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Sammanfattning 
 

En förutsättning för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet är att kunna preste-

ra en konkurrenskraftig leveransförmåga. I verksamheter som levererar från lager 

handlar detta om att uppnå en servicenivå som motsvarar marknadens krav. Som 

hjälpmedel för att dimensionera säkerhetslager så att detta kan åstadkommas kan olika 

teoretiska lagerstyrningsmodeller användas. Det är emellertid inte bara viktigt att kun-

na dimensionera säkerhetslager med utgångspunkt från en önskad servicenivå. Man 

måste också kunna säkerställa att den dimensionerande servicenivån uppnås i prakti-

ken. 

 

Erhållen servicenivå kan variera över tiden och dess medelvärde kan avvika från det 

dimensionerande värdet. Att känna till sådana variationer och systematiska avvikelser 

samt vad det är för mekanismer som påverkar dem är väsentligt. Det är något av en 

förutsättning för att i den operativa lagerstyrningen i möjligaste mån säkerställa att 

målsatt medelservicenivå uppnås och att den inte periodvis ligger på oacceptabelt låg 

nivå, speciellt för leveranskritiska artiklar. I denna rapport redovisas resultaten från en 

analys av skillnader mellan målsatt servicenivå och erhållen servicenivå samt av hur 

variationer i erhållen servicenivå påverkas av orderstorlek, ledtidslängd, ledtidsvaria-

tion och målsatt servicenivå. De resultat som erhållits kan sammanfattas enligt följan-

de. 

 

Skillnaderna mellan målsatt servicenivå och erhållen servicenivå minskar med ökande 

orderstorlekar. Likaså minskar variationerna i erhållna servicenivåer med ökande or-

derstorlek. 

 

Skillnaderna mellan målsatt servicenivå och erhållen servicenivå minskar med ökande 

ledtider medan variationerna i erhållna servicenivåer endast ökar måttligt med ökande 

ledtider vid medelhög och hög omsättning. 

 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan målsatt servicenivå och erhållen service-

nivå med avseende på ledtidsvariationer. Det finns inte heller några skillnader i hur 

mycket servicenivån varierar med avseende på graden av ledtidsvariation. 
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1   Inledning 
 
1.1   Bakgrund  
 
Från ett företagsekonomiskt perspektiv syftar all materialstyrning till att åstadkomma en 

så konkurrenskraftig leveransförmåga som möjligt till en så låg kapitalbindning och så 

låga materialstyrningskostnader som möjligt. Det är sålunda fråga om ett optimerings-

problem där fördelar i form av konkurrensförmåga och intäkter måste ställas mot de 

kostnader för olika typer av resursinsatser som krävs för att uppnå önskvärd leverans-

förmåga. I fallet att leverans till kund sker från lager uttrycks sådan leveransförmåga i 

form av en servicenivå, ofta definierad som andel av efterfrågan som utan fördröjning 

kan levereras direkt från lager. 

 

Eftersom de konkurrens- och intäktsfördelar som en hög servicenivå kan medföra måste 

vägas mot kostnader och kapitalbindning är det väsentligt att välja servicenivå på ett så 

optimalt sätt som möjligt. De merintäkter som en ökande servicenivå kan medföra vari-

erar med vilka artiklar det är fråga om och vilka kunder artiklarna avses levereras till. 

Gränsnyttan av en ytterligare ökning av servicenivån är också olika beroende på vilken 

servicenivå man utgår från, dvs. lagen om avtagande gränsnytta gäller även för service-

nivå. Se exempelvis Mattsson (2002a, sid 168). Det är emellertid minst lika väsentligt 

att kunna säkerställa att de servicenivåer som fastställts också uppnås i realiteten. Den 

styrningsmodell och de styrparametrar som används vid lagerstyrning är av avgörande 

betydelse för att åstadkomma detta. 

 

1.2   Problemdiskussion och forskningsfrågor 
 

Ett stort antal modeller och metoder har utvecklats och publicerats för att dimensionera 

lagerstyrningssystem så att önskad servicenivå vid leverans från lager kan uppnås. I hu-

vudsak handlar dessa modeller och metoder om att dimensionera säkerhetslager. Av 

facklitteraturen på området får man intrycket att om man använder respektive modell på 

ett korrekt sätt så kommer den önskade servicenivån att uppnås. Endast i några få fall 

har det uppmärksammats att den servicenivå man uppnår är ett medelvärde över tiden. 

Under enskilda månader eller kvartal kommer servicenivån att kunna vara både väsent-

ligt högre eller väsentligt lägre än den önskade.  

 

Vaughan (1995) påpekar att den servicenivå som erhålls vid lagerstyrning varierar om-

kring den målsatta servicenivå som använts vid dimensionering av säkerhetslagret efter-

som den efterfrågan och den ledtid som används vid dimensioneringen i realiteten base-

ras på ett stickprov. Ett beräknat säkerhetslager måste därför betraktas som en enstaka 

observation från en population av alla säkerhetslager som kan beräknas genom att ta 

stickprov från historisk efterfrågan och historiska ledtider.  

 

Att vara medveten om att den vid dimensioneringen målsatta servicenivån inte givet 

erhålls i verkligheten kan vara av stor betydelse. Sådana avvikelser kan både vara sys-

tematiska och slumpmässigt varierande runt en medelvärdesriktig verklig servicenivå. 

Systematiska avvikelser, dvs. avvikelser mellan målsatt servicenivå och den servicenivå 

som i genomsnitt erhålls, har studerats av Mattsson (2002b). Av dessa studier framkom 

bland annat att avvikelserna är tämligen försumbara när kundorderstorlekarna är små. Ju 

större kundorderkvantiteter, desto lägre blir den erhållna medelservicenivån i förhållan-
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de till den målsatta. Skillnaderna mellan högsta och lägsta servicenivå ökade också med 

ökande kundorderstorlek. 

 

Systematiska skillnader mellan målsatta och erhållna servicenivåer kan också tänkas 

påverkas av ledtidens längd, ledtidens variation och orderkvantiteten vid lagerpåfyllnad. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang har följande forskningsfrågor avseende 

skillnader mellan målsatt och i medeltal erhållen servicenivå formulerats. 

 

 Hur påverkas skillnaden mellan målsatt servicenivå och den servicenivå som man i 

medeltal erhåller av orderstorleken? 

 

 Hur påverkas skillnaden mellan målsatt servicenivå och den servicenivå som man i 

medeltal erhåller av ledtidens längd? 

 

 Hur påverkas skillnaden mellan målsatt servicenivå och den servicenivå som man i 

medeltal erhåller av ledtidens variation? 

 

Även variationer i erhållen servicenivå kan vara av betydelse att känna till och kunna ta 

hänsyn till i den operativa lagerstyrningen. Vissa artiklar kan vara kritiska med avseen-

de på leveransförmåga. Det kan exempelvis gälla reservdelar med livskritiska funktio-

ner, artiklar som är avgörande för företagets lönsamhet eller artiklar som levereras till 

enstaka mycket viktiga kunder. För sådana artiklar kan man inte acceptera att serviceni-

vån i någon nämnvärd utsträckning underskrider den målsatta. Man måste då ta till ex-

traordinära åtgärder för att undvika att servicenivån under enstaka perioder faller under 

en kritisk gräns. Exempelvis kan detta åstadkommas genom att avsiktligt sätta för höga 

målsatta servicenivåer. Det kan också åstadkommas genom olika slag av åtgärder i den 

operativa verksamheten som exempelvis specialbevakning, frekventa leverantörskon-

takter och omprioriteringar när brist uppkommer så att bristperiodens längd kan göras så 

kort som möjligt (Bernard, 1997).  

 

Variationer i servicenivå påverkas av aktuell planeringsmiljö, i första hand av efterfrå-

gans medelvärde och spridning, av ledtidens längd, av ledtidens variation samt av hur 

ofta inleverans sker och därmed av orderstorlekarna. Servicenivåns storlek i sig kan 

också påverka hur stora variationerna blir. Av dessa faktorer är de fyra sistnämnda di-

rekt påverkbara av företaget självt. Det är därmed av intresse att veta om och i vilken 

utsträckning som servicenivåvariationerna kan påverkas genom att vidta åtgärder med 

avseende på dessa faktorer. Efterfrågans medelvärde och spridning påverkas av kunder 

och marknader och är inte direkt påverkbara av företaget. Dess inverkan för serviceni-

våns variation har studerats av Mattsson (2002b) och behandlas inte vidare här. 

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang kan följande fyra forskningsfrågor avseende 

variationer i erhållen servicenivå formuleras. 

 

 Hur påverkas variationen i erhållen servicenivå av orderstorleken? 

 

 Hur påverkas variationen i erhållen servicenivå av ledtidens längd? 

 

 Hur påverkas variationen i erhållen servicenivå av ledtidens variation? 
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 Hur påverkas variationen i erhållen servicenivå av hur hög den målsatta serviceni-

vån är?      

 

1.3   Syfte och avgränsningar 

 

Syftet med det forskningsprojekt som redovisas i denna rapport är att belysa om ledti-

dens längd, ledtidens variation och orderstorleken påverkar skillnaden mellan målsatt 

servicenivå och den över en lång period erhållna medelservicenivån, dvs. den systema-

tiska skillnaden mellan målsatt och erhållen servicenivå. Projektet syftar också till att 

belysa hur dessa faktorer och storleken på servicenivån i sig påverkar hur stora variatio-

nerna i servicenivå blir från period till period. Den primära ambitionen är att åstad-

komma praktiskt användbar förståelse för de samband som råder samt riktlinjer som kan 

användas som underlag i det operativa arbetet för att åstadkomma bättre förutsättningar 

för en effektivare lagerstyrning.  

 

I studien förutsätts att order som erhålls i samband med att brist föreligger inte går för-

lorade utan restnoterad kvantitet får levereras vid senare tillfälle när lagret fyllts på. Vi-

dare förutsätts efterfrågan vara av oberoende typ och variera slumpmässigt under året, 

utan inslag av trender eller säsongvariationer. 

 

 

2   Angreppssätt och simuleringsmodell  
 

För att besvara de i föregående avsnitt formulerade forskningsfrågorna har sambanden 

med avseende på skillnader mellan målsatta och erhållna servicenivåer respektive med 

avseende på variationer i erhållna servicenivåer och olika värden på de tre påverkans-

faktorerna orderstorlek, ledtid och ledtidsvariation studerats. I samtliga dessa fall har 

den målsatta servicenivån, definierad som andel av efterfrågan som kan tillfredsställas 

direkt från lager, satts till 97 %. Med avseende på storleken på målsatt servicenivå och 

dess betydelse för storleken på variationer i erhållen servicenivå har även förekomman-

de samband när målsatt servicenivå är 95, 98 respektive 99 % analyserats. 

 

För att verifiera eventuella skillnader mellan målsatta och erhållna servicenivåer har 

följande tre hypoteser formulerats och testats för tre olika efterfrågestrukturer. 

 

H1:  Erhållen servicenivå blir högre ju större orderstorleken är. 

 

H2:  Erhållen servicenivå blir högre ju längre ledtiden är. 

 

H3:  Erhållen servicenivå blir högre ju mer ledtiden varierar. 

 

På motsvarande sätt har följande fyra hypoteser formulerats och testats för tre olika ef-

terfrågestrukturer för att verifiera eventuella olikheter i servicenivåvariationer. 

 

H4:  Variationerna i erhållna servicenivåer minskar med ökande orderstorlek 

 

H5:  Variationerna i erhållna servicenivåer ökar med ökande ledtider 

 

H6:  Variationerna i erhållna servicenivåer ökar med ökande variationer i ledtider 
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H7:  Variationerna i erhållna servicenivåer minskar med ökande målsatt servicenivå   

 

En förutsättning för att kunna studera de nämnda sambanden och testa de formulerade 

hypoteserna är dels att man kan dimensionera säkerhetslagret med utgångspunkt från 

målsatt servicenivå och dels att man kan beräkna vilken servicenivå som erhålls vid an-

vändning av denna målsatta nivå samt hur den varierar. Det tillvägagångssätt som an-

vänts i dessa två avseenden redovisas i följande två avsnitt. 

 

2.1   Dimensionering av säkerhetslager     
 

I praktiska tillämpningar är det vanligt att säkerhetslager dimensioneras med utgångs-

punkt från efterfrågans standardavvikelse under en given ledtid. Även i facklitteraturen 

är detta det vanligast redovisade tillvägagångssättet. Variationer i efterfrågan under led-

tid påverkas emellertid inte endast av efterfrågevariationerna per dag, vecka eller må-

nad. Variationerna i efterfrågan under ledtiden påverkas också av att ledtiden kan varie-

rar från order till order. Storleken på ett säkerhetslager för att uppnå en viss önskvärd 

servicenivå påverkas följaktligen både av ledtidens längd och av dess variation vid ett 

visst givet efterfrågemönster. Hänsyn till den samlade effekten av efterfrågevariationer 

per period och variationer i ledtidens längd måste därför tas för att uppnå en så korrekt 

dimensionering som möjligt.  

 

Este (1973) använder sig av en metodik där uppskattade diskreta sannolikheter för olika 

stora efterfrågevärden per period kombineras med uppskattade diskreta sannolikheter 

för olika långa ledtider till ett gemensamt sannolikhetsmått, så kallad joint probability. 

Tyworth (1992) har utvecklad en annan metod som inte ställer krav på att man känner 

till den kombinerade sannolikhetsfördelningen. För att kunna använda metoden måste 

man emellertid kunna beräkna förväntat antal brister per dag. Den är därmed inte be-

gränsad till att kunna användas endast vid normalfördelad efterfrågan. 

 

Tillvägagångssätten i båda fallen är emellertid tämligen arbetskrävande och svåra att 

tillgodogöra sig. Estes metod kräver dessutom mycket manuella uppskattningar som är 

svåra att åstadkomma. De båda tillvägagångssätten är därför begränsat användbara i 

praktiken. Av det skälet väljs här en metod som till stor del liknar den metod som oftast 

används i de fall ledtiden kan antas vara konstant och som också är förhållandevis enkel 

att tillämpa.   

 

Om prognosfelet per period och ledtiderna varierar slumpmässigt oberoende av var-

andra kan man visa att följande samband gäller för den sammanlagda standardavvikel-

sen för efterfrågans variation under ledtiden (Se exempelvis Herron,1987 och Axsäter, 

1991, sid 65).  

 

σ (LTD) =   LT  · σ(D)2   +  D2 · σ (LT)2     

  

där  σ (LTD) = den resulterande standardavvikelsen för efterfrågan under ledtiden 

LT = ledtidens längd i prognosperioder 

 σ(D) = efterfrågans standardavvikelse per period 

 D = medelefterfrågan per period 

 σ (LT) = ledtidens standardavvikelse i antal perioder 
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Vid säkerhetslagerdimensioneringen har genomgående denna beräkningsmodell an-

vänts. Efterfrågans standardavvikelse per period och ledtidens standardavvikelse har 

beräknats på vanligt sätt med utgångspunkt från de efterfråge- respektive ledtidsfördel-

ningar som slumpgenererats enligt följande avsnitt. 

 

2.2   Beräkning av erhållen servicenivå     
 

För att beräkna den servicenivå som erhålls när säkerhetslagret dimensionerats från en 

målsatt servicenivå har simulering med hjälp av Excel använts. En översiktlig illustra-

tion av simuleringsmodellen visas i figur 1. Simuleringarna baseras på en slumpgenere-

rad efterfrågan per dag och en slumpgenererad ledtid i dagar.  

 

 

Figur 1  Översikt över den använda simuleringsmodellen 

 

 

Den slumpgenererade efterfrågan per dag har skapats genom att kombinera slumpmäs-

sigt bestämda kundorderkvantiteter och slumpmässigt bestämda antal order per dag. Tre 

olika simuleringsscenarier med olika efterfrågestruktur har använts. Ett scenario avser 

artiklar med låg omsättning, ett med medelhög omsättning och ett med hög omsättning. 

I scenariot med låg omsättning erhålls i medeltal en kundorder per månad med en kvan-

titet på mellan 1 och 3 styck, dvs motsvarande i genomsnitt en efterfrågan på 2 styck per 

månad. Över de 100 år som simuleringarna genomförts varierar efterfrågan mellan 0 

och 7 styck per månad. I scenariot med medelhög omsättning erhålls i medeltal en 

kundorder per dag med en kvantitet på mellan 1 och 3 styck, dvs. en efterfrågan på 10 

styck i genomsnitt per vecka . Under de simulerade åren varierar efterfrågan mellan 13 

och 81 styck per månad och är i medeltal cirka 42 styck. I scenariot med hög omsättning 

erhålls i medeltal 10 kundorder per dag med en kvantitet på i medeltal 5 styck per order, 

dvs motsvarande i snitt 250 styck per vecka. Efterfrågan under de simulerade åren vari-

erar mellan 640 styck och 1476 styck per månad med ett medeltal på cirka 1057 styck. I 

övrigt karakteriseras de tre scenarierna enligt tabell 1. 

 

 

 

Slumpgenererad

kundorderkvantitet

Slumpgenererat

antal order per dag

Efterfrågan 

per dag

Ny order om disponibelt

saldo < beställningspunkt

Slumpgenererad

ledtid

Inleverans
Saldo 

dag för dag

Erhållen servicenivå

Beställningspunkt

Slumpgenererad

kundorderkvantitet

Slumpgenererat

antal order per dag

Efterfrågan 

per dag

Ny order om disponibelt

saldo < beställningspunkt

Slumpgenererad

ledtid

Inleverans
Saldo 

dag för dag

Erhållen servicenivå

Beställningspunkt
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Tabell 1: Datauppgifter som använts vid simulering av de olika scenarierna 

 Efterfrå-

gan per år 

Order- 

Storlek 

Ledtids- 

Variation 

 

Startlager 

Låg omsättning 24 12 +/- 2 dagar 2 

Medelhög omsättn.  500 80 +/- 2 dagar 30 

Hög omsättning 12600 1000 +/- 2 dagar 600 

 

 

Ledtiderna har erhållits genom slumpgenerering från definierade diskreta sannolikhets-

fördelningar. Dessa sannolikhetsfördelningar framgår av tabell 2 och har använts oav-

sett ledtidens medellängd. De tre fördelningarna ger en standardavvikelse på 1.17, 1.99 

respektive 2.83 dagar.  

 

Tabell 2   Diskreta sannolikhetsfördelningar för generering av varierande ledtider 

Ledtids 

variation 

 

+/- 2 dagar 

 

+/- 4 dagar 

 

+/- 6 dagar 

- 6   0,02 

- 5   0,04 

- 4  0,04 0,06 

- 3  0,08 0,08 

- 2 0,11 0,12 0,10 

- 1 0,22 0,16 0,12 

0 0,34 0,20 0,14 

+ 1 0,22 0,16 0,12 

+ 2 0,11 0,12 0,10 

+ 3  0,08 0,08 

+ 4  0,04 0,06 

+ 5   0,04 

+ 6   0,02 

 

 

Samtliga analyser har genomförts för alla de tre scenarierna med olika efterfrågestruk-

tur. För var och en av dem har tio simuleringskörningar, vardera omfattande 10 år, med 

dagliga förbrukningar, beställningar och inleveranser genomförts. För hypotestestning 

har en t-fördelning och signifikansnivåer på 5 %, 0,5 % och 0,05 % använts. Dessa sig-

nifikansnivåer har i resultattabellerna betecknats *, ** respektive ***.   

   

 

3  Skillnader mellan målsatt och i medeltal erhållen servicenivå 
 

De resultat som erhållits med avseende på skillnader mellan målsatta och i medeltal er-

hållna servicenivåer redovisas i detta avsnitt. Likaså redovisas testerna av hypotes H1 – 

H3. I samtliga fall har den målsatta servicenivån varit 97 %. Erhållna servicenivåer har 

beräknats per kvartal. 
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3.1   Erhållen servicenivå vid olika orderstorlekar     
 

Vid analysen av orderstorlekens påverkan på skillnader i målsatt och i medeltal erhållen 

servicenivå har ledtiden satts till 10 dagar med en variation på +/- 2 dagar. Sambanden 

mellan orderstorlek och erhållen servicenivå framgår av figur 2. Skalan på x-axeln avser 

de orderstorlekar som analyserats för lågomsatta/medelhögt omsatta respektive högom-

satta artiklar. 
 

Figur 2   Samband mellan orderstorlek och erhållen servicenivå 

 

 

Av figuren framgår tydligt att erhållna servicenivåer blir högre ju större orderstorleken 

är. Skillnaderna mellan målsatt servicenivå och i medeltal erhållen servicenivå minskar 

också med ökande orderstorlekar. Små orderstorlekar leder till fler bristexponeringar än 

stora eftersom antalet inleveranstillfällen ökar med avtagande orderstorlek. En möjlig 

förklaring till att erhållna servicenivåer i större utsträckning står i överensstämmelse 

med målsatta skulle därför kunna vara att riskerna för allvarliga och långa bristsituatio-

ner som starkt påverkar erhållen medelservicenivå blir mindre om man använder sig av 

större orderstorlekar.  Det kan också noteras att för fallen med medelhög och hög om-

sättning blir erhållen servicenivå i huvudsak alltid är klart lägre än den målsatta. En 

möjlig slutsats av de erhållna resultaten är följaktligen att ju högre omsättning och ju 

mindre orderstorlekar desto större skäl finns det att sätta den målsatta servicenivån hög-

re än den man egentligen avser att få. För lågomsatta artiklar blir den erhållna service-

nivån ändå i paritet med eller högre än den målsatta. Detta är till en del en konsekvens 

av den avrundning uppåt som måste göras vid beräkning av beställningspunkter och 

som medför icke försumbara avrundningseffekter för lågomsatta artiklar.  

 

Med avseende på skillnaderna mellan erhållna servicenivåer för orderstorlekarna 

6/40/500 kontra 12/80/1000 och för orderstorlekarna 6/40/500 kontra 18/120/1500, dvs 

för orderstorlekar som är dubbelt respektive tredubbelt större än den minsta orderstorle-

ken har hypotes H1 testats. Beräknade skillnader i procentenheter och signifikansnivåer 

framgår av tabell 3. Med skillnad avses erhållen servicenivå vid den större orderstorle-

ken minus erhållen servicenivå vid den mindre. 

 

92,0 

93,0 

94,0 

95,0 

96,0 

97,0 

98,0 

99,0 

100,0 

6/40/500 9/60/750 12/80/1000 15/100/1250 18/120/1500 

Låg Medelhög Hög 
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Tabell 3   Skillnader i procentenheter mellan erhållna servicenivåer för olika orderstor-

lekar 

Låg omsätt-

ning 

6  -  12 

Låg omsätt-

ning 

6  -  18 

Medelhög 

omsättning 

40  -  80 

Medelhög 

omsättning 

40  - 120 

Hög omsätt-

ning 

500  -  1000 

Hög omsätt-

ning 

500  -  1500 

0,58 1,23* 0,92* 2,25*** 0,67** 1,16*** 

 

 

Som framgår av tabellen är skillnaderna i erhållna servicenivåer vid dubbling och tre-

dubbling av orderstorlekar signifikanta på 5 %-nivån för både medelhög och hög om-

sättning. Vid tredubbling är skillnaderna signifikanta även på 0,05 %-nivån. Hypotes 

H1 kan därför accepteras för dessa omsättningsfall. 

 

3.2   Erhållen servicenivå vid olika ledtider  
 

Vid analysen av ledtidens påverkan på skillnader i målsatt och i medeltal erhållen servi-

cenivå har ledtiderna satts 5, 10, 20 och 30 dagar. Ledtidsvariationen har satts till +/- 2 

dagar oavsett ledtidslängd. Sambanden mellan ledtid och servicenivå framgår av figur 3. 

 

Resultaten avseende erhållna servicenivåer som funktion av ledtidens längd motsvarar 

de för orderstorlekar, dvs. de blir högre ju längre ledtiden är. Av figuren framgår också 

att skillnaderna mellan målsatt servicenivå och i medeltal erhållen servicenivå minskar 

med ökande ledtider vid medelhög och hög omsättning medan erhållen servicenivå blir 

högre än målsatt vid låg omsättning. De erhållna resultaten är svåra att förklara. Intuitivt 

skulle man kunna föreställa sig att det borde vara tvärt om eftersom längre ledtider bi-

drar till ökande osäkerhet i efterfrågan från order till leverans. En möjlig förklaring 

skulle kunna vara att ledtidens längd får ett förhållandevis stort genomslag i den formel 

som används för att beräkna resulterande standardavvikelse för efterfrågan. Formeln 

skulle därmed också kunna sägas vara mer korrekt när ledtiderna är långa än när de är 

korta. Det kan också tilläggas att skillnaderna i servicenivå för det lågomsatta fallet på-

verkas starkt av de avrundningar som måste göras när beställningspunkter beräknas. Det 

rör sig om beställningspunkter i storleksordningen 1 – 4 i det lågomsatta fallet.  

 

Figur 3   Samband mellan ledtid och erhållen servicenivå 
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För lågomsatta artiklar erhålls en servicenivå som är högre än den målsatta och för fal-

len med medelhög och hög omsättning blir de erhållna servicenivåerna genomgående 

något lägre än de målsatta. En möjlig slutsats blir därför att man vid dimensionering av 

säkerhetslager bör överväga att göra ett påslag på målsatta servicenivåer, speciellt vid 

korta ledtiderna och vid hög omsättning. 

 

Med avseende på skillnaderna mellan erhållna servicenivåer för ledtiden 5 kontra 10 

dagar samt för ledtiden 5 kontra 20 dagar, dvs. för ledtider som är dubbelt respektive 

fyra gånger större har hypotes H2 testats. Beräknade skillnader och signifikansnivåer 

framgår av tabell 4. 

 

Tabell 4   Skillnader i procentenheter mellan erhållna servicenivåer för olika ledtider 

Låg om-

sättning 

5  -  10 

Låg omsätt-

ning 

5  -  20 

Medelhög 

omsättning 

5  -  10 

Medelhög 

omsättning 

5  - 20 

Hög omsätt-

ning 

5  -  10 

Hög omsätt-

ning 

5  -  20 

1,23* 1,05* 0,11 0,72* 0,27 0,63* 

 

 

Som framgår av tabellen är skillnaderna i erhållna servicenivåer endast signifikanta på 5 

%-nivån vid fyrdubbling av ledtider. Hypotes H2 kan därför endast accepteras vid stora 

skillnader i ledtider.  

 

3.2   Erhållen servicenivå vid olika ledtidsvariationer 
 

Vid analysen av ledtidsvariationens påverkan på skillnader i målsatt och i medeltal er-

hållen servicenivå har följande ledtidsvariationer använts; ingen variation, +/- 2 dagar, 

+/- 4 dagar och +/- 6 dagar. Medelledtiden har genomgående satts till 20 dagar.  Sam-

banden mellan ledtidsvariation och erhållen servicenivå framgår av figur 4.  

 

Figur 4   Samband mellan ledtidsvariation och erhållen servicenivå 
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För erhållna servicenivåer som funktion av ledtidsvariationer uppvisar resultaten inga 

tydliga trender med ett litet undantag för det högomsatta fallet. Med avseende på skill-

naderna mellan erhållna servicenivåer för ledtidsvariationer på +/- 2 dagar och +/- 4 

dagar i förhållande till ingen variation alls har hypotes H3 testats. Beräknade skillnader 

och signifikansnivåer framgår av tabell 5. 

 

Tabell 5   Skillnader i procentenheter mellan erhållna servicenivåer för olika variationer 

i ledtid 

Låg om-

sättning 

Ingen - +/-2 

Låg omsätt-

ning 

Ingen - +/-4 

Medelhög 

omsättning 

Ingen - +/-

2 

Medelhög 

omsättning 

Ingen - +/-

4 

Hög omsätt-

ning 

Ingen - +/-2 

Hög omsätt-

ning 

Ingen - +/-4 

-0,21 -0,15 0,34 0,01 0,09 0,34 

 

 

Som framgår av tabellen är skillnaderna i erhållna servicenivåer med eller utan ledtids-

variationer mycket små och skillnaderna är inte ens signifikanta på 5 %-nivån. Hypotes 

H3 kan därmed förkastas. 

 

 

4   Variationer i erhållna servicenivåer 
 

De resultat som erhållits med avseende på variationer i erhållna servicenivåer redovisas 

i detta avsnitt. Likaså redovisas testerna av hypotes H4 – H7. I samtliga fall har den 

målsatta servicenivån varit 97 % utom vid analys av den målsatta servicenivåns bety-

delse för variationer i erhållen servicenivå. Erhållna servicenivåer har beräknats per 

kvartal under de ett hundra år som simuleringarna genomförts för. Variationerna i erhål-

len servicenivå uttrycks i form av dess standardavvikelse och som andel kvartal med 

erhållna servicenivåer som är fyra procentenheter lägre än den målsatta. Detaljerade 

resultat redovisas i bilaga 1 – 4. 

 

4.1  Variationer i servicenivå vid olika orderstorlekar 
 

Vid analysen av orderstorlekens påverkan på variationerna i erhållna servicenivåer har 

ledtiden satts till 10 dagar med en variation på +/- 2 dagar. Som framgår av tabellerna i 

bilaga 1 minskar servicenivåvariationernas standardavvikelse med ökande orderstorle-

kar vid medelhög och hög omsättning medan den vid låg omsättning är oregelbunden i 

förhållande till olika orderstorlekar. Att så är fallet vid låg omsättning kan förklaras av 

de heltalsavrundningar av små tal som i det här fallet måste göras vid beräkning av be-

ställningspunkter.  

 

Med avseende på skillnader i standardavvikelser som mått på olika variationer i erhållna 

servicenivåer för orderstorlekarna 6/40/500 kontra 12/80/1000 samt för 6/40/500 kontra 

18/120/1500, dvs. för orderstorlekar som är dubbelt respektive tredubbelt större än den 

lägsta har hypotes H4 testats. Beräknade skillnader och signifikansnivåer framgår av 

tabell 6. Med skillnad avses standardavvikelsen när den större orderstorleken används 

minus standardavvikelsen när den mindre används. 
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Tabell 6   Skillnader i servicenivåvariationer uttryckta som standardavvikelser vid olika 

orderstorlekar 

Låg om-

sättning 

6  -  12 

Låg omsätt-

ning 

6  -  18 

Medelhög 

omsättning 

40  -  80 

Medelhög 

omsättning 

40  - 120 

Hög omsätt-

ning 

500  -  1000 

Hög omsätt-

ning 

500  -  1500 

-1,02 -3,35* -0,35 -1,15** -0,73** -1,06*** 

 

 

Som framgår av tabellen är skillnaderna i erhållna servicenivåvariationer vid tredubb-

ling av orderstorlekarna signifikanta på 0,5 %-nivån för både medelhög och hög om-

sättning. Vid hög omsättning ger även en dubbling av orderstorlekar signifikanta skill-

naderna på 0,5 %-nivån. Man kan av resultaten dra slutsatsen att variationerna i service-

nivå minskar med ökande orderstorlekar och att hypotes H4 kan accepteras på olika sig-

nifikansnivåer vid tredubbling av orderstorlekar.  

 

Sambanden mellan orderstorlek och variationer i erhållen servicenivå mätt som andel 

kvartal med erhållen servicenivå under 93 %, dvs. fyra procentenheter under den mål-

satta servicenivån, framgår av figur 5. Skalan på x-axeln avser orderstorlekar för lågom-

satta/medelhögt omsatta/högomsatta artiklar och på y-axeln andel kvartal för vilka er-

hållen servicenivå i medeltal varit lägre än 93 %. 

 

Figur 5   Samband mellan orderstorlek och variationer i servicenivå mätt som andel 

kvartal med erhållen servicenivå under 93 % 

 

 

Som framgår av figuren minskar andelen kvartal för vilka erhållen medelservicenivå 

understiger 93 % påtagligt med ökande orderstorlek, speciellt vid medelhög och hög 

omsättning. I dessa två fall är erhållen medelservicenivå mindre än 93 % under cirka en 

fjärdedel av tiden för de två minsta orderstorlekarna. Trots detta rör det sig inte om spe-

ciellt små orderstorlekar. Orderstorleken 60 i det medelhögomsatta fallet innebär exem-

pelvis en täcktid på cirka 1 månad och att beställning följaktligen sker 1 gång per må-

nad.     
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En uppenbar slutsats av de erhållna resultaten är att det kan finnas skäl att vidta speciel-

la åtgärder för att säkerställa önskad leveransförmåga under en så stor del av året som 

möjligt för artiklar som är leveranskritiska och som har med medelhög eller hög om-

sättning. Alldeles speciellt om orderstorlekarna motsvarar storleksordningen en månads 

täcktid eller mindre.  

 

4.2  Variationer i servicenivå vid olika ledtider 
 

Vid analysen av ledtidens påverkan på variationer i erhållen servicenivå har ledtidens 

variation satts till +/- 2 dagar för samtliga ledtider. Orderstorlekarna har satts till 12, 80 

och 1000 st för respektive omsättningsfall. Som framgår av tabellerna i bilaga 2 ökar 

servicenivåvariationernas standardavvikelse något med ökande ledtider vid medelhög 

och hög omsättning medan den vid låg omsättning avtar. Att så är fallet vid låg omsätt-

ning kan förklaras av de heltalsavrundningar av små tal som man i det här fallet måste 

göra vid beräkning av beställningspunkter.  

 

Med avseende på skillnader i standardavvikelser som mått på grader av variationer i 

erhållna servicenivåer för ledtiden 5 kontra 10 dagar samt för 5 kontra 20 dagar, dvs för 

ledtider som är dubbelt respektive fyrdubbelt större än den kortaste har hypotes H5 

testats. Beräknade skillnader och signifikansnivåer framgår av tabell 7. Skillnaderna 

avser standardavvikelser vid de längre ledtiderna jämfört med standardavvikelser vid 

fem dagars ledtider. 

 

Tabell 7   Skillnader i servicenivåvariationer uttryckta som standardavvikelser vid olika 

ledtider 

Låg om-

sättning 

5  -  10 

Låg omsätt-

ning 

5  -  20 

Medelhög 

omsättning 

5  -  10 

Medelhög 

omsättning 

5  -  20 

Hög omsätt-

ning 

5  -  10 

Hög omsätt-

ning 

5  -  20 

-2,55 -2,69* 0,19 0,36* 0,17 0,74** 

 

 

Som framgår av tabellen är skillnaderna i erhållna servicenivåvariationer vid en fyr-

dubbling av ledtiderna måttliga men signifikanta på 5 %-nivån för både medelhög och 

hög omsättning. Man kan av resultaten dra slutsatsen att variationerna i servicenivå ökar 

något vid mycket långa ledtider jämfört med korta för medelhög och hög omsättning 

och att hypotes H5 därför kan accepteras på denna signifikansnivå. Trots att minskning-

en av standardavvikelsen är signifikant för det lågomsatta fallet är det inte möjligt att 

dra några slutsatser eftersom resultaten är motsägelsefulla i förhållande till fallen med 

medelhög och hög omsättning, men framför allt för att som tidigare påpekats avrund-

ningsfelen vid beräkning av beställningspunkter kan ha fått alltför stor genomslagskraft.  

 

Sambanden mellan ledtid och variationer i erhållen servicenivå mätt som andel kvartal 

med erhållen servicenivå under 93 %, dvs. fyra procentenheter under den målsatta ser-

vicenivån, framgår av figur 6. X-axeln avser ledtider och y-axeln andel kvartal för vilka 

erhållen servicenivå i medeltal varit lägre än 93 %. 

 



 14 

 

Figur 6   Samband mellan ledtider och variationer i servicenivå mätt som andel kvartal 

med erhållen servicenivå under 93 % 

 

 

Som framgår av figuren är andelen kvartal för vilka erhållen medelservicenivå understi-

ger 93 % i huvudsak oberoende av ledtidens längd. Andelen är emellertid långt ifrån 

försumbar. Vid medelhög och hög omsättning är erhållen medelservicenivå mindre än 

93 % under mer än en femtedel av tiden för samtliga ledtider jämfört med en målsatt 

servicenivå på 97 %.  

 

En slutsats av de erhållna resultaten är att det kan finnas skäl att vidta speciella åtgärder 

för att säkerställa att önskad leveransförmåga kan upprätthållas under en större del av 

året för artiklar med medelhög och hög omsättning och som av olika anledningar är le-

veranskritiska.  

 

4.3  Variationer i servicenivå vid olika ledtidsvariationer 
 

Vid analysen av ledtidsvariationers påverkan på variationerna i erhållen servicenivå har 

ledtiden satts till 20 dagar för samtliga ledtidsvariationer. Orderstorlekarna har satts till 

12, 80 och 1000 st för respektive omsättningsfall. Som framgår av tabellerna i bilaga 3 

kan man inte identifiera några systematiska samband mellan servicenivåvariationernas 

standardavvikelse och graden av ledtidsvariation, inte ens i förhållande till konstant led-

tid.  

 

Med avseende på skillnader i standardavvikelser som mått på olika variationer i erhållna 

servicenivåer för fast ledtid kontra en ledtidsvariation på +/- 2 dagar samt för fast ledtid 

kontra +/- 4 dagar har hypotes 6 testats. Beräknade skillnader och signifikansnivåer 

framgår av tabell 8. 
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Tabell 8   Skillnader i servicenivåvariationer uttryckta som standardavvikelser vid olika 

ledtidsvariationer 

Låg  

omsättning 

Ingen - +/-2 

Låg omsätt-

ning 

Ingen - +/-4 

Medelhög 

omsättning 

Ingen - +/-

2 

Medelhög 

omsättning 

Ingen - +/-

4 

Hög omsätt-

ning 

Ingen - +/-2 

Hög omsätt-

ning 

Ingen - +/-4 

0,56 0,55 -0,16 0,13 0,16 0,22 

 

 

Som framgår av tabellen finns det inga signifikanta skillnaderna i erhållna servicenivå-

variationer på grund av olika stora ledtidsvariationer. Hypotes 6 kan därför förkastas 

och det finns uppenbarligen inga samband mellan graden av ledtidsvariation och varia-

tion i erhållna servicenivåer. Det bör dock noteras att detta förutsätter att säkerhetslagret 

dimensionerats med hänsyn tagen till ledtidsvariationer, dvs. att formeln i avsnitt 2.1 

använts.  

 

Sambanden mellan ledtid och variationer i erhållen servicenivå mätt som andel kvartal 

med erhållen servicenivå under 93 %, dvs. fyra procentenheter under den målsatta ser-

vicenivån, framgår av figur 7. X-axeln avser grader av ledtidsvariation och y-axeln an-

del kvartal för vilka erhållen servicenivå i medeltal varit lägre än 93 %. 

 

Som framgår av figuren är andelen kvartal för vilka erhållen medelservicenivå understi-

ger 93 % oberoende av graden av ledtidsvariation. Andelen är emellertid långt ifrån för-

sumbar. Vid medelhög och hög omsättning är erhållen medelservicenivå mindre än 93 

% under mer än en femtedel av tiden för samtliga ledtider, att jämföras med en målsatt 

servicenivå på 97 %. Andelen kvartal med mindre än 93 % servicenivå är betydligt läg-

re för artiklar med låg omsättning. 

 

 

Figur 7   Samband mellan ledtidsvariation och variationer i servicenivå mätt som andel 

kvartal med erhållen servicenivå under 93 % 
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4.4  Variationer i servicenivå vid olika målsatta servicenivåer 

 

Vid analysen av målsatt servicenivås påverkan på variationerna i erhållen servicenivå 

har ledtiden satts till 20 dagar för samtliga servicenivåer. Orderstorlekarna har satts till 

12, 80 och 1000 st för respektive omsättningsfall. Som framgår av tabellerna i bilaga 4 

minskar servicenivåernas standardavvikelser med ökande målsatta servicenivåer för 

samtliga omsättningsfall.  

 

Med avseende på skillnader i standardavvikelser som mått på olika variationer i erhållna 

servicenivåer för olika målsatta servicenivåer har hypotes H7 testats. Beräknade skill-

nader och signifikansnivåer framgår av tabell 9. 

 

Tabell 9   Skillnader i servicenivåvariationer uttryckta som standardavvikelser för olika 

målsatta servicenivåer 

Låg  

omsättning 

95 - 97 

Låg omsätt-

ning 

95 - 98 

Medelhög 

omsättning 

95 – 97 

Medelhög 

omsättning 

95 - 98 

Hög omsätt-

ning 

95 - 97 

Hög omsätt-

ning 

95 - 98 

0,00 -1,52 -1,39** -1,94*** -0,77* -1,50*** 

 

 

Som framgår av tabellen finns det signifikanta skillnader i erhållna servicenivåvariatio-

ner vid olika målsatta servicenivåer för fallen med medelhög och hög omsättning. 

Samma typ av resultat redovisar Vaughan (1995). Skillnaderna i standardavvikelser 

ökar i takt med målsatt servicenivå och är mycket påtagliga vid jämförelse av 95 %- 

nivån och 99 %-nivån. Hypotes H7 kan därför accepteras och det är uppenbart att ju 

högre servicenivåer man använder, desto mindre blir variationerna i erhållna serviceni-

våer. Att låta den målsatta servicenivån vara något högre än vad som egentligen är av-

sett är följaktligen ett effektivt sätt att säkerställa en permanent hög leveransförmåga för 

leveranskritiska artiklar.  

 

Figur 8   Samband mellan målsatta servicenivåer och variationer i servicenivå mätt som 

andel kvartal med erhållen servicenivå under 93 % 
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Sambanden mellan målsatt servicenivå och variationer i erhållen servicenivå mätt som 

andel kvartal med erhållen servicenivå under 93 % framgår av figur 8. X-axeln avser 

målsatta servicenivåer och y-axeln andel kvartal för vilka erhållen servicenivå i medel-

tal varit lägre än 93 %. 

 

Som framgår av figuren är andelen kvartal för vilka erhållen medelservicenivå understi-

ger 93 % mycket starkt beroende av målsatt servicenivå. De visade sambanden mellan 

målsatt servicenivå och andelen av tiden som erhållna servicenivåer blir oacceptabelt 

låga understryker ytterligare att nivån på målsatt servicenivå har mycket stor betydelse 

för att undvika alltför stora inslag av låg erhållen servicenivå under enstaka perioder 

över tiden. 

 

 

5   Resultatsammanfattning och slutsatser 
 

Erhållen servicenivå kan både variera över tiden och dess medelvärde kan avvika från 

det dimensionerande värdet. Att känna till sådana variationer och systematiska avvikel-

ser samt vad det är för mekanismer som påverkar dem är väsentligt. Det är något av en 

förutsättning för att i den operativa lagerstyrningen i möjligaste mån säkerställa att mål-

satt medelservicenivå uppnås och att den inte periodvis ligger på oacceptabelt låga ni-

våer, speciellt för leveranskritiska artiklar. I denna rapport redovisas resultaten från en 

analys av hur skillnader mellan målsatt servicenivå och erhållen servicenivå samt av 

variationer i erhållen servicenivå påverkas av orderstorlek, ledtidslängd, ledtidsvariation 

och målsatt servicenivå. Sammanfattningsvis framkom följande resultat i studien. 

 

 Skillnaderna mellan målsatt servicenivå och erhållen servicenivå minskar med 

ökande orderstorlekar. För hög och medelhög omsättning är erhållen servicenivå 

klart lägre än den målsatta och skillnaderna är större ju högre omsättningen är. 

Skillnaderna mellan erhållna servicenivåer vid olika orderstorlekar är signifikanta 

vid medelhög och hög omsättning. 

 

 Variationerna i erhållna servicenivåer minskar signifikant med ökande orderstorlek. 

Likaså minskar andelen tid då servicenivån understiger målsatt servicenivå med 4 

procentenheter eller mer. Under mer än cirka 20 % av tiden är erhållen servicenivå 

mer än 4 procentenheter lägre än den målsatta.  

 

 Skillnaderna mellan målsatt servicenivå och erhållen servicenivå minskar med 

ökande ledtider. För hög och medelhög omsättning är erhållen servicenivå klart läg-

re än den målsatta och skillnaderna är större ju högre omsättningen är. Skillnaderna 

mellan erhållna servicenivåer vid olika ledtider är endast signifikanta vid medelhög 

och hög omsättning och vid mycket stora ledtidsskillnader. 

 

 Variationerna i erhållna servicenivåer ökar något med ökande ledtider vid medelhög 

och hög omsättning. Skillnader i variationer är endast signifikanta vid mycket stora 

skillnader i ledtider.  

 

 Det finns inga signifikanta skillnader mellan målsatt servicenivå och erhållen servi-

cenivå med avseende på ledtidsvariationer. Det finns inte heller några skillnader i 

hur mycket servicenivån varierar med avseende på graden av ledtidsvariation.  
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 Servicenivåvariationerna blir mindre ju högre den målsatta servicenivån är. 

 

Med avseende på hur de erhållna resultaten kan omsättas i praktiskt lagerstyrningsarbete 

kan följande slutsatser dras. 

 

 Erhållen servicenivå blir praktiskt taget alltid lägre än den målsatta servicenivå som 

används för att dimensionera säkerhetslagret. För att undvika sådana skillnader bör 

man därför överväga att göra ett påslag på målsatta servicenivåer, dvs. att överdi-

mensionera säkerhetslagret något genom att vid beräkningen utgå från en något hög-

re servicenivå än den man avser att erhålla. Speciellt gäller detta vid medelhög och 

hög omsättning samt vid små orderstorlekar och korta ledtider. 

 

 För artiklar som är leveranskritiska finnas det skäl att vidta speciella åtgärder så att 

oacceptabla servicenivåvariationer inte uppstår och därmed säkerställa att målsatt 

leveransförmåga kan upprätthållas under så stor del av året som möjligt. Speciellt 

gäller detta för artiklar med hög och medelhög omsättning samt vid små orderstor-

lekar och långa ledtider.  

 

 Att låta den målsatta servicenivå som används vid dimensionering vara något högre 

än vad som är avsett är ett effektivt sätt att säkerställa en mer permanent hög leve-

ransförmåga. Det är ett tillvägagångssätt som speciellt kan vara lämpligt att använda 

för leveranskritiska artiklar.   
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Bilaga 1 
 
 

 

Olika orderstorlekar

Ledtid  10 dagar

Variation i ledtid  +/- 2 dagar

Servicenivå  97 %

Låg omsättning 0,58 1,23

-1,02 -3,35

Orderstorlek 6 9 12 15 18

Medelservicenivå 97,6 97,5 98,2 98,7 98,8

Standardavvikelse 8,27 8,83 7,25 7,39 4,92

And kvartal <97 % 11 12 8 6 7

And kvartal <95 % 11 12 8 6 7

And kvartal <93 % 11 12 8 6 7

And kvartal <90 % 9 9 6 4 5

And kvartal <80 % 4 3 2 2 1

Medelhög omsättning 0,92 2,25

-0,35 -1,15

Orderstorlek 40 60 80 100 120

Medelservicenivå 94,9 95,7 95,8 96,5 97,1

Standardavvikelse 5,53 5,33 5,18 4,99 4,38

And kvartal <97 % 53 47 45 37 32

And kvartal <95 % 42 35 35 31 22

And kvartal <93 % 31 23 26 21 15

And kvartal <90 % 19 14 14 11 9

And kvartal <80 % 2 2 1 2 1

Hög omsättning 0,67 1,16

-0,73 -1,06

Orderstorlek 500 750 1000 1250 1500

Medelservicenivå 94,9 95,0 95,5 95,8 96,0

Standardavvikelse 4,36 3,91 3,63 3,66 3,30

And kvartal <97 % 60 62 59 55 56

And kvartal <95 % 45 46 40 38 35

And kvartal <93 % 30 28 22 19 19

And kvartal <90 % 14 12 8 9 5

And kvartal <80 % 1 0 0 0 0
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Bilaga 2 
 
 

 

Olika ledtider

Orderstorlekar 12, 80, 1000

Variation i ledtid  +/- 2 dagar

Servicenivå  97 %

Låg omsättning 1,23 1,05

-2,55 -2,69

Ledtid 5 10 20 30

Medelservicenivå 97,0 98,2 98,0 98,6

Standardavvikelse 9,80 7,25 7,11 5,70

And kvartal <97 % 13 8 10 7

And kvartal <95 % 13 8 10 7

And kvartal <93 % 13 8 10 7

And kvartal <90 % 11 6 8 6

And kvartal <80 % 4 2 3 1

Medelhög omsättning 0,11 0,72

0,19 0,36

Ledtid 5 10 20 30

Medelservicenivå 96,2 96,3 96,9 96,8

Standardavvikelse 4,42 4,61 4,78 5,72

And kvartal <97 % 47 41 33 31

And kvartal <95 % 34 31 26 24

And kvartal <93 % 24 23 19 19

And kvartal <90 % 12 13 10 12

And kvartal <80 % 0 0 1 2

Hög omsättning 0,27 0,63

0,17 0,74

Ledtid 5 10 20 30

Medelservicenivå 95,3 95,5 95,9 96,0

Standardavvikelse 3,46 3,63 4,20 4,59

And kvartal <97 % 65 59 50 48

And kvartal <95 % 39 40 35 36

And kvartal <93 % 24 22 23 23

And kvartal <90 % 7 8 9 11

And kvartal <80 % 0 0 0 1
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Bilaga 3 
 
 

 

Olika ledtidsvariationer

Orderstorlekar 12, 80, 1000

Servicenivå  97 %

Ledtid 20 dagar

Låg omsättning -0,21 -0,15

0,56 0,55

Servicenivåvariation Ingen  +/- 2  +/- 4  +/- 6

Medelservicenivå 98,2 98,0 98,1 98,1

Standardavvikelse 6,55 7,11 7,10 6,77

And kvartal <97 % 9 10 9 10

And kvartal <95 % 9 10 9 10

And kvartal <93 % 9 10 9 10

And kvartal <90 % 8 8 8 8

And kvartal <80 % 3 3 3 3

Medelhög omsättning 0,34 0,01

-0,16 0,13

Servicenivåvariation Ingen  +/- 2  +/- 4  +/- 6

Medelservicenivå 96,6 96,9 96,6 96,6

Standardavvikelse 4,94 4,78 5,07 5,22

And kvartal <97 % 36 33 37 35

And kvartal <95 % 28 26 29 28

And kvartal <93 % 21 19 20 21

And kvartal <90 % 12 10 10 12

And kvartal <80 % 1 1 2 1

Hög omsättning 0,09 0,34

0,16 0,22

Servicenivåvariation Ingen  +/- 2  +/- 4  +/- 6

Medelservicenivå 95,8 95,9 96,1 96,4

Standardavvikelse 4,04 4,20 4,26 4,30

And kvartal <97 % 52 50 47 44

And kvartal <95 % 35 35 32 31

And kvartal <93 % 21 23 20 20

And kvartal <90 % 10 9 10 10

And kvartal <80 % 1 0 0 1
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Bilaga 4 
 
 

 

 
 

 
 

Olika servicenivåer

Orderstorlekar 12, 80, 1000

Variation i ledtid  +/- 2 dagar

Ledtid 20 dagar

Låg omsättning

0,00 -1,52

Servicenivå 95 97 98 99

Medelservicenivå 98,0 98,0 98,8 99,8

Standardavvikelse 7,11 7,11 5,59 2,14

And kvartal <97 % 10 10 6 2

And kvartal <95 % 10 10 6 2

And kvartal <93 % 10 10 6 2

And kvartal <90 % 8 8 5 1

And kvartal <80 % 3 3 2 0

Medelhög omsättning

-1,39 -1,94

Servicenivå 95 97 98 99

Medelservicenivå 94,6 96,9 97,6 98,8

Standardavvikelse 6,17 4,78 4,23 2,92

And kvartal <97 % 52 33 26 14

And kvartal <95 % 43 26 20 8

And kvartal <93 % 34 19 16 7

And kvartal <90 % 22 10 7 4

And kvartal <80 % 3 1 1 0

Hög omsättning

-0,77 -1,50

Servicenivå 95 97 98 99

Medelservicenivå 93,8 95,9 97,2 98,5

Standardavvikelse 4,97 4,20 3,47 2,45

And kvartal <97 % 71 50 35 19

And kvartal <95 % 53 35 20 9

And kvartal <93 % 37 23 11 4

And kvartal <90 % 21 9 4 2

And kvartal <80 % 2 0 0 0


