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I handboksavsnitt D01, Metoder för bestämning av orderkvantiteter, redovisas en över-

sikt över i industrin använda partiformningsmetoder och deras primära planeringsmiljö-

er. Val av partiformningsmetod bör utgå från den planeringsmiljö som metoden är tänkt 

att användas i. Varje metod kan emellertid användas på lite olika sätt. I den här hand-

boksdelen beskrivs ett antal användningssätt för de redovisade partiformningsmetoder-

na. De olika användningssätten skiljer sig i första hand åt med avseende på om och hur 

orderkvantiteter beräknas samt med avseende på om det finns något samband mellan 

beräknade orderkvantiteter och de resursbehov i form av kapitalbindning och beman-

ning för att klara av att hantera den mängd order som partiformningen ger upphov till. 

Samtliga i avsnitt D01 presenterade metoder utom de dynamiska optimeringsmetoderna 

behandlas. För dessa är användningssätten i större utsträckning helt givna av respektive 

metod. 

 

1  Uppskatta orderkvantiteter, antal order per år re-
spektive antal dagars täcktider per artikel 
 

Med uppskattning per artikel avses att lämplig orderkvantitet för varje artikel bestäms 

manuellt baserat på allmänna bedömningar och mer eller mindre intuitivt. Det kan ske 

genom att direkt uppskatta en orderkvantitet (handboksdel D11) eller genom att upp-

skatta antal dagars täcktid (handboksdel D31) eller antal order per år (handboksdel D30) 

för att med utgångspunkt från dessa uppskattningar beräkna orderkvantiteter lika med 

uppskattat antal dagars täcktid gånger medelefterfrågan per dag respektive lika med ef-

terfrågan per år dividerat med uppskattat antal order per år. Uppskattas orderkvantiteter 

direkt lagras de normalt sett i affärssystemets databas. Används uppskattat antal dagars 

täcktid eller uppskattat antal order per år kan en orderkvantitet beräknas och därefter 

lagras i affärssystemets databas. Ett annat alternativ är att i stället lagra respektive an-

talsuppskattning och beräkna orderkvantiteter på nytt varje gång ett nytt orderförslag 

skapas och från då aktuell efterfrågan. 
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Figur 1 Alternativa användningssätt för uppskattningar per artikel 

 

 

Dessa tre användningssätt kräver inte tillgång till information om lagerhållningssärkost-

nader, ordersärkostnader, tillåten kapitalbindning i omsättningslager eller möjligt totalt 

antal order per år. 

 

Med de här användningssätten blir val av orderkvantiteter mycket personberoende och 

individbaserat.  Det blir därigenom också praktiskt taget omöjligt att tillämpa en före-

tagsgemensam policy och ett regelverk som omfattas av alla. Möjligheterna att från led-

ningshåll kontrollera materialflödena blir små. Användningssätten innebär också att val 

av orderkvantiteter inte utgår från den resursförbrukning i form av kapitalbindning re-

spektive arbetsinsatser för att genomföra order-till-leverans processerna som valda 

kvantiteter leder till. Följaktligen blir det också mer eller mindre omöjligt att utvärdera i 

vad mån de valda orderkvantiteterna är rimliga ur kapitalbindnings- och kostnadssyn-

punkt. Används alternativet med att lagra orderkvantiteter blir underhållet av dem vid 

exempelvis förändringar i efterfrågan arbetskrävande eftersom det måste utföras manu-

ellt artikel för artikel. Det leder oftast till lågfrekventa uppdateringar och därmed risk 

för inaktuella värden. 

 

2  Uppskatta antal dagars täcktid respektive antal or-
der per år per volymvärdeklass 
 

Om man vill använda ett mer personoberoende regelverk för att bestämma orderkvanti-

teter kan man välja att använda samma antal dagars täcktid för samtliga artiklar alterna-

tivt samma antal order per år för samtliga artiklar i en artikelgrupp eller för ett helt arti-

kelsortiment. Ett sådant användningssätt leder emellertid till betydligt högre kapital-

bindning och högre summa ordersärkostnader och lagerhållningssärkostnader än om 

man använder någon form av ekonomiskt beräknad orderkvantitet. För att så mycket 

som möjligt undvika detta bör antalet dagars täcktid respektive antal order per år diffe-

rentieras per volymvärdeklass. Detta kan möjliggöras genom klassificering av artiklarna 

i ett antal olika volymvärdeklasser. Se handboksdel B71, Bestämma volymvärdeklasser. 

I varje klass får sedan alla artiklar lika många dagars täcktid respektive lika många order 

per år. Artiklar tillhörande klasser med höga volymvärden ges färre dagars täcktid än 

artiklar tillhörande klasser med låga volymvärden och artiklar tillhörande klasser med 

höga volymvärden ges fler order per år än artiklar med låga volymvärden. 

 

Antal dagars täcktid för respektive klass kan direktuppskattas. Ett annat alternativ är att 

först uppskatta lämpligt antal dagar för artiklar i den högsta volymvärdeklassen efter-
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som artiklar tillhörande denna klass har betydligt större påverkan på kapitalbindningen 

än övriga artiklar. Därefter uppskattas lämpliga förhållanden mellan antal dagar för vo-

lymvärdeklass B och volymvärdeklass A, mellan antal dagar för volymvärdeklass C och 

volymvärdeklass A etc. Exempelvis kan man låta B-artiklar får dubbelt så många dagar 

som A-artiklar och C-artiklar fyra gånger så många dagar som A-artiklar.  

 

Även antal order per år för respektive klass kan direktuppskattas. Ett annat alternativ är 

att först uppskatta lämpligt antal order per år för artiklar i den högsta volymvärdeklas-

sen. Därefter uppskattas lämpliga förhållanden mellan antal order för volymvärdeklass 

B och volymvärdeklass A, mellan antal order för volymvärdeklass C och volymvärde-

klass A etc. Exempelvis kan man låta B-artiklar få hälften så många order per år som A-

artiklar och C-artiklar en fjärdedel så många order som A-artiklar.  

 

Används uppskattat antal dagars täcktid beräknas en artikels orderkvantitet som valt an-

tal dagars täcktid för den volymvärdeklass som artikeln tillhör gånger artikelns medelef-

terfrågan per dag. Används i stället uppskattat antal order per år beräknas en artikels 

orderkvantitet som artikelns efterfrågan per år dividerat med valt antal order per år för 

den volymvärdeklass som artikeln tillhör. Arbetssättet beskrivs i handboksavsnitt D33, 

Orderkvantiteter genom differentiering baserat på uppskattningar. 

 

    
Figur 2 Alternativa användningssätt för uppskattningar per volymvärdeklass 

 

 

Eftersom det är frågan om ett begränsat antal volymvärdeklasser och därmed ett fåtal 

uppskattningar av antal dagars täcktid alternativt antal order per år blir det inga problem 

med att ändra lagrade antalsuppskattningar i takt med förändringar, exempelvis i efter-

frågan. Det blir inte heller några problem med att ändra orderkvantiteter även om de 

lagras i affärssystemets databas eftersom de kan beräknas automatiskt baserat på regi-

strerade uppskattningar.  

 

Användningssätten kräver inte någon information om lagerhållningssärkostnader, order-

särkostnader, tillåten kapitalbindning i omsättningslager eller möjligt totalt antal order 

per år. 

 

Val av orderkvantiteter blir med de här användningssätten inte lika personberoende och 

alla artiklar behandlas på samma sätt oberoende av vem som har det operativa ansvaret 

för styrningen av respektive artikel. Därmed går det också att tillämpa ett företagsge-

mensamt regelverk och en enhetlig policy. Av samma skäl som för föregående använd-

ningssätt utgår val av orderkvantiteter inte från den resursförbrukning i form av kapital-
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bindning respektive arbetsinsatser för att genomföra order-till-leverans processerna som 

valda kvantiteter leder till. Följaktligen blir det då också mer eller mindre omöjligt att 

utvärdera i vad mån de valda orderkvantiteterna blir rimligt optimala ur kapitalbind-

nings- och kostnadssynpunkt.  

 

3  Beräkna täcktider per volymvärdeklass från tillåten 
kapitalbindning respektive totalt antal order per år 
 

Val av orderkvantitet påverkar resursförbrukning i form av kapitalbindning i omsätt-

ningslager och i form av arbetsinsatser för att genomföra order-till-leverans processerna. 

Inget av de två föregående användningssätten tar hänsyn till detta. I det här avsnittet re-

dovisas två användningssätt som tar hänsyn till dessa två typer av resursförbrukning vid 

bestämning av antal dagars täcktid för olika volymvärdeklasser som utgångspunkt för 

beräkning av lämpliga orderkvantiteter. Det ena utgår från tillåten kapitalbindning och 

det andra från totalt tillåtet antal order per år.  

Utgångspunkt: Tillåten kapitalbindning 

 

Medelkapitalbindning i lager kan teoretiskt uppskattas som halva orderkvantiteten plus 

säkerhetslagret. Om alla artiklar i en grupp får samma antal dagars täcktid gäller därför 

följande samband mellan den totala kapitalbindningen och täcktiden .  

 

  
    
   

 

 

där K = kapitalbindning i omsättningslager 

 V = summa volymvärde (omsättning) för samtliga artiklar i gruppen 

     antal dagars täcktid för bestämning av orderkvantiteter 

 u   antal arbetsdagar per år 

 

 

Följaktligen kan antal dagars täcktid per artikel beräknas med utgångspunkt från en po-

licymässigt tillåten nivå på kapitalbindning i omsättningslager. Eftersom det är olämp-

ligt att använda samma antal dagars täcktid för alla artiklar bör antalet dagar differentie-

ras så att artiklar tillhörande klasser med höga volymvärden får färre dagar och artiklar 

tillhörande klasser med låga volymvärden fler dagar. Detta kan åstadkommas genom att 

uppskatta lämpliga förhållanden mellan antal dagar för volymvärdeklass B och volym-

värdeklass A, mellan antal dagar för volymvärdeklass C och volymvärdeklass A etc. 

Exempelvis kan man låta B-artiklar få dubbelt så många dagar som A-artiklar och C-

artiklar fyra gånger så många dagar som A-artiklar. När dessa förhållanden fastställts 

kan antalet dagars täcktider per volymvärdeklass beräknas automatiskt så att de motsva-

rar tillåten kapitalbindning. Sättet att beräkna dessa täcktider beskrivs i handboksdel 

D34, Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider.  

 

Baserat på beräknat antal dagar per volymvärdeklass kan därefter totalt antal order be-

räknas. Se handboksdel D34. Om totalt antal order inte motsvarar de resurser som finns 

till förfogande kan kapitalbindningen justeras och beräkningarna göras om. På så sätt 
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kan man åstadkomma en rimlig balans mellan resursen kapitalbindning och resurserna 

för att genomföra order-till-leveransprocesserna i samband med anskaffning.   

Utgångspunkt: Tillåtet antal order per år 

 

Om man i stället utgår från möjligt eller beslutat tillåtet antal order per år, n, kan man 

utnyttja följande samband mellan antal dagars täcktid och antal order per år för en arti-

kel. 

 

  
 

 
    

 

där u = antalet arbetsdagar per år 

 

Genom att känna till procentuell andel artiklar per volymvärdeklass och genom att upp-

skatta lämpliga förhållanden mellan antal dagar för volymvärdeklass B och volymvär-

deklass A, mellan antal dagar för volymvärdeklass C och volymvärdeklass A etc. kan 

antalet dagars täcktider per volymvärdeklass beräknas automatiskt så att det totala anta-

let order per år blir lika med det tillåtna antalet. Sättet att beräkna beskrivs i handboks-

del D34, Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider.  

 

Ett annat alternativ är att utnyttja att antalet order för en artikel enligt teorin för ekono-

misk orderkvantitet är proportionell mot artikelns volymvärde. Man kan då differentiera 

antalet order per år genom att sätta dem proportionella mot roten ur klassens medelvo-

lymvärde och beräkna antal dagars täcktider från dessa antal order. I stället kan täcktider 

för artiklar tillhörande respektive volymvärdeklass beräknas automatiskt så att totalt an-

tal order per år motsvarar fastställt accepterat antal. Förhållandena mellan antal dagars 

täcktid för olika volymvärdeklasser behöver då inte uppskattas. Hur dessa beräkningar 

kan genomföras beskrivs också i handboksdel D34.  

 

Den totala kapitalbindningen i omsättningslager för hela gruppen artiklar kan därefter 

beräknas. Om denna kapitalbindning inte motsvarar uppställda mål kan totalt antal order 

för samtliga artiklar anpassas och beräkningarna göras om. På så sätt kan man även i det 

här fallet åstadkomma en rimlig balans mellan resurs kapitalbindning och resurser för 

att genomföra order-till-leveransprocesserna.   

 

Från de beräknade antal dagarnas täcktider per volymvärdeklass beräknas en artikels 

orderkvantitet som beräknat antal dagars täcktid för den volymvärdeklass som artikeln 

tillhör gånger artikelns medelefterfrågan per dag. 
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Figur 3 Alternativa användningssätt för differentiering av antal dagars täcktider per vo-

lymvärdeklass 

 

 

Eftersom det är frågan om ett begränsat antal volymvärdeklasser och därmed ett fåtal 

uppskattningar av förhållanden mellan antal dagars täcktider för olika volymvärdeklas-

ser blir det inga problem med att göra uppdateringar i takt med förändringar, exempelvis 

i efterfrågan. Det blir inte heller några problem med att ändra orderkvantiteter även om 

de lagras i affärssystemets databas eftersom de kan beräknas automatiskt baserat på re-

gistrerade uppskattningar. Inte heller för fallet att antal dagars täcktider beräknas auto-

matiskt blir det några problem med att uppdatera orderkvantiteterna i takt med föränd-

ringar. Användningssättet kräver inte någon information om lagerhållningssärkostnader 

och ordersärkostnader. 

 

Val av orderkvantiteter blir inte personberoende och alla artiklar behandlas på samma 

sätt oberoende av vem som har det operativa ansvaret för styrningen av respektive arti-

kel. Därmed går det också att tillämpa ett företagsgemensamt regelverk och en policy 

för bestämning av orderkvantiteter samt få kontroll över den kapitalbindning som be-

hövs och det antal order som de leder till. I motsats till de föregående användningssätten 

finns det ett samband mellan val av orderkvantitet och den resursförbrukning i form av 

kapitalbindning och arbetsinsatser för att genomföra order-till-leverans processerna som 

valda orderkvantiteter leder till. Någon optimering av summa lagerhållningssärkostna-

der och ordersärkostnader är det emellertid inte fråga om.  

 

4  Beräkna antal order per år per volymvärdeklass 
från tillåten kapitalbindning respektive totalt tillåtet 
antal order 
 

Val av orderkvantiteter påverkar resursförbrukning i form av kapitalbindning i omsätt-

ningslager och i form av arbetsinsatser för att genomföra order-till-leverans processerna. 

Inget av användningssätten i avsnitt 2 tar hänsyn till detta. I det här avsnittet redovisas 



D02 – Användningssätt för olika partiformningsmetoder 
 

 7 

användningssätt som tar hänsyn till respektive av dessa två typer av resursförbrukning 

vid bestämning av antal order per år för olika volymvärdeklasser som utgångspunkt för 

beräkning av lämpliga orderkvantiteter. Det ena utgår från tillåten kapitalbindning och 

det andra från totalt tillåtet antal order per år.  

Utgångspunkt: Tillåten kapitalbindning 

 

Medelkapitalbindning i omsättningslager kan teoretiskt uppskattas som halva order-

kvantiteten. Om alla artiklar får samma antal order per år gäller därför följande samband 

mellan den totala kapitalbindningen och antal order för en grupp av artiklar.  

 

  
 

   
 

 

där K = kapitalbindning i omsättningslager 

 V = summa volymvärde för samtliga artiklar i gruppen 

    antal order per år för bestämning av orderkvantiteter 

 

 

Följaktligen kan totalt antal order per år och artikel beräknas med utgångspunkt från en 

policymässigt tillåten nivå på kapitalbindning i omsättningslager. Eftersom det är 

olämpligt att använda samma antal order per år för alla artiklar bör antalet differentieras 

så att artiklar tillhörande klasser med höga volymvärden får större antal och artiklar till-

hörande klasser med låga volymvärden lägre antal. Detta kan åstadkommas genom att 

uppskatta lämpliga förhållanden mellan antal order för volymvärdeklass A och volym-

värdeklass B, mellan antal order för volymvärdeklass A och volymvärdeklass C etc. Ex-

empelvis kan man låta A-artiklar får dubbelt så många order som B-artiklar och fyra 

gånger så många dagar som C-artiklar. När dessa förhållanden fastställts kan antalet or-

der per år och volymvärdeklass beräknas automatiskt så att man uppnår tillåten kapital-

bindning. Sättet att beräkna dessa täcktider beskrivs i handboksdel D35, Orderkvantite-

ter genom differentiering av antal order per år. 

  

Därefter kan totalt antal order beräknas. Om antalet order inte motsvarar de resurser 

som finns till förfogande kan kapitalbindningen justeras och beräkningarna göras om. 

På så sätt kan man åstadkomma en rimlig balans mellan resursen kapitalbindning och 

resurserna för att genomföra order-till-leveransprocesserna i samband med anskaffning.   

 

Från valt antal order per år per volymvärdeklass beräknas därefter en artikels orderkvan-

titet som artikelns efterfrågan per år dividerat med beräknat antal order per år för den 

volymvärdeklass som artikeln tillhör.  

Utgångspunkt: Tillåtet antal order per år 

 

Genom att känna till procentuell andel artiklar per volymvärdeklass och genom att upp-

skatta lämpliga förhållanden mellan antal order per år för volymvärdeklass A och vo-

lymvärdeklass B, mellan antal order för volymvärdeklass A och volymvärdeklass C etc. 

kan antalet order per år och volymvärdeklass beräknas automatiskt så att det totala anta-

let order per år blir lika med det tillåtna antalet. Sättet att beräkna beskrivs i handboks-

del D35, Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per år.  
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Ett annat alternativ är att utnyttja att antalet order för en artikel enligt teorin för ekono-

misk orderkvantitet är proportionell mot artikelns volymvärde. Man kan då differentiera 

antalet order per år genom att sätta dem proportionella mot roten ur klassens medelvo-

lymvärde. Förhållandet mellan antal order för olika volymvärdeklasser behöver då inte 

uppskattas. I stället kan antalet order per artikel och år för artiklar tillhörande respektive 

volymvärdeklass beräknas automatiskt så att totalt antal order per år motsvarar fastställt 

accepterat antal. Hur dessa beräkningar genomförs beskrivs i handboksdel D35, Order-

kvantiteter genom differentiering av antal order per år.  

 

Därefter kan den kapitalbindning som de olika orderfrekvenserna medför beräknas. Om 

denna kapitalbindning inte ligger inom ramen för vad som kan accepteras kan totalt an-

tal order justeras och beräkningarna göras om. På så sätt kan man åstadkomma en rimlig 

balans mellan resursen kapitalbindning och resurserna för att genomföra order-till-

leveransprocesserna i samband med anskaffning.   

 

Från valt antal order per år och volymvärdeklass beräknas därefter en artikels order-

kvantitet som artikelns efterfrågan per år dividerat med beräknat antal order per år för 

den volymvärdeklass som artikeln tillhör.  

 

                      
Figur 4 Alternativa användningssätt för differentiering av antal order per år per volym-

värdeklass 

 

 

Eftersom det här är frågan om ett begränsat antal volymvärdeklasser och därmed ett få-

tal uppskattningar av förhållanden mellan antal order per år för olika volymvärdeklasser 

blir det inga problem med att göra uppdateringar i takt med förändringar, exempelvis i 

efterfrågan. Det blir inte heller några problem med att ändra orderkvantiteter även om 

de lagras i affärssystemets databas eftersom de kan beräknas automatiskt baserat på re-

gistrerade uppskattningar. Inte heller för fallet att antal order per år beräknas automa-

tiskt blir det några problem med att uppdatera orderkvantiteterna i takt med förändring-

ar. Användningssättet kräver inte någon information om lagerhållningssärkostnader och 

ordersärkostnader. 
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Eftersom det här användningssättet bygger på att antal dagars täcktid beräknas, inte 

uppskattas, blir det inga problem med att uppdatera orderkvantiteterna i takt med för-

ändringar, exempelvis i efterfrågan, även om orderkvantiteterna lagras i affärssystemets 

databas. Det föreligger inte heller några uppdateringssvårigheter förknippade med att 

ändra lagrade antalsuppskattningar om man väljer alternativet att beräkna orderkvantite-

ten på nytt från aktuell efterfrågan varje gång ett nytt orderförslag genereras. 

 

Valet av orderkvantiteter blir på det här sättet inte personberoende och alla artiklar be-

handlas på samma sätt oberoende av vem som har det operativa ansvaret för styrningen 

av respektive artikel. Därmed går det också att tillämpa ett företagsgemensamt regelverk 

och policy för bestämning av orderkvantiteter och att få kontroll över den kapitalbind-

ning som behövs och det antal order som de leder till. I motsats till användningssätten i 

de två första avsnitten finns det ett samband mellan val av orderkvantitet och den resurs-

förbrukning i form av kapitalbindning och arbetsinsatser för att genomföra order-till-

leverans processerna som vald orderkvantitet leder till. Någon optimering av summa 

lagerhållningssärkostnader och ordersärkostnader är det emellertid inte fråga om.  

 

5  Beräkna ekonomiska orderkvantiteter med hänsyn 
till kapitalbindning och tillåtet totalt antal order per år 
 

Den med avseende på summa kostnader teoretiskt optimala orderkvantiteten per artikel, 

dvs. den ekonomiska orderkvantiteten, kan beräknas med hjälp av Wilsons formel. Se 

handboksdel D12, Ekonomisk orderkvantitet. För att detta skall vara möjligt krävs att 

ordersärkostnaderna och lagerhållningssärkostnaderna kan beräknas eller uppskattas. 

Beräknade ekonomiska orderkvantiteter kan emellertid medföra att den totala kapital-

bindningen i omsättningslager blir större än vad som anses vara acceptabelt finansiellt. 

Beräknade orderkvantiteter kan också medföra att det totala antalet order per år blir 

större än vad man har personella resurser för att klara av. Två användningssätt för be-

räkning av ekonomiska orderkvantiteter per artikel som också tar hänsyn till resursbe-

gränsningar i form av tillåten kapitalbindning respektive möjligt eller beslutat tillåtet 

totalt antal order per år redovisas i det här avsnittet. I avsnittet beskrivs också ett an-

vändningssätt för bestämning av ekonomisk orderkvantitet per artikel för fallet att 

lagerhållningskostnaderna kan bestämmas i form av en lagerhållningsränta (lagerhåll-

ningsfaktor) och ett fastställt totalt antal order per år.  

 

Vid samtliga tre användningssätt beräknas orderkvantiteten individuellt per artikel. Om 

man i stället vill bestämma orderkvantiteter vid ordertillfället med utgångspunkt från då 

aktuell efterfrågan kan beräknade orderkvantiteter konverteras till antal dagars täcktid 

per artikel genom att dividera dem med efterfrågan per dag alternativt konverteras till 

antal order per år per artikel genom att dividera efterfrågan per år med orderkvantiteten. 

Antal dagars täcktid respektive antal order per år lagras då i affärssystemets databas.  

Ekonomiska orderkvantiteter med kapitalbindningsbegränsning 

 

Användningssättet innebär att ekonomiska orderkvantiteter beräknas på vanligt sätt ba-

serat på uppskattade eller beräknade ordersärkostnader och lagerhållningssärkostnader. 

Med utgångspunkt från dessa orderkvantiteter beräknas därefter resulterande kapital-

bindning. Ligger denna kapitalbindning över den tillåtna justeras orderkvantiteterna 
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med en anpassningsfaktor. Beräkningssättet redovisas i handboksavsnitt D62, Order-

kvantiteter vid kapitalbindningsbegränsning. I avsnittet redovisas också hur man kan 

beräkna motsvarande konsekvenser av gjorda justeringar för totalt antal order per år.   

Ekonomiska orderkvantiteter med begränsat totalt antal order 

 

Även detta användningssätt innebär att ekonomiska orderkvantiteter beräknas på vanligt 

sätt med utgångspunkt från uppskattade eller beräknade ordersärkostnader och lager-

hållningssärkostnader. Baserat på dessa orderkvantiteter beräknas därefter resulterande 

totalt antal order per år. Ligger detta antal över det tillåtna antalet justeras orderkvantite-

terna med en anpassningsfaktor. Beräkningssättet redovisas i handboksavsnitt D64, Or-

derkvantiteter vid begränsningar av antalet order per år. Motsvarande konsekvenser för 

kapitalbindningen av gjorda justeringar beräknas också i avsnittet.  

Ekonomiska orderkvantiteter från tillåtet totalt antal order per år 

 

Om man inte kan beräkna eller uppskatta ordersärkostnaderna men policymässigt eller 

på annat sätt kan fastställa en lagerhållningsfaktor kan ekonomiska orderkvantiteter be-

räknas baserat på tillåtet eller möjligt totalt antal order per år. Tillvägagångssättet inne-

bär att man ansätter en låg ordersärkostnad och beräknar motsvarande ekonomiska or-

derkvantiteter. Från de beräknade orderkvantiteterna beräknas totalt antal order per år. 

Om detta antal är högre än tillåtet antal ökas ordersärkostnaden och nya ekonomiska 

orderkvantiteter beräknas. Bräkningarna fortsätts tills tillåtet totalt antal order per år 

uppnåtts. Arbetsgången redovisas i handboksavsnitt D13, Ekonomiska orderkvantiteter 

utan att känna till ordersärkostnader.  

                                                

 
 

Figur 5  Användningssätt för att beräkna ekonomiska orderkvantiteter vid resursbe-

gränsningar 

 

 

De här användningssätten karakteriseras av att orderkvantiteterna beräknas per artikel, 

inte uppskattas . Det blir då inga problem med att uppdatera dem i takt med förändring-

ar, exempelvis i efterfrågans storlek. Detta gäller vare sig beräknade orderkvantiteter 
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uttrycks och lagras som kvantiteter, antal dagars täcktid eller antal order per år i affärs-

systemets databas.  

 

Valet av orderkvantiteter blir med de här användningssätten inte personberoende och 

alla artiklar behandlas på samma sätt oberoende av vem som har det operativa ansvaret 

för styrningen av respektive artikel. Därmed går det också att tillämpa ett företagsge-

mensamt regelverk och policy för bestämning av orderkvantiteter och få kontroll över 

den kapitalbindning som behövs och det antal order som de leder till. I motsats till före-

gående tillvägagångssätt är det fråga en optimering av summa lagerhållningssärkostna-

der och ordersärkostnader.  
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