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Definition och förkortningar 

• AFP = Advanced Forecasting and Procurement (kvalificerad framskaffande 
förhandsberäkning), Tilläggsmodul till affärssystemet (Ett logistikprogram som 
räknar ut framtida beställningsförslag)  

• Air Stock = Artiklar som flygs från USA 

• Affärssystem = Ett programpaket som tillgodoser ett företags behov av styrning och 
administration. Systemet innehåller ofta moduler för redovisning, order- och 
lagerbehandling, produktionsplanering och personaladministration och är vanligen 
kopplade till en gemensam databas som är uppbyggd av flera olika tabeller där data 
lagras. Funktionaliteten anpassas till företaget genom inställning av olika parametrar i 
de olika modulerna. Ett exempel på ett affärssystem är Microsoft Dynamics Navision 
4.0 som Klintberg & Way har valt att använda i sitt system. 

• Ansar= Leverantör från USA 

• CCE = Cadillac Corvette Europé (Leverantör från Holland) 

• CCNP = Cadillac Corvette Nordic Part  

• GM = General Motor 

• GMUS = General Motor United States  

• HIT = Hultbergs Inrikes Transporter 

• Inbiz = Systemleverantörer till affärssystemet och IT-verktyget 

• IT/IS = AFP/Navision 

• Kolli = Kallas den låda lagerpersonalen sampackar artiklarna. 

• KW = Klintberg & Way 

• Lanham Associates = är en produktutvecklingsorganisation som bildades 1997 i syfte 
att tillföra distribution och leveranskedjefunktionalitet till Navision Financial. 

• Logistikprogram = Ett IT-verktyg som hanterar ett beställningsförslag baserat på 
prognoser och gammal statistik.  Tilläggsmodul till affärssystemet 

• Navision = Affärssystemet, Microsoft Dynamics Navision 4.0 

• Parametersättning = Ställa in systemet för att anpassa programmet 

• Pro Act = Webbshop  

• Puurs = Pro Acts huvudlager ligger i staden Puurs som ligger i Belgien. 

• Sampackning = Artiklar till samma kund packas i samma låda för att minska på 
fraktkostnaderna. 

• Vor = Vehicle of Road, Varor från Pro Act som har sitt lager i Belgien  

• Wangen = Dagens affässystem 
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Syftet med detta arbete var att kartlägga inköparens behov vid implementeringsprocessen av 
ett nytt System på Klintberg & Way. Det framtida affärssystemet heter Microsoft Dynamics 
Navision 4.0. Till det nya affärssystemet ska även ett nytt IT-verktyg implementeras för att 
underlätta arbetet för inköparna. Detta logistikprogram heter Advanced Forecasting & 
Procurement (AFP) och är en tilläggsmodul till affärssystemet. Inköparna får med hjälp av 
AFP ett beställningsförslag på vilka lagerförda artiklar som ska beställas och hur stor 
kvantitet som ska beställas hem.  
 
Som metod valdes att studera befintliga arbetsprocesser på Klintberg & Way samt att delta i 
implementeringsprojektet på företaget. Jag valde att intervjua personer från inköp och 
personer som har någon anknytning till inköpsavdelningen som påverkar deras 
arbetsrutiner. Jag byggde mina intervjufrågor efter en semistrukturerad intervjustruktur 
och under vissa delar av projektet blev det en ren observationsstudie. 
 
Positiva reflektioner om ett systembyte har framkommit från samtliga på KW som jag varit i 
kontakt med. Därför råder inget motstånd bland de anställda. Dock bör man inte göra för 
drastiska förändringar på lagret utan successiva stegvisa förändringar. 
 
Ledningen är medveten om att ett nytt systembyte inte räcker till utan att också arbetsrutiner, 
materialflöden, informationsflöden samt lagerstruktur måste förändras. Det är viktigt att 
företaget anpassar företagets arbetssätt efter systemets logistik så att inte det gamla systemet 
(anpassningar) växer fram i det nya systemet.  
 
Möjligheter finns att skära ner på de manuella rutinerna. Det är rimligt att ställa höga krav på 
de möjliga rutiner i Navision som har diskuterats för inleverans samt utleverans. Krav på 
information vid orderbevakning i både Navision och AFP är också något som ska krävas av 
IT- leverantörerna.  
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Abstract 

The purpose of this thesis has been to survey the purchaser’s needs when implementing a 
new business and logistical system on Klintberg & Way.  

The study has been conducted by way of (i) studying existing work procedures; (ii) 
participating in the implementation process; and (iii) conducting semi structured interviews 
with purchasers and other employees linked to the purcasing department. In addition, parts 
of the project has been conducted in the form of an observation study. 

The interviews have shown that the employees in general are positive to a system change and 
KW can be confident that they will not face much resistance from its personnel when 
implementing the new system. However, it is important to implement the system is in phases 
and, consequently, not to take drastical actions. 

The management is aware of that a system change not alone will be enough and that also 
KW’s work procedures, material and information flows and warehousing structure will need 
to change. It is also important that KW’s work procedures are aligned with the new system’s 
logistics in order to eliminate any risk of habits from the old system forming part of the new 
system.    

The new system will enable KW to minimize manual routines. As regards the functionality 
of the new system, it is advisable and reasonable to set high standards in terms of (i) routines 
for in and out deliveries (as discussed below); and (ii) information in the order monitoring 
process. 
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1 Inledning 
Uppdraget med följande examensarbete består i att tillsammans med Klintberg & Way:s 
inköpsavdelning optimera beställningsrutinerna. I arbetet ingår att kartlägga inköparens 
behov vid implementeringsprocessen av ett nytt system/IT-verktyg. 
 
Klintberg & Way (KW) är Nordens största företag för reservdelar och tillbehör till 
amerikanska bilar. Företaget bildades 1976 av Mats Klintberg och Christer Way för att 
tillgodose behovet hos de 50 000 svenskar som ägde en ”amerikanare” men hade svårt att få 
tag i reservdelar. Man öppnade då en luftbro från USA med flygleveranser varje vecka. KW 
är nu ett heligt dotterbolag till Metroauto Gruppen. Metroauto Gruppen är ett finskt 
privatägd bolag med ca 1050 medarbetare i Finland och Sverige. I gruppen ingår Svenska Bil 
i Stockholm AB, Toyota Center MW Gruppen AB, Klintberg & Way AB och Metroauto Oy. 
Koncernen bedriver bilhandel i Finland och Sverige. Ursprungsbolaget, KW ansvarar för 
original och alternativreservdelar till alla amerikanska bilar medan Cadillac Corvette Nordic 
Parts (CCNP) tillhandahåller originaldelar åt auktoriserade verkstäder och återförsäljare av 
GM:s USA modeller. KW har 60. 000 artiklar i lager. 1 milj. artiklar är möjliga att beställa 
vilka oftast flygs in till Sverige – 55 ton reservdelar/tillbehör levereras varje månad till KW 
Sverige. Bland kunderna finns såväl enskilda entusiaster som återförsäljare och 
specialverkstäder. För att erbjuda bredast tänkbara sortiment samarbetar KW med alla 
världens leverantörer. Huvudkontoret ligger i Kungens Kurva, Stockholm och de finns 
representerade även i Finland och Norge. 
 
Organisationen Klintberg & Way består av ett moderföretag med två delar (Fig. 1): 

- Klintberg & Way ”Partner samt Grossistverkstäder”, (originaldelar samt alternativa 
reservdelar till alla amerikanska bilar). 

- Cadillac Corvette Nordic Parts, (originaldelar till GM modeller från USA och för 
återförsäljare i Sverige Norge och Finland). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VD 

KW Partner 
 

CCNP 

IT 
 

Ordersupport  
CCNP 2st

Inköp/Logistik  

Klintberg & Way AS 
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Assistent 
 

Ekonomi 

Finland 
Vakant

Personal  
 

Inköp  
4st
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Orderchef 
 

Orderbordet 
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Figur 1 Vy över organisationen 
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1.1 Bakgrund 

Idag har KW ett affärssystem som implementerades i början av 80-talet. Affärssystemet 
(Wangen) köptes in som ett orderfaktureringssystem från Amerika. Systemet var från början 
ett minidatasystem som under årens lopp har utvecklats till ett fungerande affärssystem för 
Klintberg & Way. Utvecklaren har konverterat systemet från minidatamiljö till PC-miljö.  
 
KW står inför ett byte av affärssystem under våren 2007. KW har idag ca 1 miljon artiklar 
(bilreservdelar) i befintligt affärssystem varav ca 60 tusen aktivt lagerförda artiklar. I samband 
med bytet till ett nytt affärssystem öppnar sig en möjlighet att få en bättre omsättning på 
lagret. Dagens hela lager omsätts omkring 1.5 ggr/år medan de högklassificerade artiklarna 
omsätts 3ggr/år. Av dessa aktiva artiklar levereras ca 80 % av Cadillac Corvette Europé 
(CCE) som har sitt säte i Holland. Artiklarna beställs via båt/container, flyg och Vor. 
Volymen är 2 st 40 fots container/vecka, ca 20 kubik flyg/vecka och ca 10 kubik Vor/vecka.  
 
Alla på företaget kommer på något sätt att beröras av bytet till det nya affärssystemet.  
 
Företaget har en gång tidigare försökt sig på ett systembyte men misslyckats eftersom 
systemet inte fyllde KW:s behov. Att företaget åter försöker sig på ett systembyte beror 
huvudsakligen på att det gamla systemets funktionalitet inte räcker till för dagens 
verksamhet.  
 
Det affärssystem som företaget avser implementera heter Microsoft Dynamics Navision 4.0 
(Navision). Navision är ett affärssystem för små och medelstora företag. Systemet integrerar 
funktioner som stöder allt från ekonomihanteringen, försäljningen, lager, inköp, distribution 
och produktion. Navision bygger vidare på den bas som Navision Financial utgör, det vill 
säga ett etablerat affärssystem karaktäriserat av enkelhet, användarvänlighet och 
anpassningsbarhet. Över 140.000 kunder i hela världen litar på affärssystemlösningar baserat 
på Navisions produkter. Sedan 2002 producerar och ägs Navision av Microsoft Business 
Solutions (www.megabyte.se). 
   
Målet med Navision är (www.adobe.com): 

• Att förbättra produktiviteten  
• Att effektivisera kommunikation och samarbete  
• Att öka sin konkurrensförmåga  
• Att skapa stabila kundrelationer  

Till det nya affärssystemet ska även ett nytt IT-verktyg implementeras för att underlätta 
arbetet för inköparna. Detta logistikprogram är en tilläggsmodul till Navision. Inköparna kan 
med hjälp av detta program beställa rätt mängd produkter under rätt tidsintervall. 
Programmet ska hjälpa till att ställa framtida prognoser. Genom olika beräkningar ska 
programmet kunna förutse säsongsvariationer, olika trender med mera.  Det är endast 
inköpsavdelningen som kommer att beröras av det nya IT-verktyget.    
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1.1.1 Val av affärssystem 

Valet av Navision föll sig naturligt då dotterbolaget i Norge redan ett år tidigare driftsatt 
affärssystemet. Efter ett års hantering av affärssystemet har KW - Norge fått positiva 
reflektioner av systemet. Förhoppningarna är att driftsättningen av Navision i Sverige blir 
enklare då de kan ta hjälp av KW - Norge.     

1.1.2 Val av IT-verktyg 

Företaget valde mellan två logistikverktyg där valet föll på Advanced Forecasting & 
Procurement (AFP). 
 
Eftersom KW ville komma igång så snabbt som möjligt med implementeringen och att valet 
av affärssystemet ”Navision” var prioritet ett så jämfördes bara två IT- program.  
Kriterierna varför just AFP valdes: 
 

• Programmet är integrerat i affärssystemet Navision  
• Navision och detta IT-verktyg har samma databas 
• Data som mellan affärssystemet och IT-verktyget bearbetas till samma realtid 
• ”Snap in”, samma gränssnitt för affärssystemet och IT-verktyget 
• Inget tredjepartsprogram 
• Programmet kan översättas till svenska 
• Bättre funktionalitet samt ett bättre artikelnummersystem än det andra 

verktygsalternativet 
• Bättre support från Navision eftersom programmet är integrerat 

 
AFP lämpar sig för handel och verksamheter med återkommande försäljning och inköp av 
varor. AFP är speciellt lämpat för lagervärden, då produktion och inköp måste styras under 
stora oväntade svängningar och trender. Likaså när det är stora krav på oväntade snabba och 
precisa leveranser, då processtider i produktionen eller när ledtiderna från leverantörerna är 
långa. Programmet är integrerat i affärssystemet Navision. Skaparna till programmet är 
Lanham Associates som är en produktutvecklingsorganisation som bildades 1997 i syfte att 
tillföra distribution och leveranskedjefunktionalitet till Navision Financial.  
 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga inköparens behov vid implementeringsprocessen 
av ett nytt System/IT-verktyg.  
 
Jag får under implementeringsprocessen vara delaktig och påverka arbetet. Fokus ligger på 
att diskutera rutiner i IT-verktyget för att få ett så optimalt verktyg som möjligt. 
Användarvänligheten är också något jag kommer att fokusera på. 
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1.3 Problemformulering 

Uppdraget består i att tillsammans med Klintberg & Ways inköpsavdelning optimera 
beställningsrutinerna för att kunna omsätta lagret 4ggr/år - minskad fraktkostnad, beakta 
säsongsvariationer och tidigare försäljningsstatistik för att minska lagervärdet, samt ta hänsyn 
till kommande efterfråga på reservdelar. Till detta kommer ett separat logistikprogram att 
införskaffas. Logistikprogrammet skall parametersättas och integreras med det nya 
affärssystemet. Första delen av projektet blir att analysera befintliga rutiner samt att bekanta 
sig med Logistikprogrammet. Del två blir att införa rutiner i Logistikprogrammet för att 
sedan parametersättas och optimera dessa. Den sista delen blir att produktionssätta nämnda 
delar för att sedan upprätta beställningarna efter framtagna beställningsförslag.  
 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete är avgränsat till att omfatta inköpsflödet i affärssystemet Navision där ett IT-
verktyg ligger till grund för framtida beställningar. Studien kommer inte att fokusera på 
restorder utan enbart lagerorder eftersom inköpsprogrammet ger beställningsförslag åt 
enbart lagerförda artiklar (se figur 4.1). Jag kommer inte att studera funktionaliteten i 
affärssystemet samt IT-verktyget.  
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2 Metod 
Detta kapitel ger en övergripande metodbeskrivning hur jag har gått tillväga i arbetet.  

2.1 Övergripande angreppssätt och vald metodik  

Genomförd arbetsprocess kan indelas i åtta block där följande metoder ingår: intervjuer, 
observationsstudie, testprogram och litteraturstudie (figur 2.1). Arbetsprocessen följer ej min 
kronologiska ordning. 
 

I 

II 

III  

IV  

V  

VI  

VII VIII  

Kartläggning av 
verksamheten 

Intervjustudie 
kartlägga behoven 

Delta i projektet 

Delta i utbildning  

Analys av  
andra företag 

Litteraturstudie 

Uppföljande 
intervjuer för 
verifiering av 
resultat 

Sammanställa rutiner och 
rekommendationer utifrån 
företagets behov 

 
Fig. 2.1 Använd arbetsprocess 

 
 

2.1.1 Intervjumetodik 

Intervjun är till för att samla information och det förutsätts att intervjuaren har en avsikt eller 
ett syfte med utfrågningar. En professionellt genomförd intervju ger data som uppfyller 
särskilda krav på användbarheten (Lantz 1993): 
 

• metoden måste ge tillförlitliga resultat (krav på reliabilitet) 
• resultaten måste vara giltiga (krav på validitet) 
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• det skall vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna. 
 
Jag har valt att bygga mina intervjufrågor efter en semistrukturerad intervjustruktur. 
Semistrukturerad intervju bygger på att ämnesområdena för intervjun är bestämda på 
förhand och frågorna formuleras när undersökaren anser det vara lämpligt beroende på 
respondentens svar och reaktioner. För att få en objektiv intervju är det viktigt att inte ställa 
ledande eller specifika frågor. Intervjuerna har skett både individuellt och i grupp. 
Intervjuerna har beroende på hur pass känsliga frågorna är och vad respondenten samtycker 
till bandats, antecknats eller memorerats. Den professionelle intervjuaren bestämmer 
intervjuns innehåll mot bakgrund av den teoretiska förståelsen. 
 

2.1.2 Teoristudie   

För att göra en kvantitativ undersökning om företagets behov gjordes litteraturstudier 
inom områdena i inköp, implementering av system/IT-verktyg och lagerstyrning. I en 
kvantitativ undersökning måste centrala begrepp kategoriseras och preciseras innan den 
empiriska undersökningen kan genomföras. Jag gjorde därför inledningsvis en 
teoristudie. För att hitta relevant litteratur och information använde jag mig främst av 
KTH-bibliotekets sökfunktioner. Jag har nyttjat teoriböcker, artiklar, samt läst tidigare 
publicerade uppsatser i ämnet. Att läsa tidigare uppsatser gav mig en översikt över hur 
undersökningen såg ut på området, vilka de framstående teorierna är, samt vilka forskare 
som dominerar inom ämnet.  
 
Nyttjade Sökord: förändringsarbete, beställningsrutiner, inköp, lagerstyrning, 
semistrukturerad intervju, arbetsprocess, effektstyrning 
 

2.1.3 Tester 

Utbildning på KW har genomförts både i Navision och i AFP-programmet. Till en början 
var det inte alla som fick delta utan ett fåtal nyckelpersoner. Denna grupp fick styra 
leverantörerna så att systemet 
 formades efter verksamhetens förutsättningar och behov. Utifrån mina intervjuresultat har 
jag fått vara med och påverka och lyfta fram användarnas behov.  
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3 Teoretisk Referensram 
Eftersom att syftet med detta arbete var att kartlägga inköparens behov vid en 
implementeringsprocess valde jag att studera följande tre områden: 

• att byta affärssystem 
• inköp 
• lagerstyrning 

3.1 Implementering av ett nytt affärssystem 

Ofta har grunden för systembytet lagts under en längre tid. En anledning kan vara att 
leverantören har försvunnit från marknaden och att det befintliga systemet inte kommer att 
uppgraderas. Det kan vara att företaget vuxit ur eller har blivit för litet för det befintliga 
systemstödet och kostnaderna för att stanna kvar i den befintliga miljön bedöms vara hög. 
Kanske behöver företaget få ett bättre IT-stöd för att vinna konkurrenskraft, eller för att få 
mer rationella processer. 
 
Framgångsfaktorer för införandet av ett nytt affärssystem är (Hederstierna Montén 2003): 
 

• Ett bra arbetsklimat med högt i tak och med förtroende och respekt för varandra. 
• Ömsesidig kunskap om varandra och att kunden blir ”expert” på sin lösning. 
• Konsten att i förarbetet vara neutral och inte bli styrd av befintliga system och 

befintliga arbetssättet. 
• Att kunna acceptera nya rutiner och arbetssätt. 
• Att inte glömma det ursprungliga syftet med systembytet. 
• Inget implementeringsarbete bör starta innan kundens behov är matchat mot 

systemets möjligheter. 
 
 
Det är också viktigt att bara ändra när det verkligen behövs och att då göra det fullt ut. 
Historien är full av organisationsförändringar som inte borde ha genomförts eller borde ha 
genomförts på ett annat sätt (Bruzelius, Skärvad 1995): 

• Felaktiga förändringar, dvs. att fel förändringar genomförts. Ofta beror det på allt 
för lite ”konstruktivt motstånd”, alltför många ”ja-sägare” och i värsta fall en 
organisation där all ”kreativ opposition” har varit eliminerad. 

• Omedvetna förändringar, vilket innebär att förändringen genomförs utan tillräcklig 
insikt i förändringens bakgrund, syfte och reella innebörd. 

• För tidiga förändringar. Det finns situationer då en förändring visserligen är 
önskvärd men förutsättningarna för en förändring inte är tillräckligt goda. God och 
effektiv timing vid förändring är således viktigt för att förändringen skall bli 
lyckosam. 

• För frekventa förändringar. Om förändringar genomförs alltför ofta finns det risk 
för att en förändringströtthet leder till ökad ineffektivitet.   
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Företaget som har bestämt sig för att byta affärssystem har ofta en ganska diger önskelista på 
förbättringar som de ser som helt nödvändiga. Men det finns inget affärssystem som i sitt 
standardutförande kan uppfylla alla olika kunders önskemål, utan vissa anpassningar måste 
göras. Det måste till en viss analytisk skepsis och en portion realism i hur hårt kraven 
verkligen skall genomföras. Kraven måste ställas i relation till kostnader och den 
osäkerhetsfaktor som uppkommer vid systempassningar, både i faktiska kostnader nu och 
antagna kostnader i framtiden vid varje uppgradering.  
 
Företagets anpassningsförmåga till ett nytt IT-verktyg handlar väsentligen om företagens 
kompetenskapital och intellektuella flexibilitet. En implementering av affärssystem och 
förmågan till förändring och förnyelse hos ett företag är viktigt och nödvändigt för att 
organisationer skall upprätthålla sin långsiktiga effektivitet. Förändringar möts ofta av 
motstånd. Motståndet tenderar att vara särskilt starkt (Eliasson och Johannson 1999): 
 

• vid genomgående och radikala förändringar 
• vid oväntade och plötsliga förändringar 
• vid förändringar med potentiellt negativa konsekvenser 
• om det råder stark tilltro till det som skall förändras 
• då skälen för, syftet med och innebörden av förändringen är diffusa och oklara 

och förändringen därför skapar osäkerhet. 
• om man har negativa erfarenheter av tidigare förändringar.  

 
 
 

I samband med en implementering av ett nytt affärssystem är det vanligt att 
arbetsprocesserna som affärssystemet berör också måste förändras. Anpassningar av 
systemet i efterhand är ofta kostsamma och om en senare uppdatering av systemet skall 
göras så tillkommer kostnader för uppdatering av de anpassningar som tidigare gjorts. 
(Magnuson, Olsson 2005).   
 
För framgångsrik implementering är det nödvändigt att förstå hur styrningen kan påverkas 
via styrsystemets olika kostnadsparametrar. Införandet måste vara noggrant, och framförallt 
är det viktigt att företaget kontinuerligt följer upp lagerstyrningens effektivitet.  
 
Att byta affärssystem i ett företag är en utomordentlig svår uppgift. Två världar möts. På den 
ena sidan är experter på sin verksamhet och på den andra sidan experter på affärssystemet. 
Dessa båda kan aldrig bli experter på varderas områden. Detta måste aktörerna förstå och 
respektera (Eliasson och Johannson 1999). Företaget som skall få ett nytt affärssystem 
installerat kan inte, och får inte, släppa implementeringen i sin helhet till leverantören. 
Leverantören kommer att försvinna och ta med sig sin kunskap och utan kunskap kan inte 
systemet i framtiden utvecklas med företaget. Ju mer insikt och kunskap som kunden 
tillskansar sig desto bättre kommer det nya systemet att kunna stödja verksamheten. Många 
företag nämner kunskapsbryggan som saknas mellan kunden och systemleverantör som ett 
stort problem. Ett företag som står inför ett systembyte har en verklighet i sitt gamla system 
och en drömvärld. Vissa personer som finns på företaget är väldigt inkörda på sin gamla 
verklighet och har inte förmågan att se hur de skulle kunna arbeta istället. Leverantören 
borde verka i kundens vardag ett tag innan symbios mellan partner kan uppstå. 
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Demonstration av system i verklighet och realtid är en annan springande punkt. Detta är 
säkert helt möjligt för systemleverantörer men demonstrationen kan aldrig spegla kundens 
vardag eller kommande krav. Kunden måste själv tänka sig in i hur systemet ska kunna stödja 
verksamheten (Hederstierna Montén 2003).       
 
Leverantören måste sätta sig in i kundens verksamhet och kunden måste avsätta resurser för 
att bli ”expert” på sitt nya system, inte för att hjälpa leverantören i implementeringsarbetet, 
utan för att kunna ställa rätt frågor, vilket ökar förutsättningen att systemstödet blir som det 
är tänkt. Balansgången mellan att frigöra nyckelpersoner ur organisationen för att de skall 
ägna sig åt projektet och att deras egentliga arbetsuppgifter också skall rulla på är en ekvation 
som inte alltid går att få ihop. Att hyra in personer för den dagliga driften för med sig en 
merkostnad som kanske inte finns med i den första kalkylen. Det är dock helt nödvändigt att 
fokusera på projektet. Både leverantör och kund måste vara ärliga och på så sätt skapa ett bra 
arbetsklimat. Förtroende, trygghet och långsiktighet som byggs upp raseras fort, för både 
parter, om otrevliga överraskningar dyker upp under tiden.  
 
Gör en inte alltför detaljerad processkartläggning, definiera nuläget och gör en grov plan för 
tillvägagångssätt, samt ta fram en vision. Det är ytterst viktigt att leverantören tillsammans 
med kunden tar fram de krav som ett nytt system måste leva upp till. Menar Hederstierna 
Montén(2003).  
 
Det är utan tvekan kunskapsklyftan som är den största orsaken till att projekt går snett. Det 
framgår av Hederstierna Montén (2003) att de företag som har satsat mer på utbildning 
initialt står för bättre rustade för framtiden. 
 

3.2 Inköp 

Inköpare, speditörer och logistiker är nyckelpersoner inom handeln. Utan deras 
yrkeskunskap skulle affärerna inte ha många varor att sälja. För att kunna göra detta krävs att 
företaget skaffar resurser. Dessa resurser köps in från andra företag. För vissa företag, till 
exempel handelsföretaget, är inköpsfunktionen av avgörande betydelse för lönsamheten.   
Att en sparad krona i inköpskostnad ger en ökad vinst på en krona, allt annat lika, är viktigt 
att ha i åtanke. Inköpsarbetet har med andra ord en stor betydelse i alla företag. Det är 
mycket som måste vara ”rätt” då ett företag köper in varor. (www.expowera.com).  
 
Rätt 
produkt 
eller tjänst 

Inköparens tjänst som företaget använder sig av, t.ex. nätverksservice på företagets datorer, 
måste fungera för att företaget i sig själv ska kunna fungera bra. 
 

Rätt 
tidpunkt 

När det gäller varor till försäljning eller material för tillverkning är det mycket viktigt att de 
finns tillgängliga i rätt tid. Fattas en komponent till företagets produkt är det omöjligt att 
färdigställa den, leverera den och få betalt. Om butikens vårkollektion är två månader 
försenad har hela försäljningssäsongen försvunnit.   
 
Alla företag måste ha ett buffertlager. Hur stort detta lager ska vara är beroende på vilken risk 
företaget vill ta. Ett litet lager binder mindre av företagets kapital men risken ökar om något 
inträffar med t.ex. leverantörens produktion. Företag som har pålitliga leverantörer kan 
använda sig av det som brukar kallas "just in time" d.v.s. att det som beställts kommer till 
företaget exakt vid en avtalad tidpunkt.  
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Rätt 
kvantitet 

Ett stort lager binder mycket av företagets kapital. Det kräver också lagerutrymme som 
kostar pengar. 

 
Det finns också en annan sida på detta. Stora inköp kan pressa priserna rejält. 
Konjunktursvängningarna kan medföra att köpa vid rätt tidpunkt blir en konkurrensfördel 
för företaget.  
 

Rätt källa Att välja rätt leverantör är inte alltid så lätt. Företag väljer mellan närliggande leverantörer där 
transporterna är korta och leveranssäkerheten hög, eller från leverantörer i andra länder för 
att priset där är bättre. 

Rätt 
transport 

Insatsvarorna, produkterna, ska så effektivt som möjligt transporteras från en punkt till en 
annan. I ordet transport medräknas hur varorna förpackas, lastas, transporteras, lossas och 
lagras.  
 

Rätt pris Priset i sig själv kan bestå av olika komponenter, där möjligheten att dela upp leveransen 
tidsmässigt kan vara en del, volymrabatt, årsbonus, ingående service, kredittidens längd är 
några andra. En samlad bedömning över inköp måste alltid göras. Lägsta priset på kort sikt 
kanske inte är det bästa priset på lång sikt. Frågor som inköparen måste besvara är: Är 
kvaliteten den rätta, hur stor är leveranssäkerheten, vilka ekonomiska resurser eller 
utvecklingsresurser har det säljande företaget? 

Figur 3.1 Inköpsplaneringsplan  
 
 

3.3 Lagerstyrning 

Lagerstyrning syftar till att ge lagom stora lager. Det gäller att tillgodose efterfrågan från 
kunder utan att få för många brister. Samtidigt vill man hålla nere kapitalbindningen och ha 
låga beordringskostnader. Ett lagerstyrningssystem skall uppnå detta genom att tala om när 
lagret behöver fyllas på och med hur stora kvantiteter. Nästan alltid är den så kallade 
ledtiden, d v s tiden från beställningen till leverans, så lång att man måste basera en 
beställning på framtida tänkt efterfrågan. Den framtida efterfrågan är dock sällan eller aldrig 
helt känd. För att kunna styra lager blir man därför beroende av en bedömning av hur stor 
efterfrågan kommer att bli under den nästkommande tiden. Den vanligaste felkällan är att 
man på grund av omedvetenhet eller nonchalans underlåter att registrera vissa transaktioner. 
(Axsäter 1991). 
 
När man startar med lagerstyrning är det nödvändigt att se till att det finns fungerande 
rutiner för att följa upp och kontrollera olika data. För att få korrekt uppdatering av 
lagersaldot krävs i första hand bra rutiner för att registrera olika transaktioner. Dessutom 
erfordras att den personal som svarar för transaktioner följer de rutiner som gäller. 
Personalens noggrannhet kan förbättras avsevärt genom utbildning som klargör vikten av 
korrekta register (Axsäter 1991). 
 

3.3.1 Materialplaneringsmetoder 

Orderplanering och därmed materialplaneringens huvuduppgift är att för varje produkt och 
annan artikel fastställa kvantiteter och tidpunkter för de order som skapas med syfte att 
initiera materialflöden och tillfredsställa förekommande behov. Målet är att generera dessa så 
effektivt som möjligt med avseende på kapitalbindning, leveransservice till kund och på 
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resursutnyttjande i den egna verksamheten. Man kan därför säga att materialplanering 
principiellt handlar om att besvara följande fyra grundfrågor (Chopra, Meindl 2001): 
 

• För vilka artiklar skall nya order planeras in (artikelfrågan)? 
• Hur stor kvantitet skall ordern för respektive artikel avse (kvantitetsfrågan)? 
• När skall ordern för respektive artikel levereras in till lager, direkt till kund 

(leveranstidsfråga)? 
• När skall orden för respektive artikel läggas ut till leverantör (starttidsfrågan)? 

 
Grundproblematiken för materialplaneringsmetoder är att fastställa kvantiteten och 
leveranstidpunkten på ett korrekt sätt. Materialplanering syftar till att på ett kostnadseffektivt 
sätt balansera tillgång på och behov av material. 
 

 

- Kvantitet i lagret 
- Förväntade 

inleveranser

- Prognoser 
- Reservationer 
- Nedbrutna behov 

Tillgångar Behov

Figur 3.2  Vy över tillgångar och behov av materialplanering 
 
 
Synkronisering av materialflöden 
Att synkronisera tidpunkter för tillgångar och behov representerar en betydligt större 
utmaning. Det handlar om att få tillgångar och därmed inleveranstidpunkter för en order på 
en artikel att så nära som möjligt sammanfalla med tidpunkterna för de behov som finns av 
artikeln. Sker leveransen för tidigt uppstår onödig kapitalbindning och sker leverans för sent 
uppkommer försämrad leveransservice till kund som följd. Effektiv materialplanering 
handlar följaktligen om att så säkert och exakt som möjligt både kunna förutse och beräkna 
när behov kommer att uppstå och att säkerställa att inleveranser sker så nära dessa 
behovstidpunkter som möjligt.   
 
Beställningspunkt 
Med beställningspunkt menas en materialplaneringsmetod som bygger på att man gör en 
jämförelse mellan den kvantitet som finns tillgänglig i lager och en referenskvantitet kallad 
beställningspunkt. När denna referenskvantitet underskrids sker beordring för återfyllnad av 
lagret ( Mattsson, Jonsson 2003 ).  
 
          

ekv.(3.1) 
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BP = SL + ST 
 
BP = Beställningspunkt 
SL = Beräknad säkerhetslager 
ST = Uppskattad förbrukning av artikeln under ledtiden 



 
Om beställningspunktssystemet används för att styra artiklar vars efterfrågan har säsong- 
eller trendvariationer, måste beställningspunkten ändras när efterfrågan förändras, annars 
genererar planeringssystemet lagerbrist eller hög kapitalbindning. Av denna anledning är 
sådan materialplanering inte att föredra i dessa miljöer. 
 
 
 
 

 
   

Tid

LedtidLedtid 

Lagernivå 

Beställnings- 
punkt 

Säkerhetslager 

Figur3.3 Grundprincip för beställningssystem 
 

 
Täcktidsplanering 
Som alternativ till att beräkna kvantiteten på lagret kan man istället uttrycka erforderlig 
behovstäckning som tid i stället för en kvantitet. Täcktidsplanering är en 
materialplaneringsmetod som utnyttjar detta och är därmed starkt besläktad med 
beställningspunktsmetodiken. Med täcktid menas den tid som tillgängligt lager, dvs. 
innevarande fysiskt redovisat lager plus planerade inleveranser, förväntas räcka. Den 
beräknas genom att dividera tillgängligt lager med förväntad efterfrågan per tidsenhet ( 
Mattsson, Jonsson 2003 ).    
 
Materialbehovsplanering 
Materialbehovsplanering eller MRP, Material Requirements Planning, är en 
materialplaneringsmetod som principiellt bygger på att tidpunkten för inplanering av nya 
inleveranser görs med hjälp av beräkning av när i tiden nettobehov av material uppstår, dvs. 
när beräknad lagertillgång blir negativ( Mattsson, Jonsson 2003 ). 
 
Som framgår av figuren nedan beräknas lagret bli 0 i vecka 6. En ny order måste därför 
planeras in för inleverans i denna vecka för att brist skall kunna undvikas. Orderkvantiteten 
40st och ledtiden 4veckor medför att orden måste starta i vecka 3. Till detta bör man också 
beräkna in ett säkerhetslager, se 3.3.4.  
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Vecka 1 2 3 4 5 6 7 
Prognos/behov 10 10 10 10 10 10 10 
Beräknat lager 
20 

10 40 30 20 10 0 -10

Inleveranser  40      
Planerade order   40     

 

 
Figur 3.4 Illustration av materialbehovsplanering 

 
 
Orderbunden materialförsörjning 
Tillvägagångssättet innebär att inköp sker direkt mot leverans till kund. Orderbunden 
materialförsörjning innebär att materialflöden initieras i form av nya order som en direkt 
konsekvens av en kundorder.  

3.3.2 Prognoser och statistik 

Som underlag för planering krävs information och bedömningar om hur framtiden kan 
komma att gestalta sig. En bra prognosmetod skall utöver att vara lätt att arbeta med också 
uppfylla följande huvudvillkor: 
 

• Den skall vara stabil mot slumpvariationerna i efterfrågan. 
• Den skall snabbt reagera vid systematiska efterfrågeförändringar. 
• Den skall kunna förutsäga systematiska förändringar. 

 

Bedömningsmetoder 

Bedömningsmetoder för prognostisering kan innefatta allt från enkla manuella 
uppskattningar av exempelvis försäljningschefen till detaljerat utformade och formaliserade 
rutiner med många individer inblandade.  
 
Gräsrotsmetoden innebär i princip att alla säljare och andra som har direkt kontakt med 
marknaden var för sig gör en egen bedömning och utarbetar egna förslag till prognoser. 
Dessa bedömningar samlas sedan in och bearbetas centralt. Efter justering och bearbetning 
av det insamlade materialet ställs det samman till en gemensam prognos för hela företaget.  
 
 

Beräkningsmetoder 
Prognosmetoder som bygger matematiska beräkningar. 
 
Glidande medelvärde innebär att ett medelvärde för den historiska förbrukningen eller 
försäljningen under ett antal perioder beräknas och att detta medelvärde används som 
prognos för efterföljande period (Mattsson, Jonsson 2003). Beräkning görs med hjälp av 
följande formel: 
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ntDtDtDtP ))1(...)1()(()1( +−++−+

=+  
 
P(t+1)= prognostisering efterfrågan för period t+1 
D(t)= verklig efterfrågan under period t 
n= antalet perioder i medelvärdesberäkningen 

  ekv.(3.2) 
 
 
Metoden reagerar på långsamma systematiska upp och nedgångar.  
 
Exponentiell utjämning bygger på att en form av medelvärde beräknas baserat på verklig 
efterfrågan under ett visst antal historiska perioder och att detta medelvärde beräknas baserat 
på verklig efterfrågan under ett antal historiska perioder och att detta medelvärde används 
som prognos för nästkommande period. Skillnaden är att de historiska efterfågevärdena ges 
olika vikter och inte som vid glidande medelvärde att såväl de äldsta som de senaste 
perioderna ges samma vikt och därmed samma inflytande på den nya prognosen. Hur 
vikterna fördelas beror på den så kallade utjämningskonstanten, α, som används vid 
beräkningarna. Denna utjämningskonstant avser förhållandet mellan vikterna för två på 
varandra följande perioder (Mattsson, Jonsson 2003). 
 
 
 

 
          

 
 

ekv(3.3) 
 

 

)()1()()1( tPtDP t − ⋅+⋅=+ αα  
 
P(t+1)= prognostisering efterfrågan för period t+1 
D(t)= verklig efterfrågan under period t 
α = utjämningskonstanten 

Som framgår av formeln behöver man endast lagra det senaste verkliga efterfrågevärdet och 
föregående prognos.  
 
Focus forecasting är baserad på två enkla grundtester: 
 
1. Enkla prognosmetoder är ofta lika bra att använda som mer matematiskt avancerade. De 

är enkla att förstå och de påminner personalen om ett manuellt prognostiseringstänkande 
som de har erfarenhet av. 

2. Om prognosmetoden har fungerat väl föregående period är sannolikheten stor att den 
kan fungera väl även innevarande period. Genom att därför pröva hur olika metoder 
skulle fungera om de använts vid föregående periods prognostisering där det verkliga 
utfallet är känt kan man välja ut den bästa av dessa för nästa periods prognostisering. 

 
Metoden utgår ifrån att det finns stor datorkapacitet och att denna kapacitet kan utnyttjas 
som hjälpmedel för att åstadkomma bra prognoser. 
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Metod för trendkorrigering.  
En vanlig rekommenderad formel för att trendkorrigera prognoser ( Mattsson, Jonsson 2003 
): 

 
   

    TtPGtP ⋅
−

++=+
α
α1)1()1(  

P(t+1) = trendkorrigerad prognostiserad efterfrågan för period t+1 
PG(t+1)= grundprognos för efterfrågan under period t+1 utan hänsyn tagen till 
förekommande trend 
α = den exponentiella utjämningskonstanten 
(1- α)/ α = korrigeringsfaktorn 
T = den genom prognosjämförelser period uppskattade trenden 

 
 
 
 

ekv.(3.4) 
 

 
 

Säsongsvariation  
Säsongsvariationer är en annan typ av systematisk efterfrågvariation som måste beaktas 
speciellt. Säsongindex beräknas med hjälp av följande formel( Mattsson, Jonsson 2003 ): 

 
   
   
   

  ekv.(3.5) 
)(
)()(

mD
tDtS =  

S(t) = säsongsindex för period t 
D(t) = verklig efterfrågan under period t 
D(m) = medelefterfrågan under årets samtliga perioder  

 
Säsongindex blir lika med antalet perioder under ett år. Vill man förbättra kvaliteten i 
beräkningarna kan man använda glidande medelvärde eller någon annan liknande metod för 
att från flera års säsongsvariationer beräkna nya säsongsindex. När säsongindex fastställs kan 
hänsyn tas till säsongsvariationernas inflytande på följande sätt. Innan senast erhållna 
efterfrågevärde tillåts påverka prognosberäkningen skall det säsongrensas. Säsongrensningen 
görs med hjälp av följande formel( Mattsson, Jonsson 2003 ): 
 

 
   
   
   

  ekv.(3.6) 
)(
)()(

tS
tDtDR =  

DR(t) = säsongrensat efterfrågevärde för period t 
D(t) = verkligt efterfrågevärde i period t 
S(t) = säsongindex för period t  

 
Det säsongrensade efterfrågevärdet används därefter vid prognosberäkning enligt någon av 
de alternativa metoder som presenterats tidigare. Beräkningen ger en ny grundprognos. 
Prognosen för en viss period, n, säsonggjusteras därefter med hjälp av följande formel ( 
Mattsson, Jonsson 2003 ): 
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  ekv.(3.7) 

 
Prognosfelsberäkning  

 
Prognosfelsberäkning måste beräknas för varje period vid prognoserna. För löpande 
uppföljning av prognosfel brukar man beräkna både medelprognosfelet och medelvärdet av 
prognosfelen i absoluta tal. Det sistnämnda måttet på prognosfel brukar kallas MAD, Mean 
Absolute Deviation. Beräkningen av MAD görs enklast med hjälp av exponentiell utjämning 
enligt ( Mattsson, Jonsson 2003 ): 
  

 
   

  
 
 
 

        ekv.(3.8) 
    

P(n) = prognostiserad efterfrågan för period n 
PG(n) = grundprognos för period n 
S(n) = säsongsindex för period n 
 

)1()1()()()( −⋅−+−⋅= tMADtDtPtMAD αα  
MAD(t) = MAD till och med period t 
P(t) = prognostiserad efterfrågan för period t 
D(t) = verklig efterfrågan i period t 
α  = den exponentiella utjämningskonstanten 
 

)()()( nSnPGnP ⋅=  

 
Även beräkning av medelprognosfel görs lämpligen med hjälp av exponentiell utjämning 
enligt följande formel ( Mattsson, Jonsson 2003 ): 

 
   

  MPF(t) = medelprognosfelet till och med period t 
 

)1()1())()(()( −⋅−+−⋅= tMPFtDtPtMPF αα  

  ekv.(3.9) 
 

 
Medan MAD är ett mått på prognosens spridning relativt den verkliga efterfrågan ger 
medelprognosfelet en bild av om prognoserna sytematiskt ligger fel. 
 

Partiformning 
 

Huvuduppgiften med materialplanering är att för varje produkt och annan artikel fastställa 
kvantiteter och tidpunkter för de order som skapas med syfte att initiera materialflöden och 
tillfredställa kommande behov. Målet är att generera dessa materialflöden så effektivt som 
möjligt med avseende på kapitalbindning, leveransservice till kund och på resursutnyttjande i 
den egna verksamheten.  
 
Den vanligast använda partiformningsmetoden för att med hjälp av beräkningar bestämma 
en fast orderkvantitet är den så kallade kvadratrotsformeln eller Wilsons formel. 
Beräkningarna bygger på en minimering av de totala särkostnaderna för att hålla det lager 
som en order ger upphov till och för att genomföra orderprocessen. Med hjälp av 
beräkningarna erhålls en ekonomisk orderkvantitet, EOK( Mattsson, Jonsson 2003 ). 

 23



 
 

   
   

    
 
 
 
  ekv.(3.10) 

 
Formeln för beräkning av ekonomiska orderkvantiteten bygger på följande antaganden: 
 

• Efterfrågan per tidsenhet (D) är konstant och känd. 
• Ledtiden för lagerpåfyllnad är känd och konstant. 
• Lagret fylls på momentant med hela orderkvantiteten vid inleverans. 
• Ordersärkostnaden per ordertillfälle (S) är konstant och känt och den är oberoende 

av orderkvantiteten. 
• Lagerhållningssärkostnaden per enhet och tidsenhet är konstant och känd och är 

oberoende av orderkvantiteten ( CI ⋅ ) 
• Priset eller kostnaden för den beordrade artikeln är konstant och känt samt 

oberoende av orderkvantitet och inköpstillfälle.    
 
I de fall en leverantör erbjuder kvantitetsrabatt om orderkvantiteten överstiger en viss 
kvantitet kan det vara ekonomiskt optimalt att frångå den optimala orderkvantiteten enligt 
Wilson formel och istället acceptera den större kvantitet vid vilken rabatt ges på inköpspriset.  
 
Bedömd behovstäckningstid är en partiformningsmetod som innebär att orderkvantiteten 
väljs så att den täcker ett helt antal planeringsperioder, exempelvis veckor eller dagar. 
Ekonomisk behovstäckningstid kan beräknas som en avvägning mellan de ordersärkostnader 
och lagerhållningssärkostnad som uppstår ( Mattsson, Jonsson 2003 ). 

CI
SDEOK

⋅
⋅

⋅= 2  

Där D = Prognostiserad efterfrågan per tidsenhet (år) 
S = ordersärkostnaden per ordertillfälle 
I = lagerhållningssärkostnad i % per tidsenhet 
C = artikelvärde per styck 
 

D
EOKEBT =  

D = medelefterfrågan per period 

 
   
   

  ekv.(3.11) 
 

Silver-Meals metoden, även kallad lägsta periodkostnadsmetoden bygger på att 
lagerhållningssärkostnaderna är lika stora som orderkostnaderna för den orderkvantitet som 
är optimal. Varje gång en order skall skapas görs successiva beräkningar period för period 
om ytterligare en periods kvantitet skall täckas av ordern. Användning av Silver-Meals 
metoden för partiformning resulterar i högre lagerhållningssärkostnader jämfört med 
ekonomisk behovstäckningstid men eftersom antalet order per år minskas blir den totala 
särkostnaderna lägre per år ( Mattsson, Jonsson 2003 ) 
 
Även lägsta totalkostnadsmetoden innebär en optimering av summa ordersärkostnad och 
lagerhållningssärkostnader. Den beslutsregel som lägsta totalkostnadsmetoden bygger på är 
att planera in en ny order för inleverans i den första period där lagerhållningssärkostnaderna 
överstiger ordersärkostnaderna. Vad som skiljer lägsta totalkostnadsmetoden från Silver-

 24



meals metoden är att minimera de totala särkostnaderna, inte de totala särkostnaderna per 
period som var fallet med Silver-meals metoden ( Mattsson, Jonsson 2003 )  

 

3.3.3 Lagersaldo 

För effektiv lagerstyrning krävs dock inte enbart bra metoder. För framgång krävs också att 
man skapar goda förutsättningar för praktisk användning av metoderna. Man måste t ex ha 
tillgång till korrekta data beträffande lagersaldo. För att kunna utnyttja en 
lagerstyrningsmodell krävs naturligtvis att vi har tillgång till de olika data som används i 
modellen, t ex lagersaldo, restorder, uteliggande beställningar olika kostnader etc. (Axsäter 
1991).  
 
För att uppnå ett korrekt lagersaldo krävs personal som är noggrann med att uppdatera 
lagersaldot. Ett annat problem är stöldbegärliga artiklar. Förutom kostnaden för själva 
artikeln ger ju stölder upphov till merkostnader på grund av felaktiga lagersaldon. Om 
stölder är ett problem finns det ytterliga skäl att begränsa den personal som är auktoriserad 
att handha lagertransaktioner. 
 
Alla lagersaldon måste inventeras regelbundet. Inventeringsfrekvensen bör dock normalt 
vara olika för olika artiklar. Högvolymartiklar behöver i allmänhet inventeras oftare. Dels är 
ju antalet transaktioner fler, dels är det i allmänhet viktigare att ha korrekta saldon. Det kan 
också vara lämpligt med täta inventeringar för artiklar som man vet lätt får felaktiga saldon. 
Ett databaserat lagerstyrningssystem kan lätt kompletteras med effektiva 
inleveranstidpunkter och tar fram ett inventeringsunderlag. Detta underlag bör inte innehålla 
det fysiska lagersaldot (Axsäter 1991).  
 
 

3.3.4 Säkerhetslager 

All materialplanering är förknippad med osäkerhet av olika slag. Det kan vara osäkerhet med 
avseende på vilka kvantiteter som kan komma att förbrukas eller säljas i framtiden, dvs. 
osäkerheten om framtida behov. Det kan också gälla osäkerhet på tillgångssidan, exempelvis 
osäkerhet i aktuella lagersaldon, i vilken utsträckning leverantörer kommer att leverera de 
kvantiteter som orderna avser samt i vilken utsträckning förväntade inleveranserna kommer 
att levereras i tid. Det är således fråga om kvantitetsosäkerheter och tidsosäkerheter. Det 
finns två huvudtyper av tillvägagångssätt för att dimensionera sådana säkerhetsmekanismer. 
Den ena typen bygger på manuella bedömningar eller beräkningar och 
säkerhetslagrets/säkerhetstidens storlek kopplas inte direkt till någon form av mått på vad 
man vill åstadkomma, exempelvis i form av önskade lagerservicenivåer eller minimering av 
lagerhållningssärkostnader och bristkostnader. Den andra typen bygger på avancerade 
beräkningar med utgångspunkt från information om graden av osäkerhet och med 
möjligheter att optimera säkerhetslagret med avseende på önskad servicenivå alternativt 
minimering av de lagerhållningskostnader och bristkostnader som är förknippade med beslut 
om säkerhetslagrets storlek. Mattsson och Jonsson (2003) tar i sin avhandling upp ett antal 
vanligt förekommande metoder för att dimensionera säkerhetslagret. Det som skiljer dem åt 
är om de baseras på en önskad servicenivå eller på bristkostnadsuppskattning och 
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kostnadsoptimering. Eftersom ingen information på KW kan hämtas ur gammal data för 
beräkning av lagercykel (tiden från en lagerpåfyllning till nästa lagerpåfyllning) är den exakta 
servicenivån svår uppskatta.  
 
För att kunna dimensionera ett säkerhetslager med utgångspunkt från önskad servicenivå 
alternativt minimering av de lagerhållningskostnader och bristkostnader som är förknippade 
med säkerhetslagerhållning krävs information om hur efterfrågan varierar under ledtiden. 
Sådana efterfrågevariationer beskrivs med hjälp av så kallade fördelningsfunktioner. Den 
vanligaste använda fördelningsfunktionen för att beskriva efterfrågan är 
normalfördelningsfunktionen.  
 
Standardavvikelse under ledtiden [st/vecka] kan beräknas som ekv. 3.12 ( Mattsson, 
Jonsson 2003 ): 

 
   

    =DDLTα 222 DLT LTD ⋅+⋅ αα  
  
LT = ledtiden i perioder för att fylla på lagret 
D  = efterfrågan per period  

 
Dα  = efterfrågans standardavvikelse 

 LTα = ledtidensstandardavvikelse 
  ekv.(3.12) 
 
 

Om ledtidvariationerna är små, så kan standardavvikelsen för efterfrågan under ledtiden 
approximativt erhållas av ekv. 3.13 ( Mattsson, Jonsson 2003 ): 

 
   
   

  ekv.(3.13) 
DDLTα  = LTD ×α  

 
Om efterfrågan är låg kan det vara befogat att använda en Poissonfördelning. Denna 
fördelning är definierad av medelvärdet och standardavvikelsen är roten ur medelvärdet. Ett 
enkelt sätt att se om efterfrågan är poissonfördelad är att jämföra standardavvikelsen med 
roten ur medelefterfrågan. Om skillnaden ligger inom ± 20% så kan poissonfördelning 
användas.  
 
Säkerhetslagret kan räknas ut enligt följande då servicenivån Serv1. är sannolikheten för att 
brist inte uppstår under en lagercykel (tiden från en lagerpåfyllning till nästa lagerpåfyllning).  

 
 

 ekv.(3.14) 
 
 

 

 

Serv1. ,servicenivå i % = 100)
rlagercykle antal Total

brist medr lagercykleantalet  - (1 ×  

 
  
 

ekv.(3.15) 

LTkSL ⋅⋅= α  
 
SL = säkerhetslagret [st] 
k = säkerhetsfaktorn 
α
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= efterfrågans standardavvikelse under ledtiden 
LT = den totala ledtiden 



 
 
Då efterfrågan är normalfördelad läses säkerhetsfaktorn ut från en tabell där den önskade 
servicenivån motsvarar en säkerhetsfaktor 

 
 

Servicenivå i % Säkerhetsfaktor
50,00 0,00 
75,00 0,67 
80,00 0,84 
85,00 1,04 
90,00 1,28 
95,00 1,65 
98,00 2,05 
99,00 2,33 
99,99 4,00 

Tabell 3.1 Tabell över servicenivå motsvarande säkerhetsfaktor vid normalfördelad efterfrågan 
 

En annan servicenivå som Mattsson och Jonsson beskriver är servicenivå Serv2. där nivån 
baseras på andel av efterfrågan som kan levereras direkt från lager 

 
 

Serv2 = 
D

zE
Q
D

Dα⋅⋅
−

)(
1 =

Q
zED )(1  

 
⋅

−
α  

 
 D = efterfrågan per år 

=Dα efterfrågans standardavvikelse under ledtiden 
Q = orderkvantitet i medeltal 
E(z) = servicefunktion 

 
ekv.(3.16) 

 
 

servicenivå i %  =
nefterfråga Total

lagerfrån direkt  levereraskan  somn efterfråga av Andel 100⋅  

 

D

QServzE
α

⋅−
=

)21()(  
             ekv.(3.17) 
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Servicefunktion [Serv2] Säkerhetsfaktor [z]

0,40 0 
0,30 0,22 
0,25 0,35 
0,20 0,49 
0,15 0,67 
0,10 0,90 
0,05 1,26 
0,01 1,94 
0,005 2,19 
0,0015 2,59 

Tabell 3.2 Servicefaktor för motsvarande säkerhetsfaktor 
 
 
Säkerhetslagret beräknas därefter med följande formel: 

 
   LTZSL D ⋅⋅= ´α                   ekv.(3.18) 
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4  Nulägesanalys 
 
Kapitlet presenterar Klintberg & Ways processer och arbetsmetoder som baseras på en 
förstudie (arbetsprocess figur 2.1 nr.1) 
 
Första delen av projektet bestod i att analysera befintliga rutiner på företaget för att få en 
övergripande bild över hur verksamheten fungerar. Jag fick genom intervjuer klarhet i vilka 
brister som fanns på företaget och varför de var tvungna att byta affärssystem. 
 
KW är ett renodlat logistikföretag där ingen tillverkning förekommer. Företaget beställer 
hem artiklar till kunden på kundens begäran. Vissa artiklar som säljs fler än 4ggr per år ska 
finnas hemma på lager för att kunden på så sätt ska få sin artikel så snabbt som möjligt. Det 
finns två typer av kundorderbeställningar. Där skillnaden ligger i om artikeln finns på lager 
eller inte.  

 

4.1 Arbetsmetod för kundorderbeställning 

Order fall 1. - artikeln finns hemma i lager
 

1. Beställning görs på webben 99.9% av fallen för CCNP-kunder och 25 % för KW-
kunder. 

2. Beställningen blir en order i affärssystemet, Wangen. 
3. Orden släpps för plock. 
4. Orden genererar en följesedel med: artikelnummer, antal, pris, lagerplats, biltyp, 

följesedelnummer, adress, kundnummer och leveranssätt.  
5. Delen plockas samt paketeras och skickas iväg till kund. *prioritet 1. 
6. En lagerorder görs ca en gång i veckan på originalvaror så att inte lagervolymen skall 

minska, en så kallad veckoorder.  
 
 
Order fall 2. - artikeln finns inte hemma
 

1. Beställning görs på webben 99.9% av fallen för CCNP-kunder och 25 % för KW-
kunder. 

2. Beställningen blir en order i affärssystemet. 
3. Då inte artikeln finns hemma i lagret skapar inköparna en restorder i systemet. 
4. På inköpsavdelningen läggs ett orderförslag, en dagorder.  
5.  Inköparen gör en genomgång vid beställningen. Finns varan att få tag på? Kommer 

artikeln med lagerorder? Vilken kundkategori tillhör orden? Samt hur 
beställningsstatistiken förhåller sig med försäljningsavtalet på CCE. 

6. När artikeln anländer på lagret placeras den i dess befintliga fack eller på en 
provisorisk plats. 

7. En inleverans av artikeln görs och därefter uppdateras saldot i systemet. 
8. En restorderutbackningen görs med hjälp av en restorderlista.  
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9. Därefter släpps en plockorder där artikeln plockas samt paketeras och skickas iväg till 
kund. *prioritet 2.   

 

4.2 Flödesanalys 

KUND KUND

CCNP Lager KW

Restorderutbackning

Restorder[3] Inköp[2] Lagerorder[1]

Ocean DiverseCCNP

ProAct

AirStock

KW

Ansar Diverse DHL

 
Figur 4.1 Flödesanalys av KW:s inköpsrutiner 

 
 
 [1] lagerorder 
 
KW arbetar efter systemet ”filling rate”, där 85 % av varorna som beställs av kund ska finnas 
på lager. Dessa lagerförda produkter beställs 1gång/vecka. Varav 80 % ska fraktas med båt 
(ocean) från huvudleverantörerna CCE som står för nästan för 80 % av hela sortimentet.  
 
Idag skrivs en lista ut för vad som ska beställas och vad som inte finns på lager. Information 
saknas om vad som är på väg in på lagret. Endast information om när den senaste 
beställningen är gjord på den sökta artikeln finns att hämta från Wangen. Personalen skulle 
här vilja få information om följande: 
- Hur många beställningar som är gjorda  
- När den första leveransen kommer in 
- Hur mycket som är beställt.  
Vid ankomst av en leverans läggs artikeln på transit som tar mellan en och fem dagar. Här 
saknas information för vilken leverans som kommit då flera beställningar är gjorda. 
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[2] Inköp  
 
Inköpsavdelningen är stommen för hela verksamheten på KW. Här arbetar idag fyra 
personer som måste göra det mesta manuellt då Wangen inte räcker till.  
 
[3] Restorder  
 
När inte varan finns på lager infinner sig en restordersituation. Orderförslaget resulteras i en 
dagorder. Här sker en manuell sortering där CCNP:s samt KW:s beställningar skiljs åt. För 
CCNP:s del ska 10 % beställas från Pro Act enligt avtal med CCE och 10 % med Air Stock. 
Pro Act har sitt lager i Belgien. De har ett begränsat lager, därför undersöker inköparna om 
de kan beställa därifrån först. Det är viktigt för verksamheten att 10 % gränsen följs, så att 
rabatter och dylikt inte dras bort det nästkommande år. Ibland måste beställaren skjuta på 
orden och beställa senare så att fördelningen på 80 % med båt 10 % Pro Act och 10 % 
Airstock följs. Idag ligger leveranserna med Air Stock ungefär på 13 %. Eftersom Pro Act 
har ett begränsat lager och Air Stock leveranser flygs direkt från GM:s huvudlager är denna 
procentuella fördelning svår att följa. 
 
KW använder sig ofta av bolaget Ansar då de fått in en restorder. Ansar transporterar 
artiklarna med flyg från USA med leveranstid på tre veckor. Beställningarna görs dagligen. 
KW har även diverse andra leverantörer och behöver inte tänka på någon fördelning då det 
gäller att välja leverantör. Vid specialfall då kunden har bråttom vill kunden betala extra för 
att få hem artikeln så snabbt som möjligt, i dessa fall används transportbolaget DHL.  
 

Övergripande svagheter med det nuvarande flödet 
Efter att ha gjort en förstudie kartlades de första övergripande svagheterna i flödet. Följande 
förbättringspunkter anses vara möjliga:  

• Idag saknas information som markerar vilka leveranser som är brådskande  
•  Information saknas för hur många beställningar av samma artikelnummer som är 

gjorda 
•  Information saknas om när den första leveransen kommer, då flera beställningar är 

gjorda av samma artikel 
•  Information om hur stor kvantitet som kommer med leveransen 
•  När artikeln är hemkommen saknas information för vilken leverans som har kommit 
• Differenser i lagersaldot. Det krävs bättre kontroller och avprickningar  
• Differenserna beror till största del på felplock till kund samt felplaceringar på artiklar 

i lagret. Efter inventeringen rapporterandes artiklar till ett värde av nästan 200,000 kr  
• Säsongsplanering saknas  
• Många manuella moment i de dagliga arbetsrutinerna 
• Spårbarheten saknas av artikeln  
• Felplock av KW/CCNP 
• Felleveranser av CCE 
• Dålig kontinuitet på containerleveranser 
• Saknar information på lådor med farligt gods. 
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Utifrån dessa punkter formulerade jag de första intervjufrågorna. Se intervjuguiden som 
bilaga 1. 
 
Jag samanställde en kravlista utifrån vad inköparna sagt under den första fasen av 
intervjustudier. Dessa önskemål hoppas inköparna på företaget att AFP och Navision 
kommer att uppfylla (tabell 4.1).  
 Ska  Bör önskan
1. Programmet ska göra sina beräkningar utefter prognoser och statistik på 
artikeln, optimal tidsintervall för detta bör ligga mellan 12-24 månader 

 
√ 

 
 

 

2. Programmet måste ta ledtiden i beräkning 
 

 
√ 

  

3. Programmet ska vara anpassat efter trender och vara säsongsanpassad 
 

 
√ 

  

4. Personalen vill slippa göra beräkningar manuellt samt slippa leta i papper 
för information 
 

  
√ 

 

5. Användarvänlig, samt en bra instruktionsbok för nya användare bör finnas 
 

  
√ 

 

6. Gärna grafisk bild på prognosen 
 

   
    √ 

7. Lätt att få supporthjälp vid behov då programmet krånglar 
 

  
√ 

 

8. Programmet ska kunna se till ett ekonomiskt perspektiv, då det 
exempelvis är billigare att köpa en viss kvantitet. 
 

   
    √ 

9. Vissa artiklar måste köpas i förpackningar, detta ska programmet kunna ta 
i beräkning. Här är det viktigt att inköparen i efterhand kan se om det är en 
artikel eller en förpackning med artiklar som ska beställas samt att 
programmet ska visa olika förpackningsstorlekar som finns tillgängliga att 
beställa 
 

  
 
 
√ 

 

10. Tillförlitlig data (idag stämmer inte all data) 
 

√   

11. Om det är en ny eller gammal artikel ska synas 
 

  
√ 

 

12. Ta hänsyn till om det har gjorts ett toppvärde i beställningens historik. 
 

 
√ 

  

13. Visa en spärr för de artiklar som bara sålts en gång. (en 
engångsförsäljning) 
 

 
√ 

  

14. Samma artikel kan beställas från olika leverantörer, detta ska gå att se på 
dataskärmen. 
 

  
√ 

 

15. Nummerändring på artikeln ska synas tydligt samt att dataprogrammet 
ska ta i beräkning om en leverans på det gamla artikelnumret har gjorts. 
 

 
√ 

  

16. Om beställningar på samma artikel har gjorts flera gånger ska inköparen 
lätt kunna se: 
Hur många beställningar som gjorts, vilka datum dessa har beställts, 
kvantiteten på de olika leveranserna samt när en leverans anländer ska de 
veta vilken leverans som anlänt. 
 

  
 
 
√ 

 

Tabell 4.1 En sammanställande önskelista som är framtagen från intervjumaterialet med 
inköparna  
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5 Arbetsprocess för inköp  
Detta kapitel baseras på resultat från intervjustudier. Ett korrekt lagersaldo ligger till grund 
till ett fungerande IT-verktyg. Idag förekommer differenser i lagersaldot. Differenserna beror 
till största del enligt inköparna och lagerpersonalen på felplock till kund samt felplacering i 
lagret. Därför är det viktigt att titta på vad som händer från inleverans av godset till 
utleverans. Vad är den största bidragande faktorn till detta? Följande områden är närmare 
studerade:  
 

- Lagerbeställning 
- Orderbevakning 
- lagersaldo 
- Inleveranser 
- Utleverans 

 
Grundläggande frågeställningar inom dessa områden var följande.  

- Vad kan ett nytt system bidra till i dessa områden? 
- Hur ser personalen på en implementering?  
- Är det något som kommer att gynna deras dagliga arbete?  
- Får personalen vara med och påverka rutinerna i verktyget?  
- Vilka krav ska verksamheten ställa på systemet för att kunna anpassa det efter 

produktionens flöde?  
- Vilka krav ska personalen ställa på företaget för att få en så effektiv produktion som 

möjligt?  
 

Övriga intervjufrågor hänvisas till bilaga 1. 
 

55..11  Nuvarande arbetsprocess   

Under detta stycke beskrivs dagens arbetsprocesser. Under vartdera område har jag försökt 
få en bild över vilka svagheter dagens arbetsprocesser har samt vilka arbetsprocesser som 
bör finnas med i det nya affärssystemet.   
 

5.1.1 Lagerbeställning 

En förhoppning är att logistikprogrammet AFP kommer att underlätta för inköparna i 
framtiden. IT-verktygets huvudsyfte är att beräkna ett så korrekt beställningsförslag som 
möjligt. AFP är en tilläggsmodul i Navision då inte tillräcklig funktionalitet för denna 
beräkning finns tillgänglig i Navision.  I dagsläget arbetar beställaren enligt följande:  
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1. Inköparna bearbetar beställningsförslag 

2. Inköparna skapar beställningen 

3. Inköparna skickar beställningen till leverantör, via e-post eller fax 

 
1. Vid en lagerbeställning måste beställaren idag genomföra flera manuella moment för 

att försöka få en så optimal beställning som möjligt. Figur 5.1-5.5 illustrerar dessa 
steg. Detta är tidskrävande och dagens program har begränsade möjligheter att visa 
den information som är av intresse för beställaren. Dagens affärssystem ger 
beställaren ett beställningsförslag utifrån en historisk statistik som beräknats i 
programmet. Beställningsförslaget beräknas med hjälp av en optimerad wilson-
formel (ekv.3.10). Parametrar är manuellt ditsatta och dessa tillsammans med 
formeln räknar ut ett förslag till nästa beställning. Steg ett för beställarna är att gå in 
och titta på en specifik leverantör. I figuren 5.1 återges parametrarna för de olika 
leverantörerna. Dessa är:   

• Ordersärkostnad –  Ett värde på hanteringskostnaden . 
• Lagerprocent – Kostnaden att lagerföra artiklarna. (En uträknat snittkostnad på 

leverantörens artiklar.) 
• Höjning Best – Med hjälp av denna parameter ska formeln ta denna procentuella 

höjning för att optimera säkerhetslagret. 
•  Lev – Tid månader - leveranstid 
• Besttid Månader – Hur ofta man beställer. ( 0.25 = beställning 1 gång/vecka) 
 
Specificerad sökning kan göras för leverantören i figuren 5.1. Här söker beställaren 
efter 4st antal sålda produkter för de senaste 3 månaderna och artikeln ska ha sålts 
3ggr. 

 
Figur 5.1 En vy av det nuvarande programmets parametrar till Wilson- formelns beräkningar 
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En lista på artiklar för den specifika leverantören visas därefter för beställaren.  
 
Då beställaren går in på den specifika artikeln kommer ett beställningsförslag upp. Detta 
förslag måste kontrolleras innan beställaren godkänner förslaget eller ändrar förslaget 
eftersom programmet ibland gör felberäkningar och inte är helt tillförlitlig. 

 
Figur 5.2 Vy över programmets beställningsförslag 

 
Beställaren undersöker om förslaget visar ett rimligt antal och måste manuellt gå in och 
leta/söka efter historik där bland annat detta är av betydelse, se figur 5.3: 
 

• Är artikeln nummerändrad eller har artikeln utgått? 
• Hur mycket som redan är beställt. 
• Statistiska värden om hur mycket som sålts detta år, hur mycket totalt såldes 

förra året, Vilken period såldes det mer eller mindre. Programmet visar 
försäljningsstatistiken 13månader tillbaka.  

 
Figur 5.3 En vy över historisk statistik  
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För att kontrollera att denna statistik verkligen stämmer går inköparen in på en backorder 
(information om artikelbeställningar, figur 5.4) för att se: 

• Hur mycket som verkligen är beställt  
• Datum som beställningarna gjordes 
• Ordernummer 

 

 
Figur 5.4. Vy över artikelbeställningar 

 
En annan viktig sida att studera för beställaren är ”part information”. Där kan beställaren se 
vad den specifika artikeln passar på. figur 5.5  

• Är det många bilar denna artikel passar på? 
• Ålder på bilmärket osv. 

 
Figur 5.5 Vy över artikelinformation 
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2. Om förslaget är rimligt skapar inköparna en beställning. 
 

3. Inköparen mailar eller faxar över beställningar till leverantören vanligtvis en gång i 
veckan. Idag är detta verktyg mycket tidskrävande och det är bara ett fåtal personer 
som kan hantera beställningarna på företaget.  

 
Vid import av artiklar kräver tullen en beskrivning av vad godset innehåller utöver 
artikelnummer. Denna information får inte inköparen automatiskt av Wangen utan måste 
skriva ner den på förhand vilket idag är mycket tidskrävande.  
 

5.1.2 Orderbevakning 

Idag finns ingen hantering i Wangen av farligt gods. Information om artikeln borde finnas 
med längs godsets flöde.  
 
När man går in i Wangen syns bara första sidan på beställningen därför kan man inte se hela 
försäljningen om följesedeln finns på mer än en sida. 
 
Lagerpersonalen kan idag söka efter vem som gjort beställningen på artikelnummer då 
följesedeln fattas. Detta är en informationssökning som också borde finnas med i framtida 
system.  

 
 

5.1.3 Lagersaldo 

Lagret är idag uppdelat på tre lager (se figur 5.6.); ett i Kungens kurva, ett i Slagsta och ett 
lågfrekventlager vid Bornsjön mellan Stockholm och Södertälje. I Slagsta jobbar två 
lagerarbetare och hit kommer containrarna med artiklar som ska fördelas till de tre lagren. I 
Slagsta tilldelas de stora artiklarna och har en lageryta som är något mindre än i Kungens 
kurva. Kungens kurvas lager byggdes år 1990 och är uppdelat på tre lagerplan som benämns 
av lagerpersonalen som minus, mellan- och plusplanet. 
 
För att se hur väl lagerstyrningen fungerar använder företag sig av nyckeltal som uppdateras 
veckovis för att på så sätt få indikationer när lagersaldot är för stort under året och där 
behöver de beställa hem mindre material. Tre nyckeltal som är relevanta på KW är 
Lagertillgängligheten som bör ligga på 85 %, 4ggr/år har de förhoppningar om att 
lageromsättningshastigheten ska ligga på och lagervärdet ska helst inte överskrida 50  
milj. SEK. En målsättning med ett nytt IT-verktyg är att kunna införa dessa nyckeltal. Idag 
kan man inte gå tillbaka och föra statistik över hur lagertillgängligheten och 
lageromsättningshastigheten såg ut under olika tidsperioder.  
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Till Slagsta kommer 
containerleveranser, där de 
packas upp och fördelas ut bland 
de tre lagren. Med undantag för 
containrar från Gordon och 
containrar med olja och med 
batterier som fraktas direkt till 
Kungens kurva. 

 

Gods som ej kommer 
med containrar levereras 
direkt till Kungens Kurva. 

Figur 5.6  Vy över artikelns flöde 
 

2006 års inventering skedde under tre dagar i slutet av november. För att inte produktionen 
skulle avstanna helt under tre arbetsdagar låg inventeringen på en fredag, lördag och en 
söndag. Något som inte togs emot helt positivt av de anställda då vissa fick jobba två veckor 
i sträck. Att inventeringen endast ligger under ett tillfälle på året medförde att verksamheten 
inte kan föra ett helt korrekt lagersaldo under året. Vissa artiklar som är lagerförda men som 
lagerpersonalen inte hittar måste inköparna beställa hem under året. Efter inventeringen 
återfanns artiklar till ett värde av ca 200.000kr som under året har bokförts som differenser 
eller svinn.  
 
Det är idag svårt att hålla lagret strukturerat då platsbrist råder. Spridning på 
artikelfrekvenser råder. Det finns ett lågfrekvent lager vid Bornsjön. I både Slagsta och i 
Kungens Kurva lägger de in nya lagerplatser där de hittar ett tomt utrymme. Personalen 
anser att det är svårt att göra på något annat sätt när lagret ser ut som det gör.   
 
Personalen upplever att många av de artiklar som försvinner beror på slarv och felplock. 
Personalen anser att minst två personer till skulle behövas för att de ska hinna vara 
noggrannare vid in/ut-plockningen. Många anger att personalen från Svenska bil 
(verksamhet i samma byggnad) plockar artiklar som lagerpersonalen inte har så stor kontroll 
över. Därför vill lagerpersonalen att dessa rutiner ska studeras.  
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5.1.4 Inleverans 

Oavsett om det är en restorder eller lagerorder hanteras inleveranserna på ett liknande sätt av 
lagerpersonalen.

 

1. Inkommer en faktura eller en följesedel till inköpsavdelningen

2. Inköparna bearbetar inleveransen och skapar en inleveranslista

3. Lagret prickar av inleveranslistan när godset anländer.

4. Inköparna justerar inleveranserna

5. Inköparna gör en uppdatering av lagret med inleveransen

6. stödköp görs på det som fattas vid behov av inköparna

 
1. Vanligt är att fakturan kommer en vecka före godset. Fakturorna tilldelas 

inköparna. Då inte fakturan hinner komma bearbetar inköparna inleveransen 
utifrån följesedeln på samma sätt som de skulle bearbeta fakturan. Här kan inte 
inköparen se om det är en restorder eller en lagerorder som kommer.  

 
2. Idag måste inköparna manuellt trycka in varje artikelnummer från fakturan då de 

ska skapa en inleveranslista. För varje artikel skriver de in antalet som kommer 
hem samt inköpspriset. Eftersom detta steg är tidskrävande idag vill personalen 
ha ett så individanpassat program som möjligt om inte denna process helt kan 
omvandlas till något bättre. Idag använder de sig bara av fem av totalt trettio 
synliga menyer i AFP. Därefter skrivs inleveranslistan ut som lagret får då de ska 
plocka in godset. Inleveranslistorna består av:  

• Artikelnummer  
• Totalt antal artiklar 
• Beskrivning 
• Förpackningsstorlek 
• Vikt  
• Volym 

 
3. Lagerpersonalen placerar artiklarna efter lagerplatserna som står på 

inleveranslistorna. Om inte artikeln har en lagerplats tilldelar lagerpersonalen en 
ny lagerplats utifrån var det finns plats. Här kan personalen se i programmet om 
det är en reserverad artikel. Artikeln stoppas då på en tillfällig lagerplats för att 
snabbt fraktas till kund. Det finns två ställen på lagret för de tillfälliga 
lagerplatserna, ett på plusplanet och ett på mellanplanet där lagerpersonalen 
särskiljer på artiklar från Ansar och Cadillac Europe. För att inte fel artiklar ska 
plockas gäller det att inte liknande artikelnummer läggs bredvid varandra.  Idag 
tilldelas nya lagerplatser i mån av plats. Eftersom lagret är trångt är det svårt för 
lagerpersonalen att ha ett strukturerat lager.     
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Dagens affärssystem har inte någon funktion som kan markera brådskande 
artiklar. Artiklarna har samma status på inleveranslistan där reserverade artiklar 
inte är uppmärkta så att rätt prioritet kan tas. Reserverat material som skall läggas 
in på EB54 (lagerplats) måste lagerpersonalen idag alltid gå in i systemet och se 
om det fortfarande finns en beställning kvar. Detta sköts manuellt och är 
tidskrävande.  

  
Idag ställer det till stora problem när de har samma sorts artikel på olika 
lagerplatser. Nu ser de bara totala saldot och vet inte hur många som finns på 
respektive lagerplats. När en för stor mängd av en viss artikel kommer in och 
inte får plats på ordinarie lagerplats måste allt material flyttas till en ny gemensam 
lagerplats. Går personalen in i fel fönster i systemet och byter lagerplats 
försvinner spårbarheten.  
 
Material som kommer en vecka före eller efter leveranserna saknar oftast priser 
och finns ej med i orderregistreringen. Dessa artiklar registreras manuellt av 
lagerpersonalen och överlämnas till inköp för kontroll av ”felaktigheter”. 
 

4. När avprickningen är klar justerar inköparna inleveranserna.  
5. Antalet som är fakturerade uppdateras i artikelregistret. 

 
6.    Eventuella stödköp görs då de inte hinner vänta på nästa inleverans. 
 

5.1.5  Utleverans 

5. I undantagsfall korrigerar säljarna felaktiga lagersaldon med en kreditfaktura  

3. Automatiskt skapas en restorder för det som inte finns på lagret. 

4. Lagret plockar och bockar av de varor som finns hemma

6. Inköparna tar emot restorden och lägger en beställning

2. Säljarna genererar en plocklista/följesedel till lagret

Idag

1. Säljarna tar emot en order. 

 
1-2. Idag tar säljarna emot en order och lagret får därefter en följesedel som de plockar 
materialet utefter och bockar för det som finns hemma. 
 
3. Företaget arbetar efter systemet ”filling rate”, där 85 % av varorna som beställs av 
kunderna ska finnas på lager. Därutöver skapas en restorder. 
 
4.  Idag arbetar KW både med plocklistor och följesedlar vid utleverans till KW Norge. 
Nackdelen med detta är att det krävs olika rutiner samt att de inte kan anpassa följesedeln 
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efter lagrets behov. En annan nackdel i Wangen är att följesedlarna skrivs ut utan att ta 
hänsyn till farligt gods. Detta försvårar sampackningen då farligt gods inte får finnas med vid 
leverans av flyg.  
 
5-6. Om det är något som fattas måste säljarna korrigera orderbordet manuellt och det 
skapas en restorder.  
 
 
Nedan (figur 5.7) är ett förenklat flödesschema på utleveranserna. 
 
 

 
Figur 5.7. Utleveransflödet  

 
Allt packas och fraktas från lagret i Kungens kurva till kund. Följande transportörer 
använder företaget sig av:  

• HIT Flyg 
• HIT Norge 
• HIT Finland 
• HIT Sverige 
• Posten DPD, utrikes 
• Posten DPD, Pallet, Pallet + 
• Posten brevpostförskott 
• Svenska bil, Internbil 
• T-frakt 

Vilken transportör som godset ska skickas med står på följesedeln idag och detta är viktig 
information för lagerpersonalen som jobbar med utleveranserna. För de artiklar som skall 
sampackas ska denna information stå på följesedeln. Detta är något som de har 
programmerat in i dagens affärssystem under hösten och denna information hoppas de även 
kunna få när det nya affärssystemet driftsätts. Att lagerpersonalen sampackar beror 
naturligtvis på att de vill få ner fraktkostnaderna. Detta försöker verksamheten göra på ett så 
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effektivt sätt som möjligt för att hinna med alla packningar innan kl. 14.30 då deadline är för 
alla sampackningar. Idag finns det många förbättringsmöjligheter i hanteringen av 
sampackning som skulle vara av intresse i samband med affärssystembytet. Stora kartonger 
som ska sampackas kan inte placeras på pallarna och därför står de vid sidan av 
packstationen. Eftersom stationerna är många och lagret trångt är dessa kartonger 
problematiska då de måste flytta runt dessa under dagen. Och därför händer det att 
kartongerna står fel och inte kommer med leveransen. Förfrågan av gallergrindar som 
avskärmar pallarna har framkommit av personalen. Stationerna av sampackning är 
stationerade efter kunden. Ett flertal pallar är placerade på rad. Eftersom det finns två 
våningar vid stationerna skulle personalen föredra hjul på respektive pall då de idag tycker att 
det ibland kan vara lite otympligt att paketera på våningens nedre plan.    
 

 
Figur 5.8. Dagens sampackning består av en pall en kartong med följesedlar på respektive station 

 
Varje kartong benämns på lagret som ett kolli. Dessa kollin får inte överskrida 35 kg när de 
ska transporteras med HIT. Idag kan personalen hämta information av artikelns vikt i 
affärssystemet. Däremot måste de själva summera ihop artiklarnas vikt för respektive kolli. 
Detta är något som bör finnas med i Navision där systemet räknar ihop vikten och påpekar 
för plockaren när den summerade vikten börjar närma sig 35kg. Posten har också olika 
bestämmelser för hur mycket som får fraktas och hur mycket varje kolli får väga.  
 
Brev sköts idag med många manuella rutiner, posten har krav på att de skall lämna 
information om antal och vikt. På breven idag skrivs ingen etikett ut. Med hjälp av 
fakturan/följesedeln som underlag räknar lagerpersonalen manuellt ut antalet och respektive 
vikt. Ingen historik finns i Wangen förutom på kopior på följesedlarna. Samma rutiner på 
brev som på paket tycker lagerpersonalen skulle fungera bättre. Information borde finnas  i 
Navision om hur många brev som lämnar K&W varje dag. Etiketter till brev skulle också 
vara önskvärt att få ut.  
 
Ordning och reda är något som personalen eftersträvar på lagret men inte hinner med. 
Ergonomiskt genomtänkta placeringar på redskapen behöver studeras. Några synpunkter 
från personalen var bland annat att de städar själva men de har ingen struktur på det hela och 
alla hjälper inte till.  
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5.2 Önskad framtida arbetsprocess hos de anställda 

Förväntningarna är höga bland samtliga i personalen som jag intervjuat och de ser fram emot 
ett systembyte och hoppas att detta kan bidra till en bättre produktion. Andra åtgärder och 
förändringar i verksamheten anses inte vara helt främmande för de anställda. De är 
medvetna om att arbetsrutinerna måste förändras för att kunna optimera systemet. 
 
En viss jämförelse med Saab Automobile AB har gjorts. Jag har diskuterat 
förbättringsmöjligheter på KW kring ett en modern välutvecklad lagerprocess.  

5.2.1 Lagerbeställning 

 
Ett nytt inköpsprogram har länge varit önskvärt hos inköparna. Men det är ett hårt arbete de 
ställs inför där inte programmet kan räkna ut rätt värde utan rätt parametrar. Eftersom det 
handlar om närmare 900000 artiklar som finns i artikelregistret är det svårt att gå in och 
specificera varje enskild artikel. Var ska gränserna dras? Vilka artiklar bör finnas på lagret för 
att ha ett så optimalt lager som möjligt, där servicegraden ska tas i beräkning? Det finns 
mängder av parametrar som är avgörande där exempelvis ledtiden på godset skiljer mellan en 
dag och tre månader. 
 
Axsäter (1991) menar att dålig utbildning i samband med lagerstyrning ofta beror på att man 
tror att lagerstyrningssystemet helt ersätter manuella beslut. Ett lagerstyrningssystem bör 
istället ses som ett verktyg som kan utnyttjas mer eller mindre skickligt. Ofta är själva 
verktyget mindre viktigt än själva användningen. Likaså är det ofta meningslöst med ett mer 
sofistikerat verktyg, om man inte kan utnyttja det på rätt sätt.  
 
För att kunna driftsätta det nya logistikprogrammet krävs ett antal olika parametrar (ställa in 
systemet för att anpassa programmet) och värden för att programmet ska kunna beräkna ett 
så korrekt beställningsförslag som möjligt. Inköpsavdelningen valde att arbeta efter en 
specifik struktur för att inte gå in på djupet till en början, se figur nedan. Naturligtvis 
kommer finjustering och artikelanpassning att ske efter driftsättningen. Det gäller för 
inköparna att arbeta kontinuerligt med informationshantering då vissa leverantörer och 
artiklar ändras. 
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Figur 5.9. Vy över arbetssätt för att parametersättning 

 
Följande parametrar på leverantörsnivå är relevanta: 

1. Leverantörsnummer 
2. Valuta 
3. Land 
4. Nonstock - utgående leverantörer samt direktleveranser ( 

Redan på leverantörsnivå ta bort leverantörer där de inte vill 
ha lagerförda artiklar) 

5. Stocking Rule- Vilka kriterier ska gälla för de lagerförda 
artiklarna per leverantör 

6. Frozen leadtime, vilken ledtid har leverantören? 
7. Frozen review cycle, hur ofta ska de göra lägga en beställning 

från den specifika leverantören? 
8. Vilket säkerhetslager ska gälla för den specifika leverantören? 

( Detta värde kommer programmet att beräkna då tillräcklig 
historik går att hämta.) 

9. Har leverantören något kvantitetsminimum vid beställningen? 
10. Target, mål hos leverantören. 
 

Målet till driftsättningen är att leverantörerna ska fördelas ut bland inköparna. Idag är inte 
fördelningen på leverantörerna helt fastställd. Därför är det viktigt att inköparna får arbeta 
med alla leverantörer så att ingen leverantör uteblir. En annan viktig faktor är att kunskapen 
om inköpsprogrammet skiljer sig åt bland inköparna. Därför tycker inköparna att det kan 
vara lämpligt att alla får hantera samtliga leverantörer det första kvartalet. 
 
Många av de parametrar som fastställs idag kommer i efterhand beräknas av AFP då 
tillräcklig historik har kommit in. Bland de viktigaste parametrarna hör ledtiden och 
säkerhetslagret. AFP gör olika beräkningar beroende på om det är en kort eller lång ledtid. 
Exempelvis kommer inte AFP att göra någon beräkning av Wilsonformeln för de 
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leverantörer som har långa ledtider. Detta eftersom Wilsonformel ökar säkerhetslagret för 
mycket om de har en hög ledtid. Inköparna var tvungna att bestämma när denna övergång 
från att göra en beräkning till att inte använda sig av Wilsonformeln skulle genomföras. I 
samråd med tillverkaren från USA beslutade sig inköparna om att en ledtid på 30 dagar 
skulle dra denna gräns. Programmet särskiljer dessa två gränsdragningar och använder sig av 
två olika benämningsnamn: 
 

- Usage Based Procurement: Då ledtiden < 30 dagar. Här används Wilsonformeln 
och till detta måste företaget beräkna S = ordersärkostnaden per ordertillfälle samt I 
= lagerhållningssärkostnad i % per tidsenhet Se formel 3.10 i teoriavsnittet. Bilaga 4 
och 5 visar Lanhams förslag till beräkningen av dessa två värden. Frozen Safety 
allowance% är ett procentuellt värde för säkerhetslagret som här ska parametersättas 
i programmet.  

 
- Lead Time Horizon: Då ledtiden > 30 dagar. Här ska en parameter med Safety 

Stock Days parametersättas (Hur mycket säkerhetslager ska vara i dagar). 
Planeringshorisonten för Suggested Order motsvarar ledtiden plus säkerhetslager i 
dagar plus Review Cycle.  

 
Parameten som möjliggör AFP att räkna ut de ditsatta temporära parametrarna kallas i 
programmet för ”Frozen expiration date”. Fram till det angivna datumet räknar inte 
programmet ut några ledtider utan programmet förlitar sig helt på de manuellt ditsatta 
ledtiderna. Inköparna har här nämnt att detta datum måste bryta samtliga parametrar som är 
temporära. Exempel på dessa temporära parametrar är Frozen review cycle och Frozen 
Safety allowance. Programmet ska beräkna ledtiderna på artikelnivå efter det att de manuella 
parametrarna har brutits. Därför menar inköparna att de måste på specifika leverantörer 
parametersätta ledtiderna ned till artikelnivå vid driftsättningen. Redan vid ett tidigt skede 
parametersattes leverantörerna, Ansar och Cadillac Europé in i olika nivåer där ledtiderna 
kan skilja från tre dagar till 120 dagar. Därför måste det här finnas nivåer ner till artikelnivå.  
 
Relevanta parametrar på artikelnivå var till en början främst för de artiklar som säljs i 
förpackningsstorlek. För flertalet artiklar går det direkt att ladda över denna information från 
en pmf fil som finns tillgänglig. De övriga ska för hand skrivas ner i programmet. På 
artikelnivå ska också specifika artiklar där man önskar ett konstant lagersaldo 
parametersättas. Fälten Maximum Inventory och Minimum Inventory ska fyllas i för att 
uppnå ett konstant lagersaldo. Artiklar som detta görs på är enskilda artiklar som har små 
leverantörer eller om den enskilda artikeln är dyr så vill företaget inte ha ett för högt 
lagersaldo av denna artikel. Högt lagersaldo på dyra artiklar innebär för företaget ett stort 
kapital som är bundet i lagret.   
 
Det finns många situationer då det är olämpligt att bestämma prognoser endast från gammal 
statistik. Det kan t ex. finnas viktiga kända faktorer som kommer att påverka den framtida 
efterfrågan, men som ej haft inverkan på tidigare efterfrågan. Eftersom det är svårt att ta 
hänsyn till sådana faktorer i ett datorbaserat prognossystem, är det i vissa situationer 
nödvändigt att göra manuella prognoser som får ersätta de prognoser som erhålls via 
datasystemet.  
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5.2.2 Orderbevakning 

Förhoppningar framkommer från lagerpersonalen och inköparna att artiklar som innehåller 
farligt gods skall markeras klart och tydligt i Navision. Personalen vill även själv kunna 
markera i Navision vad som är farligt gods. Det är viktigt att allt som är beställt lätt kan 
spåras. Sökfunktioner såsom fraktsätt, eller om kundens beställning är plockad bör finnas 
lättillgängligt i Navision. Sökfunktionen ska kunna ske på artikelnivå för att se vem som 
beställt orden oavsett om följesedeln ligger vid godset eller inte.  

5.2.3 Lagersaldo 

Lagertillgänglighet samt lageromsättningsstatistik under året underlättar för lagerstyrning. 
Statistik på lagertillgänglighet och lageromsättningshastighet för vilka leverantörer, 
produktgrupper, bilmärken, lagerplatser eller en specifik artikel är av intresse för företagets 
framtida lagerstyrning. Med hjälp av detta kan de i framtiden styra lagret och se vilka 
produktgrupper eller artiklar som är bromsklossarna i lagret.  
 

5.2.4 Inleverans 

Inköparna bearbetar idag inleveransen och skapar en inleveranslista. Förhoppningar om att 
listorna ska finnas i Navision innan materialet anländer har framkommit både från 
inköpsavdelningen och från inleveranspersonalen. Förhoppningarna är att 
godsmottagningen själva kan skriva ut listorna och bocka av dessa vid inplockning av godset. 
Samma gäller för lagret i Slagsta. Inleveranslistorna skall vara uppmärkta med vilket material 
som är reserverat är något som är betydelsefullt för inleveranserna. Detta för att rätt prioritet 
kan tas. Om ett reserverat material kommer hem måste det oavsett leveranssätt noteras att 
det kommit hem. Om materialet redan är sålt måste systemet indikera att det kan lagerläggas 
som ordinarie rutiner. När de lagt en beställning på en artikel måste den finnas med i 
artikelregistret så att de kan lägga in den på lagerplats. Dessa artiklar kan också kallas 
”reserverade” och kan läggas på egen plats. När denna artikel är såld kan denna artikel 
försvinna ur registret.  
 
Materialet som kommer in skall kunna ligga på flera lagerplatser, varje lagerplats skall ha ett 
eget saldo och systemet skall känna av vilket material som är äldst för att kunna sälja detta 
först. När lagerplatsen är tom skall systemet automatiskt känna av det och låta nya artiklar ta 
hand om denna lagerplats. Varje artikel bör ha en historik om var artikeln varit placerad. 
Historik om var materialet legat är en viktig punkt, tre till fyra steg bakåt i tiden är att 
föredra. Oavsett om det kommer en förtidig eller försenad leverans ska allt beställt material 
finnas med i artikelregistret. Då kommer godset alltid att kunna läggas på lagret oavsett när 
leveransen görs. 
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5.2.5 Utleverans 

1. Redan vid orderbordet är det viktigt att personalen ska kunna se om transportören är från 
HIT eller inte. Detta gäller både för säljarna och för lagerpersonalen och denna urskiljning 
ska visas i Navision. HIT har avtalat med kunden om att godset ska vara framme klockan sju 
nästa morgon. Därför har transportören nyckel till respektive kund så att leveransen kan ske 
under natten. Därför finns det önskemål om orderspärr.  
 
2. För de artiklar som inte finns på lagret skapas automatiskt en restorder. 
  
3. Om lagret tilldelas en plocklista efter det att säljarna tar emot orden innebär minskat 
arbete både för säljarna, lagerpersonalen samt inköparna. Se figur nedan. Om de använder 
sig av plocklistor kan de sortera dessa i ordning efter våningsplan och bokstavsordning. Ett 
annat önskemål är att hålla vettigt avstånd mellan raderna så att felplock minskas.  
 

Säljarna tar emot 
en order. 

Säljarna genererar en 
plocklista/följesedel till 
lagret 

Lagret plockar och 
bockar av de varor 
som finns hemma 

Idag 

1. Säljarna tar 
emot en order. 

3. Lagret skriver själva 
ut en plocklista 

4. Lagret plockar och bockar för 
de varor som finns hemma.  

7. Därefter kan inköparna se i 
Navision att det ligger restorder för 
de artiklar som inte fanns på lagret. 

Möjlig framtida arbetssätt

2. Automatiskt skapas en restorder 
för det som inte finns på lagret.  

6. När lagret har plockat 
klart gör de en följesedel. 

5. I undantagsfall korrigerar lagret 
felaktiga lagersaldon  

I undantagsfall korrigerar säljarna 
felaktiga lagersaldon med en 
kreditfaktura

Inköparna tar emot restorden 
och lägger en beställning 

Automatiskt skapas en restorder 
för det som inte finns på lagret.  
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Visst material flygs ut till kund och där får inte farligt gods finnas med, så i framtiden måste 
Navision känna av att farligt gods inte får flygas utan tar det material på ett annat fraktsätt. 
En enkel sökfunktion eftersträvas. Lagret vill lätt kunna söka på följesedelnummer där det 
idag inte räcker med följesedelnummer då de även måste ange kundnummer och datum för 
att söka på någon specifik leverans. 
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6 Analys av arbetsprocesser 
Avsnittet analyserar arbetsprocesserna. En jämförelse har gjorts mellan dagens och framtida 
förhoppningar kring arbetsprocesser. Utgångspunkten är att analysera de anställdas behov 
inför det nya systemet. Analysen sker utifrån empirin i kapitel 4-5 samt den teoretiska 
referensramen. 
 

6.1 Lagerbeställningsförslag 

 
Det framkommer av intervjuerna att alla på inköpsavdelningen ser positivt på ett 
programbyte. Wangen beräknar ofta fel beställningsförslag. Detta anser jag kan bero på att 
programmet oavsett ledtid räknar ut ett beställningsförslag med hjälp av Wilsonformel (ekv 
3.10). Efter att ha diskuterat detta med Lanham (tillverkare till AFP) förstod jag att 
Wilsonformel ökar säkerhetslagret för mycket om de har en hög ledtid och därtill ett förhöjt 
beställningsförslag. Lanham angav också att 30 dagars ledtid var en bra gräns att dra om 
Wilsonformeln ska användas eller inte i det nya programmet. Om 30 dagar är den optimala 
gränsen är i dagsläget svårt att veta. Lanham har tidigare inte levererat programmet till ett 
företag som importerar in reservdelar och därför är det viktigt att inköparna är 
uppmärksamma på detta efter en tid när produktionen kommit igång med det nya 
programmet. 
 
Till Wilsonformeln kräver programmet ett värde på ordersärkostnaden och 
lagerhållningssärkostnaden. Dessa värden ska beräknas enligt beskrivning (bilaga 4 och 5) till 
AFP. KW saknar den data som är nödvändig för denna beräkning och detta gör det omöjligt 
för inköpsavdelningen att räkna ut dessa två värden. Detta resulterade i att de hämtat värden 
från ett företag med ungefärlig omsättning och ungefärlig artikelregister. Tillverkaren av AFP 
menar att detta bör fungera eftersom ledtiden för de artiklar som Wilsonformeln används till 
är korta samt att de är inhemska leverantörer har ett litet artikelregister. Här ser jag också en 
viss svaghet i programmet där inköparna måste vara uppmärksamma till en början för att se 
om dessa värden stämmer. Om värdena inte stämmer är en tänkbar rekommendation att 
sänka gränsen för att använda Wilsonformeln. 
 
En viktig regel som inköparna måste parametersätta är för vilka artiklar som ska få 
lagerföras. Efter en tids diskussion sattes koder upp för vilka artiklar som ska lagerföras. 
Dessa koder är tagna efter erfarenheter från det gamla verktyget. Om dessa två regler är 
optimala är i dagsläget omöjligt att veta. Därför skulle jag föreslå att inköparna efter 
driftsättningen studerar och jämför vad som händer om de ändrar på dessa regler.  
  
Kod Månader Antal leveranser Antal sålda 
Standard 12 4 4 
Alltid 12 1 1 

Tabell 6.1 Regler för de artiklar programmet ska lämna ett beställningsförslag på 
 
Skärmbilderna nedan är av intresse för inköparna då de ska gå igenom beställningsförslagen i 
AFP. Förhoppningarna är att programmet kommer att vara så tillförlitligt att de ska slippa gå 
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igenom alla dessa fyra skärmbilder. Bild 6.1 visar ett beställningsförslag för de specifika 
artiklar som programmet vill beställa. Idag är kolumnerna till höger tomma men syftet är att 
användaren ska kunna stoppa in egna parametrar i dessa kolumner. I dagsläget behövs de 
sista kolumnerna till filtrering, särskilja och sortera. Inköparna vill kunna sortera bort vissa 
typer av artiklar med hjälp av bilmärkeskoder eller gruppnummer. Dessa anpassningar 
kommer kontinuerligt fortlöpa i framtida effektiviseringsarbete av programmet.  
 
Dagens säkerhetslager baseras på manuella bedömningar. När det nya programmet har 
tillräcklig data kommer AFP kunna räkna ut vad som krävs i säkerhetslager. Jag tror att detta 
kommer bidra till ett mer optimalt beställningsförslag. Eftersom data inte kunnat hämtas 
från det gamla programmet kunde heller inte standardavvikelse beräknas (formel 3.12) och 
därav inte heller säkerhetslagret. Vilken av Serv1 och Serv2 (formel 3.14 och 3.16) som är 
den mest optimala att använda är omöjligt att veta så här tidigt i processen. Serv1 och Serv2 
kan ge stora skillnader i säkerhetslager. Därför är det viktigt att veta vilken 
servicenivådefinition som används och välja den beräkningsmetod som är avsedd för den 
definitionen. Serv2 är svårare att använda än Serv1 men Serv2 ger ett betydligt bättre mått på 
den verkliga kundservicen. Viktigt att identifiera är leverantörer som idag har en osäker 
leveransprecision. För dessa kan bufferdagar läggas in men för de övriga bör så lite buffertid 
som möjligt användas för att få ner säkerhetslagernivån.  
 
Jag anser att dyra artiklar och artiklar som måste finnas på lager men inte har så hög 
försäljningsstatistik bör också kartläggas för att förhindra kapitalbindning. För dessa artiklar 
kan man gå in i AFP och fylla in Max/Min lagersaldo för att ha ett konstant lagersaldo på 
artikeln. Artiklar med många inleveranser per år bör få en lägre tillgänglighet på årsbasis, 
vilket kompenseras med högre servicenivå för dessa artiklar. 
 
Jag anser att ett prognossystem bör utformas så att det är lätt att lägga in manuella 
prognoser. Manuella prognoser behöver normalt bara avse vissa artiklar under begränsade 
tider. Manuella prognoser bör alltså begränsas till situationer då olika faktorer påverkar 
efterfrågan. Exempel på sådana faktorer är: 

• Försäljningskampanjer, Kundkampanjer =Manuella bedömningar 
• Annonskampanjer 
• Prisförändringar  
• arbetskonflikter som påverkar efterfrågan 
• Nya lagar och förordning 
• Nya produkter vars inte kan prognostiseras från historiska data 
• Produkter som ersätts av nya produkter 
• Beräkning av andra liknande artiklar 

 
  
Nedan är fyra föreslagna skärmbilder inköparen kan studera innan han/hon godkänner 
beställningsförslaget. Förhoppningen är att programmet ska vara så tillförlitligt att denna 
rutin inte behövs göras till samtliga artiklar.    
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Figur 6.1. Vy över beställningsförslag 

 
Figur 6.2. Vy över framtida beräknade försäljning 

 

 
Figur 6.3 Vy över den historiska försäljningen 
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Figur 6.4 Vy över programmets uträkningar till beställningsförslaget 

 
 
Information efter artikelbeställningarna måste finnas och vara lättillgänglig.(Figur 5.4) 

• Hur mycket som verkligen är beställt  
• Datum som beställningarna gjordes 
• Ordernummer 

Jag anser att detta är fullt genomförbart att kräva av Navision eller AFP. 
 
Att reservdelskatalogen figur 5.5 inte finns med i Navision eller AFP bidrar inte till någon 
större katastrof eftersom de gånger inköparen måste titta i katalogen förhoppningsvis är 
begränsade då AFP ger ett bättre och jämnare beställningsförslag. 
 
Bättre rutiner i AFP kring nummerändring av artiklar är att föredra. Navision och AFP 
verkar fungera bra när artikelnumret är skarpt nummerändrat. Men vad händer när det gamla 
numret ger beställningsförslag då dessa artiklar ligger kvar i artikelregistret? Det är rimligt att 
vidare undersöka hur de kan komma tillrätta med detta och diskutera detta med IT-
leverantörerna. 
 
Klart är att företaget strävar efter effektiv materialplanering och med hjälp av Navision 
borde detta vara möjligt att uppnå. Både manuella uppskattningar samt avancerade 
uträkningar krävs för att få ett så korrekt beställningsförslag som möjligt. I dagsläget saknar 
det nuvarande programmet tillräcklig data för att beräkna ut bland annat säkerhetslager, 
ledtider samt säsongvariationer. Efter en tid med AFP kommer programmet att ha samlat in 
tillräcklig data för beräkning av bland annat: 
Glidande medelvärde 
Trendkorrigering 
Säsongsvariation 
Uträkningar för dessa begrepp finner du på kapitel tre. Dessa ska finnas med i de 18 formler 
som AFP har vid sina uträkningar och därför skulle det vara av intresse efter en tid att 
inköparna studerat dessa grundläggande begrepp.   
 
Jag sammanställde tidigt under arbetet en kravlista tabell 4.1 på vad inköparna har för 
förväntningar på det nya programmet. Vid avstämning med IT-leverantör visar det sig att 
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endast ett krav på listan inte är uppfyllt i Navision och AFP tillsammans: grafisk bild på 
prognoserna. Detta var en önskan av inköparna och inget krav. Att alla de övriga punkterna 
finns i programmet tyder på att AFP är ett välprogrammerat program där tidigare användare 
ställt höga krav på programmet. 
 
Ytterligare krav jag ställer på programmet som bör stämmas av:  

• Programmet ska vara stabilt mot slumvariationerna i efterfrågan 
• Programmet skall snabbt reagera vid systematiska efterfrågeförändringar 
• Programmet skall kunna förutsäga systematiska förändringar 

 
Arbetsrutiner är något som måste studeras i samband av driftsättningen. Oklarhet råder idag 
om vem som ansvarar för vissa leverantörer. Därför borde inköparna diskutera 
ansvarsfördelningen gentemot leverantörerna. Om denna fördelning sammanställs kan 
inköparen gå in i AFP och markera de leverantörer han/hon ansvarar för. Därmed uteblir 
inte någon leverantör samt att det förhoppningsvis blir en jämnare ansvarsfördelning.  
 
Delegera ut arbete till andra är också något som vissa inköpare är dåliga på. Att delegera ut 
arbeten medför att man också sprider kunskaperna på företaget. I dagsläget vet jag inte vad 
som skulle hända om en nyckelperson skulle fattas i inköpskedjan då kunskapen saknas 
bland de övriga anställda. 
 
Vid import av artiklar kräver tullen en beskrivning av vad godset innehåller utöver 
artikelnummer. Denna information får inte inköparen automatiskt av Wangen utan de måste 
skriva ner denna förhand vilket idag är mycket tidskrävande. Det är önskvärt att denna 
artikelbeskrivning ska finnas i Navision eller i AFP.   
 
Viktigt är att inte de manuella bedömningarna glöms bort helt. Manuella prognoser bör alltså 
begränsas till situationer då olika faktorer påverkar efterfrågan. Exempel på sådana faktorer 
är: 

• Försäljningskampanjer, Kundkampanjer =Manuella bedömningar 
• Annonskampanjer 
• Prisförändringar  
• arbetskonflikter som påverkar efterfrågan 
• Nya lagar och förordning 
• Nya produkter som inte kan prognostiseras från historiska data 
• Produkter som ersätts av nya produkter 
• Beräkning av andra liknande artiklar 
• Volymrabatter 
• Årsbonus 

Hänvisning till dessa faktorer i Navision/AFP skulle underlätta arbetet för inköparen.  
 
Andra faktorer som borde hänvisas i artikelregistret är följande: 

• Parametern ”Se även” i Wangen. Denna bör vara tillgänglig både i Navision och 
AFP. 

• Ersättningsartikel av annat fabrikat 
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• Samma artikel av annan mängd, 1, 5 & 10 liter t.ex. 
• Tilläggsartikel, packningen och skruvarna till huvudartikeln t.ex. 
• Nummerändring(nya numret) om huvudartikeln har fysiskt antal. 
• Gamla artikelnumret. 
 

Viktig information för inköparna borde vara att få se om det har gjorts några radikala 
avvikelser den senaste tiden. Det kan vara stora eller mycket små beställningar samt om 
priserna avviker mycket från vad som hör till vanligheten. Här skulle det vara relevant att få 
en indikation av programmet att något inte stämmer. Om det inte är en felskrivning och 
inköparen då godkänner avvikelsen ska programmet då inte larma denna avvikelse i 
fortsättningen. Denna funktion borde finnas i programmet. Det har hittills inte angivits att 
denna funktion finns, därför vill jag föreslå att denna funktion som en önskan på vad 
programmet ska kunna generera. Idag kan inköparna bara gå in och titta på historiken för att 
få se avvikelser. Detta medför att det då kan vara för sent att åtgärda avvikelsen. 
 

6.2 Orderbevakning 

Genom aktiv orderbevakning kan man få säkrare ledtider, man kan också i vissa fall få 
kortare ledtider. Man kan då utnyttja detta vid lagerstyrning genom att reducera 
säkerhetslagren, och på så sätt få lägre kapitalbindningskostnader. En viktig aspekt 
beträffande orderbevakning är att kunna ge information om eventuella förseningar som inte 
kan undvikas eller reduceras. Sådan information ger nämligen både företaget och kunden 
möjlighet till omplanering som kan reducera merkostnaderna. Lättillgänglig information 
måste vara tillgänglig i Navision. Information om följande borde finnas att hämta i Navision: 
- hur många beställningar som är gjorda, när den första leveransen kommer in samt 
hur mycket som är beställt synas tillgängligt för att slippa för många leveranser av en 
och samma artikel. Vid ankomst av en leverans läggs artikeln på transit som tar mellan en 
och fem dagar. Här saknas idag information för vilken leverans som kommit in då flera 
beställningar är gjorda. Annan önskvärd information i Navision är följande: 
 

• Information som markerar vilka leveranser som är brådskande  
• Information om när den första leveransen är planerad, då flera beställningar är gjorda 

av samma artikel 
• Information om hur stor kvantitet som kommer med leveransen. 
• När artikeln är hemkommen vill lagerpersonalen få information om vilken leverans 

som har anlänt 
• Det krävs bättre kontroller och avprickningar i Navision för att slippa differenser i 

lagersaldot  
• Inköparna vill kunna forska bakåt om en specifik artikel. Därför borde historisk 

information finnas angiven i Navision om den specifika artikeln  
• Lagerpersonalen saknar information om vilka lådor som innehåller farligt gods 

 
 

 54



6.3 Lagersaldo 

 
Idag kan man inte gå tillbaka och se statistik över hur lagertillgängligheten och 
lageromsättningshastigheten såg ut under olika tidsperioder på artikelnivå. Denna 
information skulle vara av intresse att få fram i Navision när de ska beställa hem material.  
 
Strukturerat lager är något som måste efterstävas. För att få ett strukturerat lager krävs det 
att någon har tänkt igenom lagerplatserna så att inte slumpvisa lagerplatser tilldelas. I ett 
strukturerat lager särskiljs ofta låg- och högfrekventa artiklar. Stora gods läggs så att det inte 
blir så otympligt att flytta. Hyllor och dylikt är att rekommendera. 
 
Under ett studiebesök på Saab Automobile AB i Nyköping fick jag studera deras så kallade 
”lagermatris” där lagerplatserna strukturerades efter en prioritetslista: 
 
1. Produktgrupp 
2. Frekvens på artikeln 
3. Lastbärare (Hur godset anländer) 

 
Dessa prioriteter är också av betydelse för KW om en omstrukturering av lagret skulle 
genomföras. Planer på att byte lager har diskuterats då KW vill slå samman lagret i Kungens 
Kurva och lagret i Slagsta. Om detta i framtiden skulle genomföras krävs en genomtänkt 
planering där dessa prioriteter borde tas i beräkning. 
 
Jag anser att lagersaldot bör inventeras regelbundet. Att inventera regelbundet medför ett 
mer korrekt lagersaldo samt att det är lätt att kartlägga de artiklar där lagersaldot ofta är 
felaktigt. Jag vill föreslå att inventeringen sköts på ett liknande sätt som på Saab Automobil i 
Nyköping där en Spärr/avprickningslista styr ett kontinuerligt inventeringsprogram varje 
dag. Här får personalen en lista på vad som ska inventeras. Detta sker före produktionen 
startat varje morgon. Målet är att varje artikel ska inventeras en gång per år. Det är en bra 
uppföljning där en plocklista kommer ut varje morgon. Det finns planerade och oplanerade 
plocklistor (oplanerade = För de artiklar där något fel har uppstått måste inventeringen 
kontrolleras igen). Att lagersaldot ska inventeras regelbundet är något som Sven Axsäter 
(1991) också rekommenderar i sin avhandling.  
 

6.4 Inleveranser 

En viktig del i orderbevakningen är att hålla reda på det gods som kommit fram till företaget 
men ännu inte är färdigt för användning. Har man ett bra informationssystem, kan man t ex 
prioritera ankomstkontrollen för komponenter som erfordras för omedelbar igångsättning av 
nya order.  
 
Jag har i samråd med inköpare och lagerchefen strukturerat upp ett nytt flöde till 
inleveranserna se bilaga 2. Genom nya rutiner och ett nytt affärssystem är förhoppningen att 
ta bort många av dagens manuella rutiner. Framtida förhoppningar är att den manuella 
inrapporteringen (stansningen) helt och hållet tas bort då all data ligger i Navision. I dagens 
rutiner får en person manuellt stansa in inleveranslistorna. (detta ligger till grund för 
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lageruppdatering). I samråd med lagerpersonalen ska KW diskutera hur mycket som ska 
skrivas in direkt på dataskärmen i detta flöde. Inköparna eftersträvar att all information ska 
skrivas ner i datorn. Risken med detta blir att lagerpersonalen rapporterar in fel värden eller 
anser att det tar mycket längre tid att göra detta. Därför är det viktigt att inte ändra på för 
mycket till en början. Efter mina intervjuer på lagret har jag noterat att de flesta håller med 
ledningen men det uppstår ändå ibland problem då vissa förändringar ska utfärdas. Därför är 
det viktigt att inte göra för drastiska förändringar och istället under en tidsperiod stegvis 
utföra de planerade förändringarna.   
 
Ibland kommer gods in som inte är debiterade. Dessa artiklar skriver lagerpersonalen som 
avvikelser på ett papper som vidarebefordras till inköp. Dessa avvikelser borde kunna skrivas 
direkt in i Navision. Detta leder till att inköp snabbare kan få informationen samt att ingen 
information försvinner mellan avdelningarna på KW.     
 
För att åstadkomma ett så individanpassat program som möjligt borde användarna bara se de 
menyer på skärmen som de har nytta av i sitt arbete. Detta skulle underlätta arbetet både för 
nya och gamla användare.  
 
De nya inleveranslistorna måste vara tydliga. Raderna ska helst vara varannan vit och 
varannan blå till skillnad från dagens avprickningslista där listan växlar mellan två vita rader 
och två blå rader. Därför är det också viktigt för KW vilket papper de köper hem till 
inleveranslistorna. 
 
Brådskande artiklar borde markeras som högsta prioritet. Rutinerna borde studeras för de 
artiklar som ska markeras med högsta prioritet. Exempelvis diskutera om det finns något 
onödigt steg längs flödet på dessa högprioriterade artiklar. Ex. Är lagerplats EB54 det mest 
optimala för dessa reserverade artiklar? 
 

6.5 Utleverans 

Vissa kunder har utryckt ett missnöje då posten inte lämnat godset i tid. Ledningen tar detta 
på största allvar och påpekar att de förlorar en hel del kunder på detta. Byte av transportör 
borde därför diskuteras. Här är det viktigt att studera många olika alternativ så att inte 
problemet uppstår igen. Det är viktigt att bevara ett bra rykte hos kunden, detta för med sig 
ett bra ryckte till andra potentiella kunder.   
 
Likadana artiklar som har lagerförts på olika lagerplatser bör personalen finna information i 
Navision om: 

• Lagersaldo till respektive lagerplats 
• Vilket material som är äldst för att sälja dessa artiklar först 

 
KW kommer att förbättra rutinerna för utplock till driftsättningen. En viktig del av detta är 
att företaget vill att Navision ska generera en signal då en restorder ska skickas. Detta bidrar 
till att orderkillarna kan packa restorderna tillsammans med de vanliga orderna. 
Förhoppningen är att göra stora kostnadsbesparingar tack vare detta. Detta är en 
högprioriterad anpassning av Navision.  
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KW vill att Navision ska programmeras på ett sådant sätt att lagerpersonalen inte kan välja 
vilken order som ska plockas först. Detta bidrar till att lagerpersonalen måste följa en lista 
och kan därför inte välja den mindre order före den större orden. Detta borde leda till en 
effektivare och snabbare arbetsrutin. Navision kommer också att ge information om vem 
som plockat och vem som packat orden. Detta borde sätta högre press på lagerpersonalen då 
en uppföljning kan göras då felplock eller felpackning har framkommit. 
 
Med hjälp av ett system från Unifaun AB kan också kunden i framtiden få information om 
sändningen. Automatiskt skickas information via mail om leveransen då lagerpersonalen 
skriver ut etiketten till godset. Med hjälp av detta kan kunden få möjlighet att följa godsets 
flöde.     
 
En framtida tänkbar investering skulle kunna vara att köpa in en scanner så att 
lagerpersonalen inte behöver manuellt knappa in försäljningsnumret. Eftersom det redan 
finns en streckkod på etiketten skulle detta inte vara så svårt att genomföra. Idag anser KW 
att denna scanner är för dyr och därför avvaktar de med denna investering. Detta är dock 
något som borde studeras närmare, finns det ett billigare alternativ eller om det går att 
förhandla sig fram till ett bättre pris.     

6.6 Driftsättning 

Enligt Hederstierna Montén (2003) är konsten att i ett förarbete till implementering av ett 
nytt affärssystem att vara neutral och inte bli styrd av det befintliga system och befintliga 
arbetssättet. Samt att kunna acceptera nya rutiner och arbetssätt. Det verkar som att de flesta 
på KW är positiva till bytet eftersom det gamla inte har fungerat till fullo. Det är många 
rutiner som ska förändras. Detta är en bidragande faktor till att den planerade driftsättningen 
skjuts fram. Att företaget vill kartlägga de anställdas behov kommer i längden att löna sig och 
även att de anställda känner att de får vara delaktiga och påverka förändringarna som leder 
till att det blir lättare för dem att acceptera de nya rutinerna.  
 
Vissa personer har jobbat med det gamla systemet i över trettio år och för dem är det viktigt 
att de tar god tid på sig vid systembytet. Under processens gång har det visat sig att 
datakunskapen bland vissa anställda inte varit den bästa. Därför gjorde företaget en bra 
bedömning att låta de anställda som behövde gå en datagrundkurs.  Att KW satsat mer på 
utbildning betyder att de står bättre rustade för framtiden. En annan framgångsfaktor är 
systemanpassning men det gäller att inte anpassa systemet för mycket, eftersom företag då 
lätt anpassar systemet utifrån det gamla systemet. 
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7 DISKUSSION 
Jag har under detta kapitel valt att diskutera mitt eget metodval samt en diskussion kring 
KW:s projektarbete inför driftstarten.  

7.1 Genomförd arbetsprocess 

Kartläggning av dagens arbetsrutiner var del ett i mitt arbete. Jag fick då en övergripande bild 
på hur organisationen var uppbyggd och därför nödvändig studie till mitt framtida arbete. 
Vill man utveckla lagerstyrning måste man i första hand kartlägga förutsättningarna, som kan 
variera ganska mycket på olika företag och för olika artikelgrupper inom ett företag. Därefter 
strukturerades mina intervjufrågor fram. Att jag valde semistrukturerad intervjuform beror 
på att jag utifrån vad respondenten svarat och hur reaktionerna blev ville formulera mina 
frågor.   
 
Teorin studerades även den under den första delen av projektet. Detta för att jag tidigt ville 
skapa mig kunskaper inom området. Eftersom projektet ständigt skjutits fram har 
logistikprogrammet bara studeras grundligt, detta leder till att inte fler jämförelser har dragits 
från teorin till analysen. Eftersom inköparna var intresserade av hur lagerstyrning kan 
beräknas och att denna teori i framtiden kan vara av nytta har jag låtit vissa delar som inte 
står med i analysen stå kvar i rapporten.   
 
Uppföljning av intervjuer för verifiering av resultat visade sig vara en viktig del i mitt arbete. 
Här kunde jag tillsammans med respondenten diskutera företagets förutsättningar att 
optimera arbetsrutinerna. Det var också under detta skede som flödesscheman skapades (se 
bilaga 2,7 och 8).  
 
Syftet har varit att kartlägga inköparens behov vid implementeringsprocessen. Eftersom 
projektplanen skjutits fram har inte den planerade utbildningen av AFP samt Navision löpt 
som planerat. Detta har medfört att jag inte studerat vilka behov som kan uppfyllas i 
AFP/Navision. Eftersom IT-leverantören fortfarande studerar kundregistret kan de idag inte 
heller svara på vilka behov som kommer att uppfyllas. Därför kommer jag att lämna över 
mina rekommendationer till leverantörerna så får de avgöra vilka behov som går att uppfylla.  
 

7.2 Studerat implementeringsprojekt 

Eftersom jag har fått vara delaktig i projektarbetet har naturligtvis detta också påverkat mina 
resultat i arbetet. De flesta av personalen på KW var oerfarna inom området att byta ett 
affärssystem vid projektets start. Vad skulle krävas av personalen? Hur kommer övergången 
till ett nytt affärssystem att se ut? Skulle den planerade driftstarten att hålla? 
 
Ett företag som ska byta affärssystem måste förlita sig mycket på sina IT-leverantörer. 
Leverantörerna har erfarenheter av systembyten och vet att det är tidskrävande och viktigt 
att man gör ett grundligt förarbete. Därför anser jag att det var underligt att de i samråd med 
KW planerade driftstarten första gången vid årsskiftet. De har under mitt arbete senarelagt 
två planerade datum för driftsättning av det nya systemet. Gång på gång har leverantörerna 
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fått göra om aktivitetsplanen och därför är det ingen på KW som tittar på denna planering 
längre.  
 
Löpande utbildning i systemet för samtliga berörda, var planerad under hösten. Även detta 
har skjutits fram och därför har jag fått göra mina intervjuer baserat på att respondenten inte 
fått se så mycket av det nya systemet. Detta kan både vara bra och dåligt för mina resultat. 
Positivt är att respondenten kan sväva ut med sina önskningar utan att begränsas av 
systemets funktionalitet. Och det omvända blir att respondenten inte fått se systemets 
funktioner så de kan bygga sina behov och anpassningar utifrån systemet och detta kan leda 
till att de bygger det nya systemet utifrån det gamla systemet. Under hösten var det endast 
några dagars utbildning av Navision och AFP. De flesta på företaget säger att de glömt bort 
vad som då studerats. Men jag tror ändå att de kommer att ha nytta av att de har sett 
programmet då de själva ska börja studera programmet. En annan positiv del med detta var 
att KW då såg att kunskapen inte var den bästa bland vissa i personalen och därför 
anordnade en grundkurs i Windows-baserade program för de som behövande.  
 
I och med detta byte har KW fått möjlighet att från grunden påverka och föreslå sina 
tänkbara idéer hur företaget bäst ska fungera. Exempel på detta är att hela flöden i 
produktionen förhoppningsvis ska förändras se bilaga 2,7 och 8.        
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8 Rekommendationer 
Navision 
 

 Information av farligt gods bör finnas redan vid inleveransen.(Idag finns denna 
information i PMF-fil) 

 Orderstatus på godset ska synas i Navision och redan på inleveranslistan. (Här ska 
VOR-order fördelas med högsta prioritet) 

 Samma rutiner för brev som för paket rekommenderas. Diskutera om etiketter 
fungerar på brev.   

 Relevant information vid orderbevakningen som bör finnas att hämta i Navision är 
följande: 
- Hur mycket som är beställt  
- Datum som beställningarna gjordes 
- Ordernummer 
- Förväntad inleveransdatum 
- Hur stor kvantitet som kommer med leveransen 
- Information om vilken leverans som har anlänt vi inleveransen 
- Leveranstyp 

AFP 
 

 Uppmärksamma värdet på ordersärkostnaden och värdet på lagerhållningskostnaden 
efter en tids produktion då dessa parametrar är osäkra. 

  AFP bör informera om avvikande beställningar. Ex. stora/små kvantiteter eller 
priser som har stora avvikelser.  

 Uppmärksamma leverantörer med osäker leveransprecision, här bör bufferdagar 
läggas in. Artiklar med många inleveranser per år bör istället kompenseras med högre 
servicenivå.   

 Orderbekräftelse från samtliga leverantörer rekommenderas 
Arbetsrutiner 

 Arbetsrutiner/hantering kring farligt gods bör diskuteras. (Kurs rekommenderas) 
 Arbetsrutiner kring olika orderstatus bör diskuteras. 
 Diskutera byte av transportör.  
 Förbättra arbetsrutinerna kring packstationerna 
 Ansvarsfördelningen för leverantörerna kan förtydligas per inköpare. 
 För att eftersträva ett så individanpassat system som möjligt bör bara de menyer som 

användaren har nytta av i de dagliga arbetsrutinerna synas.  
 Inventera lagersaldot regelbundet 
 Investera i en scanner till lagret.  
 Strukturera lagret efter denna prioretetslista: 

1. Produktgrupp 
2. frekvens på artikeln 
3. lastbärare 

 Rutiner kring hantering av känsligt gods bör studeras. (Glas prioriteras som ömtåligt)  
 Rutiner kring plockning bör studeras. (successiva förändringar) 
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9 Slutsatser 
Positiva reflektioner om ett systembyte har framkommit från samtliga på KW som jag varit i 
kontakt med. Därför råder inget motstånd bland de anställda. Dock bör man inte göra för 
drastiska förändringar på lagret utan successiva stegvisa förändringar. Ledningen är 
medveten om att ett nytt systembyte inte räcker till utan att också att nya arbetsrutiner, 
informationsflöden och strukturer måste förändras. Det är viktigt att företaget anpassar 
företagets arbetssätt efter systemets logistik så att inte det gamla systemet (anpassningar) 
växer fram i det nya systemet.  
 
Löpande utbildning av Navision och AFP krävs framöver. Till detta krävs en projektledare 
som ger klara direktiv på hur övergången ska gå till samt en projektplan som är trovärdig. 
Regelbundna möten ska ingå i denna projektplanering. 
 
Möjligheter finns att skära ner på de manuella rutinerna. Det är rimligt att ställa höga krav på 
de möjliga rutiner i Navision som har diskuterats för inleverans samt utleverans.  
 
Krav på tillgängliginformation vid orderbevakning samt information om artiklar i både 
Navision och AFP är också något som ska krävas av leverantörerna.  
 
Krav på AFP är att: 

• Den skall vara stabil mot slumvariationerna i efterfrågan. 
• Den skall snabbt reagera vid systematiska efterfrågeförändringar. 
• Den skall kunna förutsäga systematiska förändringar. 

 
Nya arbetsrutiner bör diskuteras för inköparna. Till detta hör en jämnare ansvarsfördelning 
mellan inköparna och en jämnare fördelning mellan arbetsuppgifterna. 
 
 

 

 61



10 Referenser 
 Segerstedt, Anders. (1999): Logistik med focus på material- & 

produktionssystem, Liber AB 
 Vollmann, Thomas E.(1997): Manufacturing Planning and Control Systems, 

Irwin/McGraw-Hill  
 Axsäter, Sven. (1991): Lagerstyrning, Studentlitteratur AB 
 Mattson, M.S. Johnsson, P. (2003) Produktionslogistik, Studentlitteratur AB 
 Lantz, Annika. (1993) Intervjumetodik, Studentlitteratur AB 
 Fangen, Katrine(2005) Deltagande Observation, Liber AB 
 Kylén, Jan-Axel(2004)Att få svar: intervju, enkät, observation, Bonnier 

utbildning AB 
 [Ottersten, Ingrid och Balic(2004) Effektstyrning av IT, Liber AB 
 Kvale, S (1977) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund, Studentlitteratur. 

ISBN 91-44-00185-1 
 Chopra, S.; och Meindl, P., (2001) Supply Chain Management-Strategy, 

Planning and Operation, Prentice-Hall Inc, New Jersey. 
 Magnuson, S. Olsson, B. Affärssystem, studentlitteratur, Lund 
 Gunnar Eliasson och Dan Johannson, Dynamik och flexibilitet i svensk IT-

industri Ratioinstitutet (1999) 
 Hederstierna Montén, M, (2003), Att byta affärssystem   

 
Artiklar: 
 

 Mikael Ström, Jonas Hörnstein och Ingemar Rask (2005), verkstäderna nr1, Inte bara 
för konstruktörerna: PDM ger mer för fler 

  Marco Garetti, 2005, Int.J. Product Lifecycle Management, Vol. 1, Organisational 
change and knowledge management in PLM implementation.  

 Ulf Carlsson Syntell, 2006, Experiences of PLM implementation in the defence industry 
 
Handbok: 
 

 Advanced Forecasting and Procurement for Microsoft Navision, Version 2.13 for 
Navision 3.x and 4.x 

 Effective Inventory Management, Introduction: Achieving Effective Inventory Management 
with Navision´s Advanced Forecasting and Procurement Suite.    

 
Relevanta Internetsidor: 
 
http://www.adlibris.com/se
http://www.plan.se/utbildning/litteratur.asp
http://www.adobe.com/se/enterprise/erp.html
http://www.expowera.com/mentor/inkop/inkop.htm
http://www.megabyte.se
http://www.microsoft.com/sverige/dynamics/nav/default.mspx
 

 62

http://www.adlibris.com/se
http://www.plan.se/utbildning/litteratur.asp
http://www.adobe.com/se/enterprise/erp.html
http://www.expowera.com/mentor/inkop/inkop.htm
http://www.megabyte.se/
http://www.microsoft.com/sverige/dynamics/nav/default.mspx


 
Intervjupersoner 
Owa Sjölund,KW, VD 
Mikael Roos,KW, IT-chef 
Mikael Way, KW, Inköpschef 
Caroline Lundström, KW, Inköpare, 2006-10-11 
Billy Wikström, KW, Inköpare, 2006-10-13 
Rickard Way, KW, Inköpare, 2006-10-12  
Mikael Kempe, KW, Försäljningschef 
Carsten Heiter, Inbiz, System och IT Leverantör  
Henrik Olsson, Inbiz, System och IT Leverantör 
Roine Lindeborg, KW, Marknadschef 
Gustav Hellerud, KW Norge, Inköpschef 
Olav Berg, KW Norge, Manager   
Rolf Lundström ,Saab Automobile AB, Nyköping, Supervisor, 2006-10-31 
Daan Samuelsson, Saab Automobile AB, Nyköping, Manager small medium parts, 2006-10-
31 
Chatarina Lundström, Saab Automobile AB, Nyköping, Planerare, 2007-01-22 
4st lagerarbetare vid utleveranserna 
4st lagerarbetare vid inleveranserna 
Tillverkare av programmet AFP,  Lanham 
 

 63



Bilagor 1. Intervjuguide 

Inköp 
1. Vad har du för arbetsuppgifter på företaget? 
2. Vad kan ett effektivare affärssytem bidra till? kreativt arbete 

- Vad hoppas du på? 
- Vad tror du är rimligt att uppnå i realiteten?  

3. Hur ser du själv på bytet av ett nytt logistikprogram  
- Vilka fördelar? 
- Vilka nackdelar? 

4. Vad tror du är den främsta orsaken till ett verktygsbyte? 
- Största svagheterna i det nuvarande verktyget? 

5. Fungerar informationsbytet bra mellan säljare - och inköpare idag? 
- Leverantör 
- Lager 

- Vad skulle kunna göras bättre. 
- Hur skulle du kunna tänka dig att denna informationshantering ändras på 

bästa sätt. 
- Vilka effektiviseringsmöjligheter finns allmänt? 
- Kan ngn av de brister du nämnde ang. infohanteringen allmänt åtgärdas 

vid ett IT-verktygs byte? 
6. Vad tror du krävs för att ditt arbete ska bli mer effektivt? 
7. Vad anser du är målet med ett nytt logistikverktyg? 
8. Tror du att IT-verktyget måste vara individ anpassat? 
9. Vad tror du gör en implementering misslyckad? 

- Varför misslyckas det så ofta? 
- Anser du att man lär sig av misstagen? 
- Är det tydliga mål? 

10. Förstår du dagens verktygsbakgrund till hur den räknar ut ett beställningsförslag? 
-  Och i så fall varför den gör så många felberäkningar? 
- Var ligger i så fall dessa beräkningsmisstag? 

11. Hur länge tror du att verktygets statistiska prognos ska beräknas? 
- Under hur lång tidsperiod är av nytta? 

12. Vill du se allt på dataskärmen eller ska vissa delar finnas i pappersform? 
- I så fall vad? 

13. Hur stor information om artikeln och leverantören skulle du vilja se i verktyget? 
- Ange dessa. 

14. Beställer ni samma artikel från många leverantörer? 
15. Om man ska beräkna en beställningsorder vad ska programmet ta i beräkning 

förutom, 
- Säsongsvariationer, leveranstid, kostnad på artikeln( dyr artikel små 

beställningskvantiteter), packstorlek, kampanjvara 
16. När en artikel får ett nytt artikelnummer hur ska detta se ut för att man inte ska 

beställa dubbla beställningskvantiteten? 
17. Vilka moment i wangen fungerar bra som du vill ha kvar? 
18. Hur mycket ska kunna ändras i programmet? 
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- Är det lätt att någon kan ändra på saker som inte kan leda till förödande 
konsekvenser 

19. Tycker du inleveransen sker på ett bra sätt? 
- Eller finns det något där som borde ändras på? 
- Får ni springa och leta efter artiklar på lagret ofta? 

 
Frågor utleveranser, utplock 
 

1. Hur fungerar utleveranserna? 
2. Ser du några svagheter i era rutiner, arbetssätt? 
3. Förekommer något onödigt steg i era rutiner? 
4. Förekommer mycket felplock? 
5. Vad krävs så att felplocken minskar? 
6. Skulle det finnas stickprovskontroller? 
7. Hur fungerar sammpackningen? 
8. Vad krävs för att ni ska bli effektivare? 
9. Hur fungerar informationen mellan, inleverans, inköp, säljare utleveranserna och de 

där uppe? 
10. Hur kan få lagret bättre strukturerat? 

 
Frågor Inleverans 

 
1. Hur går det till? 
2. Förekommer mycket felleveranser? 
3. Hur kommer artiklarna? Containers, eller hur? 
4. Hur tilldelas lagerplatserna? 
5. Har ni många olika lager? 
6. Vad krävs för att ni ska bli effektivare? 
7. Gör ni något som du upplever något onödigt steg? 
8.  Hur fungerar informationen mellan, inleverans, inköp, säljare utleveranserna och de 

där uppe? 
Frågor implementering 
 
 

1. Vad kan ett effektivare IT-system bidra till i ditt arbete? 
- Vad hoppas du på? 
- Vad tror du är rimligt? 

 
2. Hur ser du på själva bytet? 
- Vilka fördelar? 
- Vilka nackdelar? 

 
3. Vad krävs för att ni ska vara delaktig i själva implementeringen så att du får dina 

behov till programmet? 
 

4. Har ni fått tillräcklig information om hur själva implementeringen ska gå till? 
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5. Finns det tydliga avgränsningar hur mycket systemet kan bidra med? 

 
6. Kommer ni att hämta eller lämna information i ditt arbete i verktyget/systemet.. 

Frågor inventering 
 

1. Hur fungerar er inventering? 
2. Skulle du kunna tänka dig rullande inventering (inventeringen sker löpande under 

året)? Skulle det vara ok med en spärr/avprickningslista? 
3. Grupperas lagret utifrån en genomtänkt struktur? 

- produktgrupp 
- frekvens på artikel 
- lastbärare (hur den kommer in) 

4. Vad tror du är orsakerna till att det är så hög siffra på artiklar som försvinner, allt 
svinn? 

5. Vad krävs för att ni ska bli effektivare? 
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Bilagor 2. Inleveransflödet 
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Bilagor 3. Programbeskrivning av AFP 

Create Suggested Order 
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Bilagor 4. Beräkning av hanteringskostnaden 

Appendix A - Calculating the Carrying Cost Percentage and 
NIREP 
The cost of carrying inventory expresses what it costs you to maintain 
a dollar’s worth of inventory in your facility for an entire year. The 
carrying cost can be calculated by answering the following questions: 
 
 
1. What was your total warehouse/store labor expense (wages and benefits) during 
the past 12 months? This includes the expense of inspection, putting away stock, 
moving material from bin to bin as necessary, assembling kits, and filling 
customer orders. ______________ 
 
2. What percentage of warehouse activity is dedicated to filling customer orders, 
transfers, and production assembly orders? _________ 
 
3. Calculate the amount you spend on handling material by subtracting the answer to 
#2 from “1.0” and multiplying the result by the answer to #1 _________ 
 
4. If the warehouse is rented, what is the annual rent?_______ 
 
5. If the warehouse is owned, what is the rental cost of comparable warehouse space 
under a “triple net” lease (i.e. a lease where the tenant pays all utilities, 
maintenance)______ 
 
6. What is the total square footage of your facility?_____ 
 
7. What percentage of the total square footage of your facility is used to stock 
material?________ 
 
8. Multiply the answer to question #4 or #5 by the answer to question #7 ______. 
This is your cost of warehouse space. 
 
9. What were the property and other taxes you paid on your warehouse(s) last 
year?______ Multiply this value by the percentage in question #7 _____ 
 
10. What were the inventory taxes you paid on your stock inventory last year?______ 
 
11. What were the total warehouse utilities you paid last year?_____ Multiply this 
value by the percentage in question #7_______ 
 
12. What was your total warehouse maintenance expense last year?_________ 
Multiply this value by the percentage in question #7_______ 
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13. What was your total warehouse supply expense (excluding shipping 
materials)?______ 
 
14. What was the cost of warehouse equipment that was expensed (i.e. not 
capitalized) last year?_________ Multiply this value by the percentage in 
question #7_______ 
 
15. What was your total depreciation expense for warehouse equipment last year? 
______________ Multiply this value by the percentage in question #7_______ 
 
16. What was the value of written-off inventory last year?________ 
 
17. What was the value of inventory shrinkage last year, not included in the writtenoff 
inventory value?_________ 
 
18. What is the value of your excess inventory (see chapter seven) that has not been 
written off?________. What is a realistic liquidation value for this 
inventory?________ 
 
19. What was the cost of insuring your warehouse and equipment last year?_______. 
Multiply this value by the percentage in question #7_______. 
 
20. What was the cost of insuring your inventory last year?________ 
 
21. If additional labor was necessary to conduct physical counts of your inventory, 
what was the cost of this labor (includes taxes and benefits)? ___________ 
 
22. If you borrow money to finance your inventory, what is the average outstanding 
balance over the past 12 months? _____What is the annual interest rate?_____ 
What is your annual interest expense? _____ 
 
23. If you borrow money to finance warehouse equipment or improvements, what is 
the average outstanding balance over the past 12 months? _____What is the 
annual interest rate? _____ Multiply this value by the percentage in question #7 
______ 
 
24. If you finance your own inventory purchases, what interest rate could you expect 
to receive if you invested that money in a relatively safe income-producing 
investment?_____ 
 
25. What was your average inventory value over the past 12 months (sum of month 
ending inventory values divided by 12)?_______ 
 
26. How much of your total inventory do you own? That is, the answer to #25 minus 
the amount of your inventory that is currently financed____________ 
 
27. Calculate your opportunity cost by multiplying the answer to #24 by the answer to 
#26 _______ 
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28. Calculate the sum of the answers to questions 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 23 and 27 and then subtract the liquidation value recorded in 
question #18. 
 
29. To calculate your cost of carrying inventory, divide the answer to question #28 by 
the answer to question #25. 
 
30. To calculate your NIREP, divide all of your annual costs (from your profit and 
loss statement) that were not used in calculating the carrying cost by your annual 
sales (expressed as a monetary amount). 
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Bilagor 5. Beräkning av orderkostnad 

Appendix B - Calculating the Cost of Reordering Inventory 
The reordering cost is the administrative cost of issuing, receiving, and paying for one 
line item for a stocked product on a purchase order. To calculate your company’s cost of 
reordering inventory, complete the questionnaire for your company: 
 
1. How many purchase order line items for stocked products (as opposed to special 
order items or items/services to be consumed internally by the company) were issued 
in the past 12 months (approximate by taking one month’s total and multiplying by 
12)? ________ 
 
2. What percentage of all items purchased are for stocked products as opposed to special 
order items or items/services to be consumed internally by the company? _________. 
 
3. What is your total purchasing and expediting department’s labor expense (wages, 
taxes, and benefits) during the past 12 months? _______. Multiply this amount by the 
percentage specified in step #2_______. 
 
4. What is your total accounts payable labor expense (wages, taxes, and benefits) during 
the past 12 months? ________. Multiply this amount by the percentage specified in 
step #2_______. 
 
5. What is the total annual expense for purchasing supplies? ________. Multiply this 
amount by the percentage specified in step #2_______. 
 
6. What is the total annual expense for accounts payable supplies? _______. Multiply 
this amount by the percentage specified in step #2_______. 
 
7. What is your total labor expense (wages, taxes, and benefits) per year for the person 
or people who verify stock receipts? _______. Multiply this amount by the 
percentage specified in step #2 _________. 
 
8. What percentage of this person’s time is spent verifying stock receipts and processing 
receiving paperwork? _______. Multiply this percentage by the answer to step #7. 
 
9. Add the answers to steps #3, #4, #5, #6, and #8 together. 
 
10. Divide the answer to #9 by the answer to #1_______. This is your reordering cost 
per purchase order line item. 
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Bilagor 6. Grundtänk för AFP 
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Bilagor 7. Order 
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Inköp

Inköp

Lagersaldojustering

Eventuell
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In
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Direktleveransorder
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För 

Realesa order

Inköp
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Bilagor 8. Inköp 
 
 
 
 

InköpLagersaldo-
justering?

Eventuell
inventeringslista

Restorder

Direktleveranser

Orderbekräftelse

Order till leverantör

Faktura från leverantör

Godsmottagning
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