan på ett eget hyllplan för bara 

tomma lådor. När leverantören kommer varje fredag noterar han det och nästa fredag när 

leverantören kommer igen upprepar han samma process men levererar även de fästelement 

som var slut förra veckan. Sedan skickas det en faktura från leverantören till Vimek för det 

påfyllda materialet varpå Per för in det i affärssystemet. En låda med fästelement räcker 

förvisso olika länge men de riskerar aldrig att ta slut då en låda kan räcka upp till ett halvår. 

Att ha ett sådant stort överskott av fästelement i lagret går emot idén om att minska 

kapitalbindningen men då de inte är dyra eller tar någon större plats har det inte en stor 

inverkan på kapitalbindningen menar Per. Innan det så kallade byttsystemet började användas 

kunde det hända att till exempel tre skruvar till ett pris av 20 öre styck saknades, och på grund 

av det kunde inte maskinen i fråga levereras till kund. Risken för att det ska hända i det 

lagersystem som Vimek idag har för sina fästelement är mycket liten. Dessutom håller de 

hanteringskostnaderna nere genom att beställa höga volymer av sådana varor, samt genom att 

leverantören inte tar extra betalt för tjänsten. 

Per menar att det lager de har löper liten risk för att bli inkurant då det inte finns några artiklar 

som kommer att bli dåliga med tiden. Det enda hotet till att artiklar kan bli obrukbara är att de 

emellanåt gör konstruktionsändringar av sina maskiner och då kan de inte använda vissa av de 

tidigare använda artiklarna. Ofta används det som ligger i lager upp i produkten innan de 

börjar använda den nya artikeln. Der går inte att säga något generellt om hur lång tid det tar 

från dess att en ny idé om en konstruktionsändring föds till dess att den börjar användas på de 

maskiner de säljer. 

De inköp Vimek gör kommer mestadels ifrån svenska leverantörer, utöver fästelementen 

köper de även sina hytter från ett företag i Storuman. Hytterna är Vimeks egna konstruktion 

och de specialtillverkas för deras räkning. Hytterna används till tre av de fem olika 

modellerna som företaget erbjuder. Företaget köper dock en viss del av sina produkter från 

utländska leverantörer, de köper exempelvis växellådor från Italien och däck från Tjeckien. 

Deras motorer är tillverkade i Japan men de har en återförsäljare i Europa, de undviker 

därigenom tullavgifter då all handel sker inom den Europeiska Unionen. 

En viktig siffra att känna till vid beräkningar av den totala kostnaden för deras ingående 

detaljer är den ordersärkostnad som de har beräknat till 7 procent av produktens inköpspris. 

Enligt Per ingår det i den kostnaden dels själva mottagandet av ordern, frakten, 

uppmärkningen, lagerföringen. I kostnaden ingår även det jobb som Per utför med bland annat 
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placering av order och att leta efter nya leverantörer samt förhandla med dem. Arbetet med att 

söka efter nya leverantörer är inte något som sker regelbundet eller särskilt ofta, det brukar 

ske ungefär en gång per år. Vimek vill givetvis inte betala mer än marknadspriset och skulle 

det bli lägre är det givetvis bra. Skulle de hitta en leverantör som säljer till ett lägre pris ber de 

nuvarande leverantör att matcha det priset, lyckas leverantören inte med det så byter de till 

den billigare leverantören. 

Företaget kan inte så några direkta säsongsvariationer i försäljningen. Det enda undantaget är 

att det emellanåt händer att en del kunder, exempelvis bönder, gör ett så kallat bokslutsköp. 

Istället för att skatta bort pengar på sin vinst köper de en maskin av Vimek i slutet av året, då 

är det viktigt att betala fakturan innan kalenderårets sista dag även om maskinen blir levererad 

senare. 

Vimek har några demotraktorer som de lånar ut till återförsäljare, men då tillverkning och 

montering sker på beställning har de inte något större färdigvarulager. Enligt Per finns det nio 

återförsäljare i Sverige och ett flertal i övriga Europa som saluför Vimeks produkter. När 

någon av dessa får en beställning på en traktor kontaktas Vimek.   

I försök att förutspå framtida försäljningar använder Vimek sig av prognoser. Prognoserna är 

inte baserade på några matematiska modeller eller undersökningar, de går på känsla. Känslan 

är baserad på kunskap om branschen och tidigare erfarenheter av försäljningen. De brukar 

säga att de säljer cirka 70 maskiner per år, jämnt fördelade på alla fem modellerna de 

tillhandahåller. När prognosen bryts ner månadsvis brukar de sälja en maskin per månad av 

varje modell. I många fall går de även på känsla när de ska kalkylera den ekonomiska 

orderkvantitet (EOQ) för sina artiklar. EOQ går att räkna ut med hjälp av deras affärssystem, 

Monitor, men de har valt att sätta egna EOQ värden på grund av att de även här använder sig 

av sin känsla och erfarenhet. De försöker ha målet att sänka kapitalbindningen i åtanke när de 

sätter sina EOQ värden. I dessa värden tar de också hänsyn till transportkostnaderna. 

Transportkostnaderna stiger vid lägre orderkvantiteter då frekvensen på transporterna måste 

öka. Det vägs samtidigt mot kapitalbindningen och lagerkostnaden hos företaget. Ytterligare 

en faktor att ha i åtanke när EOQ värdena bestäms är att de inte kan acceptera att en viss 

artikel tar slut, då alla artiklar är viktiga för att slutprodukten ska kunna levereras.  

Per upplever att de har en mycket god relation till sina återförsäljare, dock har de inte mycket 

kontakt med slutkunden då återförsäljarna sköter den kontakten. Det händer att de kommer i 

kontakt med slutkunden vid eftermarknadsförsäljning av till exempel reservdelar, men den 

kundrelationen är inget de bygger vidare på i dagsläget. Per menar dock att denna 

eftermarknadsförsäljning är något som borde utvecklas då det finns pengar att tjäna där. 

Relationerna till deras leverantörer varierar lite från leverantör till leverantör. De har mycket 

goda relationer till den lokala leverantören av fästelement och även med den leverantör som 

specialtillverkar deras hytter. Per berättar bland annat att det företag som levererar deras 

hytter alltid tillverkar serier om fem stycken, trots att de bara beställer två. Detta möjliggör för 

snabba leveranser av nya hytter om leverantören i Storuman har några i sitt färdigvarulager. 

Dock tar det längre tid om den batch om fem tillverkade hytter har tagit slut och en ny serie 

måste tillverkas. Hytterna är lite av en specialvara, dels kostar de mycket pengar och dels är 

de väldigt skrymmande. Per nämner inte mycket om relationen till motortillverkaren, men han 

berättar att det är en mycket viktig leverantör eftersom deras specifika motorer är de enda som 

passar i Vimeks traktorer. Skulle de byta leverantör måste de göra om konstruktionen med 

bland annat nya fästen och nya placeringar av diverse komponenter. Avslutningsvis berättar 

Per att det tar cirka en och en halv vecka för dem att montera en maskin och göra den klar för 

leverans. 
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5.1.3 Siffror 
Den EOQ som Vimek använder i sitt system är 2 och den siffran har de kommit fram till 

genom erfarenhet, den har således inte räknats fram matematiskt. De har satt minsta 

orderkvantitet till 1 och uppskattar ledtiden till 20 arbetsdagar.   

Nedan i tabell 4 har en sammanställning gjorts av den historiska lagerlogg som vi fått tillgång 

till. Vi har valt att göra en egen sammanställning då den lagerlogg som är utskriven ur 

företagets affärssystem är svår att tyda samt innehåller uppgifter som inte är intressanta för 

vår studie.  

Tabell 4 – Lagerlogg Vimek 

 

För en bättre översikt har vi även valt att redovisa ovanstående siffror i ett diagram som ses 

nedan i figur 3. 

 

 

 

 

Datum Rutin Saldo förändring Saldo Datum Rutin Saldo förändring Saldo

2011-09-14 2 Forts.

2011-09-14 Plocklista -1 1 2011-12-14 Plocklista -1 -2

2011-09-22 Inlevrapp. 2 3 2011-12-14 Inlevrapp. 1 -1

2011-09-22 Plocklista -1 2 2011-12-15 Inlevrapp. 1 0

2011-09-28 Plocklista -1 1 2011-12-22 Avr. Lista 1 1

2011-10-17 Plocklista -1 0 2012-01-18 Plocklista -1 0

2011-10-17 Plocklista -1 -1 2012-01-26 Inlevrapp. 2 2

2011-10-18 Inlevrapp. 1 0 2012-02-02 Plocklista -1 1

2011-10-20 Inlevrapp. 1 1 2012-02-10 Plocklista -1 0

2011-10-31 Inlevrapp. 1 2 2012-02-16 Avr. Lista 1 1

2011-10-31 Plocklista -1 1 2012-02-16 Plocklista -1 0

2011-11-01 Plocklista -1 0 2012-02-22 Inlevrapp. 1 1

2011-11-03 Inlevrapp. 1 1 2012-02-23 Plocklista -1 0

2011-11-23 Plocklista -1 0 2012-03-01 Inlevrapp. 1 1

2011-11-29 Avr. Lista 1 1 2012-03-01 Plocklista -1 0

2011-11-29 Plocklista -1 0 2012-03-29 Inlevrapp. 1 1

2011-12-01 Snabbrapp. -1 -1 2012-04-04 Inlevrapp. 1 2

2011-12-01 Avr. Lista 1 0 2012-04-12 Plocklista -1 1

2011-12-12 Plocklista -1 -1 2012-04-17 Plocklista -1 0
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Månad Förbrukning Prognos

sep-11 3 3

okt-11 3 3

nov-11 3 3

dec-11 3 3

jan-12 1 3

feb-12 4 3

mar-12 1 3

apr-12 2 3

Figur 3 – Översikt av lagerlogg Vimek 

Som Per nämnde arbetar de efter en prognos som ger ett behov av tre hytter i månaden, och då 

vi fått tillgång till deras lagerlogg har vi nedan redovisat den månadsvis istället för i datum 

som tidigare. Vi har även lagt in deras prognos i nedanstående tabell 5 samt sammanställt 

våran data med ett diagram i figur 4. 

Tabell 5 – Behov per månad Vimek 

 

 

Figur 4 – Behov per månad Vimek 

 



 

37 

 

5.2 Sävar snickerifabrik AB 

5.2.1 Företags- och personbeskrivning 
Sävar snickerifabrik AB (fortsättningsvis enbart kallat Sävar snickeri) grundades 1937 och är 

beläget i Sävar som ligger strax norr om Umeå. De har ett 30-tal anställda och med hjälp av 

sin datorstyrda maskinpark tillverkar de både skräddarsydda och standard inredningar. Några 

vanligt förekommande kunder är hotell, sjukhus, laboratorier och skolor. De står själva för 

hela produktionen och den färdiga produkten skickas till kund där slutmonteringen görs av 

företagets erfarna montörer. Sävar snickeri har som mål att erbjuda sina kunder professionella 

snickeriarbeten utifrån deras önskemål med en personlig kontakt som utgångspunkt. (Sävar 

snickerifabrik AB historik och produktionsidé, 2012) 

De tre senaste åren har företaget sett sin omsättning öka kraftigt (Årsredovisning Sävar 

snickerifabrik AB, s. 2) och en förklaring är en stor export av hotellinredningar till Norge. 

Annars bedömer företaget att marknaden är stabil och de har en hög beläggning i sin fabrik. 

Personen som vi har intervjuat och haft kontakt med ifrån företaget heter Patrik Israelsson 

(fortsättningsvis enbart kallad Patrik). Han har arbetat på företaget i 12 år och började som 

snickare, blev så småningom produktionstekniker och nu är han produktionschef. 

5.2.2 Intervju 
All produktion i fabriken sker efter kundorder, med andra ord så har de inget färdigvarulager 

där produkterna ligger och väntar på att bli sålda. De ägnar sig nästan helt uteslutande åt 

planmöbeltillverkning och inte möbler med mycket handgjorda detaljer. Som tidigare nämnt 

gör de bland annat skräddarsydda inredningar och då är det ofta en arkitekt som har ritat 

möbeln eller inredningen för kundens räkning. Sävar snickeri analyserar då ritningen för att se 

om den är produktionsvänlig. I de fall där det handlar om standardinredningar eller 

standardmöbler har företaget några egna produkter att erbjuda, där den mest kända är 

Sävarsängen. Den är en smart lösning på en säng som går att fälla ut ifrån väggen och den 

finns i lite olika varianter som till exempel våningssäng. Det är oftast vandrarhem och sjukhus 

som köper den typen av säng då det är en enkel och smidig lösning ifall en patients anhörig 

ska sova över. 

Eftersom att hela produktionen sker i fabriken gör de allt ifrån att såga, till att limma och 

ytbehandla produkterna. En kort sammanfattning av olika huvuddelar ur en produktion följer 

nedan; 

Vanligt förekommande vid produktion av garderober är att de använder spånplattor som 

stomme. De skivar och sågar själva det material som behövs, vilket även gäller för 

ytmaterialet som limmas på skivan. Det vanligaste ytmaterialet är faner. Det är vanligt att det 

bara är en liten del av spånplattan som blir synlig, och då behandlar de bara den synliga delen. 

Spånplattans synliga del kan få faner på sig så den ser ut som massiv ek istället. När de gör 

inredningar till hotell handlar det däremot ofta om att tillverka paneler som väggarna kläs 

med. 

I många typer av inredningar och möbler ingår ofta stora metallstycken med olika funktioner. 

Sävar snickeri är dotterbolag till Sävar metall AB som gör alla deras metallarbeten vilket kan 

vara skenor av olika slag, bottnar i skåp samt diverse beslag och handtag. Tack vare Sävar 

metall AB kan ytterligare en nivå av kundanpassning erbjudas. 
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Processen för hur det går till när en hotellkund anlitar Sävar snickeri är ofta att företaget och 

några konkurrenter får göra ett så kallat provrum, och det rummet som anses ha bäst utförande 

till bäst pris vinner uppdraget och får då göra hela hotellets inredning.  

Gemensamt för i stort sett alla varor är att det vid avslutningen av tillverkningen ska 

ytbehandlas och då går det åt stora mängder lack och färg. Även faner är vanligt och kan 

ibland ersätta lacken då dess yta är mer tålig samt att det är lättare att få önskat visuellt 

resultat med faner. 

Då all produktion sker efter kundorder betyder det att företaget inte har något lager med 

ingående material. Det finns dock vissa varor som de alltid har i lager. Grovt sätt går det att 

dela in deras material i fem olika huvudkategorier; plattmaterial, massivträ, ytmaterial, beslag 

och ytbehandlingsmaterial. Det finns viss lagerplats ledig för annat material då företaget har 

stora lokaler.    

Själva materialbehovet räknas ut av Patrik. När det är ett litet jobb får han reda på vad som 

behövs för jobbet när ordern väl kommer in. Med ordern i handen kan han se hur mycket 

material som behövs och därefter göra beställningar på de varor de inte har hemma i lager. De 

varor de alltid har hemma och har en löpande förbrukning av beställs det någorlunda stora 

kvantiteter av. De varor som har en jämn efterfrågan och har en åtgång hela året runt finns en 

förutbestämd orderpunkt, när lagernivån når den beställer Patrik en förutbestämd 

orderkvantitet.  

Om det är en stor order får han informationen tidigare från beredningen, sedan göra han en 

optimering för att se exakt hur mycket material som kommer gå åt.  Då kan han göra en 

specifik beställning för just den ordern. Sammanfattningsvis har de en buffert så att de klarar 

alla mindre orders som inte kräver speciella material, men om större orders kommer sker ofta 

en specifik beställning av materialet. 

Vid riktigt stora orders beställer de inte allt på en gång, det är på grund av flera olika 

anledningar. Dels skulle allt material ta för mycket plats i lagret och dessutom har de många 

olika leverantörer så bara för att de beställer i omgångar betyder inte det nödvändigtvis att 

fraktkostnaden går upp. Dessutom är det onödigt att ha material för 4 veckor fram i tiden då 

de ändå inte kan börja med allt samtidigt. När det finns många småorders däremot så samkör 

de beställningarna så att de håller fraktkostnader och hanteringskostnader nere. Dessutom har 

många leverantörer gratis frakt vid beställningar över en viss vikt. Inkurans är dock inte en 

anledning till att de inte bygger upp stora lagersaldon. Det enda som kan bli inkurant är 

egentligen specialanpassat material som till exempel ett visst laminat som bara använts till ett 

specifikt jobb. Vissa trämaterial behöver dock ligga i lagret en stund för att få sin rätta form, 

till exempel körsbär som drar åt sig mycket vatten och behöver därför ligga till sig innan det 

går att arbeta med. 

Färg däremot är en färskvara och där är de mer noga. Vid användning av speciella kulörer 

görs en beräkning på hur mycket som behövs till ett visst objekt, och det som blir över sparas. 

Användandet av tvåkomponents färg är vanligt och skulle den färgen bli stående i 4-5 dagar 

blir den inkurant på grund av att den har härdat ihop och tappat sitt bett. När färgen är 

oblandad däremot har den ett års garanti i hållbarhet.  

Standardlack och standardfärg är exempel på varor som företaget alltid har hemma hela tiden 

på grund av att förbrukningen av dessa varor rullar på och de är en så kallad bulkvara. Varje 

tisdag får de en inleverans av klarlack så att lagernivån ligger på 8 stycken kaggar om 20 liter 

vardera, det vill säga att Patrik alltid beställer så mycket att lagernivån ligger på 8 kaggar när 
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leveransen kommit in. Att det är 8 stycken är på grund av att det alltid har varit så och de 

tycker att det antalet fungerar bra. De har gärna lite extra av alla varor hemma för om något 

skulle ta slut så kostar det väldigt mycket när produktionen tvingas att stanna av, då blir inte 

så dyrt med lite extra kapitalbindning och fler använda lagerplatser. Lacken beställer de från 

ett företag i Umeå som de har god relation med, den bygger dels på deras långa samarbete 

men även på grund av att företaget ger en mycket bra teknisk support som snickeriet har haft 

mycket användning av. De har en fast utkörningskostnad på 175 kr om de håller sig till den 

fasta turbilen som kommer en gång i vecka. Det vill säga att oavsett om de beställer en eller 

tio kaggar så blir fraktkostnaden 175 kronor för utkörningen. Skulle de beställa något akut 

som inte kan köras med turbilen så blir det betydligt dyrare. De har väldigt bra pris på sina 

färger och de får alltid 18 procent rabatt oavsett hur mycket de köper där. De håller givetvis 

ögonen öppna efter nya billigare leverantörer men när det kommer till färg och lack så är det 

komplicerat på grund av att olika märken oftast inte går att blanda med andra och de som 

arbetar i fabriken har lärt sig att arbeta med de produkterna de har nu. 

De arbetar, som tidigare nämnt, med att försöka beställa stora orders ifrån leverantörerna när 

det är möjligt och det är för att hålla nere ordersärkostnaden. Det finns dock varken någon 

bestämd ordersärkostnad eller lagerränta. Patrik menar att storleken på ordersärkostnaden 

beror på hur den definieras, men troligtvis handlar det om en hel del då det är mycket arbete 

med varje order eftersom den ska beställas, fraktas, tas in i lager, och betalas.  

Just nu använder de Excel för att ha koll på lagersaldon och beställningar. All data matas in 

manuellt av Patrik och han justerar saldot när den faktiska användningen sker. Är det 

bulkvaror som färg och lack görs en okulär kontroll genom att själv räkna vad som finns och 

sen beställa det som behövs. När beställningen är skickad för han in den skickade 

beställningen i en pärm och sparar den även i Excel så att det alltid finns en backup. Saldot 

från Excel kontrolleras genom en inventering som sker cirka 3 till 4 gånger per år. 

De senaste åren har de använt lite mindre lack än tidigare, vilket beror på de stora ordrarna till 

Norge där de har använt mycket laminat istället. Dock ökar trenden i allmänhet med att 

använda mer lack och då framförallt klarlack. Sävar snickeri tror att de kommer att ha en 

fortsatt jämn förbrukning av klarlack över hela året. Företaget ser inte någon säsongsvariation 

i sin produktion.   

5.2.3 Siffror 
Nedan i tabell 6 syns en sammanställning över Sävar snickeris behov av klarlack under år 

2011. Den har gjorts på information från de beställningslistor som erhållits från företaget. Här 

redovisas varje beställningstillfälle och därför finns det vissa beställningsantal som har ett 

nollvärde.  
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Behov 2011

Månad Antal

Jan 3

feb 10

mar 6

Apr 11

Maj 5

Jun 3

Jul 5

Aug 3

Sep 5

Okt 3

Nov 5

Dec 10

Behov 2011

Period Datum vecka Antal Period Datum vecka Antal

1 05-jan 1 3 23 07-jul 27 4

2 14-jan 2 0 24 15-aug 32 3

3 04-feb 5 1 25 19-aug 33 0

4 11-feb 6 2 26 26-aug 34 0

5 21-feb 7 2 27 02-sep 35 2

6 25-feb 8 5 28 16-sep 37 2

7 04-mar 9 1 29 23-sep 38 1

8 11-mar 10 2 30 30-sep 39 0

9 18-mar 11 1 31 10-okt 40 1

10 25-mar 12 2 32 14-okt 41 0

11 01-apr 13 2 33 21-okt 42 0

12 08-apr 14 2 34 28-okt 43 2

13 15-apr 15 4 35 03-nov 44 0

14 26-apr 16 2 36 11-nov 45 2

15 29-apr 17 1 37 18-nov 46 1

16 06-maj 18 0 38 25-nov 47 2

17 13-maj 19 5 39 02-dec 48 2

18 10-jun 23 1 40 09-dec 49 1

19 17-jun 24 1 41 19-dec 50 3

20 22-jun 25 0 42 22-dec 51 4

21 30-jun 26 1 43 30-dec 52 0

22 01-jul 26 1

Tabell 6 – Lagerlogg Sävar snickeri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 7 och figur 5 nedan har behovet redovisats månadsvis, och diagrammet ger en bra bild 

över de variationer som funnits.  

Tabell 7 – Behov Sävar snickeri 

Figur 5 – Behov Sävar snickeri 
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5.3 Stt Emtec AB 

5.3.1 Företags- och personbeskrivning 
Stt Emtec AB (fortsättningsvis bara kallat Stt) bildades 1981 i Sundsvall och största fokus låg 

då på motoroptimering, med tiden har företaget utvecklats och större vikt har lagts på 

avgasrenande och prestandahöjande system för förbränningsmotorer. Från att företaget en 

gång haft en lokal kundkrets återfinns nu kunder i stora delar av världen, bland annat i 

Europa, Asien, Australien samt Syd- och Nordamerika (Stt Emtec AB Historik, 2012). 

Företagets affärsidé är att utveckla, marknadsföra och leverera innovativa lösningar för 

avgasrening och prestandaoptimering. (Stt Emtec AB Affärsidé, 2012) Stt vill försöka ge sina 

kunder högsta möjliga service och försöker därför vara flexibla i sina produkter och stor vikt 

ligger på utveckling av nya produkter samt anpassning av äldre varianter. (Stt Emtec AB 

Verksamhet, 2012) Företaget har egen prototypverkstad, en avancerad testanläggning samt 

eget lager med produktion. Under 2011 hade företaget 24 stycken anställda och en 

nettoomsättning på 25 500 TK. (Årsredovisning Stt Emtec AB, s. 8-9) Företaget har haft en 

tung period under den ekonomiska lågkonjunkturen och har under ett par år minskat i storlek, 

dock tror de nu att det är på väg att vända och de hoppas på en ökad försäljning framöver. 

Mikael Westin (fortsättningsvis bara kallad Mikael) har varit vår kontaktperson på Stt och han 

arbetar som inköpsansvarig och har arbetat på företaget i 13 år vilket gör att han är väl insatt i 

företagets förfaranden kring inköp och prognoser. 

5.3.2 Intervju 
Som tidigare nämnt är företaget beläget i Sundsvall där produktion och lager finns, här sitter 

även övrig administrativ personal samt ingenjörer. Några mil söder om Sundsvall har 

företaget ett motorlabb med tre testceller där provkörningar och utveckling av nya produkter 

sker.  

Enligt Mikael arbetar företag med muntlig information från olika projekt och månatliga 

leveransplaneringsmöten för att få en bild av behovet. Som övrig informationskälla till 

mötena finns de försäljningsordar som ligger i affärssystemet, de använder sig av ett 

affärssystem som heter Hybron. Här menar Mikael att det är viktigt att få information ifrån 

kunderna och genom att ha en bra relation med dessa kunna få mer information kring hur de 

ser på framtiden. Genom leveransplaneringsmötena kan information från olika delar av 

företaget delas med varandra för att ge en bättre bild över behovet. På dessa möten finns bland 

annat personal från marknadsavdelningen, produktionen, inköpsavdelningen samt den 

verkställande direktören. Utifrån deras åsikter och den information som delgivits på 

planeringsmötet förs inköpsförslagen in i affärssystemet där sedan en behovsanalys kan göras 

utifrån dessa inköpsförslag. På så vis fås en tydlig bild över vad som behövs köpas in och vad 

som finns i lager. Då beställningar både görs direkt mot kundorder och mot prognoser är 

företaget olika försiktigt i sina inköp. När det gäller större och dyrare varor och ofta mot 

prognos så är även företagets ledning inblandad i köpbeslutet då det kan handla om en större 

investering för företaget. Vissa delar av lagervarorna finns alltid hemma och då använder de 

sig mycket av beställningspunkter och minimiorderkvantiteter, det finns även en stor mängd 

varor som beställs efter kundbehov.  

Leverantörsval är också en viktig del i Mikaels arbete, ofta när det gäller större inköp eller en 

vara som köps in kontinuerligt under en längre tid får leverantörerna skicka offerter till Stt 

och utifrån dessa görs sedan en bedömning av till exempel pris och kvalité. 

Leverantörsbedömning är något som företaget tycker är viktigt och de har ett utarbetat system 

när ett nytt samarbete med en leverantör startas.  
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Hela inköpsprocessen med offerter, beställningar, ordererkännande, leverans och inleverans 

hanteras i affärssystemet. Hybron möjliggör en bra översikt av leveransbevakning och kan 

även mäta leveransprecision. Det kan ge en bra överblick om leverantören är bra på att 

leverera på utsatt datum eller om sändningarna från en speciell leverantör ofta är försenade. 

Det finns även en handbok över godkända leverantörer och vad de kan leverera, det förenklar 

arbetet då nya artiklar ska köpas in. Mikael menar att de tidigare arbetade efter mycket rutiner 

och har varit noga med att registrera alla leverantörer samt gjort en noggrann bedömning av 

dessa. Dock blev det arbetet för administrativt och nu när företaget krympt i storlek försöker 

de undvika dessa alltför tidskrävande arbetsuppgifter och anstränger sig istället för att 

använda affärssystemets funktioner för den typen av uppgifter då det finns goda möjligheter 

för det. I Hybron finns även möjlighet att fylla i EOQ, orderpunkt och liknande uppgifter, det 

underlättar för inköparen när det handlar om dagliga förbrukningsvaror som inte behöver 

någon större eftertanke för att beställas.  

De siffror som Stt idag använder som EOQ är något som tagits fram av erfarenhet, i vissa fall 

tas dock leverantörens ställkostnader och styckkostnader i hänsyn. Ofta får leverantören 

lämna en offert på vad det kostar att köpa hem vissa mängder av en vara och utifrån den 

informationen tas ett beslut om hur många som ska köpas. Även mängdrabatter och 

kapitalbindning inkluderas då i denna diskussion. Mikael menar att de försöker arbeta mycket 

med att låta varorna ligga hos leverantören så Stt inte behöver binda upp sitt kapital utan att 

leverantören istället får stå för den kostnaden.  

Det är viktigt för Stt att försöka ha betalningsvillkor på minst sextio dagar till sina 

leverantörer då många av deras kunder ofta kräver mellan sextio och nittio dagars 

betalningsvillkor. Om Stt kan ha längre betalningsvillkor gentemot sina leverantörer så 

gynnar det företagets ekonomi då de slipper agera bank och på så vis binda upp kapital längre 

än nödvändigt.  

När godset väl kommer till företagets lager registreras inleveransen i Hybron efter det att 

antalet kontrollerats. Vissa artiklar går även till en kontrollstation för mätning och kontroller, 

detta för att vara säker på att artikeln uppfyller de krav som finns, därefter läggs respektive 

artikel på dess plats i lagret. Med hjälp av en viss spårbarhet på sina produkter och 

användning av batchnummer försöker företaget arbeta enligt principen FIFU, det vill säga 

först in först ut. Det är för att förhindra att varor blir inkuranta, det är speciellt viktigt med 

produkter som till exempel innehåller gummi då det lätt kan föråldras och bli dåligt.  

I allmänhet använder sig Stt mycket av sitt affärssystem Hybron, här sker som sagt en stor del 

av inköpen och leveransbevakningen, även produkternas struktur och uppbyggnad finns 

upplagt för att ge en bra överblick. Till de flesta artiklar finns även ritningar och övrig 

information kopplad, detta för att det ska finnas lättillgängligt vid till exempel kontroller av 

varorna samt när en beställning ska göras. Försäljningsvalutan kan ändras i affärssystemet och 

varje månad förs nya valutauppgifter in så att systemet själv kan räkna ut priset i den valda 

valutan. En översikt av företagets produktgrupper finns också, där kan till exempel en översikt 

fås över vilka produkter som binder mest kapital eller vilka artiklar som kan generera mest 

vinst. Den informationen används enligt Mikael vid bland annat lageranalyser. I varje 

artikelstruktur finns det även specifik information kring det ingående rörliga materialet samt 

kostnaden för det arbete som en viss produkt kräver.  

Mikael säger att det är bra och effektivt att arbeta med ett affärssystem men att det samtidigt 

är viktigt att ha en känsla för produkterna då hans arbete är lite bredare än att bara sitta och 

arbeta med siffror. Det är speciellt viktigt att vara insatt i produkterna när så kallade 

revisionsändringar eller uppdateringar av ingående material görs, då är det viktigt att förbruka 
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Utgående

Antal Datum

250 31-jan

250 24-feb

250 29-mar

10 06-apr

250 15-apr

350 23-maj

350 21-jun

6 30-jun

1 06-jul

400 27-jul

6 29-aug

350 31-aug

350 26-sep

410 30-sep

4 02-nov

1 21-dec

den gamla revisionen som finns i lager innan den uppdaterade detaljen börjar användas i 

produktionen.  

I dagsläget beräknas ingen lagerränta vid de inköp som görs hos Stt, inte heller använder de 

sig av någon uträknad ordersärkostnad. Mikael säger dock att det finns vissa leverantörer som 

tar en avgift för varje order som läggs, och det är något som han har i åtanke när han 

bestämmer hur en order ska se ut. Även här använder han sig mycket av sin erfarenhet och 

känsla för att lägga en bra order. Han säger att kostnaden för varje order kan skilja mycket 

men att en order trots allt skapar en del arbete. Först ska han beställa varan, den ska 

inlevereras i lagret och registreras affärssystemet, ekonomiavdelningen ska matcha fakturan 

mot inleveransen, Mikael ska attestera att fakturan stämmer och sedan ska 

ekonomiavdelningen slutligen betala fakturan och arkivera den. Han säger att en 

ordersärkostnad någonstans mellan 200 och 400 kronor i snitt känns rimligt men att han som 

sagt inte kan ge en exakt siffra då de inte använder sig av ordersärkostnader när de gör sina 

inköpsberäkningar.  

Den produkt från Stt som kommer att analyseras i det här arbetet är en så kallad 

Electronic/Engine Computer Unit (ECU), det är en elektronisk styrenhet. Produkten ingår i 

många av företagets produkter och den säljs lös till bland annat en storkund i Brasilien. 

Inköpspriset för ECUn är 322 kronor och det finns ingen bestämd EOQ för artikeln.  

5.3.3 Siffror 
De siffror som vi fått tillgång till är lagerloggen för den aktuella ECUn under år 2011 samt 

företagets egen prognos för månaderna januari till oktober för samma år. Nedanstående 

sammanställning av inkommet (tabell 8) och utgående (tabell 9) ECUer har gjorts för att få en 

enklare bild över produkten.  

Tabell 8 – Ingående Stt               Tabell 9 – Utgående Stt 

 

 

 

Ingående

Antal Datum Antal Datum

154 14-jan 100 30-aug

250 18-jan 120 31-aug

119 23-feb 11 02-sep

180 21-mar 106 14-sep

70 23-mar 43 26-sep

50 24-mar 265 26-sep

250 11-apr 150 29-sep

249 19-maj 185 30-sep

70 23-maj 51 03-okt

380 20-jun 30 13-okt

300 07-jul

200 27-jul
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Nedan ses tabell 10 som visar det verkliga värdet för utleveranser i månader samt företagets 

egen prognos. Dessa siffror finns även representerade i figur 6 för att en bättre översikt ska 

kunna ges.   

Tabell 10 - Utleveranser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Månadsmässigt UT

Månad Antal Prognos

jan 250 250

feb 250 250

mar 250 250

apr 260 250

maj 350 250

jun 356 350

jul 401 350

aug 356 400

sep 760 700

okt 0 410

nov 4 -

dec 1 -
Figur 6 - Utleveranser 
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6. Analys del 1 
I det här kapitlet kommer de uppgifter som presenterats i empirikapitlet att analyseras. Först 

görs prognosberäkningar, sedan görs en analys dessa prognoser och slutligen görs 

materialbehovsberäkningar. Kapitlet kommer att delas upp efter varje företag, så hela 

analysen av ett företag kommer att göras för att sedan gå vidare på nästa.   

6.1 Prognoser Vimek  
Prognoserna kommer att redovisas månadsvis för att det är så Vimek har lagt upp sina 

prognoser. Då det är så små värden som prognoserna grundar sig på kommer två decimaler att 

användas för att kunna ge en mer precis prognos. För att sedan se exakt hur många dagar det 

är mellan varje prognostiserat värde kan antalet dagar i den aktuella månaden delas med 

prognosen. Den artikel som vi räknat på i Vimeks fall är de hytter som de använder i sin 

tillverkning. När vi hämtade uppgifterna från Vimek hade april månad inte gått ut än, men vi 

kommer att anta en efterfrågan på två enheter för den månaden då det var det senaste 

dokumenterade värdet. Det antagandet tycker vi är nödvändigt då det annars blivit färre 

perioder att räkna på.  

Nedan kommer Vimeks egna prognoser, glidande medelvärde samt exponentiell utjämning att 

redovisas. Glidande medelvärde och exponentiell utjämning har valts för att dessa 

prognosverktyg passar produktens efterfrågan. I vår teoridel finns ytterligare två modeller för 

att beräkna prognoser med men de kommer inte tillföra något i det här fallet då de anpassar 

prognosen efter trend eller säsong. Vimek har varken säsong- eller trendvariationer i sin 

efterfrågan. De nämner förvisso i deras årsredovisning att föregående halvår hade en tydlig 

avmattning men att de detta år ser ett ökat intresse. De tror även att deras kommande 

produktutvecklingar kommer att skapa nya affärsmöjligheter. Den trenden de syftar på, vad 

gäller avmattning i försäljningen föregående halvår och det nu ökade intresset är inget vi kan 

finna stöd för vid analys av deras försäljning. Då vi inte finner något stöd för det använder vi 

oss inte av ett prognosverktyg som tar hänsyn till trender och säsonger.  

6.1.1 Vimeks egna prognos 
Vimek sa att de räknade med ett behov av tre hytter i månaden, och att det ser likadant ut för 

årets alla månader. Då denna prognos är mycket enkel att förstå visas ingen tabell över dessa 

siffror. 

6.1.2 Glidande medelvärde 
Vid uträkningen av den här modellen användes ett medelvärde från tre perioder tillbaka. Det 

kan tyckas vara få månader att grunda en prognos på men alternativet att använda fler 

perioder skulle resultera i att få färre prognoser att jämföra med då erhållen data är begränsad. 

Med ett tremånaders medelvärde reagerar också prognosen bättre mot förändrade behov. Se 

siffror i nedanstående tabell 11. 

Tabell 11 – Glidande medelvärde Vimek 

 

Period Prognos

Dec 3

Jan 3

Feb 2,33

Mar 2,66

Apr 2

Maj 2,33
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Period

Månad Efterfrågan Prognos Prognosfel 
Absolut 

prognosfel
MSE MAD % Error MPE TS Bias MFE

1 Sep 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Okt 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Nov 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Dec 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Jan 1 3 2 2 4 0,40 200 40 5 2 0,4

6 Feb 4 3 -1 1 1 0,50 25 37,5 2 1 0,17

7 Mar 1 3 2 2 4 0,71 200 60,71 4,2 3 0,43

8 Apr 2 3 1 1 1 0,75 50 59,38 5,33 4 0,5

9 Maj 3

6.1.3 Exponentiell utjämning 
När beräkningen av den prognosmodell med en exponentiell utjämningsmetod gjordes 

testades olika alternativa Alfavärden för att få fram bästa möjliga prognos. Prognosen med 

den lägsta snittavvikelsen valdes ut. Det visade sig vara prognosen som ses nedan med ett 

Alfavärde på 0,05 (se tabell 12), vilket är ett lågt tal och det innebär att prognosen blir väldigt 

utjämnad och ger långsam respons på avvikande försäljningssiffror. Att använda ett lågt 

Alfavärde kan vara bra då det inte finns någon trend samt att de observerade värdena kan 

hoppa mellan ett och fyra utan något mönster. För prognostisering med övriga Alfavärden se 

bilaga 3. 

Tabell 12 – Exponentiell utjämning Vimek 

 

6.2 Analysering av prognoser Vimek  
I Vimeks fall är det så små värden per period som analyseras så utslagen kan bli stora även 

om avvikelsen i sig inte är stor. Nedan kan de analyser kring tidigare gjorda prognoser för 

företaget ses, eftersom Vimek själv använde sig av en viss prognos kommer även den att 

analyseras. 

6.2.1 Vimeks egna prognos  
Tabell 13 – Vimeks prognosanalys 

Då efterfrågan och prognos stämmer överens under de fyra första perioderna så ger det inget 

prognosfel vilket resulterar i att alla följade prognosfel även de blir lika med noll. Det tyder 

givetvis på att det är en bra prognos, men sen när den verkliga efterfrågan börjar variera börjar 

prognosfelen öka. Efter period fem visar tabellen (tabell 13) ganska höga prognosfel och det 

F₀= 2,5

α 1-α

Förbrukning α = 0,05 F₀ = 2,5 Avvikelse 0,05 0,95

Månad Fx

sep-11 3 2,50 -0,50

okt-11 3 2,53 -0,48

nov-11 3 2,55 -0,45

dec-11 3 2,57 -0,43

jan-12 1 2,59 1,59

feb-12 4 2,51 -1,49

mar-12 1 2,59 1,59

apr-12 2 2,51 0,51

maj-12 2,48

Snitt 0,35
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Period

Månad Efterfrågan Prognos Prognosfel 
Absolut 

prognosfel
MSE MAD % Error MPE TS Bias MFE

1 Sep 3 2,50 -0,50 0,50 0,25 0,50 16,67 16,67 -1,00 -0,50 -0,50

2 Okt 3 2,53 -0,48 0,48 0,23 0,49 15,83 16,25 -2,00 -0,98 -0,49

3 Nov 3 2,55 -0,45 0,45 0,20 0,48 15,04 15,85 -3,00 -1,43 -0,48

4 Dec 3 2,57 -0,43 0,43 0,18 0,46 14,29 15,46 -4,00 -1,85 -0,46

5 Jan 1 2,59 1,59 1,59 2,54 0,69 159,27 44,22 -0,38 -0,26 -0,05

6 Feb 4 2,51 -1,49 1,49 2,21 0,82 37,17 43,05 -2,13 -1,75 -0,29

7 Mar 1 2,59 1,59 1,59 2,52 0,93 158,75 59,57 -0,17 -0,16 -0,02

8 Apr 2 2,51 0,51 0,51 0,26 0,88 25,40 55,30 0,39 0,35 0,04

9 Maj 2,48

Period

Månad Efterfrågan Prognos Prognosfel 
Absolut 

prognosfel
MSE MAD % Error MPE TS Bias MFE

1 Sep 3

2 Okt 3

3 Nov 3

4 Dec 3 3 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

5 Jan 1 3 2 2 4,00 1,00 200 100,00 2,00 2 1

6 Feb 4 2,33 -1,67 1,67 2,79 1,22 41,75 80,58 0,27 0,33 0,11

7 Mar 1 2,66 1,66 1,66 2,76 1,33 166 101,94 1,49 1,99 0,4975

8 Apr 2 2 0 0 0,00 1,07 0 81,55 1,87 1,99 0,398

9 Maj 2,33

syns tydligt på MSE värdena. Det slutliga MAD värdet visar på 0,75 vilket då innebär att i 

snitt ger den fasta prognosen på 3 en avvikelse på 0,75 per period. För att vara en fast prognos 

är det ganska bra, dock handlar det om få artiklar i grunden. MPE värdet på 59,38 visar att det 

i snitt finns en avvikelse på 59,38 procent vilket är relativt högt. Det högsta TS värdet ligger 

på 5,33 och det indikerar att stora överprognoser har gjorts, men samtidigt finns det TS värden 

som ligger på noll vilket är det ultimata. Att Bias värdet visar 4 i period 8 tyder även det på att 

det mest är överprognoser som görs och att få underprognoser gjorts.  

6.2.2 Glidande medelvärde 
Tabell 14 – Analys av glidande medelvärde Vimek  

Uträkningarna för MAD visar höga värden vilket betyder att i snitt hade prognoserna från det 

glidande medelvärdet ett prognosfel på 1,07 och med tanke på att ingen prognos var högre än 

3 så anses det vara ett högt värde. MFE värdet har ett klart bättre utslag men är ändå för högt 

för att visa att prognosmodellen gav ett bra resultat. Att både MAD- och MFE värdena är 

höga visar att prognosen inte var träffsäker för just detta problem. Det procentuella 

prognosfelet visar att det som mest fanns en avvikelse på 200 procent vilket inte är 

accepterbart, dock fanns det även tillfällen då denna avvikelse var noll. För att få en 

övergripande bild kan en bedömning av MPE värdet göras, det visar att den procentuella snitt 

avvikelsen var strax över 81 procent, vilket är högt. Bias visar att det mest görs prognoser 

som visar för höga värden, och att i snitt görs en överprognostisering på 1,99 stycken. Även 

TS värdet visar stora avvikelser så sammanfattande kan vi säga att prognostisering med hjälp 

av glidande medelvärde inte är att föredra till produkten i fråga. Prognosfelen är ganska höga 

med det här prognosverktyget, dock kan det finnas ett sammanband mellan de stora 

prognosfelen och att efterfrågan i sig har väldigt låga värden.      

6.2.3 Exponentiell utjämning 
Tabell 15 – Analys av exponentiell utjämning Vimek 

Resultatet redovisas i tabell 15. Det sista MAD värdet för exponentiell utjämning ligger på 

0,88, det innebär att i snitt blev det ett prognosfel på 0,88 stycken per period. Då efterfrågan 

fluktuerar runt 3 så måste det ses som ett högt värde. Övergripande ser prognosfelen i procent 

ganska bra ut, men det finns två större felvärden som har stor inverkan på det övergripande 

resultatet. Det syns tydligt på MPE värdena som mellan period fyra och fem nästan 

tredubblas. Trots de två större avvikelserna ser MPE värdet relativt bra ut om det jämförs med 
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MPE värdena från tidigare modeller. TS kolumnen visar låga tal under noll, det är en följd av 

att det gjorts många underprognoser, men det sista snittvärdet ligger på 0,39 och det kan i 

sammanhanget ses som bra. Även det sista Bias värdet är accepterbart och det syns även här 

att det nästan uteslutande har gjorts underprognoser. MFE värdet ser mycket bra ut, dock 

varierar värdet och är vid ett tillfälle uppe i 0,5 men ett slutvärde på 0,04 är bra. Det låga MFE 

värdet indikerar att det inte görs stora över- eller underprognoser med modellen.    

6.2.4 Sammanfattning 

Det visade sig här att deras fasta prognos på ett behov av tre artiklar i månaden inte var helt 

fel utan den prognosen stod sig bra mot övriga matematiska modeller som använts. Deras 

prognos hade till en början mycket bra värden då den prickade de fyra första perioderna exakt, 

dock blev både TS värdet och Bias höga mot slutet. Prognosen som gjordes med hjälp av 

glidandemedelvärde får anses som sämst av ovanstående modeller, och det baseras bland 

annat på att MPE värdet var högt samt att Bias värdet var genomgående ganska högt. Dock 

hade kanske ett annat resultat uppnåtts om det funnits äldre data att tillgå. Då vi bara kan göra 

en bedömning av de siffror som finns utesluter vi prognosmetoden med glidande medelvärde 

för den aktuella artikeln hos Vimek. Prognosen som gavs enligt den exponentiella 

utjämningen gav överlag bra resultat men ofta skedde en under prognos vilket inte är bra då 

brister inte är accepterbart enligt Per. En mindre positiv egenskap som den prognosen gav är 

att den är nedbruten i decimalform vilket innebär att vidare beräkningar av materialbehoven 

blir mycket mer komplicerade och kommer att kräva mer arbete. Per nämnde även vid 

intervjun att han upplevde att behovet brukade ligga på tre hytter i månaden och då vi inte har 

tillgång till en större mängd äldre data har vi valt att gå vidare med den prognosteknik som 

företaget använder idag, nämligen en prognos på tre hytter i månaden då den gav det bästa 

resultatet efter analysen.      

6.3 Analys av materialbehovsberäkning Vimek  
För att förenkla nedanstående uträkningar har ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden 

omräknats till kronor istället för procent som tidigare varit angivet. Lagerräntan per månad 

och per hytt i kronor beräknas då vara 328 kronor och ordersärkostnaden beräknas till 2577 

kronor. Varuvärdet är 39 397 kronor och baseras på ordersärkostnaden där frakt ingår och 

inköpspriset. Eftersom vi erhållit uppgifter för nio perioder kommer även uträkningarna göras 

om nio perioder. För alla aktuella uträkningar för Vimeks materialbehov se bilaga 4.  

6.3.1 Just In Time 
Då Just In Time bygger på att inleverera artikeln just innan den ska användas kommer det i 

Vimeks fall innebära att det blir tre olika beställningar av hytter i månaden. Det skulle då 

medföra en kostnad för ordersärkostnaderna på 7731 kronor i månaden och en total kostnad 

på 69579 kronor för alla nio månader som räknats på. Då det enligt filosofin inte finns någon 

lagerföring så finns det heller inte några kostnader för lagerräntan.   

6.3.2 Lot for lot 
Den här metoden är mycket simpel att använda och kan vara fördelaktig när det handlar om 

den typ av produkter som den som undersökts hos Vimek. I stora drag är det en mix av Lot 

for lot och EOQ som Vimek idag använder sig av, det beror lite på hur en period definieras. 

Här har beräkningar gjorts för att inköpet bara ska täcka behovet för en period, och en period 

definieras som en månad. Då det prognostiserade behovet ligger på tre hytter i månaden så 

ligger då varje beställning på just tre stycken. Det medför att ordersärkostnaden blir samma 

varje månad, nämligen 2577 kronor. Då vi inte vet exakt när dessa hytter kommer att 

användas under månaden beräknar vi en snitt kostnad för lagerräntan, den hamnade på 492 

kronor per månad. Det baseras på tanken om att varje hytt i snitt ligger en halv månad i lagret. 
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Den sammanlagda kostnaden för orderläggning och lagerränta för de nio aktuella perioderna 

blir enligt uträkning 27 054 kronor med lagerräntan och 23 193 kronor utan. Det är en klar 

förbättring jämfört med de totalkostnader som Just In Time modellen skapade.   

6.3.3 EOQ 
I dagsläget använder sig Vimek av ett EOQ på två för deras hytter, det är en siffra som tagits 

fram genom erfarenhet och ett samarbete med företagets övriga avdelningar. Enligt de 

beräkningar som vi gjort på de uppgifter som erhållits har ett EOQ värde funnits på 1,98 

stycken. Då 1,98 avrundas till två kommer vår uträknade EOQ vara samma som Vimeks 

framtagna EOQ. Det visar att de har gjort en bra bedömning kring den beräkningen då den 

följer våra matematiska uträkningar. Dock har troligtvis det matchande resultatet lite att göra 

med det låga behovet per period och det höga artikelvärdet. Då det behovet per månad är tre 

och inköpen sker två och två blir det ibland en lagerränta, dock genereras bara en lagerränta 

då det finns en hytt i lager över ett månadsskifte, det betyder att då en hytt köps in och 

förbrukas samma månad räknas ingen lagerkostnad för den med i totalkostnaden för 

modellen.   

Resultatet av denna uträkning speglar då även den situation som idag råder på Vimek kring 

inköpen av deras hytter. Totalkostnaden för lagerränta och ordersärkostnader blir 37 718 

kronor vilket är en hög kostnad om den jämförs med ovanstående metod, Lot for lot. Om en 

snittlagerkostnad skulle införas även här likt ovanstående modell skulle totalkostnaden hamna 

på 41 490 kronor. Det ger en insikt om att inköp efter endast EOQ inte är en optimal lösning i 

det här fallet.  

6.3.4 Silver-Meal 
Som tidigare beskrivet i teorin anpassar sig Silver-Meal modellen efter totalkostnaden och 

räknar inte någonting på själva värdet av varan. Uträkningarna för modellen visar att det 

skulle bli billigast att köpa sex hytter per order och förvara dessa i lager tills de används. 

Kostnaden för lagerräntan och ordersärkostnader skulle bli 1 780,50 kronor i månaden. Då 

modellen föreslår en lagerföring av som mest sex hytter måste det givetvis finnas plats för 

dessa i lagret. Enligt Per på Vimek är lagerutrymme inte ett problem vilket betyder att det är 

möjligt att köpa sex hytter i taget. Resultatet från den här modellen skiljer sig ganska mycket 

från den tidigare EOQ uträkningen som visade att det skulle vara mest ekonomiskt att köpa in 

två hytter per order, det tyder på att olika typer av uträkningar ger olika svar. Den 

sammanlagda kostnaden för lagerränta och orderkostnad för de nio perioderna blir 16 025 

kronor enligt Silver-Meal. Det är en stor skillnad jämfört med tidigare modeller. 

Då modellen i det här fallet beräknar med att ett inköp täcker två perioder och vi räknar på ett 

udda antal perioder kommer det sista inköpet att visa en för stor kostnad. Det har justerats 

genom att halvera kostnaden för de två månaderna, det ger en rättvisare bild. Bristen i 

modellen är att det inte räknas någon lagerränta för den första månaden efter ett inköp, det vill 

säga om en artikel kommer in i lagret tidigt en månad och tas ut ur lagret sent samma månad 

beräknas ingen lagerränta för artikeln. Men det skulle i detta fall inte ge någon skillnad på 

antalet perioder som inköpet ska täcka då samtliga månadskostnader skulle öka med samma 

värde om denna lagerränta medräknades. Dock har det en betydelse när den totala kostnaden 

ska jämföras med andra modeller, men då Silver-Meal modellen är uppbyggd på det sättet och 

det är den som används görs inga korrigeringar. Dock kommer det att tas med i beräkningarna 

när en slutgiltig bedömning ska göras.  
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6.3.5 Wagner-Whitin 
Likt ovanstående Silver-Meal modell finns det i den här modellen ingen lagerränta medräknad 

för den första månaden, men då modellen är uppbyggd på det sättet kommer den att användas 

som beskrivits i teorikapitlet.  

Enligt de uträkningar som gjorts skulle totalkostnaden för lagerräntor och ordersärkostnader 

bli 16 212 kronor för hela året om inköpen görs enligt Wagner-Whitin. Då modellen har en 

ganska komplex uppbyggnad och är beroende av tidigare materialbehov bedöms den som en 

trovärdig modell. En fördel är att den kan planera långt i framtiden och innefatta stora 

perioder. Då den här modellen beräknats på företagets nuvarande prognoser på ett behov av 

tre hytter varje månad har en materialbehovsplanering gjorts för hela den aktuella perioden 

mellan september och maj. Modellen visar att det mest ekonomiska sättet att lägga upp 

inköpen på är att under den första perioden köpa in hytter så att det täcker behovet för tre 

månader och sedan göra ett inköp varje månad resten av året. Vid första inköpstillfället köps 

då nio hytter in vilket täcker det prognostiserade behovet för tre månader och därefter köps 

hytterna i partier om tre. Vid några tillfällen fanns det två valmöjligheter för hur stora inköpen 

skulle vara och då valdes det att göra flera små inköp då Vimek just nu arbetade med att 

försöka hålla sitt bundna kapital nere. Då de uträkningar som gjorts har utförts i perioder om 

en månad skulle det kunna falla sig så att modellen skulle kunna föreslå mindre inköp om 

perioderna baserades på veckor. Dock skulle det medföra en alltför arbetskrävande uträkning 

och vi tror att mindre företag som Vimek skulle dra sig för att använda sig av modellerna då. 

En annan faktor som i det här fallet talar emot en uträkning per vecka är att behovet 

prognostiseras till tre i månaden vilket innebär att det inte på ett bra sätt går att dela upp det 

veckovis.  

I en jämförelse med tidigare använda materialbehovsberäkningar står sig Wagner-Whitin 

modellen bra med sin totalkostnad på 16 212 kronor. Dock är resultatet från Silver-Meal 

modellen med sin totalkostnad på 16 025 kronor bättre men skillnaden är mycket liten och då 

vissa antaganden gjorts görs bedömningen att de är likvärdiga. Den stora skillnaden mellan 

dessa två modeller blev att Silver-Meal föreslog ett stadigt inköp på sex hytter varannan 

månad medan Wagner-Whitin gav förslag om att till en början köpa in nio hytter och sen 

löpande fortsätta med ett inköp i månaden om tre hytter.  

6.3.6 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis ger de två senare modellerna de bästa resultaten med en varsin 

totalkostnad som ligger på strax över 16 000 kronor, de övriga modellerna som använts har 

visat en rejält högre kostnad. Även om vissa antaganden och justeringar har varit nödvändiga 

är ändå Silver-Meal och Wagner-Whitin modellerna överlägsna när det gäller den totala 

kostnaden. Dock kräver dessa modeller mer beräkningsarbete men arbetskostnaden för det 

kan inte motivera att modellerna inte används. Då Vimek idag använder sig av EOQ varianten 

där hytterna köps in två och två finns möjligheten att sänka kostnaderna genom att sköta sina 

inköp på ett annat sätt. Enligt de uträkningar som gjorts skulle den totala kostnaden för inköp 

och lagerhållning under perioden september till maj kunna sänkas med 25 495 kronor, vilket 

ger ett årligt snitt på 33 953 kronor. Det kan vara mycket pengar för ett litet företag som 

Vimek och då förändringarna med enkla medel lätt kan genomföras finns det inget som 

hindrar företaget från att byta inköpstaktik. Sen kan givetvis de uppgifter som erhållits från 

företaget diskuteras, men då det är de uppgifter som erhållits och en djupare undersökning av 

till exempel lagerräntan skulle ta allt för lång tid så har dessa uppgifter använts. Hej  
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6.4 Prognoser Sävar snickerifabrik AB 
Hos Sävar snickeri har behovet från 2011 sammanställts månadsvis likt det som presenteras i 

den empiridel som tillhör Sävar snickeri. Företaget har inte någon beräknad prognos för 

behovet av klarlack utan de använder sig av ett system där de hela tiden beställer hem klarlack 

så det alltid efter inleverans ska finnas ett lagersaldo på 8 stycken. Av den anledningen går det 

inte att göra någon analys eller redovisning av deras prognos då de idag helt enkelt inte 

använder sig av prognoser.  

Vi har valt att använda oss av prognosmodellerna glidande medelvärde och exponentiell 

utjämning då kontaktpersonen på Sävar snickeri inte tycker att det varken finns någon 

säsongsvariation eller trend inom förbrukningen av klarlack.  

6.4.1 Glidande medelvärde 

I denna prognos användes uppgifter från tre perioder tillbaka i tiden, det är få perioder att ta 

med i beräkningen men istället blir prognoserna bra på att känna av förändringar. Om 

prognoserna skulle ha gjorts med hänsyn till fler perioder skulle det bli svårare att analysera 

prognosmodellen då antalet prognoser skulle minska. Då det är möjligt att göra prognoser 

framåt i tiden, vilket också är själva poängen med prognoser, har även den för januari månad 

gjorts, dock kommer inte den siffran att vara med i analysen över prognoserna. Resultatet ses i 

tabell 16.   

Tabell 16 – Glidande medelvärde Sävar snickeri 

 

6.4.2 Exponentiell utjämning 

Den här prognosmodellen ger fler prognoser än tidigare modell vilket gör det enklare att göra 

en bättre analys då det finns fler siffror att räkna på. Här har ett Alfavärde på 0,15 använts och 

det har testats fram genom att göra prognosen med sex olika Alfavärden mellan 0,05 och 0,3. 

Det Alfavärde som använts hade det lägsta snitt felet på prognosen. Aktuell uträkning ses i 

tabell 17, övriga uträkningar med andra Alfavärden finns i bilaga 5. 

 

 

 

Period Prognos

Jan

Feb

Mar

Apr 6,33

Maj 9,00

Jun 7,33

Jul 6,33

Aug 4,33

Sep 3,67

Okt 4,33

Nov 3,67

Dec 4,33

Jan 6,00
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Period
Månad Efterfrågan Prognos Prognosfel 

Absolut 

prognosfel
MSE MAD % Error MPE TS Bias MFE

1 Jan 3

2 Feb 10

3 Mar 6

4 Apr 11 6,33 -4,67 4,67 21,78 4,67 42,42 42,42 -1,00 -4,67 -4,67

5 Maj 5 9,00 4,00 4,00 16,00 4,33 80,00 61,21 -0,15 -0,67 -0,33

6 Jun 3 7,33 4,33 4,33 18,78 4,33 144,44 88,96 0,85 3,67 1,22

7 Jul 5 6,33 1,33 1,33 1,78 3,58 26,67 73,38 1,40 5,00 1,25

8 Aug 3 4,33 1,33 1,33 1,78 2,33 44,44 67,60 2,71 6,33 1,27

9 Sep 5 3,67 -1,33 1,33 1,78 2,08 26,67 60,77 2,40 5,00 1,00

10 Okt 3 4,33 1,33 1,33 1,78 1,33 44,44 58,44 4,75 6,33 1,27

11 Nov 5 3,67 -1,33 1,33 1,78 1,33 26,67 54,47 3,75 5,00 1,00

12 Dec 10 4,33 -5,67 5,67 32,11 2,78 56,67 54,71 -0,24 -0,67 -0,13

Tabell 17 – Exponentiell utjämning Sävar snickeri 

 

6.5 Analysering av prognoser Sävar snickerifabrik AB 
Här följer en analysering av de prognoser som gjorts för Sävar snickeri, dock kommer det inte 

vara möjligt att utföra en analys av deras prognos då de inte arbetar efter prognoser.  

6.5.1 Glidande medelvärde 
Tabell 18 – Analys av glidande medelvärde Sävar snickeri 

Överlag är prognosfelen ganska höga med tanke på behovet, som lägst/bäst ligger 

prognosfelen på 1,33 och som högst/sämst 5,67. Att prognoserna för vissa perioder blir 

väldigt avvikande beror på att det finns en stor variation i behovet och det kan bli stora 

skillnader som inte går att förutspå med dessa siffror. Det sista MAD värdet ligger på 2,78 

vilket är högt med tanke på att det betyder att över de nio perioder som prognostiserats finns 

det i snitt ett prognosfel på 2,78 stycken i månaden. Och då medelvärdet för behovet ligger på 

5,75 stycken är 2,78 en hög siffra. Dock är värdet nere på 1,33 några gånger men överlag är 

MAD värdet för högt för att ge indikationer för att prognosen ska vara bra. Då även MFE 

värdet är ganska högt finns ingen bra träffsäkerhet i prognosmodellen. 

F₀= 5,75

α 1-α

Förbrukning α = 0,15 F₀ = 5,75 Avvikelse 0,15 0,85

Månad Fx

Jan 3 5,75 2,75

Feb 10 5,34 -4,66

Mar 6 6,04 0,04

Apr 11 6,03 -4,97

Maj 5 6,78 1,78

Jun 3 6,51 3,51

Jul 5 5,98 0,98

Aug 3 5,84 2,84

Sep 5 5,41 0,41

Okt 3 5,35 2,35

Nov 5 5,00 0,00

Dec 10 5,00 -5,00

Snitt 0,00
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Period
Månad Efterfrågan Prognos Prognosfel 

Absolut 

prognosfel
MSE MAD % Error MPE TS Bias MFE

1 Jan 3 5,75 2,75 2,75 7,56 2,75 91,67 91,67 1,00 2,75 2,75

2 Feb 10 5,34 -4,66 4,66 21,74 3,71 46,63 69,15 -0,52 -1,91 -0,96

3 Mar 6 6,04 0,04 0,04 0,00 2,48 0,61 46,30 -0,76 -1,88 -0,63

4 Apr 11 6,03 -4,97 4,97 24,69 3,10 45,17 46,02 -2,20 -6,84 -1,71

5 Maj 5 6,78 1,78 1,78 3,16 2,84 35,53 43,92 -1,79 -5,07 -1,01

6 Jun 3 6,51 3,51 3,51 12,32 2,95 117,00 56,10 -0,53 -1,56 -0,26

7 Jul 5 5,98 0,98 0,98 0,97 2,67 19,67 50,90 -0,21 -0,57 -0,08

8 Aug 3 5,84 2,84 2,84 8,04 2,69 94,54 56,35 0,84 2,26 0,28

9 Sep 5 5,41 0,41 0,41 0,17 2,44 8,21 51,00 1,10 2,67 0,30

10 Okt 3 5,35 2,35 2,35 5,52 2,43 78,30 53,73 2,07 5,02 0,50

11 Nov 5 5,00 0,00 0,00 0,00 2,21 0,07 48,85 2,27 5,02 0,46

12 Dec 10 5,00 -5,00 5,00 25,03 2,44 50,03 48,95 0,01 0,02 0,00

Det avslutande MPE värdet ligger strax under 55 procent, och över alla perioders MPE värden 

är det ett av de lägsta, men det kan för den sakens skull inte anses som lågt. Att ha en 

prognosmodell som i snitt har ett procentuellt felvärde på 54,71 procent är inte accepterbart. 

Det kan styrkas med att det vanliga procentuella felvärdet även det är högt. TS värdena ser i 

vissa fall ganska bra ut, dock finns det några värden som förstör, då denna siffra ska ligga så 

nära noll som möjligt visar tyvärr även detta värde att prognosen inte är bra. Eftersom de 

flesta av TS värdena har ett positivt värde kan det övergripande sägas att det oftast gjorts 

överprognoser. Det kan styrkas genom att även Bias värdet mestadels är positivt. Bias värdet 

har ett bra avslutande värde men i de övriga perioderna bekräftar det att denna prognosmodell 

inte gav ett bra resultat. 

6.5.2 Exponentiell utjämning 
Tabell 19 – Analys av exponentiell utjämning Sävar snickeri 

Vid första anblick på prognosfelen ser prognosen ganska bra ut förutom att det finns vissa 

prognoser som i mars, april och december som har stora avvikelser. Det avslutande MAD 

värdet är 2,44 vilket är lägre än föregående prognosmodell men det är ändå ett högt värde. 

Dock är värdet mer stabilt i denna prognos medan det har mycket större variationer för det 

glidande medelvärdet. Även om föregående modell hade lägre MAD värden under 

sommarhalvåret finns en helt annan stabilitet hos prognosen enligt exponentiell utjämning.  

Även MPE värdet ser bättre ut, trots att det inte är någon jättestor skillnad ses en klar 

förbättring överlag av värdet. Dock kan inte ett procentuellt snitt fel på nästan 49 procent ses 

som bra. Den vanliga procentuella felmarginalen berättar samma sak, att den är bättre än 

föregående men att den fortfarande inte är bra.  

TS värdena ser ibland riktigt bra ut men några gånger görs större prognosfel på grund av det 

ojämna behovet vilket gör att TS värdet sticker iväg. Dock avslutas det med ett nästintill noll 

värde, och det är vad en bra prognos ska ha. Efter en överblick av TS värdet och Bias blir det 

tydligt att det i snitt görs ungefär lika stora över- som underprognoser, det visar återigen att 

det finns en stabilitet och jämnhet i prognosen med den exponentiella utjämningen. Likt TS 

värdena är det sista MFE värdet noll, och är som det flesta andra värden bättre än ovanstående 

modell.   

6.5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det är mycket svårt att göra prognoser med data som ser 

ut som det gör i detta fall. Det finns stora variationer mellan vissa perioder vilket gör att när 

prognosmodellen hittat en jämn nivå förstörs den av att behovet ibland fördubblas från 

föregående period. Över sommarhalvåret var behovet under 2011 mer jämnt fördelat och det 

syns att prognoserna är bättre under dessa perioder. Det syns speciellt på prognosen som är 

gjord med hjälp av glidande medelvärde. Då Sävar snickeri inte använder sig av prognoser 
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idag vid köpen av klarlack går det inte att jämföra dessa prognoser med deras vilket är 

olyckligt. Dock skulle den senare prognosmodellen, exponentiell utjämning, rekommenderas 

om de skulle börja använda mer prognosbaserade inköp för den artikeln.   

6.6 Analys av materialbehovsberäkningar Sävar snickerifabrik AB 
Eftersom att Sävar snickeri inte använder sig av någon ordersärkostnad har vi gjort en 

uppskattning av den, den uppskattningen har gjorts med hänsyn till den arbetsbelastning som 

företaget menar uppstår vid varje order av produkten. Efter diskussioner och jämföranden 

med andra företag på internet har ordersärkostnaden för den aktuella produkten hos Sävar 

snickeri fastställts till 200 kronor. Det tycker vi verkar passande efter den information som vi 

erhållit samt med hänsyn till att styckepriset för produkten är 835,20 kronor.  

Varuvärdet har bestämts till 950 kronor, det grundas på styckepriset och ordersärkostnaden. 

Då fraktkostnaden är samma oberoende av beställt antal kan inte varuvärdet fastställas på 

samma sätt som för Vimek då det där fanns en angiven fraktkostnad för varje artikel.   

Sävar snickeri har heller inte någon angiven lagerränta och då den är nödvändig för att göra 

vissa materialbehovsberäkningar kommer även den att uppskattas. Här kommer den lagerränta 

som Vimek angett på 10 procent användas. Vi bedömer att samma lagerränta kan användas då 

det till stor del består av kostnaden att binda upp kapital samt en viss riskkostnad. Då 

företagen är ungefär lika stora finner vi det godtyckligt att båda företagen kan få liknande 

avkastning på sitt kapital ifall de skulle välja att investera pengarna någon annanstans än i 

lagret.  

Då prognoserna för Sävar snickeri inte var speciellt bra kommer det observerade behovet 

under 2011 att vara det behov som nedanstående modeller bygger på. Det finns en större 

variation hos det verkliga värdet vilket ger en bättre bild av verkligheten.  

För alla aktuella uträkningar kring Sävar snickeris materialbehov se bilaga 6. 

6.6.1 Just In Time 

Ifall Just In Time skulle tillämpas i dess sanna mening för Sävar snickeri skulle det innebära 

att de skulle få hem en kagge med klarlack när behovet uppstår, vilket i sin tur skulle innebära 

lika många inköp som behovet ligger på. Då ordersärkostnaden är 200 kronor blir kostnaden 

för till exempel den första månaden 600 kronor då behovet är tre. Denna 

materialanskaffningsmetod skulle ge företaget en årlig kostnad på 13 800 kronor då hela 69 

olika orders hade behövt läggas. Detta skulle medföra en viss risk för fabriken då 

tillverkningen avstannar om lacken tar slut. Det blir här ingen lagerränta då det inte finns 

något lager av klarlack.  

6.6.2 Lot for lot 

För Sävar snickeri skulle den här materialanskaffningsmodellen kunna passa ganska bra då 

den är enkel att använda och ger en mycket lättförstålig översikt. Här ska inköpet täcka upp 

för en period, och med en period menas en månad. Det är möjligt att det även skulle kunna 

delas upp i veckor men då det inte gjorts en beställning i veckan är det svårt att få ut några 

data på det. Eftersom behovet har varierat över året kommer antalet som köps in att variera. 

Då vi inte med säkerhet kan säga hur länge varje kagge med klarlack ligger i lager innan den 

förbrukas har här en genomsnittlig lagerränta använts, den beräknas till hälften av den 

ordinarie lagerräntan. Eftersom lagerräntekostnaden per artikel per månad är 8 kronor har en 

genomsnittlig lagerränta satts på 4 kronor. Lagerräntekostnaden blir 276 kronor för hela året 

och den totala kostnaden blir 2676 kronor per år. Det är avsevärt mycket bättre än 

ovanstående modell som har en totalkostnad på 13 800 kronor.     
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6.6.3 EOQ 

Som tidigare nämnts har inte Sävar snickeri någon uträknad ekonomisk orderkvantitet för 

klarlacken, någon jämförelse kommer inte att vara möjlig mellan deras och vår EOQ. När 

EOQ värdet räknades ut användes ett varuvärde på 950 kronor som beskrivet ovan. 

Beräkningen visade att det med den här metoden skulle vara mest ekonomiskt att köpa hem 

4,9 kaggar i taget, det avrundades till 5. Efter att vidare uträkningar gjorts visade det sig att 

den totala kostnaden enligt modellen skulle landa på 3 160 kronor per år.  

För att försöka få en mer exakt uträkning lades en snittkostnad till för de kaggar som ligger i 

lager mindre än en hel månad. Då visade modellen en totalkostnad på 3 436 kronor. Oavsett 

om den extra lagerräntan läggs på eller inte visar modellen en dyrare lösning än den lösning 

som lot for lot gav. Det kan ha att göra med ett mycket varierat behov med höga toppar och 

EOQ värdet är uträknat på ett snitt som ser likadant ut hela året. En annan orsak är att ibland 

tvingar modellen att viss lagerföring ska ske, vilket inte ovanstående modell gjorde. 

6.6.4 Silver-Meal 

Silver-Meal modellen är en av de mer avancerade materialbehovsmodeller som finns med i 

det här arbetet och därför förväntas ett bra inköpsförslag genereras här. Eftersom behovet 

varierar kommer det i detta fall, till skillnad från Vimeks fall, bli olika stora inköp. Modellen 

visar att fyra olika inköp bör göras och det största inköpet kommer att innefatta 19 kaggar 

med klarlack. Dessa större inköp passar bra överens med Sävar snickeris eftersträvan om att 

beställa hem större antal för att hålla kostnaden per order nere, dock binds då även 

automatiskt mer kapital. Inköpsantalet skiljer sig ganska mycket jämfört med ovanstående 

modeller där till exempel EOQ modellen föreslår inköp på 5 kaggar per order och här föreslås 

inköp mellan 15 och 19 stycken per order. Dock har Silver-Meal modellen en lägre 

totalkostnad då den slutligen hamnar på 1 320 kronor. Det är den lägsta totalkostnaden hittills 

för hela perioden. Totalkostnaden skulle troligtvis kunna sänkas ytterligare lite om fler 

perioder hade räknats på då det sista inköpet bara täcker upp för två månader.  

Att den här modellen visar en låg totalkostnad betyder att det ser ut som om att företaget 

skulle tjäna på att köpa in större partier med klarlack och lagerföra dessa istället för att arbeta 

som idag då nästan ett inköp sker per vecka. Nuvarande förfarande medför givetvis att viss 

lagerplats finns tillgängligt, men då dessa kaggar inte är stora samt att de är staplingsbara 

borde det inte vara ett problem då Sävar snickeri har viss lageryta ledig. Att större inköp 

verkar vara mer ekonomiskt visar också på förhållandet mellan ordersärkostnad och 

lagerränta, och i detta fall verkar det vara så att lagerräntan är förhållandevis låg vilket då 

resulterar i att klarlacken kan förvaras längre i lager.   

6.6.5 Wagner-Whitin  

Wagner-Whitin är den mest avancerade modellen för materialbehovsberäkningar i det här 

arbetet och med hjälp av den har en totalkostnad på 1 320 kronor tagits fram. Det är samma 

kostnad som ovanstående Silver-Meal modell angivit, det ger en indikation på att det är den 

absolut billigaste lösningen som går att få med dessa siffror.  

Lösningen som Wagner-Whitin ger är mycket likt den som Silver-Meal ger, det enda som 

skiljer är ett inköpstillfälle som är senarelagt en månad i Wagner-Whitin. Dock finns det i 

Wagner-Whitin flera vägar att gå då det finns flera alternativ som har den lägsta kostnaden. 

Men i slutändan spelar det ingen roll då den totala kostnaden ändå blir densamma.  
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6.6.6 Sammanfattning 

Med hjälp av de siffror som presenterats är den slutgiltiga bedömningen att den lägsta möjliga 

totalkostnaden blir 1 320 kronor, den ges av både Silver-Meal och Wagner-Whitin. Då det 

fanns två modeller som gav samma resultat är då frågan vilken som bör användas. Wagner-

Whitin kan tyckas vara invecklad men samtidigt ger den en mycket bra överblick och i det här 

fallet kunde olika vägar väljas. Att kunna välja lite när inköpen ska göras utan att det påverkar 

kostnaden kan vara mycket bra då det kan finnas andra faktorer att ta hänsyn till. Dessutom, 

om en bra Excel uppställning används behöver arbetet med att uppdatera modellen inte vara 

stort. Det skulle kunna vara så att ingående siffror ändras med tiden och att ett annat resultat 

kan bildas till följd av det, då kan Wagner-Whitin modellen vara till fördel då den visar det 

svar som är närmast verkligheten. Det kan tänkas att om behovet skulle slås ut på fler 

perioder, till exempel veckovis, kanske ett annat resultat kan ges. Eftersom det fanns vissa 

uppehåll mellan beställningarna skulle det i det här fallet med de här siffrorna inte ge ett 

rättvist resultat. Om behovet av klarlack ökar i framtiden kan det vara en bra idé att kanske slå 

ut behovet på just veckor och sedan räkna på det.  
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6.7 Prognoser Stt Emtec AB 
I det här fallet har prognoser för de tre sista perioderna inte gjorts för att de extremt små 

behoven som finns för dessa månader gör att en vidare analys av prognoserna skulle avsevärt 

försvåras och visa mycket stora prognosfel. Det skulle inte ge en bra bild över det vi vill 

undersöka så därför har de tre sista perioderna inte inkluderats. Prognoserna för alla perioder 

kommer att redovisas nedan men bara de nio aktuella perioderna kommer att analyseras. En 

annan anledning till att några perioder tas bort är att Stt:s egna prognoser bara sträcker sig till 

och med oktober och då övriga prognosmodeller byggde på en helårsprognos som inkluderade 

de perioder med stor avvikelse skulle en jämförelse mellan prognoserna inte bli rättvis. En 

period kommer att definieras som en månad.   

För Stt kommer data kring den ECU som tidigare beskrivits att analyseras. Utöver företagets 

egen prognos kommer prognoser enligt glidande medelvärde och exponentiell utjämning att 

göras då de anses passa artikeln i fråga. Prognoser efter Holts- och Winters modell kommer 

då inte att göras då det varken finns någon trend eller säsongsvariation i efterfrågan.  

6.7.1 Stt Emtec ABs egna prognos 
Prognosen som företaget i fråga har tagit fram sträcker sig över 10 månader och som tidigare 

beskrivet har ingen matematisk modell använts utan den är framtagen efter de möten inom 

företaget där bland annat prognoser sätts. Dock kommer inte prognosen för oktober analyseras 

då den enligt ovanstående beskrivning inte medräknats. Nedan ses en uppställning av 

prognosen i tabell 20. 

Tabell 20 – Stts egen prognos  

 

6.7.2 Glidande medelvärde 
Här har det, som för övriga företag i arbetet, valts att använda ett medelvärde från tre 

månader, det görs för att prognosen snabbare ska anpassa sig efter förändringar samt att det 

inte skulle finnas många perioder att analysera om ett medelvärde från fler perioder skulle 

användas. Eftersom ett medelvärde från tre perioder används finns det inga prognoser mellan 

januari och mars, det samt det faktum att de tre sista månaderna tagits bort gör att det endast 

blir sex månader kvar. Men vi tror att det räcker för att kunna ge en bild av hur 

prognosverktyget klarar av behovet i just denna situation. Se tabell 21. 

 

 

 

 

Jan 250

Feb 250

Mar 250

Apr 250

Maj 250

Jun 350

Jul 350

Aug 400

Sep 700

Okt 410
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Tabell 21 – Glidande medelvärde Stt 

 

6.7.3 Exponentiell utjämning 
För att veta vilket värde på Alfa som passar bäst har flera uträkningar gjorts med olika 

Alfavärden och det med lägst avvikelse har sedan använts. I det här fallet visade det sig att ett 

Alfavärde på 0,05 passade bäst, aktuell uträkning ses i tabell 22 och övriga uträkningar med 

andra Alfavärden hittas i bilaga 7.  

Tabell 22 – Exponentiell utjämning Stt 

 

 

 

 

Period Prognos

Jan

Feb

Mar

Apr 250,00

Maj 253,33

Jun 286,67

Jul 322,00

Aug 369,00

Sep 371,00

Okt 505,67

Nov 372,00

Dec 254,67

Jan 1,67

F₀= 270

α 1-α

Förbrukning α = 0,05 F₀ = 5,75 Avvikelse 0,05 0,95

Månad Fx

Jan 250 269,83 19,83

Feb 250 268,84 18,84

Mar 250 267,90 17,90

Apr 260 267,00 7,00

Maj 350 266,65 -83,35

Jun 356 270,82 -85,18

Jul 401 275,08 -125,92

Aug 356 281,38 -74,62

Sep 760 285,11 -474,89

Okt 0 308,85 308,85

Nov 4 293,41 289,41

Dec 1 278,94 277,94

Snitt 7,99
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Period
Månad Efterfrågan Prognos Prognosfel 

Absolut 

prognosfel
MSE MAD % Error MPE TS Bias MFE

1 Jan 250 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Feb 250 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Mar 250 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Apr 260 250 -10,00 10,00 100,00 2,50 3,85 0,96 -4,00 -10,00 -2,50

5 Maj 350 250 -100,00 100,00 10000,00 22,00 28,57 6,48 -5,00 -110,00 -22,00

6 Jun 356 350 -6,00 6,00 36,00 19,33 1,69 5,68 -6,00 -116,00 -19,33

7 Jul 401 350 -51,00 51,00 2601,00 23,86 12,72 6,69 -7,00 -167,00 -23,86

8 Aug 356 400 44,00 44,00 1936,00 26,38 12,36 7,40 -4,66 -123,00 -15,38

9 Sep 760 700 -60,00 60,00 3600,00 30,11 7,89 7,45 -6,08 -183,00 -20,33

Period
Månad Efterfrågan Prognos Prognosfel 

Absolut 

prognosfel
MSE MAD % Error MPE TS Bias MFE

1 Jan 250

2 Feb 250

3 Mar 250

4 Apr 260 250,00 -10,00 10,00 100,00 10,00 3,85 3,85 -1,00 -10,00 -10,00

5 Maj 350 253,33 -96,67 96,67 9344,44 53,33 27,62 15,73 -2,00 -106,67 -53,33

6 Jun 356 286,67 -69,33 69,33 4807,11 58,67 19,48 16,98 -3,00 -176,00 -58,67

7 Jul 401 322,00 -79,00 79,00 6241,00 63,75 19,70 17,66 -4,00 -255,00 -63,75

8 Aug 356 369,00 13,00 13,00 169,00 53,78 3,65 14,86 -4,50 -242,00 -48,40

9 Sep 760 371,00 -389,00 389,00 151321,00 137,58 51,18 20,91 -4,59 -631,00 -126,20

 

6.8 Analysering av prognoser Stt Emtec AB 
Observera att de tre sista perioderna är borttagna enligt tidigare förklaring.  

6.8.1 Deras prognos 
Tabell 23 – Analys av Stts egna prognos 

Ovan i tabell 23 ses en sammanställning av Stt:s egna prognos och de prognosfel som den har. 

Som synes är deras prognos över de tre första månaderna helt rätt utan någon avvikelse alls, 

men efter mars finns det en avvikelse i varje period. Som högst finns ett prognosfel på 100 

enheter, vilket ger en procentuell felprognostisering på strax över 28 procent för just den 

perioden.  

Det avslutande MAD värdet är ganska bra då ett prognosfel i snitt på ungefär 30 stycken i det 

här sammanhanget får anses som någotsånär bra, det syns också tydligt att felprognosen i maj 

har en stor inverkan på det avslutande värdet. Då det finns tre perioder i början som inte har 

något prognosfel blir alla siffror för dessa månader noll eftersom det helt enkelt inte finns 

något fel i prognosen för dessa månader. MFE värdet visar liknande siffror som MAD värdet 

vilket tyder på att prognosen är ganska träffsäker. Då alla MFE värden efter tredje perioden är 

negativa visar analysen att mestadels underprognoser görs även om de inte är stora. 

Prognosfelen i sig och Bias värdet tyder även de på att det ofta görs underprognoser.  

MPE värdet på 7,45 procent kommer i detta falla att betraktas som lågt och bra, att ha en 

prognos med en snittavvikelse under 8 procent får anses som bra. Bias värdet bekräftar att det 

till största del gjorts underprognoser och att den sammanlagda underprognosen är 183 enheter. 

Det värdet som inte ser bra ut är dock TS värdet som under den sista perioden ligger på minus 

6,08, det påverkas av att det till största del gjorts underprognoser och då blir förhållandet 

mellan prognosfelet och MAD så att det ger stora utslag. Utöver TS värdet ser prognosen bra 

ut och det visar att Stt har en bra uppfattning om deras framtida behov.  

6.8.2 Glidande medelvärde 
Tabell 24 – Analys av glidande medelvärde Stt 

Som synes under kolumnen prognosfel i tabell 24 ovan finns en större mängd prognosfel och 

under den sista perioden gjordes en stor prognosmiss. Det beror på att prognosmetoden inte 

klarade av att förutse den stora ökningen mellan augusti och september. Det sista MAD värdet 

visar också det på en prognosmiss i snitt på över 137 enheter, och även om sista MAD värdet 
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Period
Månad Efterfrågan Prognos Prognosfel 

Absolut 

prognosfel
MSE MAD % Error MPE TS Bias MFE

1 Jan 250 269,83 19,83 19,83 393,36 19,83 7,93 7,93 1,00 19,83 19,83

2 Feb 250 268,84 18,84 18,84 355,01 19,34 7,54 7,73 2,00 38,68 19,34

3 Mar 250 267,90 17,90 17,90 320,40 18,86 7,16 7,54 3,00 56,57 18,86

4 Apr 260 267,00 7,00 7,00 49,06 15,89 2,69 6,33 4,00 63,58 15,89

5 Maj 350 266,65 -83,35 83,35 6946,49 29,38 23,81 9,83 -0,67 -19,77 -3,95

6 Jun 356 270,82 -85,18 85,18 7255,35 38,68 23,93 12,18 -2,71 -104,94 -17,49

7 Jul 401 275,08 -125,92 125,92 15855,70 51,15 31,40 14,92 -4,51 -230,86 -32,98

8 Aug 356 281,38 -74,62 74,62 5568,66 54,08 20,96 15,68 -5,65 -305,49 -38,19

9 Sep 760 285,11 -474,89 474,89 225522,68 100,84 62,49 20,88 -7,74 -780,38 -86,71

kan härledas till den stora prognosmissen ser det inte bra ut under tidigare perioder heller. De 

procentuella prognosfelen visar också höga siffror även om det finns vissa undantag som 

under april och augusti.  

MPE och MAD värdena bekräftar tidigare siffror och om de jämförs med ovanstående 

prognos visar de en precision som inte är i närheten av företagets egna. Dock är TS värdena 

lite bättre men det har troligtvis att göra med de höga MAD värdena som finns. Bias tyder på 

att det gjorts stora underprognoser och även MFE värdena tyder på att en överhängande del av 

prognosfelen har varit negativa. Sammanfattningsvis var prognosen dålig och alltför många 

underprognoser gjordes, den står sig inte mot företagets egna prognoser som visade ett 

mycket bättre resultat.  

6.8.3 Exponentiell utjämning 
Tabell 25 – Analys av exponentiell utjämning Stt 

Den sista prognosen för Stt bygger på en exponentiellt utjämnad prognos och den täcker alla 

de aktuella nio perioderna, prognosfelen ses i tabell 25. Då prognosmodellen initialt bygger på 

ett snitt görs i början ett antal överprognoser men under den andra halvan görs 

underprognoser. De procentuella felen visar att prognosfelen med något undantag ökar desto 

fler prognoser som görs. Enligt Bias finns ett överhängande antal underprognoser då det 

avslutande värdet visar minus 780,38. TS- och MFE värdena backar upp detta påstående. Just 

TS värdet uppvisar ett högt avslutningsvärde som inte är acceptabelt, dock klarar den här 

prognosmodellen likt den ovanstående inte av att göra en bra prognos av den sista perioden då 

nästan en fördubbling av efterfrågan sker. MAD värdena är också höga och likt TS syns en 

markant ökning under den sista perioden.  

De prognosvärden som erhölls med den exponentiella utjämningen har lika dåliga egenskaper 

som prognosmodellen med glidande medelvärde. Det visar att det i det här fallet svårt att med 

hjälp av gamla data försöka förutspå framtiden. Det har troligtvis mycket att göra med att det 

fanns stora variationer i efterfrågan och då båda ovanstående prognosmodeller är släpande 

kan de inte förutspå de häftiga efterfrågeförändringarna som finns hos den här artikeln hos Stt. 

Deras egna prognos som är framtagen utan någon matematisk uträkning är bättre anpassad då 

det inte finns någon släpande egenskap i den prognosen.  

6.9 Analys av materialbehovsberäkningar Stt Emtec AB 
Då Stt:s egna prognos var den bästa av de som gjorts i det här arbetet kommer behovet i 

nedanstående materialbehovsberäkningar bygga på just dessa prognoser.  

Företaget använde sig inte av någon ordersärkostnad men trodde att det skulle kunna handla 

om en kostnad mellan 200 och 400 kronor, och det verkar rimligt då de beskrev arbetet som 

tillkommer för varje order. Då tidigare företag i det här arbetet har inkluderat fraktkostnaden i 

ordersärkostnaden kommer den även att göras här för att ge en så bra bild som möjligt av 

verkligheten. Ett snitt har försökt räknats ut för att ordersärkostnaden ska bli så rättvisande 

som möjligt. En ordersärkostnad på 300 kronor har använts för Stt då det efterspeglar den 
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troliga kostnaden bra, det har framtagits med hänsyn till deras rekommendationer samt en 

snittfraktkostnad per order.  

Likväl som med ordersärkostnaden hade inte företaget någon känd lagerränta, den har antagits 

till 10 procent likt övriga företag i arbetet. Vimek angav denna siffra och då Stt liknar Vimek 

har samma lagerränta även använts här. Och efter informationssökning kring en rimlig 

lagerränta på internet verkar 10 procent vara lämpligt. Med hänsyn till inköpspriset och övriga 

kostnader kommer varuvärdet att uppskattas till 350 kronor.  

För samtliga uträkningar av materialbehov för Stt hänvisas till bilaga 8. 

6.9.1 Just In Time 
Om Stt skulle använda sig av Just In Time för varje ECU skulle ordersärkostnaderna bli 

extremt höga. Dock är det mycket troligt att samordningar av beställningarna skulle göras då 

behovet inte är ett stycke i taget utan kan vara flera hundra ibland. Den totalkostnad som vi 

räknade fram visade en kostnad på 915 000 kronor vilket är en helt absurd siffra. Men då har 

det räknats på att en order läggs för varje ECU, och så kommer det som sagt inte att fungera i 

verkligheten. Men en Just In Time tillämpning är nog inte passande för det behovet som finns 

för produkten då den köps hem i bulk och har en låg kostnad för lagerföring.  

6.9.2 Lot for lot 
Som i tidigare fall har här en lagerräntekostnad lagts till för att ett inköp binder upp kapital 

även om det inte ligger fullt en månad i lager. Den genomsnittliga lagerräntan som använts är 

1,50 kronor i månaden per ECU. Den totala kostnaden blir då 7 275 kronor. Det är ju givetvis 

en förbättring mot tidigare metod och skulle kunna vara en bra lösning för företaget. 

Beställningarna som skulle göras skulle variera mellan 250 och 700 stycken. Om pålägget för 

lagerräntan inte skulle göras skulle en totalkostnad på 2 700 kronor bildas. Och det motsvarar 

då en beställning i månaden under nio månader.  

6.9.3 EOQ 
Företaget har som tidigare nämnts ingen EOQ för just den här produkten även om de ibland 

till andra produkter har en framtagen sådan. Vid beräkningar med EOQ modellen 

framkommer det att EOQ värdet för den här produkten skulle vara 76 stycken. Med tanke på 

deras behov kan siffran anses som låg, men då det är vad som modellen visar kommer det att 

användas. Vid vidare analysering framkommer det att den totala kostnaden blir 13 416 kronor 

över de nio perioderna. Och om en snittlagerränta skulle läggas på skulle kostnaden landa på 

17 991 kronor. Båda dessa siffror är högre än den totalkostnad som Lot for lot visade. Det 

tyder på att det för just den här artikeln inte lämpar sig att använda ett EOQ vid 

materialbehovsberäkningen.  

6.9.4 Silver-Meal 
Efter de kalkylationer som modellen kräver gjorts kan en totalkostnad på 2 700 kronor 

redovisas. Det skulle leda till att en beställning i månaden skulle göras vilket i praktiken 

skulle innebära samma upplägg som Lot for lot skulle ha. Även totalkostnaden är samma utan 

det tillägg som kan göras på Lot for lot för lagerräntan. Det styrker då att den teori som Lot 

for lot bygger på passar bra i det här fallet, nämligen att göra en beställnig i månaden för det 

aktuella behovet. Då hittills två modeller visat samma svar är det troligt att den bästa 

lösningen i Stt:s fall med ECUerna är att göra en beställning i månaden.  

6.9.5 Wagner-Whitin 
Den här metoden ska enligt teorin ge det bästa svaret på hur beställningarna ska läggas med 

hänsyn till den ingående faktorer som metoden använder sig av. Totalkostnaden enligt 
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metoden visar 2 700 kronor, vilket är exakt samma kostnad som i Silver-Meal och i Lot for 

lot. Det bekräftar att med de ingående siffror som använts så är det den lägsta kostnaden. En 

beställning per period för det behovet som finns för just den perioden verkar vara det som 

företaget ska satsa på. I andra fall har Wagner-Whitin modellen kunnat erbjuda en bra 

överblick som andra modeller inte kan, men i det här fallet finns det inte mycket att beskriva 

så då bidrar den med överflödig information. Det finns heller inga alternativa vägar som det i 

till exempel Sävar snickeris fall gjorde.    

6.9.6 Sammanfattning 
Det fanns tre materialbehovsberäkningar som gav samma svar i det här fallet vilket visar på 

en stor trovärdighet. Då Silver-Meal och Wagner-Whitin gav samma svar som Lot for lot 

borde Lot for lot vara den modell som ska användas då den är mycket simplare än de övriga 

två. När det tar lång tid att räkna ut hur inköpen ska göras ökar kostnaden för företaget då det 

krävs mer tid av personalen att använda sig av de avancerade modellerna. Men om 

förhållandet mellan de data som nu använts i framtiden förändras kan det finnas anledning till 

att använda någon av de mer tidskrävande modellerna. Att modellerna visade att det blir 

billigare att göra många beställningar och inte använda sig av någon längre lagerhållning 

tyder det på ett visst förhållande mellan ordersärkostnaden och lagerränta, nämligen att 

lagerräntan är förhållandevis högre av ordersärkostnaden.   

Det övertygande svaret som gavs om att göra inköp för varje period kan vara en indikation till 

att det skulle kunna blir en än lägre totalkostnad om ett annat periodsintervall skulle användas, 

till exempel veckor. Även EOQ värdet på 76 tyder på att flera orders i månaden skulle kunna 

vara en bra idé. Dock sker ofta företagets utleveranser i stora mängder, en leverans i månaden 

kan av den anledningen vara en bra lösning ändå då det i princip sker en stor utleverans per 

månad.  
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7. Empiri del 2 
Anledningen till att den här andra empiridelen finns är för att vi tyckte oss kunna urskilja ett 

visst mönster ifrån de företagen som ingick i den första empiridelen och därför har nu 

ytterligare fyra stycken intervjuer gjorts i hopp om att kunna bekräfta det mönstret med hjälp 

av ett större underlag. 

I vår studie undersöker vi bland annat hur småföretag kan använda sig av olika 

prognosverktyg för att det ska kunna ske en ekonomisk förbättring som kan härledas ifrån 

effektiviserat inköp och ekonomiska orderkvantiteter. Det är därför viktigt att ha en förståelse 

kring hur företag arbetar med grundstenarna för dessa verktyg. Ett exempel är på en sådan 

grundsten är EOQ, som samtliga företag i första empiridelen nämner. För att kunna beräkna 

en EOQ på bästa möjliga vis så måste företaget ha en förståelse för vad lägerränta är samt 

även ha en uppfattning om vad en lämplig räntesats är. Då vi upplevde att kunskapen kring 

detta var låg så ville vi bekräfta om de 3 initiala respondenterna var undantagsfall eller inte. 

Vi ville se om det faktiskt går att se ett mönster kring den låga medvetenheten kring detta, 

därför gjordes även den här empiridelen.  

Som tidigare nämnts så använde sig 2 av de 3 initiala respondenterna av ett affärssystem 

vilket underlättade deras arbete. En av dem, Sävar Snickeri, använde sig enbart av Excel. 

Eftersom att ett bra affärssystem kan minska handpåläggningen vid orderhantering och 

materialbehovsplanering så kan ett sådant system minska till exempel ordersärkostnaden. 

Eftersom att ordersärkostnaden beräknas på olika sätt för samtliga 3 initiala respondenter så 

ville vi i den andra empiridelen undersöka i vilken utsträckning affärssystem används, och 

ifall användandet tycks ha någon påverkan av ordersärkostnaden. 

Samtliga företag som ingår i den här delen av arbetet är belägna i Umeå kommun. Samtliga är 

tillverkande företag av någon form och de passar in i vår definition av småföretag. Deras 

inköp består dels av specialvaror som beställs efter kunds räkning, och dels av bulkvaror som 

de alltid försöker ha i lager. Kvantiteter och frekvenser av dessa bulkvaror varierar. 

Det första företaget heter Electrum och personen vi intervjuade arbetar som inköpare för 

företaget och har gjort det sedan 2007. Företaget tillverkar totallösningar inom el och 

styrutrustningar för fordon, maskiner och industrier, de köper därmed in stora mängder 

elektroniska komponenter. Eftersom de erbjuder sina kunder totallösningar så finns företaget 

med från att en skiss tas fram för produkten till dess att produktionen samt eventuell 

serietillverkning kan inledas. Innan en produkt kan levereras till kund så görs noggranna tester 

genom ett egenutvecklat system. Testsystemet finns även tillgängligt för försäljning om 

kunderna själva vill testa sina egna system. I en viss del av tillverkningen räcker det med 

standardiserade komponenter som finns tillgängliga ute på marknaden, vissa delar måste dock 

specialbeställas. Med hjälp av dessa komponenter kan Electrum utveckla den teknik som 

krävs för att ge en optimal totallösning. I företagets verkstad sker all tillverkning. Som hjälp i 

det dagliga inköpsarbetet med materialbehovsplanering så har de ett MPS (materiel planning 

system) system som är sammanlänkat med verksstad och administration. Utöver planering 

och tillverkning så hjälper även företaget sina kunder med att montera och installera 

produkterna, det för att enkelt och snabbt få igång driften.   

Det andra företaget som intervjuats i den här delen av arbetet heter JIT Mech. Personen som 

svarade på våra frågor har arbetat inom olika delar av företaget i 30 år, hans nuvarande tjänst 

inom materialstyrning har han haft sedan tre år. JIT Mech är specialister inom 

mekanisktillverkning och arbetar med skärande bearbetning och svetsning. De köper hem 

stora mängder råmaterial, smörjoljor och verktyg. Något som står i centrum för företagets 
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produkter är hög kvalité, leveranssäkerhet och korta leveranstider. Detta är viktigt då de vet 

att deras kunder uppskattar långsiktiga relationer med en leverantör som har stort fokus på 

kvalité. Något som ytterligare komplicerar verksamheten inom företaget är att de även har en 

hög kundanpassning och flexibilitet för deras produktions- och logistiklösningar. Anledningen 

till att företaget lyckas med det samt är konkurrenskraftiga menar de beror på deras 

kompetenta och erfarna personal i kombination med deras avancerade maskiner. JIT Mech har 

lagt mycket fokus på Just in time. De har ett nära samarbete med sina leverantörer och 

försöker utveckla sitt arbete med Just in time och även föra in det i sina relationer sina kunder. 

Det har visat sig vara ett framgångsrikt samarbete. 

För det tredje företaget, Knut Karlssons snickerifabrik, var det företagets VD som ställde upp 

och svarade på våra frågor. Hon har varit verksam inom företaget sen tonåren och hon har 

suttit som VD i 8 år tillbaka. Företaget är en snickerifabrik och köper in stora mängder trä i 

olika former men även lim och färg. De har profilerat sig som en dörrkarmsspecialist. 

Företaget arbetar med korta ledtider ut till kund vilket sätter stor press på företagets logistik. 

De strävar efter att kunna leverera i rätt tid till rätt kvalité och rätt pris. Nyckeln till att de 

klarar av detta är deras kunniga och motiverade personal, menar respondenten. Företaget är 

familjeägt och många anställda har någon form av familjerelation till Knut Karlssons 

snickerifabrik. Att knyta kontakter till kunder är något som de lägger stor vikt på och de 

försöker alltid bygga långsiktiga relationer som gynnar både företaget och deras kunder.  

Det sista företaget som ingår i den här studien heter Lamiroc. Personen vi intervjuade på det 

här företaget har tidigare varit anställd av Lamiroc men är numera delägare. Personen har 

totalt varit 8 år på företaget. Hans jobb består av att planera produktionen och så även 

materialbehovsplaneringen. Företaget är en laminattillverkare och därigenom består deras 

inköp huvudsakligen av de beståndsdelar som laminatet består av. De specialanpassar 

laminatets utseende efter kundens behov och menar att det bara är kundens fantasi som sätter 

stopp för hur laminatet kan se ut. Av den anledningen så sker mycket av produktionen efter 

kundorder, men givetvis finns mycket av laminatets beståndsdelar redan hemma i lager. 

Själva laminatprodukten som de erbjuder är träfiberbaserad vilket gör att den kan förbrännas 

och klassas som en förnyelsebar energikälla. Trots att laminatet är träfiberbaserat så är det 

mycket tåligt och klarar kyla, värme, vatten, kemiska ämnen, slag och UV-strålning. 

Kunderna är nästan uteslutande företag som återfinns inom norden i branscherna bygg, 

möbeltillverkning och inredning. 

Med en prognos som grund kan en materialbehovsplanering göras, det gör samtliga företag 

olika. Electrum bygger sin materialbehovsplanering på kundorders och deras kunder har 

mycket god framförhållning så de vet vad som ska beställas långt i förväg. Dock beställs det 

även ett antal artiklar som inte är specifika för det aktuella jobbet, det blir mer ekonomiskt att 

beställa in större kvantiteter än vad som krävs för ett jobb. De försöker arbeta mot en EOQ, 

men det är mycket svårt då den här typen av artiklar oftast säljs i storpack. Då kan 

kvantiteterna ofta överstiga den rådande EOQn. I beräkningarna för hemtagning av gods 

lägger de på en ordersärkostnad på 8 procent, där ingår hemtagningskostnader som frakt och 

pappershantering, även inköparens lönekostnad räknas in. De använder sig inte av någon 

lagerränta. De motiverar de med att de ser det som en konkurrensfördel att ha vissa varor på 

lager då det skapar en hög servicenivå att snabbt kunna leverera. De anser dock att de har en 

hög kapitalbindning och de arbetar ständigt med att hålla den kostnaden nere, bortsätt från de 

produkter som de faktiskt vill ha mycket av i lager. Som hjälp i det dagliga arbetet använder 

sig företaget av ett affärssystem i stor utsträckning. En möjlig förbättring som Electrum ser i 

inköpsprocessen är att deras leverantörer skulle ha ett färdigvarulager hos sig att minska de 

ledtider som är långa och att de själva skulle behöva ha stora lagervärden. 
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JIT Mech använder sitt affärssystem i stor utsträckning och i systemet det är möjligt att se vad 

hur mycket material som behövs för en specifik produktion. En stor del av 

materialbehovsplaneringen grundas på de prognoser de får ifrån sina kunder, de slår samman 

dessa behov från samtliga kunder och köper in material därefter. Dock beställs inte varor 

enbart efter kundens prognoser, det finns ett antal bulkvaror som de alltid har hemma och som 

används till flera produkter som har en relativt jämn förbrukning. JIT Mech använder sig 

varken av EOQ, lagerränta eller ordersärkostnad när de gör sina inköp. Inköparen på företaget 

är av den åsikten att det finns möjlighet till att finna bättre leverantörer vad gäller pris, jämfört 

med de som används idag. De tycker att sin kapitalbindning är hög och de arbetar med att 

försöka hålla den nere. 

Knut Karlssons snickeri har mycket kort tid från dess att kundens lägger sin order tills att 

produkten ska vara klar för leverans. Av den anledningen hinner de inte göra 

materialbehovsberäkningar för enstaka kundorders, utan den kvantitet av material och sort 

som köps in är baserad på känsla, erfarenhet och prognoser. Flertalet av deras leverantörer har 

längre ledtid än vad de själva har gentemot sina kunder och därför är det viktigt att material 

finns hemma i deras lager. Därför är det av stor vikt att ha god framförhållning vid inköpen. 

Inköpen grundas idag på både prognoser och känsla men de försöker arbeta mot att använda 

sig mer av prognoser och gå mindre på känsla. Snickeriet använder sig varken av EOQ, 

lagerränta eller ordersärkostnad när de gör sina inköp. De har ett affärssystem, men det 

används inte i någon stor utsträckning. De arbetar aktivt med att minska sin kapitalbindning 

vilket har gett resultat och den är för tillfället lägre än vad den brukar vara. 

Lamiroc går helt och hållet på känsla när det gäller sitt materialbehov. De använder sig heller 

inte av EOQ, lagerränta eller ordersärkostnad, majoriteten av deras inköpta varor klassificerar 

de som bulkvaror. De anser att de har en hög kapitalbindning men de menar att de ständigt 

arbetar med att hålla den nere så gott det går. Lamiroc anser att de skulle kunna förbättra sin 

inköpsprocess genom att ha ett bättre datorsystem att arbeta i än det som används idag.  

Samtliga företag anser att de har en hög kapitalbindning i deras lager, men att det är något 

som de vill och försöker minska. Dock har Knut Karlssons snickeri en lägre kapitalbindning 

än vad de brukar ha. Däremot så finns det ett undantag till inställningen gentemot viss 

kapitalbindning hos Electrum. Som tidigare nämnt så anser företaget att en hög 

kapitalbindning ger dem en konkurrensfördel, de lagerför därför vissa varor då de på så vis 

kan erbjuda sina kunder snabbare leveranser.  
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8. Analys del 2 
Den här analysdelen kommer att behandla de frågor som tagits upp under 

uppföljningsintervjuerna. Resultatet från de intervjuerna kommer tillsammans med svaren på 

samma frågor för tre första företagen att tillsammans analyseras.   

Alla företag förutom Sävar snickeri använde sig av något affärssystem för att underlätta deras 

inköp och lagerföring. Sävar snickeri använde sig istället av Excel för att kontrollera sina 

saldon och inköp, dock behövs här en manuell införing av alla siffror i systemet. Även om 

nästan alla företag arbetade med ett affärssystem kunde användningsgraden hos de olika 

företagen variera. Vissa företag, som Stt och JIT Mech, utnyttjade sitt affärssystem nästan 

fullt ut och var väldigt insatta i dess funktioner. Andra använde bara de ytligaste funktionerna 

och det ger en sämre kontroll över kostnader samt att det kan vara ett tidskrävande arbete att 

sköta uppgifterna utanför systemet. När alla uppgifter finns samlade på ett ställe underlättas 

en sammanställning av till exempel kostnader och lagersaldon inom vissa produktgrupper. 

Det gör det möjlig att få en överblick över de produkter som företaget har och på så vis kan 

kostnadsanalyser lätt göras för olika produktsegment.  

Vad gäller den prognosläggning som företagen gör grundas den till största del på diskussioner 

inom olika grupper på företagen, det är vanligt att så kallade prognosmöten hålls. Många av 

företagen försöker också gå ut till sina kunder för att få information om deras framtida behov 

och få insikt kring hur deras prognoser ser ut. För materialbehoven använder sig företagen av 

lite olika arbetssätt. Det är mycket vanligt att beställningar görs direkt mot kundorder, det vill 

säga att ingående detaljer beställs när en kundorder når företaget. Vissa använder sig av en 

EOQ för att styra sina inköp, men det är bara några få som använder sig av det. Om en EOQ 

används så är den ofta framtagen genom känsla och erfarenhet och inte genom det teoretiska 

sättet som beskrivs i teorikapitlet. Dock är det vanligt att en större mängd av en vara köps in 

för att räcka över en längre period. Det handlar ofta om förbrukningsvaror som skruvar och 

liknade artiklar som inte har något större värde. I dagsläget finns det med andra ord ingen 

användning av de matematiska teorier som presenterats tidigare i arbetet, med undantaget för 

EOQ i vissa fall. Däremot har inte den räknats ut på det sätt som vi gjort. Det skulle vara svårt 

då väldigt få av företagen har en framtagen lagerränta och ordersärkostnad, vilket är två 

ingående parametrar i EOQ uträkningen. Dock kan en användning av mjuka faktorer ses då 

många av besluten kring prognoser och materialbehovsberäkningar har gjorts utifrån 

erfarenhet och känsla. Det verkar även så att om uträkningar gjorts, justeras resultaten 

manuellt i enlighet med det sista steget i Marmier & Chekhrouhou (2010) modell.  

Bara två av alla de undersökta företagen har angivit någon ordersärkostnad, det var Vimek 

och Electrum. Bara ett företag hade en lagerränta, och det var Vimek. Dock hade de angivit 

ordersärkostnaden i procent vilket var nytt för oss, det betyder att ordersärkostnaden skulle ha 

något med priset på varan att göra. Det verkar konstigt då ordersärkostnaden bör vara lika för 

de flesta produkter och att det överlag skulle kosta mer att köpa in en dyr artikel än en billig 

tycker vi är fel. Dock fann vi att det var vanligt att företagen valde att inkludera 

fraktkostnaden i ordersärkostnaden och det kan vara förklaringen till att en procentsats 

använts.  

Alla företag förutom Electrum ansåg att de ville minska sin kapitalbindning och några av 

företagen arbetade just nu med att försöka göra det. Electrum menade att det var en 

konkurrensfördel att ha ett stort lager, så de ville inte minska sin kapitalbindning i lagret av 

den anledningen. Av samma anledning hade de heller inte någon lagerränta då de menade att 

det skulle belasta deras kostnader för lagret extra mycket. Dock är det en mycket tveksam 

tanke då det inte medför någon extra kostnad utan bara att kostnaden kan härledas någonstans. 
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Även om Electrum tyckte att de hade långa leveranstider så bör ändå en översikt av det 

bundna kapitalet kunna göras. Förslagsvis så skulle de kunna arbeta mer med Just in time och 

då kan de minska sin lagerbindning (Lumsden, 1998, s. 79) utan att minska servicenivån. Det 

ställer förvisso större krav på verksamheten, bland annat gällande kundernas behov. Men en 

sådan satsning kan motiveras med minskade lagerkostnader. Överlag trodde alla att en 

förbättring kunde göras inom deras inköpsprocess, men inte många kunde säga exakt vad som 

skulle kunna förbättras. Dock menade Stt att de ville förbättra sina prognoser och Electrum 

ville genom snabbare inköp och mer lagerhållning korta sina ledtider ut till kund. Lamiroc 

trodde att förbättringar skulle kunna göras genom att ett bättre affärssystem implementerades, 

JIT Mech trodde att det fanns möjligheter till att få lägre inköpspriser.   
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9. Diskussion och Slutsats  

Den här delen av arbetet kommer att inledas med att samtliga företag diskuteras 

övergripande. Efter det kommer diskussionerna och slutsatserna att styras mot de tre 

företagen som djupanalyserades, sedan ges rekommendationer. 

Det mönster som kunde urskiljas från samtliga företag var bland annat att prognoserna läggs 

efter erfarenhet och känsla med hänseende till marknaden och produkterna. Enligt de 

uträkningar som gjorts visar det sig att det ofta vara en bra lösning. Det kan ha att göra med 

att det är småföretag som analyserats och de företagen har inte alltid en jämn och stabil 

orderinkomst som många större företag kan ha. Vi tror även att det kan ha mycket att göra 

med att småföretag inte har resurserna, ekonomin eller kunskapen att göra en riktigt djup 

analys kring hur framtida behov kommer att se ut. Det stämmer överens med den text som i 

inledningen refereras till Wong & Aspinwall där de menar att småföretag inte har 

kompetensen eller möjligheterna att driva stora projekt kring specifika sakfrågor. (Wong & 

Aspinwall, 2004, s.48-49) Likväl stämmer det överens med det som Stevenson (2009, 541) 

säger om att småföretag bland annat saknar resurserna för att kunna införa bättre 

produktionsplanering och kontroll. Det kan även vara så att arbetsinsatsen för det kanske inte 

lönar sig och det kan i många lägen troligtvis vara mer kostnadseffektivt att över- eller 

underdimensionera sina inköp. Marmier & Chekhrouhou (2010) talar om vikten av att 

manuellt justera prognoser, och vår studie visar bland annat att det inte går att helt förlita sig 

på matematiska prognoser. En kännedom av marknaden är oerhört viktig för att kunna ställa 

prognoser och justera dem på lämpligt vis. Att ha specifik kännedom om en marknad anser vi 

vara en expertkunskap och något som byggs upp med en längre tid inom företaget. Wong och 

Aspinwall argumenterar för hur småföretag inte kan anställa personal inom specifika 

sakfrågor (Wong & Aspinwall, 2004, s.48-49), dock kan vi dra slutsatsen att lång verksamhet 

inom branschen i småföretag kompletterar för bristen av spetskompetens när det gäller 

prognostisering.  

Lagerränta och ordersärkostnad är två saker som haft stor vikt i det här arbetet då de är 

ingående element i många materialbehovsberäkningar, dock visade det sig att kunskapen och 

användningen av dessa varierade mellan företagen. Det var bara två av samtliga undersökta 

företag som hade någon framtagen ordersärkostnad och lagerränta, övriga hade inte tänkt i 

dessa termer. Det är viktigt att kunna härleda alla kostnader, om inte det görs innebär det att 

företaget inte har full koll på sin ekonomi vilket gör att det blir svårt att täcka kostnader på ett 

önskat sätt. Kostnaderna kan skena iväg om inte alla kostnader är synliga och då priset ut till 

kund faktiskt måste täcka alla synliga och osynliga kostnader. Förvisso är det inte av samma 

vikt att ha en exakt uträknad ordersärkostnad och lagerränta om företagets prognosläggning 

görs bäst genom manuella prognoser och möten. Däremot måste företagen som sagt ändå 

kunna härleda sina kostnader, det är trots allt kostnader som ska täckas av de intäkter som 

görs. Electrum menade att de inte använde sig av någon lagerränta för att det skulle medföra 

extra kostnader på deras lager, men även det handlar om att kunna härleda sina kostnader så 

att investeringar rent ekonomiskt kan försvaras eller inte. Här kan en viss okunskap ses och 

det verkar vara ganska övergripande hos de flesta företag, att det finns brister i kunskap om 

vad olika kostnader innebär för företagen. Även här tror vi i samtycke med Wong & 

Aspinwall att ignoransen och omedvetandet kring olika begrepp kan ha med företagets storlek 

att göra. I ett mindre företag kan det vara svårt att hitta den spetskunskap som behövs för att 

kunna få insikt i sina inköp och utveckla ett genomtänkt och bra tillvägagångssätt för sina 

inköpsprocesser. Kostanden för den kunskapen och tiden som krävs kan vara svår att försvara 

om företaget inte omsätter stora summor. Det är viktigt att veta då det är de besparade 
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pengarna som ska betala en stor del av lönen till den person som arbetar med att effektivisera 

dessa inköpsprocesser.  

Då många av företagen inte hade någon specificerad lagerränta eller ordersärkostnad har de 

fått antas, det kan givetvis ha lett till felkalkyleringar men arbetet med att ta fram dessa tal 

kan vara omfattande. Arbetet med att ta fram en sådan som går att lita på kan vara svårt och 

kräver mycket arbete, det är troligtvis också en anledning till att det bara var ett fåtal företag 

som hade gjort det. I de fall som en ordersärkostnad fanns framtagen angavs den i en 

procentsats, vilket inte är grundtanken med en ordersärkostnad som gärna ska anges i kronor. 

Även vad som ingick i ordersärkostnaden och lagerräntan varierade och det ger ett intryck av 

att många inte riktigt visste vad dessa nyckeltal egentligen innebär och vad de ska vara bra 

för.   

Användningen av affärssystem varierade mellan de undersökta företagen, vissa utnyttjade sitt 

affärssystem i stor utsträckning medan det fanns företag som inte hade något affärssystem 

alls. Det stämmer överens med rapporten från SOU som nämndes i inledningen. I rapporten 

menar författarna att småföretag ofta inte utnyttjar nya hjälpmedel inom teknik och IT som de 

skulle kunna, ofta på grund av kunskapsbrist och kostnader (Statens offentliga utredningar, 

1998 s. 17-19). Hos de småföretag som vi undersökt tycker vi att det finns ett mönster som 

bland annat stämmer överens med denna inledande information från både SOU och Wong & 

Aspinwall. Ett exempel är att företagen inte utnyttjar de tekniska hjälpmedel som företagen 

ofta redan investerat i. Att den tillgängliga tekniken inte används av vissa företag tror vi kan 

kopplas till det faktum att småföretag ofta inte har personal med samma utbildningsnivå som 

större. Det kan styrkas av den SOU utredning som tidigare nämnts (Statens offentliga 

utredningar, 1998, s. 72). Då vi sett vilken fördel ett bra utnyttjande av sitt affärssystem kan 

ha rekommenderas en bred användningsgrad av ett affärssystem till samtliga företag, och att 

Sävar snickeri skaffar ett passade affärssystem. Att till exempel utbilda personalen i sitt 

affärssystem kan vara en bra idé som företaget kan tjäna på i framtiden, och det skulle höja 

kompetensen inom företaget. Det visade sig att de företag som använder sig mycket av sitt 

affärssystem har en bättre uppfattning om sin lagerränta och ordersärkostnad. Det tror vi har 

mycket att göra med att ett affärssystem underlättar mycket vid de flesta processer, och att 

behovet av dessa nyckeltal kan kännas mer nödvändigt. Det leder i sin tur till mer 

sofistikerade inköps- och lagerföringsrutiner. Även om ett affärssystem kan kosta mycket att 

implementera har vi den åsikten att företagen i det långa loppet skulle tjäna på att använda ett 

sådant på rätt sätt. Det skulle kunna ge företaget en förhöjd kontroll och kvalité. Småföretag 

som inte kan dra nytta av skalfördelar kan istället dra nytta av fördelarna med att vara ett litet 

företag. Det kan till exempel vara att företagen av storleksmässiga skäl är enklare att få 

översikt över samt ha kontroll av lagersituationen och inköpen. Genom att använda ett bra 

affärssystem tror vi det kan det uppnås lätt. Det är även troligt att det skulle underlätta för att 

få bättre kontroll över inköpen vilket är ett problem (Land & Gaalman, 2009, s. 557) 

Inom ett litet företag kan det vara så att en person får axla flera roller då det ibland inte finns 

någon specifikt anställd för alla de arbetsuppgifter som ska utföras, det styrks av Wong och 

Aspinwall (Wong & Aspinwall, 2004, s.48-49). Då är det viktigt att kunna prioritera vad som 

behöver göras. Ett affärssystem kan underlätta och spara tid inom många processer vilket gör 

att nödvändiga rutinarbeten kan skötas snabbare. Samtliga företag nämner att de har en hög 

kapitalbindning och att de försöker minska den. Samtidigt anser JIT Mech att de har ett behov 

av att leta efter nya leverantörer som kan leverera till ett lägre pris. Det är möjligt att ett 

affärssystem hade kunnat bidra till att lösgöra tid för att undersöka marknaden efter 

alternativa leverantörer. Dock är det viktigt att vara medveten om att ett litet företag kan ha 

svårt att sätta undan tid för att utveckla sina processer och ofta kan även kompetensen för det 
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saknas. Om det saknas kompetens inom något område är det inte bara att anställa någon ny då 

ekonomin kanske inte finns för det. Det kan också vara svårt att fylla ut en helt ny 

heltidstjänst, vilket är ett vanligt problem på mindre företag (Statens offentliga utredningar, 

1998 s. 17-19). I ett sådant läge kanske en konsult bör användas, men även det kan vara en 

kostsam process, då måste den uppskattade framtida vinningen av att göra en förändring 

vägas mot kostanden för den förändringen.  

Något vi finner intressant är att samtliga företag nämner sin höga kapitalbindning och de 

flesta har ambitionen att sänka den. Detta samtidigt som att samtliga har dålig koll eller ingen 

aning om vad deras lagerränta är. Vi vill återigen knyta an till vikten av att kunna härleda sina 

kostnader. Förvisso vet de hur mycket kapital som finns uppbundet i deras lager, men 

antagligen vet de inte hur mycket det faktiskt kostar företaget. Soliditeten är god i några av 

företagen vilket framgår av deras årsredovisningar, men ett litet företag har känsligare 

ekonomi än ett stort. Det är en motivation till varför även ett litet företag måste ha förståelse 

för och insikt i samtliga kostnader.  

I studiens inledande skede trodde vi att JIT skulle vara en filosofi som antingen anammades 

eller borde anammas. Då det visade sig att det inte var så kan vi bara konstatera att det går i 

linje med vad Stevenson (2009, s 544) säger. Nämligen att JIT inte är tillämpbart för mindre 

företag och när större företag tillämpar det så innebär det endast att lagret flyttas uppåt i 

flödeskedjan.  

Efter att en analys gjorts av Vimek, Sävar snickeri och Stt kan ett mönster ses vad gäller de 

prognoser och materialbehovsberäkningar som gjorts. Då två av företagen redan hade 

prognoser de följde var det enkelt att jämföra de med prognoserna som vi utförde i arbetet. 

Överlag visade det sig att de prognoser som vi gjorde inte gav de bästa resultaten. Deras 

prognoser var till största del baserade på känsla och erfarenhet. De innehöll inte några större 

matematiska uträkningar, dock påverkade även kundernas utlåtande om framtiden företagens 

prognoser. I och med att ett litet företag inte alltid har så många kunder byggs en viss relation 

upp mellan kunden och säljaren. Då det inte blir någon större mängd kunder att rådfråga kan 

de få en ganska precis input från sina kunder om deras syn på framtiden. Det kan vara en av 

de fördelar som ett litet företag har, ett nära samarbete med sina kunder gör därigenom att 

arbetet med prognoserna kan underlättas. Visserligen finns det även småföretag som har en 

stor mängd kunder, som Sävar snickeri. Då blir den typen av prognossökning mycket svår. Vi 

tror att många småföretag resonerar så att eftersom de ofta köper in så små mängder och har 

ett begränsat behov, är någon större kalkylation inte försvarbar. Det kan säkert stämma i vissa 

fall då det kan vara möjligt att hålla koll inköpen och lagersituationen ändå. Vi menar dock att 

vissa uträkningar inte behöver ta någon längre tid, dock måste kunskapen finnas och det 

verkar vara problemet hos många småföretag.  

 

Hos Vimek och Stt hölls möten där olika delar av företaget träffades och tillsammans la 

prognoser för företagets framtida försäljning. Dessa prognoser visade sig vara mycket bra. För 

att kunna göra en sådan prognos krävs det erfarenhet kring kundernas beteende och då kan 

slutsatsen dras, att om erfarenhet finns så görs bättre prognoser med hjälp av erfarenhet än 

med matematiska modeller. Dock tror vi att det kan vara bra att först använda en matematisk 

modell i grunden och sedan justera den efter tycke. Det kan spara tid och vi tror att det kan 

vara till hjälp att ha någon form av referensram att utgå ifrån.  

 

Vad gäller Sävar snickeri var det svårt att jämföra deras nuvarande prognosteknik med våra. 

Den aktuella artikeln hade inte ett jämnt behov och var billig. Den hade även en hög 

fraktkostnad, så tror vi att det påfyllningssystem som idag råder på företaget kan vara det 



 

71 

 

bästa. Eftersom Sävar snickeri inte använder sig av något affärssystem där inköp och 

leveranser görs så förstärker det vår tro om att det nuvarande systemet är det bästa då det 

annars kan bli mycket jobb med att hålla koll på alla transaktioner. Bland de företag som 

analyserna gjordes på fanns det ingen trend eller säsongsvariation och därför användes varken 

Holts- eller Wintersmodell. Vi tycker ändå att det är viktigt att påvisa att det finns modeller 

som är gjorda för att klara av att göra prognoser med de avvikelserna. Det är viktigt att förstå 

att dessa centrala faktorer då det kan ha stor inverkan på inköpsupplägget. Vi har valt att 

behålla dessa delar i teoriavsnittet då det är viktigt för de inblandade företagen att ta del av 

den informationen. Det ger även en bra överblick över vilka typer av prognosmodeller som 

finns.     

 

Vad gäller materialbehovsberäkningar kan det övergripande för alla företag sägas att de 

använde sig av erfarenhet och känsla även här, bara Vimek hade en framtagen EOQ men även 

den var satt efter känsla. Vi tycker att alla bör räkna på en EOQ för sina bulkvaror för att hålla 

nere kostnaderna. Enligt analysen visade det sig att vissa förbättringar kunde göras genom att 

göra beräkningar för materialbehoven. Vimeks egen framtagna EOQ visade sig stämma 

överens med den som vi tog fram. Det var dock inte den mest kostnadseffektiva metoden att 

använda. Företaget skulle enligt uträkningar kunna spara nästan upp till 34 000 kronor per år 

genom att använda sig av Silver-Meal eller Wagner-Whitin modellerna istället. En 

rekommendation till Vimek är att lägga om deras inköp och börja använda sig av någon av 

ovanstående räknemodeller. Vad gäller Sävar snickeri så passar deras nuvarande system bäst 

och då kan heller ingen annan materialbehovsmodell användas. För Stt gav flera modeller 

samma totalkostnad och alla de tydde på att det är bäst att köpa in artikeln i fråga separat för 

varje period, och det är i närheten av vad som sker idag hos företaget.  

9.1 Rekommendationer 
För Vimeks fall med hytterna rekommenderar vi att de fortsätter att använda sin 

prognosmetod som de använder idag. Vi tycker även att de bör använda sig av antingen 

Silver-Meal eller Wagner-Whitin modellen för uträkningar kring materialbehoven. Det 

grundar vi på att de gav den lägsta totalkostnaden. Givetvis måste bästa totalkostnad vägas 

mot arbetsinsats, men i det här fallet var skillnaden så stor att vi tycker att det är rättfärdigat 

att använda sig av en modell som kräver lite mer tid.  

För Sävar snickeri och deras klarlack rekommenderas det inköpssystem som används idag, att 

inköp görs så att en viss lagernivå nås vid inleverans. Detta för att en prognos visade sig 

mycket svår att göra, och om någon materialbehovsberäkning ska kunna göras behövs även en 

prognos. I analysen visade det sig att Silver-Meal och Wagner-Whitin gav den lägsta 

kostnaden, men då beställningarna idag görs så att frakten delas med andra produkter blir 

hemtagningskostnaden inte så hög i verkligheten. I det här fallet anser vi också att det är så 

pass mycket mer arbetskrävande att använda sig av någon av ovanstående modeller jämfört 

den inköpsteknik som idag används.   

I Stt:s fall med ECUerna visade det sig att deras prognosmetod var den bästa då det var en så 

pass varierande efterfrågan. Enligt uträkningarna gav Lot for lot, Silver-Meal och Wagner-

Whitin samma totalkostnad. Om sedan bästa utfall mot arbetsinsats ska mätas rekommenderar 

vi att Lot for lot används. Dock kan det med jämna mellanrum vara bra att göra någon av de 

mer avancerade uträkningarna för att kontrollera att Lot for lot fortfarande är det rätta valet.    

 

Sammanfattningsvis bör prognoser läggas med en matematisk grund som sedan justeras efter 

erfarenhet och känsla. Företagen bör se över sina materialbehovsberäkningar då det i vissa fall 

kan finnas mycket pengar att spara om inköpen sköts rätt. Om ett affärssystem inte används 
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bör det implementeras då det tyder på en förhöjd kvalitetskänsla genom hela företaget. Det 

underlättar också mycket vid inköp och lagerföring. En lagerränta och ordersärkostnad är bra 

att ha framtagen för att kunna spara pengar kring företagets inköp, och det är mycket bra att 

kunna härleda sina kostnader av tidigare nämnda anledningar.  

9.2 Forskningsförslag 
I vår studie har vi dels funnit att begreppet ordersärkostnad är något som våra respondenter 

har generellt dålig koll på samt att affärssystem inte utnyttjas till den grad som de kan 

göras. Vi kan rekommendera att framtida studier ägnas åt att forska inom ämnet 

ordersärkostnad för småföretag. Utöver det tycker vi att undersökningar kan göras kring hur 

ordersärkostnaden påverkas av att ett affärssystem implementerats i olika utsträckningar. 

Generellt för företagen i vår studie tycker vi att de har problem med att härleda sina 

kostnader. Det skulle vara intressant att forska om en i största mån korrekt härledning av 

kostnader inom inköpsprocessen och hur detta skulle påverka ett småföretags inköp.  

En av de slutsatser vi drar är att när en person kan ha kännedom om majoriteten av de 

produkter som den köper in är en manuell prognos, eller en prognos som manuellt har 

redigerats, bättre än en prognos som enbart är byggd på matematiska modeller. Det hade varit 

intressant att forska inom vart gränsen går för när ett företag har en så pass stor mängd 

produkter att de behöver förlita sig på matematiska prognoser. Då företaget har så många 

artiklar att det är omöjligt att känna till en majoritet av produkterna, och att det dessutom 

skulle ta alldeles för lång tid att manuellt behandla varje enstaka produkt. 
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10. Sanningskriterier 
För att en studies resultat ska ha ett vetenskapligt värde måste studiens komponenter vara 

valida och reliabla (Ejvegård, 1996, s. 67). Med studiens komponenter i det här fallet syftas 

det på undersökningsmetoden och urvalet. Om studien lyckas avbilda sanningen har 

forskaren lyckats med att mäta det avsedda samt genomfört mätningarna på ett så bra sätt 

som möjligt. Mätningarna ska även vara allmängiltiga. (Johansson Lindfors, 1993, s. 161)  

10.1 Validitet 
Generellt handlar detta mått om det som avses mätas faktiskt mäts, vilket kommer att spegla 

resultatet (Ejvegård, 1996, s. 69). I det här fallet ville vi undersöka hur företag arbetar med 

prognostisering och materialbehovsplanering. För att ta reda på det här behövdes först 

förståelse kring hur företagen arbetar idag inom produktionen samt ta reda på 

lagerkapaciteten. Även fakta om bland annat företagens inkuransrisk, lagerränta, 

ordersärkostnad och trender behövde samlas in. Sedan gick processen vidare genom att arbeta 

med prognostisering, materialbehovsplanering och identifiering av delprocesser. Det var även 

efter det upplägget som intervjuguiden byggdes upp. Av den anledningen anser vi att vi har en 

god validitet i vår studie vad gäller att undersöka hur företag arbetar med sin prognostisering 

och materialbehovsplanering.  

När vi tyckte oss se ett mönster hos de intervjuade företagen undersöktes det vidare genom 

ytterligare intervjuer med andra företag. Vi tvivlar inte på validiteten i dessa intervjuer då det 

handlar om hur dessa företag arbetar med vissa begrepp. Det tror vi inte att det finns någon 

anledning att ljuga om. Vi hade sedan tidigare en viss förkunskap om hur några av företagen 

arbetade med begrepp, och med en nu djupare förståelse för inköpsprocessen anser vi att 

validiteten är mycket god. 

10.2 Reliabilitet 
Måttet reliabilitet syftar till tillförlitligheten och användbarheten hos ett mätinstrument 

(Ejvegårds 1996, s. 67). Våra mätinstrument är våra intervjuer i kombination med våra teorier. 

Det finns alltid risk för att respondenter tolkar en fråga på olika sätt. För att undvika det har vi 

försökt att vara så tydliga som möjligt i våra formuleringar. Då vi har varit två stycken vid 

den första omgångens intervjuer kunde den ena av oss ta en mer aktiv roll av intervjun medan 

den andra kunde fokusera på följdfrågor. En faktor som vi tycker ökar vår reliabilitet är de 

intervjuer som gjordes i empiridel 2. Där undersökte vi om det mönster som vi hittade hos de 

första företagen kunde bekräftas. Eftersom många mönster kunde bekräftas anser vi 

därigenom att reliabiliteten höjs.  

10.3 Överförbarhet 
Hur överförbar en studie är baseras på hur överförbart studiens innehåll anses vara till andra 

sammanhang och företag (Bryman & Bell, 2005 s. 307). Ett annat sätt att beskriva 

överförbarhet är hur applicerbart resultatet är till andra miljöer och kontexter (Bryman, 2002 

s. 46).  

 

Då den här studiens innehåll är anpassat efter de medverkande företagen tror vi att de 

djupgående förslagen och slutsatserna till varje företag är ganska individuella. Detta beror på 

att det finns så många faktorer att ta hänsyn till. Dock kan det vara så att andra småföretag kan 

dra lärdom och nytta för att sedan själva driva en djupare analys av sitt eget företag. Vi tror 

även att de mer övergripande mönstren kan vara överförbara på småföretag i liknande 

situationer, bland annat gällande rätt användande av ett affärssystem. Det grundas på att det 

finns vissa mönster som är genomgående lika för i stort sett alla de medverkande 

respondenterna.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 1 

Berätta allmänt om Era produkter och varor. 

 Hur ser er lagersituation ut, värde, storlek, finns det tomma platser? 

 Lagerkapacitet? 

 Har ni någon outsourcing av exempelvis lager? 

 Kan materialet bli inkurant lätt, finns färskvaror? 

 Handlar ni mycket utanför Sverige eller EU? 

 Finns trender eller säsongsvariationer? 

 Vilka mängder som köps och hanteras? 

 Har Ni någon uträknad lagerränta? Om, hur räknas den i så fall ut? 

 Har Ni några generella interna hanteringskostnader kring hanteringen av erat lager? 

 Har Ni någon uträknad generell ordersärkostnad? 

 Ser Du någon möjlighet till effektivisering kring er inköpsprocess? 

 Är det samma person som gör prognoserna och materialbehovsberäkningarna? Om 

nej, hur ser relationen mellan dessa personer ut? 

 Hur ser Er ekonomiska situation ut? är kapitalbindning i lager möjligt?  

Använder sig företaget av någon prognostisering och materialbehovsberäkning idag? Isf 

vilken? 

Prognoser 

 Hur långt tillbaka tar ni data? 

 Tar ni hänsyn till något mer än historisk data? Känsla? 

Materialbehovsberäkning 

 Gäller detta för alla varor? 

 Har ni något datasystem för detta eller görs det manuellt? 

 Kan ni acceptera att vissa varor tar slut eller brister hela tillverkningen på detta? 

Varupriorietet? 

Mjuka faktorer 

 Hur ser relationerna till era kunder ut? Finns det ett tidigt informationsutbyte eller sker 

första informationsutbytet vid en beställning? 
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 Hur ser relationerna ut till era leverantörer? Har Ni köpt av samma leverantör under en 

längre tid eller undersöks löpande priser och service hos olika leverantörer? 

 Anser Du att Ni köper av samma leverantör för att det är smidigt eller tar Ni hänsyn 

till faktorer kring detta, till exempel pris, service, kvalité med mera? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 2 

 Hur länge har Du arbetat inom företaget? 

 Vad är din befattning? 

 Använder Ni Er av något affärssystem? Om, vilket? Om, används stora delar av dess 

funktioner, som till exempel specifik artikelinformation? 

 När en prognos ska göras för kommande inköp, hur gör Ni då? Använder Ni en 

matematisk modell eller använder Ni er erfarenhet och ”känsla”? Har Ni speciella 

möten där prognoser diskuteras och görs? 

 När Ni väl vet hur mycket som behövs av en viss vara, hur görs då inköpen? Görs en 

materialbehovsberäkning eller köper Ni in på ”känsla”? 

 Används någon Ekonomisk order kvantitet(EOQ)? Om, hur har den räknats ut, 

matematiskt eller framtagen av erfarenhet? 

 Vid beräkning av era inköp, används någon lagerränta? Om, hur är den framtagen? 

 Vid beräkning av era inköp, används då någon ordersärkostnad? Om, hur är den 

framtagen? 

 Beställer Ni oftast hem material allteftersom Ni får in orders från era kunder eller sker 

det mot prognoser? 

 Används några övriga matematiska modeller i Er prognos- och inköpsprocess?  

 Hur ser Ni på Er kapitalbindning? Försöker Ni arbeta med att minska den eller tycker 

Ni att den ligger på en bra nivå? 

 Har Ni någon outsourcing av lager? 

 Ser du någon möjlighet till att effektivisera er inköpsprocess, i så fall vad?  
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Bilaga 3 – Alfavärden Vimek 

 

F₀= 2,5

α 1-α

Förbrukning α = 0,1 F₀ = 2,5 Avvikelse 0,1 0,9

Månad Fx

sep-11 3 2,50 -0,50

okt-11 3 2,55 -0,45

nov-11 3 2,60 -0,41

dec-11 3 2,64 -0,36

jan-12 1 2,67 1,67

feb-12 4 2,50 -1,50

mar-12 1 2,65 1,65

apr-12 2 2,49 0,49

maj-12 2,44

Snitt 0,60

F₀= 2,5

α 1-α

Förbrukning α = 0,15 F₀ = 2,5 Avvikelse 0,15 0,85

Månad Fx

sep-11 3 2,50 -0,50

okt-11 3 2,58 -0,43

nov-11 3 2,64 -0,36

dec-11 3 2,69 -0,31

jan-12 1 2,74 1,74

feb-12 4 2,48 -1,52

mar-12 1 2,71 1,71

apr-12 2 2,45 0,45

maj-12 2,38

Snitt 0,78

F₀= 3,5

α 1-α

Förbrukning α = 0,2 F₀ = 2,6 Avvikelse 0,1 0,9

Månad Fx

jun-12 1,642857143 2,50 0,86

jul-12 1,452380952 2,41 0,96

aug-12 1,261904762 2,32 1,06

sep-12 1,071428571 2,21 1,14

okt-12 0,880952381 2,10 1,22

nov-12 0,69047619 1,98 1,29

dec-12 0,5 1,85 1,35

jan-13 0,30952381 1,71 1,40

feb-13 1,57

Snitt 9,27
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F₀= 2,5

α 1-α

Förbrukning α = 0,25 F₀ = 2,5 Avvikelse 0,25 0,75

Månad Fx

sep-11 3 2,50 -0,50

okt-11 3 2,63 -0,38

nov-11 3 2,72 -0,28

dec-11 3 2,79 -0,21

jan-12 1 2,84 1,84

feb-12 4 2,38 -1,62

mar-12 1 2,79 1,79

apr-12 2 2,34 0,34

maj-12 2,25

Snitt 0,98

F₀= 2,5

α 1-α

Förbrukning α = 0,3 F₀ = 2,5 Avvikelse 0,3 0,7

Månad Fx

sep-11 3 2,50 -0,50

okt-11 3 2,65 -0,35

nov-11 3 2,76 -0,25

dec-11 3 2,83 -0,17

jan-12 1 2,88 1,88

feb-12 4 2,32 -1,68

mar-12 1 2,82 1,82

apr-12 2 2,27 0,27

maj-12 2,19

Snitt 1,03
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Bilaga 4 – Materialbehovsberäkningar Vimek 

Ordersärkostnad och lagerhållningskostnad 

 

Just-In-Time 

 

Lot for lot  

 

  

Ordersärkostnad, OSK

Inköpspris 36820

Ordersärkostnad 7%

Omräknat i kronor 2577

Lagerhållningskostnad, LHK

Inköpspris 36820

Varuvärde(Inkl. OSK) 39397

Lagerränta 10%

Kost/Hytt/år 3939,7

Kost/Hytt/månad 328

Period Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj

Behov 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Beställt 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sparat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Status 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagerkost. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  kr              

Orderkost. 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 69 579,00 kr 

Totalt per period 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 7 731,00 kr 69 579,00 kr 

Ordersärkostnad 2 577,00 kr 

Just-In-Time

Lagerräntekostnad

328*3/2= 429

Period Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj

Behov 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Beställt 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sparat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Status 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagerräntekost. 429,00 kr 429,00 kr     429,00 kr 429,00 kr 429,00 kr 429,00 kr 429,00 kr 429,00 kr 429,00 kr 3 861,00 kr    

Orderkost. 2 577,00 kr 2 577,00 kr 2 577,00 kr 2 577,00 kr 2 577,00 kr 2 577,00 kr 2 577,00 kr 2 577,00 kr 2 577,00 kr 23 193,00 kr 

Totalt per period 3 006,00 kr 3 006,00 kr 3 006,00 kr 3 006,00 kr 3 006,00 kr 3 006,00 kr 3 006,00 kr 3 006,00 kr 3 006,00 kr 27 054,00 kr 

Ordersärkostnad 2 577,00 kr 

Lot for lot
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EOQ 
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EOQ med snittlagerkostnad 
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Silver-Meal  
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Wagner-Whitin 
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Bilaga 5 – Alfavärden Sävar snickerifabrik AB 

 

 

F₀= 5,75

α 1-α

Förbrukning α = 0,05 F₀ = 5,75 Avvikelse 0,05 0,95

Månad Fx

Jan 3 5,75 2,75

Feb 10 5,61 -4,39

Mar 6 5,83 -0,17

Apr 11 5,84 -5,16

Maj 5 6,10 1,10

Jun 3 6,04 3,04

Jul 5 5,89 0,89

Aug 3 5,85 2,85

Sep 5 5,70 0,70

Okt 3 5,67 2,67

Nov 5 5,54 0,54

Dec 10 5,51 -4,49

Snitt 0,03

F₀= 5,75

α 1-α

Förbrukning α = 0,1 F₀ = 5,75 Avvikelse 0,1 0,9

Månad Fx

Jan 3 5,75 2,75

Feb 10 5,48 -4,53

Mar 6 5,93 -0,07

Apr 11 5,93 -5,07

Maj 5 6,44 1,44

Jun 3 6,30 3,30

Jul 5 5,97 0,97

Aug 3 5,87 2,87

Sep 5 5,58 0,58

Okt 3 5,53 2,53

Nov 5 5,27 0,27

Dec 10 5,25 -4,75

Snitt 0,02
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F₀= 5,75

α 1-α

Förbrukning α = 0,20 F₀ = 5,75 Avvikelse 0,2 0,8

Månad Fx

Jan 3 5,75 2,75

Feb 10 5,20 -4,80

Mar 6 6,16 0,16

Apr 11 6,13 -4,87

Maj 5 7,10 2,10

Jun 3 6,68 3,68

Jul 5 5,95 0,95

Aug 3 5,76 2,76

Sep 5 5,21 0,21

Okt 3 5,16 2,16

Nov 5 4,73 -0,27

Dec 10 4,79 -5,21

Snitt -0,03

F₀= 5,75

α 1-α

Förbrukning α = 0,25 F₀ = 5,75 Avvikelse 0,25 0,75

Månad Fx

Jan 3 5,75 2,75

Feb 10 5,06 -4,94

Mar 6 6,30 0,30

Apr 11 6,22 -4,78

Maj 5 7,42 2,42

Jun 3 6,81 3,81

Jul 5 5,86 0,86

Aug 3 5,64 2,64

Sep 5 4,98 -0,02

Okt 3 4,99 1,99

Nov 5 4,49 -0,51

Dec 10 4,62 -5,38

Snitt -0,07

F₀= 5,75

α 1-α

Förbrukning α = 0,3 F₀ = 5,75 Avvikelse 0,3 0,7

Månad Fx

Jan 3 5,75 2,75

Feb 10 4,93 -5,08

Mar 6 6,45 0,45

Apr 11 6,31 -4,69

Maj 5 7,72 2,72

Jun 3 6,90 3,90

Jul 5 5,73 0,73

Aug 3 5,51 2,51

Sep 5 4,76 -0,24

Okt 3 4,83 1,83

Nov 5 4,28 -0,72

Dec 10 4,50 -5,50

Snitt -0,11
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Bilaga 6 – Materialbehovsberäkningar Sävar snickerifabrik AB 

Ordersärkostnad och lagerhållningskostnad  

Ordersärkostnad, OSK   

Omräknat i kronor 200 

      
      

Lagerhållningskostnad, LHK 

Inköpspris 835,2 
Varuvärde 950 
Lagerränta 10% 
Kost/Kagge/år 95 

Kost/Kagge/månad 8 
 

Just-In-Time 
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Lot for lot 
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EOQ 
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EOQ med snittlagerkostnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

Silver-Meal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

Wagner-Whitin 
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Bilaga 7 – Alfavärden Stt Emtec AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F₀= 270

α 1-α

Förbrukning α = 0,1 F₀ = 5,75 Avvikelse 0,1 0,9

Månad Fx

Jan 250 269,83 19,83

Feb 250 267,85 17,85

Mar 250 266,07 16,07

Apr 260 264,46 4,46

Maj 350 264,01 -85,99

Jun 356 272,61 -83,39

Jul 401 280,95 -120,05

Aug 356 292,96 -63,04

Sep 760 299,26 -460,74

Okt 0 345,33 345,33

Nov 4 310,80 306,80

Dec 1 280,12 279,12

Snitt 14,69

F₀= 270

α 1-α

Förbrukning α = 0,15 F₀ = 5,75 Avvikelse 0,15 0,85

Månad Fx

Jan 250 269,83 19,83

Feb 250 266,86 16,86

Mar 250 264,33 14,33

Apr 260 262,18 2,18

Maj 350 261,85 -88,15

Jun 356 275,08 -80,92

Jul 401 287,21 -113,79

Aug 356 304,28 -51,72

Sep 760 312,04 -447,96

Okt 0 379,23 379,23

Nov 4 322,35 318,35

Dec 1 274,60 273,60

Snitt 20,15
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F₀= 270

α 1-α

Förbrukning α = 0,20 F₀ = 5,75 Avvikelse 0,2 0,8

Månad Fx

Jan 250 269,83 19,83

Feb 250 265,87 15,87

Mar 250 262,69 12,69

Apr 260 260,15 0,15

Maj 350 260,12 -89,88

Jun 356 278,10 -77,90

Jul 401 293,68 -107,32

Aug 356 315,14 -40,86

Sep 760 323,31 -436,69

Okt 0 410,65 410,65

Nov 4 328,52 324,52

Dec 1 263,62 262,62

Snitt 24,47

F₀= 270

α 1-α

Förbrukning α = 0,25 F₀ = 5,75 Avvikelse 0,25 0,75

Månad Fx

Jan 250 269,83 19,83

Feb 250 264,88 14,88

Mar 250 261,16 11,16

Apr 260 258,37 -1,63

Maj 350 258,78 -91,22

Jun 356 281,58 -74,42

Jul 401 300,19 -100,81

Aug 356 325,39 -30,61

Sep 760 333,04 -426,96

Okt 0 439,78 439,78

Nov 4 329,84 325,84

Dec 1 248,38 247,38

Snitt 27,77

F₀= 270

α 1-α

Förbrukning α = 0,3 F₀ = 5,75 Avvikelse 0,3 0,7

Månad Fx

Jan 250 269,83 19,83

Feb 250 263,88 13,88

Mar 250 259,72 9,72

Apr 260 256,80 -3,20

Maj 350 257,76 -92,24

Jun 356 285,43 -70,57

Jul 401 306,60 -94,40

Aug 356 334,92 -21,08

Sep 760 341,25 -418,75

Okt 0 466,87 466,87

Nov 4 326,81 322,81

Dec 1 229,97 228,97

Snitt 30,15
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Bilaga 8 – Materialbehovsberäkningar Stt Emtec AB 

Ordersärkostnad och lagerhållningskostnad 

Ordersärkostnad, OSK   

Omräknat i kronor 300 

      
      

Lagerhållningskostnad, LHK 

Inköpspris 322 
Varuvärde 350 
Lagerränta 10% 
Kost/ECU/år 35 
Kost/ECU/månad 3 
 

Just-In-Time 
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Lot for lot 
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EOQ 
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EOQ med snittlagerkostnad 
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Silver-Meal 
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Wagner-Whitin 
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