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Sammanfattning
Datalager är ett system som består av information från flera olika system.
Datautvinning går ut på att få fram ej tidigare känd kunskap från till exempel
datalager. Kostnaden för att hålla något i lager är en dold kostnad som många
företagsledare ej är medvetna om hur mycket det kostar dem.
Syftet med detta examensarbete är att undersöka ett möjligt angreppssätt med
datautvinningsmetoder ur datalager för framtagande av beslutsunderlag rörande
lagernivåer. Kostnaden att hålla något i lager är en dold kostnad som det är intressant
att finna nya metoder för att påverka.
För att besvara frågeställningen utfördes en fallstudie på ett lagerhållande företag som
använder sig av datalager. Resultatet visar att den ena metoden är mer lämpad än den
andra för beslutsunderlag.
Nyckelord: Datalager, Datautvinning, Lagerstyrning, Fallstudie.
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1 Inledning

1 Inledning
I dagens hårda marknadsklimat måste företagen effektiviseras och spara in så mycket
pengar som möjlig för att vara konkurrenskraftiga. En av de kostnader företag kan spara
in på utan att påverka lönsamheten i företaget negativt är lagerhållningskostnaden. Detta
är enligt Christopher (1998) en dold kostnad som många företagsledare är omedvetna om
hur mycket det kostar dem. Det är inte bara kapitalbindningen i sig som är kostsam utan
även andra kostnader kopplade till lagerhållning. Olika sätt att påverka lagerhållningen
finns och företagen utgår från olika beslutsunderlag och lägger lagernivån utifrån det.
Beslutsunderlag kan fås från många olika källor och i denna studie undersöks datalager
som källa till beslutsunderlagen. Enligt Agosta (2000) är datalager ett beslutsstödjande
system och inte ett transaktionssystem, då datalager inte används för att klara det dagliga
arbetet utan mer används för analyser under längre perioder som månader och år. Dessa
analyser används sedan som stöd vid beslutsfattande.
Eftersom ett datalager endast innehåller data måste informationen fås från datalagret och
presenteras för användaren på ett användbart sätt. I denna studie kommer datautvinning
att användas för att angripa problemet. Datautvinning är enligt Agosta (2000) metoder för
att få kunskap ur datalagret. Under denna studie kommer två olika metoder att användas
en övervakad och en icke övervakad metod. Detta för att få en jämförelse mellan två
olika utvinningsmetoder. Teknikerna från de olika metoderna är i den övervakade
metoden ett beslutsträd och i den icke övervakade metoden en klusterteknik. Motivet till
studien är att det inte finns förklarat någonstans i litteraturen hur problemet skulle kunna
angripas och att företag söker nya möjligheter till reducering av lagerkostnader.
Förhoppningen med resultatet är att organisationer som vill angripa problemet med
lagerhållningskostnader med datautvinning ska kunna ta del av denna rapport och utifrån
den ta till sig för- och nackdelar som funnits med detta arbete. Studien utfördes som en
fallstudie för att praktiskt testa lösningar med utvinningsmetoder ur datalager för att
förbättra beslutunderlag angående lagernivåer. Studien utfördes på företaget CEJN i
Skövde. CEJN använder sig av datalager i sin organisation men dock inte av
utvinningsmetoder. Utvinningsmetoderna användes på en delmängd av CEJN:s datalager
som bestod av åtta artiklar för att begränsa den data som analyserades.
Rapporten har fortsättningsvis följande struktur. Kapitel 2 behandlar grunderna till
problemet. Begrepp som anses viktiga för att tillgodogöra sig resten av rapporten
beskrivs. Bakgrunden berör tre stöttestenar datalager, datautvinning som är en del av
datalagerarkitekturen och lagerhållning. Kapitel 3 behandlar problemet som studien skall
undersöka i kapitlet motiveras även varför problemet borde undersökas. Kapitel 4
presenterar de metoder som användes under studien samt motiveringar till varför just
dessa användes. I kapitel 5 förklaras hur arbetsprocessen gått tillväga samt en
presentation av materialet i den ordning det framkommit. I kapitel 6 analyseras sedan det
material som presenterades i kapitel 5. I kapitel 7 redovisas slutsatsen av undersökningen.
Slutligen i kapitel 8 ges en diskussion kring arbetet och resultatet samt att det ges uppslag
till fortsatt arbete.
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I kapitlet kommer tre grundbegrepp för arbetet att förankras. Begreppen är datalager,
datautvinning samt lagerstyrning. Begreppen kommer även att förankras till problemet att
minska fysisk lagerhållning med hjälp av datautvinning ur datalager.

2.1 Datalager
För att få en förståelse till varför datalager finns ges här en kort historik och
bakomliggande behov. I dagens hårda marknadsklimat är det viktigt att kunna förstå och
hantera information. Detta för att företag skall kunna reagera på marknadsförändringar
och ta beslut i rätt tid. Eftersom allt fler i organisationerna behöver tillgång till
information som stöd vid beslutsfattande bygger många organisationer datalager (Singh,
1998).
Datalager uppkom från det växande behovet av att snabbt kunna analysera den data som
skapats i företaget. Enligt Singh (1998) kan inte operationella system (system för att
hantera dagliga transaktioner och uppgifter) göra det eftersom de inte innehåller historisk
data on-line, den data som krävs för analysen finns i flera olika operationella system.
Prestandan för frågor är extremt dålig hos de operationella systemen som inte är
designade för beslutsstöd.
Enligt Devlin (1997 s. 8) har datalager uppkommit från två behov:
1. Organisationen behöver information som kan ge en bild av hela organisationen.
2. IT-avdelningen behöver ett bättre sätt att hantera organisationens data.
Som resultat av detta är informationen som finns i operationella system inte tillgängliga
för beslutsfattare på ett användbart sätt. Datalager eliminerar dessa problem genom att
spara ny och historisk data från olika system i ett system vilket medför att de som
behöver informationen ej stör pågående arbete i de operationella systemen med extra
belastning (Singh, 1998). Detta faller även i linje med vad Sperley (1999) menar med att
informationssystem till operationella avdelningar kan bidra med detaljerad data inom ett
specifikt område av organisationen dock kan inte systemen integrera information från
andra delar av organisationen. Bakgrunden till datalager är alltså att kunna få information
från flera olika typer av system samt att kunna samköra data.

2.2 Egenskaper hos datalager
Begreppet datalager och dess arkitektur kommer att förklaras. Här ges även olika
förklaringar till vad datalager är. Det finns många definitioner av ett datalager, vissa är
mer ingående och andra mycket korta. I avsnittet kommer tre olika förklaringar att
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presenteras för att senare i arbetet endast använda den som passar bäst in i projektet.
Devlins (1997) definition bygger på att data hämtas från flera olika källor och att
användaren skall kunna använda det i sitt arbete, “ett datalager är ett, fullständigt och
konsistent lager av data hämtat från flera olika källor och görs tillgängligt för
slutanvändaren på sådant sätt att de kan förstå och användas i affärssammanhang”
(Direktöversatt från engelska till svenska, Devlin, 1997, s. 20).
Singh (1998) menar att data samlas in från flera olika källor och sedan ges möjlighet för
flera olika applikationer att kunna använda samma information. Enligt Singh (1998) är
skillnaden mellan en databas och ett datalager att datalager endast innehåller läsbar data.
Dock krävs vanligtvis också att datalagret samlar information från flera olika källor och
sammanför dessa, samt att data skall placeras i datalagret med avsikten att flera olika
applikationer ska kunna använda samma information (Singh, 1998). Datalager är alltså en
plats där många olika saker sparas av bekvämlighetsskäl.
Inmons beskrivning av vad ett datalager är mer ingående än de tidigare och han beskriver
det med följande ord “subjekt-orienterat, integrerat, icke flyktigt (eng. nonvolatile), och
tidsbestämd (eng. time-variant) samling av data som stöd vid beslutsfattande”
(Direktöversatt från engelska till svenska, Inmon 2002 s. 31). Eftersom detta enligt
litteraturen är den definition som ger bäst förståelse för vad ett datalager är kommer
fortsättningsvis denna användas i arbetet. Definitionen beskriver vad det är för typ av
data som finns i datalager därför känns den även relevant för arbetet. Inmons definition är
även mycket refererad till i annan litteratur där det nämns att han är ledande pionjär inom
området och det känns bra att kunna stötta arbetet mot något så vedertaget. Från och med
nu när datalager nämns är det med innebörden av Inmons (2002) definition. Eftersom
Inmons (2002) definition kommer användas av datalager beskrivs subjekt-orienterat,
integrerat, icke flyktigt, tidsbestämd närmare nedan.
Subjekt orienterad
Datalager kretsar, enligt Inmon och Hackathorn (1994), kring olika subjekt i företagen
såsom kunder, tillverkare, och aktiviteter till skillnad från den operationella verksamheten
som kretsar kring funktioner och applikationer såsom lån, sparkonto, bankkort och så
vidare (Inmon & Hackathorn 1994).
Integration
Enligt Inmon (2002) är integration den viktigaste av alla aspekter på datalager. Data
hämtas från flera olika källor för att sparas i datalagret (Inmon, 2002). Dillemma med att
ha mer än en källa av data är inkonsistenta namn, inkonsistent tidsformat och så vidare.
Detta leder till att data måste lagras på ett enda gemensamt accepterat sätt i datalagret
även om de operationella systemen lagrar data på olika sätt (Inmon & Hackathorn 1994).
När data överförs till datalagret förändras formen på datan vilket resulterar i att den får en
enhetlig form för hela organisation (Inmon, 2002).
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Figur 1. Exempel på hur integration kan gå till (efter Inmon & Hackathorn 1994, s. 6).
Figur 1 skildrar hur samma sak kan lagras på många olika sätt i olika system för att sedan
ändras och endast sparas på ett accepterat sätt i datalagret. Integrationen av data visar sig
på många sätt till exempel genom enhetliga benämningar och konsistenta mätningar av
variabler (Inmon & Hackathorn, 1994).
Icke flyktig
Enligt Inmon och Hackathorn (1994) är icke flyktig att data inte ändras då den kommit
till datalagret. Enligt Inmon och Hackathorn (1994) sker det i operationella system
uppdateringar, inmatningar, borttagningar, och ändringar frekvent rad per rad. Medan det
i datalager endast sker två typer av operationer: laddning av data och åtkomst av data.
Detta leder till att optimering av dataåtkomsten kan göras.
Tidsbestämd
Med tidsbestämd menas att data i datalagret stämmer på något tillfälle i tiden. I bland är
en post tidsstämplad, i andra fall har en post datumet för transaktionen. Men det finns
alltid någon form av tidsmarkering för att visa vid vilken tid posten var riktig.
Tidsrymden för ett datalager är vanligen fem till tio år vilket gör att det finns mycket
historisk data i datalagren. Datalager är en samling ”snapshot” som är tagna vid olika
tidpunkter. Dessa ”snapshot” skapar en historisk vy över aktiviteter och händelser
(Inmon, 2002).

2.3 Datalagerarkitekturen
Arkitekturen med figur 2 bör förklaras för att på ett lätt sätt visa vilka komponenter
arkitekturen består av. Det finns andra förklaringar som bara förklarar arkitekturen som
tre lager. Genom att förklara arkitekturen utifrån figur 2 och koppla den till vald
definition av datalager anses detta ge en bra förståelse.
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Figur 2. Datalagerarkitekturen (efter Chauduri & Dayal, 1997, s. 66).
Arkitekturen kan användas för att förstå datalager och hur deras komponenter hör
samman (Singh, 1998). Arkitekturen förklaras från vänster till höger i figur 2.
Ursprungsdata (Intern och extern data)
Enligt figur 2 kan data komma från två olika typer av källor innan det hamnar i
datalagret: externa källor och interna operationella källor. Enligt Devlin (1997) är extern
data från marknaden vanligtvis ett krav för att förstå företagets framtida möjligheter på
marknaden och därmed bättre kunna planera framtiden. För att extern data skall vara
användbar och kunna placeras i datalagret måste extern data omformas till intern
accepterad form (Inmon, 2002). Planerare och beslutsfattare använder vanligtvis stora
mängder extern data (Devlin 1997).
Transform (Transformation)
Transformationen sker för att integrationen skall vara möjlig. Exempel då transformation
krävs är: olika längd på fältet, olika beskrivningar och saknad av data (saknad av data kan
uppkomma då det inte finns tvingande svars rutor). Det finns tre olika klasser av
transformationsverktyg. Data migration vilka möjliggör lättare förändringsregler som till
exempel att ett skall bytas mot 1, data scrubbing verktyg använder domänspecifik
kunskap för att rengöra data från multipla rader med hjälp av till exempel postnummer.
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Data auditing verktyg gör det möjligt att finna regler och relationer genom att skanna data
(Chadhuri & Daval, 1997).
Load (Ladda)
Efter att data hämtats och transformerats måste data laddas in i datalagret. När datalager
laddas med data hanteras mycket större datavolymer än i operationella databaser. Tid
finns inte under dagtid för att kunna stänga av datalagret, uppdateringarna sker därför
vanligtvis under natten (Chadhuri & Daval, 1997). När data väl laddats in i datalagret
skall den vara subjektorienterad, integrerad, ickeflyktig, och tidsvarierande.
Data mart
Data marts är avdelningsdelmängder av datalagret som fokuserar på ett visst subjekt
(Chadhuri & Daval, 1997). Data mart liknar datalager mycket ungefär såsom “närbutik”
har mindre urval och tillgänglighet än en “stormarknad”. En data mart är en miniatyr av
ett datalager. Vanligtvis har en data mart mindre data, mindre subjekt och mindre historia
alltså kan en data mart ses som en delmängd av ett datalager (Sperley, 1999). Data mart
är en del av det iterativa datalagerprojektet och organisationen kan bygga flera data marts
och så småningom länka samman dem till ett organisationstäckande datalager (Singh,
1998). Data marts ger bättre svarstider eftersom de inte kräver information om hela
organisationen (Chadhuri & Daval, 1997).
Metadata & Metadataförråd
“Metadata är data om data” (Singh, 1998, s. 20). Metadata innehåller ingen data som
kommer direkt från den operationella omgivningen. Den används för att förstå när datan
skapades, vilket system den kommer ifrån och vilka olika verktyg som användes för att
flytta den ifrån sin ursprungsplats till där den är idag. Metadata används även om någon
behöver ändra datan eller komma åt den på något annat sätt, vem är ansvarig för den? och
vem äger den?. Så det är data om data: det är allt runt omkring det faktiska innehållet av
data för att personer skall förstå hur den är skapad och underhålls samt, strukturen på
data, algoritmer som används för summering och mappningen från den operationella
miljön till datalagret (Singh, 1998). Metadataförråd används för att lagra och sköta
metadata som tillhör datalagret. Förrådet möjliggör delning av metadata mellan verktyg
och processer för design, användning och administrering av datalagret (Chadhuri &
Daval, 1997).
OLAP
De applikationer som använder data från datalagret och presenterar information för
användaren kallas vanligtvis OLAP (On-Line Analythic Processing) applikationer. OLAP
verktyg tillåter användaren att navigera genom data och ställa komplexa men om (whatif) frågor (Sperley, 1999).
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OLAP teknologier är skapade för snabb tillgång av data och analyser. OLAP har blivit
synonymt med en multidimensionell vy av affärsdata. De multidimensionella vyerna
skapar den tekniska grunden för beräkningar och analyser som datalagerapplikationer
behöver. OLAP är nästa steg efter frågor/rapporter för att skapa den ultimata
beslutsstödjande informationen. Med OLAP mjukvara kan användaren göra komplexa
analyser i en multidimensionell miljö (Singh, 1998). Enligt Singh (1998) kan analyserna
med OLAP upptäcka trender samt möjliggöra för förståelse av de underliggande
faktorerna till uppgång och nedgång i branscher.

Figur 3. OLAP kub (efter Singh, 1998, s.159).
När data sparas multidimensionellt kallas det även för hyperkub, som sparar data i
“dimensioner” vilket tillåter användare att analysera data längs med axlarna. Figur 3 visar
ett exempel på en vanlig OLAP kub med dimensionerna produkt, plats, och tid vilket kan
representera subjektet försäljning. Det finns två former av analyser som är mest relevanta,
nämligen skiva och tärna (eng. slice and dice) samt borra ner (eng. drill-down). OLAP
gör det möjligt att skiva och tärna data från flera olika källor för att kunna granska data ur
många olika perspektiv. Det går att skära eller rotera enskilda delar av den aggregerade
datan längs den önskade dimensionen (Singh, 1998). Skiva och tärna hjälper till att
undersöka typiska affärsfrågor så som:
• “Vilket produktslag genererade den högsta förtjänsten i Texas 1995?”
• “Hur gick försäljningen i Dallas första kvartalet 1996 för ett visst märke jämfört
med försäljningen första kvartalet 1995 för samma märke i Dallas?”
OLAP gör så användaren kan borra ner för att komma ner till en högre detaljnivå. Detta
används alltså för att ge den detaljnivå som krävs för beslutsunderlag (Singh, 1998).
Reporting /Query (Rapporter/Frågor)
Data som används i rapporteringsmiljön filtreras och sätts sedan samman på
förutbestämda sätt för att skapa rapporter. Användning av rapportmiljöer är lämpliga när
situationen kräver kontroll och effektiv distribuering av information. Rapporter i
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rapportmiljön är uppdelade i informationselement. När någon vill ha en specifik rapport
hämtas den data som krävs, datan sätts sedan samman och levereras som en rapport till
användaren. Tillvägagångssättet lämpar sig inte när användaren inte vet vilken
information som behövs för analysen. Rapporterna presenterar nämligen endast
fördefinierad information (King, 2000).
Frågor ger användaren möjlighet att själv kunna kombinera information för analys.
Frågorna har mycket mindre begränsningar och är mycket mer flexibla än rapporter.
Frågesystemet är dock mer komplext och svårare att lära sig (King, 2000).
Datamining (Datautvinning)
Datautvinning är enligt Agosta (2000) metoder för att få kunskap ur datalagret.
Datautvinning lutar sig bland annat mot statistiska algoritmer och optimeringsstudier
vilket används för att finna mönster i data, förstå kundernas beteende,
marknadssvängningar och andra kritiska affärstransaktioner. Persson och Virum (1998)
diskuterar hur informations- och kommunikationsteknologin förbättrar möjligheterna till
att analysera data med hjälp av statistiska och matematiska modeller samt genomförandet
av komplexa beräkningar. Datalager är en form av informationssystem och kan alltså ses
till informationsteknologin. Ett av alla de steg i förädlingskedjan som påverkats av detta
är lagerstyrningen (Persson & Virum, 1998). Det finns olika indelningar av datautvinning
vissa bygger på de algoritmerna metoden använder men här kommer endast en indelning
mellan övervakad och icke övervakad att göras. Med övervakade metoder menar Groth
(1998) att det är en analysmetod för att förstå beteende detta genom att med historisk data
jämföra olika beteende och på så sätt uppnå förståelse det kallas även för
klassificeringsmetod. Undersökningarna kräver ett subjekt och sedan används de element
som identifierar subjektet för att få fram information om dess beteende. De är även
påverkade och användaren ser vad som sker (Groth, 1998). Beslutsträd är en teknik från
den övervakade metoden som att kommer användas i arbetet då den är lätt att förstå och
vida omnämnd i litteraturen.
Enligt Adriaans & Zantinge (1996) bygger beslutsträd på att använda de attribut som
säger mest om det som skall förutspås genom att till exempel se om en kund som är yngre
eller äldre än en viss ålder har ett visst beteende eller om kunden har bil eller ej. Trädet
börjar med det attribut som säger mest om beteendet, sedan det som säger näst mest och
så vidare detta pågår tills en korrekt klassifikation av kunderna gjorts. Beslutsträd delar
upp stora mängder data på ett bra sätt samt att de ger en insikt i hur beslutsprocessen sker
(Adriaans & Zantinge, 1996; Cios, Pedrycz & Swiniarski 1998; Thuraisingham, 1999).
Enligt Groth (1998) är den oövervakade metoden till för att gruppera rader av data som
delar liknande trender och mönster även kallad klustermetod. Kluster kräver ingen
beroende variabel utan klustermetoder försöker hitta likheter och olikheter i en
datamängd för att para samman de som liknar varandra. När väl klustren är identifierade
får den som skall analysera klustren försöka förstå likheterna och skillnaderna mellan
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klustren (Cios m fl. 1998; Groth, 1998). En klusterteknik som kommer att förklaras mer
ingående är neurala nätverk, då den är mycket omtalad i litteraturen och ger en bild av
hur den oövervakade metoden kan fungera.
Neurala nätverk fungerar så att de tar in många olika inparametrar och genererar ett svar
som är en icke linjär funktion viktad av inparametrarna. Vikten som tilldelas
inparametrarna sker under en träningsprocess (Groth, 1998; Thuraisingham, 1999). Det
finns flera olika typer av arkitekturer för neurala nätverk. De använder olika typer av
kopplingar samt strategier för inlärning. När ett neuralt nätverk används finns det två
skilda steg. Det första steget är avkodningssteget där neurala nätverk tränas för att utföra
sin uppgift. Det andra steget är ett tolkningssteg där nätverket klassificerar och gör
förutsägelser (Groth, 1998). Det finns flera olika typer av neurala nätverk men de olika
typerna kommer inte att diskuteras och förklaras.

2.4 Lagerhållning
Osäkerhet är grunden för lagerhållning och företags osäkerhet om framtida efterfrågan
leder till att de måste hålla saker i lager för att skydda sig mot denna osäkerhet. Med
andra ord om osäkerheten kan minskas genom till exempel olika prognoser kan även
lagren minskas (Christopher, 1998; Persson & Virum, 1998). Femtio procent eller mer av
företagets tillgångar är ofta bundna i lager. Det finns flera olika lager allt från råmaterial
till färdiga produkter. Faktorer som påverkar lagrets storlek är till vilken grad
lagernivåerna övervakas och styrs samt vilka system i företaget som används för att
minska kraven på lagerhållning (Christopher, 1998).
Enligt Christopher (1998) är kostnaden för att hålla något i lager en dold kostnad och
många företagsledare är omedvetna om hur mycket det kostar dem. Det är inte bara
kapitalbindningen i sig som är kostsam utan även andra kostnader kopplade till
lagerhållning som beskrivs senare på sidan 10. För att närmare förstå varför lagerhållning
borde minskas, måste först två typer av tid vid tillfredsställande av kundens behov
specificeras. Värde ökande tid och icke värde ökande tid. Värde ökande tid är tid som
läggs på något som skapar något som kunden är beredd att betala för. Icke värde ökande
tid är tid som läggs på aktiviteter som inte ökar tillfredsställelsen för kunden. Icke värde
ökande tid är alltså något som kan minskas utan att kunden påverkas och lagerhållning är
en sådan tid (Christopher, 1998).
Enligt Persson och Virum (1998) används lagerränta för att räkna ut samtliga kostnader
som uppstår när en vara hålls i lager och väntar på försäljning. De företag som endast
räknar på kostnaden att äga de lagerförda varorna räknar med att lagerräntan åtminstone
utgör 15 procent av de ursprungliga anskaffningskostnaderna. Om de sedan skall räkna
med driftkostnaderna tillkommer sådant som hyra, informationssystem, inventarier samt
lön och sociala avgifter. För de företag som även inkluderar dessa kostnader beräknas
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lagerräntan ligga mycket högre och i vissa fall ända upp till 30-40 procent av de
ursprungliga anskaffningskostnaderna (Persson & Virum, 1998).
För att se hur stor rörelsen är i lagret går det att räkna på omsättningshastigheten. Detta
kan göras enligt följande formel: utplockat från lagret/medellagret (Thomasson,
Arvidson, Lindquist, Larson, & Rohlin, 2000).
Kostnader som enligt Persson och Virum (1998) är förknippade med lagerhållning:
• Beställningskostnader är de kostnader som uppkommer i samband med en
beställning hos en leverantör. Hit räknas kostnader såsom administration,
kommunikation, dokumentation och transport.
• Omställningskostnader uppkommer när leverans sker från den egna produktionen.
Hit räknas kostnader som uppstår på grund av att maskiner måste ställas om från
tillverkning av en produkt till en annan.
• Bristkostnaden uppstår då produkten inte finns i lager och alltså inte kan
levereras. Bristkostnaden kan definieras som den förlorade förtjänsten i framtiden
som relateras till att leveransen inte kunde genomföras. Detta innebär alltså dels
den förlorade förtjänsten av att produkten inte kunde levereras vid beställningen
samt den badwill detta kan skapa. Bristkostnaderna är mycket svåra att uppskatta
eftersom det är svårt att veta vad påverkan av badwill blir i verkligheten.
Då lagernivån bestäms är det viktigt att serviceelement beaktas. Detta för att ge sina
kunder bästa möjliga service. Leveransservice består av flera olika serviceelement.
Enligt Persson och Virum (1998) är de vanligaste serviceelementen:
• Servicenivå, sannolikheten att produkten finns i lager när den efterfrågas.
• Leveranstid, den tid som förlöper från order till leverans.
• Leveranspålitlighet, tillförlitligheten i leveranstiden.
• Leveranssäkerhet, att rätt vara levereras i rätt kvantitet och utan skador.
• Information, informationsutbyte i båda riktningar.
• Kundanpassning, förmåga att leva upp till kundens önskemål.
• Flexibilitet, anpassningsförmåga till förändrade förutsättningar.
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Företag i dagens hårda marknadsklimat brottas med att de måste skära ner på sina
kostnader för att öka sin konkurrenskraft genom att kunna använda pengarna de sparar till
annat. En av alla de kostnader som företag kan minska är lagerkostnaden. Enligt
Christopher (1998) är kostnaden att hålla något i lager en dold kostnad och många
företagsledare är omedvetna om hur mycket det kostar dem. Det är inte bara
kapitalbindningen i sig som är kostsam utan även andra kostnader kopplade till
lagerhållning såsom beställningskostnader, omställningskostnader och bristkostnader
(Persson & Virum, 1998). Det finns många olika sätta att beräkna kostnaden för
lagerhållning. Med vissa beräkningar kan lagerkostnaden uppgå till en ränta på 30-40
procent av anskaffningsvärdet. Det finns alltså mycket pengar att spara genom att minska
lagerhållningen.
Persson och Virum (1998) diskuterar hur informations- och kommunikationsteknologin
förbättrar möjligheterna till att analysera data med hjälp av statistiska och matematiska
modeller samt att genomföra komplexa beräkningar. Lagerstyrningen är något som kan
påverkas positivt av informations- och kommunikationsteknologin om det används på rätt
sätt (Persson & Virum, 1998). Ett exempel på användning av informationssystem är
datalager. Företagen skaffar datalager för att använda som underlag vid beslut så att de
skall kunna reagera på marknadsförändringar och ta beslut i rätt tid. Eftersom allt fler i
organisationerna behöver tillgång till information som stöd vid beslutsfattande bygger
många organisationer datalager (Singh, 1998). Datautvinning används för att finna ej
tidigare känd information ur till exempel datalager (Adriaans & Zantinge, 1996).
Enligt Dhond, Gupta, och Vadhavkar (2000) skall det finnas ett klart uttalat
affärsproblem och sedan utifrån det bestämma om datautvinning är en lämplig väg att gå.
Dhond med flera (2000) nämner att datautvinning kan användas för frågor som till
exempel hur lagernivån skall optimeras för nästkommande månad. Företag har alltså
möjligheten att minska lagerhållningskostnaden som inte ger företagen några fördelar
genom bättre beslutsunderlag. Datautvinning är enligt litteraturen ett möjligt sätt att
angripa problemet. Det finns dock ingen litteratur som beskriver eller förklarar hur
företagen kan gå tillväga för att använda sig av datautvinning ur datalager mot problemet
med lagerkostnader.
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3.1 Problemprecisering
Problemområdet visar på att det finns mycket pengar att spara genom att effektivisera
lagerhållningen. För att kunna göra detta på ett sätt som inte påverkar leveranssäkerheten
behövs bättre beslutsunderlag. I denna studie kommer problemet angripas med
utgångspunkt att försöka hitta en möjlig väg för de företag som vill testa möjligheten, till
beslutunderlag med hjälp av datautvinning ur datalager. Resultatet väntas inte bli den
enda eller den bästa vägen att gå utan en möjlig väg att gå. Problemet kommer att
studerat utifrån följande problemformulering:
Hur skulle företag kunna gå tillväga för att med hjälp av datautvinning ur datalager
tillföra information till beslutsfattare så att en mer optimerad lagernivå erhålls?

3.2 Avgränsning
Tanken med denna studie är inte att alla möjliga tekniker och metoder för datautvinning
skall testas mot problemet. Studien kan inte heller bli heltäckande mot alla de aspekter av
lagerhållning och dess kostnader. Det skall inte heller implementeras någon form av
lösning i företaget.

3.3 Förväntat resultat
Avsikten med studien är att på ett praktiskt sätt, visa hur olika datautvinningsmetoder kan
användas vid avgörandet av en lämplig lagerhållningsnivå. Förhoppningen är att det ska
visa sig möjligt och ge bra beslutsunderlag till beslutsfattare. Beroende på vilken data
som används uppnås olika resultat och det kommer att påverka resultatet. De två olika
utvinningsmetoderna som används förväntas även generera olika typer av information
men för den skull kan de vara lika lämpliga. Det kan även visa sig möjligt att de borde
användas i samspel med varandra.
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Nedan följer en kort beskrivning av metoderna samt förklaringar till varför de valda
metoderna används i detta arbete. Metoderna är valda utifrån att de skall besvara
frågeställningen i kapitel 3. Om mer information rörande metoderna önskas hänvisas
läsaren att läsa litteratur inom området (Patel & Davidson, 2003; Bell, 2000; Berndtsson,
Hansson, Olsson & Lundell, 2002). Undersökningar betecknas ofta efter den
insamlingsteknik som används för att samla in information. Men det finns även
undersökningsuppläggningar som betyder att mer än en viss teknik använts (Patel &
Davidson, 2003). I detta arbete kommer dels en undersökningsuppläggning och två
metoder för insamling av information att användas.
• Fallstudie
• Dokumentstudier
• Intervju
Undersökningar kan oftast klassificeras utifrån hur mycket som tidigare var känt inom ett
visst problemområde. När det finns luckor i vår kunskap kallas undersökningarna
explorativa. I denna studie har som tidigare påpekats ingen information om hur
datautvinnings metoder ur datalager kan användas för att bidra med information till
beslutsfattare hittats. Med utgångspunkt av att ingen tidigare information om problemet
hittats kommer denna studie att ses som explorativ. Viktiga inslag i dessa typer av studier
är idérikedom och kreativitet men på ett strukturerat sätt enligt Patel och Davidson
(2003).

4.1 Fallstudie
Denna studie skall studera problemformuleringen i kapitel 3. Att göra detta helt teoretiskt
vore väldigt svårt eftersom det inte finns någon direkt litteratur om hur datautvinning ur
datalager kan användas för beslutsunderlag rörande lagernivåer. Det vore även svårt att
förankra lösningen till någon form av verklighet. Därför kommer problemet att studeras i
en verklighet för att se hur det verkligen skulle kunna fungera. Det bästa vore alltså att
studera problemet vid ett företag som använder sig av datalager och har fysisk
lagerhållning. Därför har fallstudie valts som undersökningsuppläggning. Ett fall kan vara
olika saker, till exempel en organisation, situation eller en individ (Bell, 2000). Målet
med studien kan vara att studera ett visst verktyg som en avdelning i organisationen
använder sig av (Berndtsson, m fl. 2002). Fallstudien är speciellt lämplig när syftet är att
förstå och förklara ett fenomen som förståelsen för ännu inte är så stor för som i denna
explorativa studie. Kritik som riktats mot fallstudiemetoden är att det normalt inte går att
generalisera resultatet från en fallstudie och ifrågasätter värdet av att undersöka ett enda
fall. Sätta att komma runt denna kritik är att visa vart i det generella mönstret just detta
specifika fall passar in (Patel & Davidson 2003). Även Berndtsson m fl. (2002) hävdar att
när studien rapporteras skall den generaliseras utifrån undersökningsmiljön.
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4.2 Dokumentstudie
Dokumentstudien har valts som en teknik för att ta fram information om ämnesområdet,
samt den mjukvara som kommer att användas vid genomförandet av arbetet. I arbetet
valdes en dokumentstudie att användas då det är ett mycket vidare begrepp än en ren
litteraturstudie som endast behandlar litteratur. Dokument kan finnas i många olika
former allt från anteckningar och litteratur till bilder och ljuddokument. Dokument
används för att samla in information och besvara frågeställningar kring faktiska
förhållanden och skeenden (Patel & Davidson 2003). Detta anses i denna studie vara den
enda lämpliga metoden för att samla in information om mjukvaran som skall användas
samt information om företaget (verkligheten). En alternativ metod hade varit en ren
litteraturstudie men genom att bredda detta till dokumentstudie som förklarats ovan ges
utrymme för sådant som bildspel med mera.

4.3 Intervju
Intervju har valts som en teknik för att samla in information från det företag som
fallstudien kommer att utföras på. Det finns viss information som inte går att samla in på
annat sätt än via intervjuer. Den information som endast går att få via intervjuer är hur
företagets datalager ser ut, vilken mjukvara som används, vilka beslutsunderlag de
använder sig av, hur lagernivån bestäms och så vidare. Intervju beskrivs som ett samtal
mellan intervjuaren och respondenten med syftet att få information som respondenten
tillhandahåller. Då det är klart vad som ska fås ut ur en intervju skall det bestämmas
vilken typ av intervju som på bästa sätt kan ge denna information. De olika typerna av
intervjuer bygger på hur standardiserade de är (Bell, 2000). I denna studie kommer
kvalitativa intervjuer att genomföras eftersom frågorna kommer att ge respondenten
utrymme att svara fritt kring frågorna som lätt kan leda till följdfrågor. Kvalitativa
intervjuer har en låg grad av standardisering, där respondenten ges utrymme att svara
med sina egna ord (Patel & Davidson 2003).

4.4 Tänkt tillvägagångssätt
Fallstudien kommer att användas som undersökningsupplägg, genom att studera
problemet som förklarats i kapitel 3. I fallstudien studeras ett unikt fall för att förankra
det till verkligheten. Denna studie kommer att ske på företaget CEJN i Skövde och
utifrån deras organisation studera problemet. I huvudsak kommer data från deras
datalager att studeras med hjälp av datautvinningsmetoder för att se om det kan bidra till
bättre beslutsunderlag för avgörandet av en optimerad lagerhållningsnivå. Det som är
intressant för denna studie är hur processen går tillväga. Fallstudien är tänkt att innefatta
några personer från IT-avdelningen samt någon från logistikavdelningen för att bidra med
deras kunskap till studien.
Dokumentstudier kommer användas under projektet för informationsinsamling om den
mjukvara som skall användas under projektet samt hur utvinningsmetoderna används på
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andra problem. Det finns mycket litteratur och manualer om hur utvinningsmetoderna i
SQL server 2000 skall användas. För att ha en bra förståelse i vilken verklighet som
problemet studerats krävs också att information om företaget samlas in. Detta kommer att
ske via presentationer, bildspel och dokument. Detta är viktigt vid fallstudier för att
läsaren ska få förståelse för i vilken verklighet problemet studerats och på så sätt koppla
resultatet till den kontext det skapats i.
Intervjuer skall användas för få information om hur CEJN:s datalager fungerar och vilken
data som det innehåller. Intervjuerna är även tänkta att bidra med kunskap från
logistikavdelningen hos CEJN eftersom det är de som skulle kunna använda denna typ av
beslutsunderlag. Intervjuerna kommer att ske i form av väldigt låg standardisering med
några huvudfrågor förberedda för varje intervju. Frågorna är tänkta att behandla hur de
bestämmer lagernivåerna för att få någon referenspunkt till resultatet i denna studie. Även
intervjufrågor kring artiklar som kan vara intressanta för studien kommer att ställas,
vilket kommer att påverka resultatet i största grad. Dessa frågor är tänkta att ge
respondenterna möjlighet att ge breda samt öka möjligheterna till följdfrågor.
Utifrån den information som samlats in under dokumentstudien och intervjuerna skall
sedan data från CEJN:s datalager analyseras. Analysen skall ske med
datautvinningsmetoder som finns i programvaran för SQL server 2000 och kopplas mot
kostnader och aspekter vid lagerhållning. De två utvinningsmetoder som skall användas i
projektet är dels en övervakad samt en icke övervakad metod. Detta för att se om
resultatet från de två olika paradigmen kan bidra med olika information eller kanske
samma, förutsatt att någon användbar information fås fram ur utvinningsmetoderna. Det
är även intressant att se hur svårtolkad den information som framkommer ur de olika
metoderna är då beslutsfattare skall kunna använda informationen.
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I detta kapitel kommer det att beskrivas hur metoderna från kapitel 4 användes för att
genomföra studien. Även de steg som utförts under studien kommer att beskrivas. En
beskrivning av de resultat som framkommit genom utförandet av studien ges i den
ordning som de framkommit. Först ges en beskrivning av det företag som fallstudien
genomförts vid.

5.1 Företagsbeskrivning
Företagskontakten etablerades med hjälp av min programansvarige Mattias Strand vid
Högskolan i Skövde som tidigare varit i kontakt med CEJN. Beskrivningen av företaget
ges här för att de som kommer att studera resultatet av denna undersökning skall kunna
förstå i vilken miljö undersökningen utförts. Enligt Patel och Davidson (2003) är det
viktigt att visa vart i det generella mönstret just detta specifika fall passar in och även
Berndtsson m fl. (2002) hävdar att när studien rapporteras skall den generaliseras utifrån
undersökningsmiljön. En presentation av företaget kommer att ge läsaren en större
förståelse för hur undersökningsmiljön varit. För att få en bild av i vilken verklighet som
studien utförts i samlades dels information från den presentation som IT-chefen gav vid
ett möte samt genom en dokumentstudie. De dokument som studerades var dels
informationen som finns på CEJN:s hemsida samt ett PowerPoint dokument om CEJN.
Fallstudien har utförts på CEJN, ett företag som funnits sedan 1954 med sitt huvudkontor
i Skövde. Idag har CEJN fler än 350 anställda. Företaget är en ledande tillverkare av
högteknologiska snabbkopplingar för flera olika användningsområden. Mer än 75 % av
de tillverkade produkterna säljs utanför Sverige. CEJN gruppen består av mer än 10
“dotterbolag” runt om i världen. Produkterna säljs och marknadsförs även av fristående
distributörer. CEJN:s affärsidé är enligt CEJN:s företagspresentation (2004):
“Att försörja den globala marknaden med högpresterande snabbkopplingar och
system för hydraulik, pneumatik, vätskor och gaser. Med fokus på
kundtillfredsställelse skall produktutvecklingen satsa på innovativa lösningar som
leder till produkter i världsklass. Produktutbudet kompletteras med externa
produkter som uppfyller våra krav på kvalitet och prestanda.”

16

5 Genomförande och materialpresentation

Figur 4. Organisationsschema över CEJN.
Figur 4 visar ett organisationsschema över CEJN där studien genomfördes på ITavdelningen. Denna avdelning är direkt underställd VD:n. Personer från andra
avdelningar kommer även att intervjuas för att ge en mer heltäckande bild.
CEJN använder sig av sitt datalager för att förenkla saker som rapporter och det används
även för uppföljning av till exempel försäljning och deras prognoser.

Figur 5. CEJN:s datalager.
Figur 5 visar hur CEJN:s datalager fungerar. Det som sparas i datalagret kommer från
budgetfiler, deras affärssystem och i framtiden är det även tänkt att data från deras mobila
CRM5 (customer relation management) system skall bidra med information till
datalagret. Ifrån datalagret används sedan information till CRM5 samt i OLAP kuber.
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5.2 Hur problemet angreps
Studien startade med att litteratur, artiklar och konferensmaterial söktes om problemet.
Det visade sig att det fanns litteratur som beskrev att det gick men inte hur här föddes
tanken på att undersöka just hur det skulle kunna gå tillväga. Då de explorativa studierna
bygger mycket på idérikedom och kreativitet behövde studien börja med att finna ett
angreppssätt på problemet. I litteraturen hade det visat sig att det fanns två typer av
metoder för datautvinning, övervakade och icke övervakade metoder. Utifrån detta
verkade det relevant att testa någon teknik ur varje metod för att få en jämförelse mellan
metoderna. Det behövs även data att studera i utvinningsmetoderna. Dessa funderingar
resulterade i tre frågeställningar som det fortsatta arbetet kretsade kring. De tre
frågeställningarna är:
1. Vilken typ av data är intressant att studera vid påverkande av lagerhållning?
2. Vilka datautvinningsmetoder kan tänkas vara intressanta att använda?
3. Vilken data bör användas till vilka metoder?
Utifrån dessa tre del frågor arbetade sedan studien. Utan att påstå att det är den enda eller
för den del bästa sättet att angripa problemet.

5.3 Informationsinsamling om företaget och mjukvaran
Vid en intervju av mycket låg standardisering liknande ett samtal med
informationssystemsansvarige på CEJN ställdes frågor om vilken mjukvara som
användes för deras datalager. Det framkom vid denna intervju att CEJN tillhandahöll
mjukvara för utvinningsmetoder även att de inte använde utvinningsmetoderna.
Mjukvaran som de använde för datalagret var SQL server 2000, utifrån detta undersöktes
då vilka utvinningsmetoder som fanns att tillgå. Det visade sig att det fanns en övervakad
metod (grupperingsmetod) samt en icke övervakad metod (klustermetod). Eftersom det
var dessa två metoder som studien tänkt undersöka enligt avgränsningen i kapitel 3.2 togs
ett beslut att använda SQL server 2000 för studien. Eftersom detta är en explorativstudie
hade andra tekniker kunnat väljas, det är alltså inte sagt att dessa två tekniker är de bästa
för problemet. Teknikerna är beskrivna i litteraturen och de var tillgängliga för
undersökningen av de två anledningarna användes dessa tekniker. Det var dock ett
frågetecken om dessa gick att använda rent tekniskt eftersom CEJN inte skapar sina
OLAP kuber i SQL server 2000 vilket krävdes enligt viss litteratur. Detta var ett viktigt
skede i arbetet då alternativ programvara behövdes om detta inte fungerande. Saken
undersöktes och det visade sig fungera. För att kunna dokumentera resultaten samt att ha
tillgång att arbeta med datan vid vilket tillfälle som helst beslutades det att testerna skulle
utföras på en persondator utanför CEJN:s organisation.
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5.4 Intervjuer
Vid en intervju av väldigt låg standardisering liknande ett samtal med CEJN:s controller
ställdes frågor om hur deras lagerhållningsnivåer bestäms idag och vilka typer av
beslutsunderlag de använder. CEJN använder sig av affärssystemet MOVEX som
löpande, på de senaste sex eller tolv månadernas data, lägger en prognos framåt i tiden,
vilken även kan ändras manuellt om så önskas. En utfyllnadsintervju med logistikchefen
gjordes eftersom inte controllern kände att denne kunde ge tillräckligt fylliga svar. Även
denna intervju var av väldigt låg standardiseringsgrad. Logistikchefen fick även svara på
frågor kring lämpliga artiklar att utföra studien kring. Detta var en avgränsning som
gjordes för att minska den mängd data som skulle studeras då det tidsmässigt inte skulle
gå att studera alla artiklar under fallstudiens tidsram. Artiklarna som föreslogs var åtta
stycken till antalet och som även skulle ingå i ett annat examensarbete på institutionen för
teknik och samhälle på Högskolan i Skövde. Artiklarna är av två typer: kopplingar och
nipplar vilket är en stor del av CEJN:s färdiga artiklar.
I fortsättningen av arbetet kommer artikel 1-8 användas som benämning på artiklarna.
Det som hämtades ur datalagret var tre saker om de utvalda produkterna:
• Data om produkterna, där produktgruppen samt lite förklaringar till produkten
finns.
• Data om lagerstatistik, där medellagernivå och så vidare finns.
• Data om transaktioner, med andra ord försäljning eller förflyttning från
centrallagret.

5.5 Data som är relevant att studera vid påverkande av lagerhållning
För att besvara denna fråga ges en presentation av den data som arbetats med och till
denna kommentarer om vad som är lämpligt att använda. Det finns troligen en
obegränsad mängd intern och extern data som skulle kunna påverka den optimala
lagernivån såsom försäljningssiffror, valutakurser med mera. För att begränsa detta till en
hanterbar mängd data gjordes en avgränsning till den data som ligger närmast problemet,
alltså data som har en direkt koppling med artiklarna och lagernivåerna. Data som ansågs
lämplig att använda vid utvinningsmetoderna består av tre olika kategorier. De tre
kategorierna är nyckeldata, lagerdata och transaktionsdata. Nyckeldata innebär alltså data
om artiklarna, kategori två är data angående lagret och kategori tre är data angående
transaktioner. Transaktion är då förflyttning av en artikel sker från lagret vid till exempel
försäljning eller transport till något annat lager. Annan data som kunde varit intressant att
undersöka för problemet är försäljningsdata där uppföljning av beställningar från kunder
kan göras för att se om leveransen genomfördes enligt beställningen. Dock börjar denna
typ av information avvika från grundproblemet att optimera lagerhållningen. De tre
kategorierna av data är något som finns i CEJN:s datalager men antas även finnas i andra
datalager som lagrar information om lagerhållning.
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Kategori 1, nyckeldata angående artiklar, innehåller information som är artikelspecifik.
Denna data krävs av flera anledningar för analyserna, dels för att koppla samman övrig
data och kan därför ses som nyckeldata men även eftersom datan angående artiklar
innehåller information som bör påverka den lagernivån som hålls av artikeln. Information
som bör påverka lagernivån är bland annat vilken tillgänglighet artikeln ska ha för
kunden. Om artikeln enligt företaget har en kort leveranstid till kunden bör det även
avspegla sig i lagernivån så leveranserna kan ske i tid. Annan information som kunde
vara intressant att studera för lagerhållningen är grupperingen av olika produktgrupper.
Av två anledningar valdes dock endast den lägsta nivån i CEJN:s artikelhierarki
(artikelnumret) att användas. Första anledningen var att de åtta artiklarna som användes
vid denna studien var av samma artikeltyp ända ner till den sista nivån i artikelhierarkin
och hade alltså inte gett någon uppdelning av artiklarna. Slutgiltligen skall lagernivån
bestämmas för en viss artikel och inte en artikelgrupp alltså är det detta som är relevant.
Ur kategori 1, nyckeldata, valdes följande data ur CEJN:s datalager som lämplig att
använda för analys i utvinningsmetoderna:
ITEMNO
Detta är ett artikelnummer vilket också är den fjärde och lägsta nivån i CEJN:s
hierarki av artikelindelning. Artikelnumret används även för att koppla samman
den data som inte kommer från datan om artiklarna vilket gör att det blir en
nyckeldata.
ITEMTYPE
Är en typ av gradering hur tillgängligheten för kunderna skall vara, alltså hur kort
leveranstiden är. De artiklar som användes vid denna studien hade ITEMTYPE A
och AA. AA är den högsta som kan tilldelas och då skall artikeln alltid finnas i
lager vid beställning, även vid A skall artikeln finnas i lager men har inte riktigt
lika hög prioritet.
Kategori 2, data angående lagret, innehåller information som är direkt kopplad till lagret.
Detta innefattar sådant som lagernivåer, utplockat från lagret och hur mycket lagret
värderas till. Eftersom det är för lagernivåerna som beslutsunderlag skall tas fram
behövdes även data om lagernivåerna användas vid framtagandet av beslutsunderlagen.
För att få en koppling i tiden då lagernivåerna bestäms för en tidsperiod bör någon form
av tidsdimension användas för lagernivådatan. Intressant data att använda angående
lagernivådatan är just hur lagernivån varit, detta för att kunna mappa mot andra
parametrar och se hur det påverkat till exempel hur mycket som kunnat plockas ut ur
lagret under samma period. Det är intressant hur mycket lagret anses binda i kapital
eftersom det inte är så intressant att minska ett lager som inte binder kapital eller tar upp
någon plats. Att lägga ner arbetstid på att minska ett sådant lager kostar mer än det sparar.
Som tidigare nämnts är det även intressant att se på jämförelse till hur mycket som hållits
i lager mot hur mycket som plockats ut från detta.
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Något som påverkat resultatet, troligtvis negativt, är att data angående lagret endast fanns
för sex perioder (månader) vilket inte är så lång tid. Anledningen till detta är att CEJN
precis börjat använda sig av denna data i datalagret. Det hade varit intressant att som
minst kunna se denna data för 12 eller 24 månader för att kunna få med möjliga
säsongsvariationer och längre trender. Trots detta användes denna data, men det bör hela
tiden has i åtanke att det inte är så långt tidsperspektiv.
Ur kategori 2, data angående lagret, valdes följande data ur CEJN:s datalager som
lämplig att använda för analys i utvinningsmetoderna:
ITEMNO
Detta är ett artikelnummer vilket också är den fjärde och lägsta nivån i CEJN:s
hierarki av artikelindelning. Används här för att koppla samman med andra
förekomster av produkten.
PERIOD
Under vilken tidsperiod dessa värden var verkliga. För att analyserna skall kunna
ha någon tidsdimension används period. Period har aggregerats upp till en
månad/år nivå. Det är på detta sätt CEJN sparar denna data, alltså hade det även
fungerat att ha någon annan tidsabstraktion.
AVG_STOCKLEVEL
Medelantalet av artikeln som fanns i lager under perioden. Denna data används
för att kunna ha någon jämförelse mot hur mycket CEJN brukar ha i lager per
artikel och period.
WAREHOUSEAMOUNT_TOT
Är värdet på det som finns i lagret. Detta är ett värde uträknat på det som finns i
lager och används vid analyserna av samma anledning som avg_stocklevel för att
se hur mycket kapital CEJN binder i lager för artikeln.
TRANSFER_OUT
Är hur många av artikeln som togs ut ur lagret.
Kategori 3, data angående transaktioner, finns egentligen i datan om lagernivåerna fast på
annan abstraktionsnivå. Den stora anledningen till att använda transaktionsdatan var att få
ett längre tidsperspektiv eftersom data om transaktionerna finns för mer än fem år och
lagernivådatan endast finns för sex månader. Data om transaktioner som behöver
användas är storleken på transaktionerna samt en tidsdimension för när transaktionen
skedde. Denna data kan alltså användas för att se dels hur stora kvantiteter
transaktionerna av en artikel brukar vara, samt antalet av en artikel som ingått i
transaktionerna.
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Ur kategori 3, data angånde transaktioner, är följande data ur CEJN:s datalager lämplig
att använda för analys i utvinningsmetoderna:
ITEMNO
Detta är ett artikelnummer vilket också är den fjärde och lägsta nivån i CEJN:s
hierarki av artikelindelning. Används här för att koppla samman med andra
förekomster av artikeln.
DATUM
Det datum som transaktionen skedde. För att ha någon tidsdimension av
transaktionerna används här datum.
QTY
Antalet artiklar som transaktionen avser.

5.6 Dokumentstudie samt skapande av databas
Eftersom det inte fanns någon tidigare kunskap i hur SQL server 2000 fungerade behövde
en del dokument studeras för att kunna använda denna mjukvara i studien. Till SQL
server 2000 finns en hjälpmanual med beskrivande bilder som användes för att starta en
databas. I denna manual finns det även beskrivet hur utvinningsmetoderna fungerar och
används. Dessa dokument var väldigt bra och gjorde det möjligt att kunna utföra studien
och få mjukvaran att fungera. Vidare studerades även vissa dokument på Microsofts
hemsida där det finns bra förklaringar och tips om den aktuella mjukvaran.
När programvaran var installerad överfördes datan från Excelfilerna som hämtades
tidigare från CEJN:s datalager till databasen. Databasen som skapats av Excelfilerna
bestod då alltså av en delmängd av CEJN:s datalager. Delmängden av CEJN:s datalager
bestod bland annat av den data som presenterats tidigare i kapitel 5.4 men även data som
inte ansågs lämplig att använda för studien.
Vid användandet av utvinningsteknikerna krävdes ytterligare en dokumentstudie för att få
ytterligare kunskap i hur de skulle kunna användas. Det hittades ingen direkt litteratur
som behandlade hur utvinningsmetoderna skulle kunna användas vid denna typ av
problem. För att finna litteratur om hur utvinningsmetoderna används mot lagerhållning
söktes artiklar och böcker inom detta område. Resultatet av de sökningarna gav inget så
då skummades flera böcker om datautvinningsmetoder igenom som kunde tänkas
behandla problemet men inte heller här fanns någon information om problemet. Därför
studerades litteratur som behandlar hur teknikerna används vid till exempel direkt
marknadsföring för att se om något av de angreppssätten gick att applicera. Ur denna
litteratur erhölls det en bild av hur tillvägagångssättet kan vara vid indelande i
kundsegment och indelning av kreditgivning och liknande.
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5.7 Utvinningsteknikerna
De metoder som använts var en övervakad och en icke övervakad som tidigare förklarats
i kapitel 2.3. Tekniken från den övervakade metoden var ett beslutsträd, i den icke
övervakade metoden var det en klusterteknik. Enligt Adriaans & Zantinge (1996) bygger
beslutsträd på att använda de attribut som säger mest om det som skall förutspås. Trädet
börjar med det attribut som säger mest om beteendet sedan det som säger näst mest och
så vidare. Detta pågår tills en korrekt klassifikation gjorts. Beslutsträd delar upp stora
datamängder på ett bra sätt samt att de ger en insikt i hur beslutsprocessen sker (Adriaans
& Zantinge, 1996). Enligt Groth (1998) är klustermetoder till för att gruppera rader av
data som delar liknande trender och mönster. Kluster kräver ingen beroende variabel utan
klustermetoder försöker hitta likheter och olikheter i en datamängd för att para samman
de som liknar varandra. När väl klustren är identifierade får den som skall analysera
klustren försöka förstå likheterna och skillnaderna mellan klustren (Groth, 1998).
Själva användandet av utvinningsteknikerna är ganska enkla då instruktioner till alla steg
ges och det enda som behöver göras är att välja vilken data som skall användas. En
stegbeskrivning av hur det kan se ut vid skapandet av beslutsträd och kluster i SQL server
2000 finns i bilaga 1.
I kapitel 5.7.1 och 5.7.2 presenteras resultaten som framkommit av utvinningsteknikerna.
Först presenteras resultatet av beslutsträden och sedan av klustertekniken. I kapitel 6
kommer sedan en analys av resultatet att ske.

5.7.1 Resultat av beslutträd
Datan som presenterades i kapitel 5.4 har använts i analyser med beslutsträd. Resultatet
av analyserna presenteras här på lite olika sätt då inte alla resultat lämpas för att redovisas
på samma sätt. De träd som presenteras kan tänkas användas som beslutsunderlag.
Beslutsträden användes som beskrivits i kap 5.6 med den specifika data som är för varje
beslutsträd.
Beslutsträd 1 - uttag ur lager
Beslutsträd 1 har varit intressant att studera för att se hur mycket som tagits ut ur lager
per produkt/period. Här används endast data angående lagret. Nyckeln är period och
inparametrarna som använts är warehouseamount_tot, avg_stocklevel, transfer_out och
den variabel som resultatet skall handla om är itemno. Bild på beslutsträdet finns i bilaga
2 bild 1 och data därifrån ses i tabell 1.
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Tabell 1. Data ur beslutsträd 1.
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Grunden till att bestämma lagernivån är att förutsäga hur mycket som skall plockas ut ur
lagret. I detta beslutsträd delas det som plockas ut från lagret in i två olika ben. Det första
benet är de artiklar som inte tas ut med mer än 444 stycken per period. Det är två artiklar
som aldrig kommer upp i 444 stycken och utifrån det borde även lagernivån begränsas.
Det finns även en artikel som vid några tillfällen inte tagits ut fler gånger, dock har den
mesta delen av gångerna tagits ut fler än 444 stycken, detta pekar på att en större kontroll
av den artikeln krävs. Det är slutligen fem artiklar som alltid tas ut med mer än 444
stycken per period. Denna modell ger inga små intervall att jobba med, den ger dock en
grund att stå på. Utifrån denna modell kan lagernivån studeras vidare.
Beslutsträd 2 - uttag ur lager per period
Detta beslutsträd är en fortsättning på beslutsträd 1. Syftet med beslutsträd 2 är att ge en
indelning för att se hur förändringarna sker över tiden i uttaget ur lager per artikel. Här
används data angående lagret och transaktioner. Nyckeln är itemno från
transaktionsdatan. Datum från transaktionsdatan och period från lagernivådatan används
som indata för att få resultat om itemno och transfer_out från lagernivådatan. Bilder på
beslutsträdet finns i bilaga 2, bild 2 och 3 samt att data från beslutsträdet visas i tabell 2
och 3.
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Tabell 2. Data ur beslutsträd 2 (1/2).
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Tabell 3. Data ur beslutsträd 2 (2/2).
3000

Utag ur lager i antal

2500

2000
Artikel 5
Artikel 6

1500

Artikel 7
Artikel 8

1000

500

0
Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Period 5

Period 6

Period

Denna modell kan sägas visa samma som modell 1, fast åt andra hållet. Istället för att
börja med att dela upp hur mycket som tas ur lagret delas här produkterna upp. Utifrån
produkterna delas det upp i periodben. För varje periodben går sedan att se hur mycket
som tagits ut ur lagret. Den information som fås här är alltså av intresse för att se hur
mycket som tas ut ur lagret per produkt under aktuella perioder. Beslutträdet delar upp
artiklarna så att det som plockats ut av varje artikel kan ses i periodindelning.
Artikel 1 har här plockats ut jämt under perioderna, dock skedde en kraftig ökning vid
sista perioden med cirka 75 % (från 3900 stycken till 6900 stycken). Vad detta kan bero
på är svårt att säga utifrån beslutsträdet, detta är dock något som kan vara intressant att
undersöka. Artikel 2 dalade under de två första perioderna för att sedan öka under de tre
nästföljande perioderna. Det är svårt att säga mer om mönstret utan data under en längre
tidsperiod. Artikel 3 är mycket varierande utan något som helst mönster artikeln har tagits
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ut mellan 5 och 5090 stycken ut ur lagret per period. När det är så här spritt utan något
mönster är det inte mycket att gå på, dock kan lägsta och högsta nivån användas som
någon form av riktmärke. Artikel 4, denna artikel har först tre jämna perioder med mellan
600 och 800 stycken/period sedan mellan period fyra och sex är det också jämnt mellan
1230 och 1500 stycken. Intressant här är att eftersom movex bygger sina prognoser på de
senaste sex månaderna borde det bli lite konstigt då det skett en markant förändring mitt
i.
Artikel 5 och 6 svängde väldigt och för artiklarna var uttaget allt från 0 till 295 utan något
direkt mönster, vilket gör att det är svårt att säga något specifikt om artiklarna. Det är inte
så många av artiklarna som plockas ut under någon period alltså behöver inte lagernivån
vara särskilt hög. Artikel 7 svängde väldigt och för denna artikel var uttaget allt från 850
till 1890 utan något direkt mönster, alltså svårt att säga något specifikt om denna artikel.
Dock fås indikationer om högsta och lägsta nivå per period. Vilket kan hjälpa till att
lägga lagernivån inom ett rimligt intervall. Artikel 8 har först två jämna perioder, sedan
föll den mycket för att sedan stadigt öka de två sista perioderna. Detta är svårt att säga
hur dessa siffror skall tolkas, detta kan till exempel bero på att denna period är över jul
och nyår då det är många helgdagar.
Beslutsträd 3 – transaktionsstorlek
Syftet med beslutsträd 3 är att se om transaktionerna för artiklarna är stora eller små. Här
har data om transaktioner använts. Nyckeln är datum och indatan är qty. Det som
resultatet skall handla om är itemno. Bild på beslutsträdet finns i bilaga 2 bild 4 och data
från beslutsträdet visas i tabell 4 och 5. I beslutsträdet sker en indelning i hur stora
kvantiteter som transaktionerna för en viss artikel avser.
Tabell 4. Data ur beslutsträd 3 (1/2).
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Tabell 5. Data ur beslutsträd 3 (2/2).
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Som tidigare nämnts handlar lagerhållning om att kunna leverera till kunden då denne
beställer en artikel. I beslutsträd 3 görs en indelning av hur stora kvantiteter
transaktionerna innehåller. Detta kan vara viktig information för att se om artikeln
beställs flera gånger i små partier eller kanske mera sällan fast i stora kvantiteter. Om det
är så att artikeln beställs i stora kvantiteter måste det finnas mer i lagret när beställningen
sker, än om det är så att beställningar sker flera gånger i små kvantiteter då kan en
kontinuerlig påfyllning ske och en lägre nivå hållas i lager.
I datan finns minustransaktioner för att korrigera avbeställningar eller fel vid
beställningar, det betyder att det finns transaktioner som inte gjorts och att det finns
minustransaktioner sparade i CEJN:s data. Eftersom dessa kan göras vid olika dagar och
tidpunkter tar inte minustransaktionen ut den ursprungliga transaktionen. Detta bidrar till
ett problem vid denna typ av analyser. Data som låg på minussidan i beslutsträdet
analyserades inte då det endast var korrigerande transaktioner. Detta betyder att det fanns
missvisande data på plussidan som skulle utjämnas med minustransaktionerna och att de
transaktioner som är mindre än fem inte kommer med i analysen. Anledningen till att
transaktionerna som är mindre än fem inte kommer med beror på beslutsträdets
indelning. För att undvika denna typen av problem krävs att inte korrekt data
transformeras bort vid överföringen av data från de operationella systemen.
Trots detta blev det ett resultat i beslutsträd 3, även om det kan vara ett missvisande
sådant. Artiklarna 1-4 har de flesta antal/transaktion mellan 14 och 289 stycken det fanns
ganska många under 14 stycken även några från 290 stycken och uppåt.
Artikel 5 hade ytterst få transaktioner över 72 stycken. Artikel 6 hade flest transaktioner
mellan 14 och 72 stycken samt ungefär lika många mellan 4 och 13 stycken som mellan
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73 och 289 stycken. Artikel 7 och 8 hade sina flesta transaktioner mellan 5 och 72
stycken. Även ett par transaktioner mellan 73 och 289 stycken det fanns även
transaktioner mellan 290 och 439 stycken och någon upp till 907 stycken. Artikel 8 hade
även enstaka uttag över 907 stycken.
Modell 4 – omsättning av lagret
Syftet med beslutsträd 4 är att se om det plockas ut mycket ur lagret de perioder som det
finns mycket av artiklarna i lagret. Här används data från transaktionsdatan samt
lagernivådatan. Nyckel är itemno från transaktionsdatan. Indatan i denna modell är qty
och datum från transaktionsdatan samt avg_stocklevel och period från lagerdatan. Det
som resultatet skall handla om är transfer_out och itemno från lagerdatan. Bilder på
beslutsträdet finns i bilaga 2 bild 5 och 6 och data från beslutsträdet visa i bilaga 4
eftersom det tog för stor plats att presentera det här. I modell 4:s första ben delas
produkterna upp och i det andra benet delas medellagernivån för att i och med detta se
hur mycket som plockades ut ur lagret vid denna lagernivån. Detta blir intressant för att
se om det tas ut något ur lagret när lagernivån är hög eller om artikeln bara ligger där.
Artikel 1 och 5 visar tydligt att de plockas ut mer när en högre lagernivå hålls. Artiklarna
3,4 och 6 ökar utplockandet ur lagret då lagernivån ökar dock vid den högsta lagernivån
har inte så mycket plockats ut. En anledning till detta kan vara att stora ordrar väntar
nästa period eller att det var stor efterfrågan på artiklarna perioden/perioderna innan och
att förfrågan väntades hålla i sig. Artikel 2, 7 och 8 har inget direkt mönster på antalet
utplockade i jämförelse med antalet i lager. Artikel 1 och 5 har ett sunt beteende att mer
plockas ut ur lagret då lagernivån är högre. För artiklarna 3, 4 och 6 är det inget bra
beteende eftersom då det är som mest i lager tas det inte ut så mycket från lagret. Detta
leder till att mycket pengar binds i lager under en längre tid. Exempel på hur det kan se
ut: av artikel 3 plockades 5 090 stycken ut med ett medellager på 512 till 636 stycken.
Medan det endast plockades ut 1227 stycken av artikel 7 med mer än 1104 i medellager
för en viss period. Med detta beslutsträd kan information fås om det är någon rörelse på
det som finns i lagret.
Beslutsträd 5 – lagervärde per period
Syftet med beslutsträd 5 är att visa hur mycket som binds i lager per period och produkt.
Här används data från transaktionsdatan samt lagerdatan. Nyckeln är itemno från
transaktionsdatan. Indatan i denna modell är qty och datum från transaktionsdatan samt
itemtype och period från lagerdatan. Det som resultatet skall handla om är
warehouseamount_tot och itemno från lagerdatan. Bilder på beslutsträdet finns i bilaga 2
bild 7 och 8 samt att data från beslutsträdet visas i tabell 6 och 7.
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Tabell 6. Data ur beslutsträd 5 (1/2).
35000,00
30000,00

Lagervärde

25000,00
Artikel 1
20000,00

Artikel 2
Artikel 3

15000,00

Artikel 4
10000,00
5000,00
0,00
Period Period Period Period Period Period
1
2
3
4
5
6
Period

Tabell 7. Data ur beslutsträd 5 (2/2)
40000,00
35000,00

Lagervärde

30000,00
25000,00

Artikel 5
Artikel 6

20000,00

Artikel 7

15000,00

Artikel 8

10000,00
5000,00
0,00
Period Period Period Period Period Period
1
2
3
4
5
6
Period

För att veta om det är någon idé att lägga ner tid att påverka och minska lagernivån bör
det finnas något av värde att påverka. Beslutsträd 5:s första ben är artikelnumren för att i
andra benet delas upp i perioder. Resultatet av detta är lagervärdet för produkten vilket då
kan vara intressant att studera eftersom det är onödigt att lägga ned arbetstid på något
som inte genererar några reducerade kostnader. Största ansträngningarna för
beslutsfattarna bör alltså vara att reducera lagernivåerna för de artiklar som binder mest
kapital i lager. Utifrån beslutsträd 5 kan då vissa artiklar prioriteras.
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Lagervärdet skiftar mycket för artiklarna som kan ses i tabell 6 och 7 detta kan vara bra
om artikeln förväntas plockas ut mycket ur lagret. Om det är ett stort värde som binds i
lager utan någon anledning är det inte bra. Beslutsträd 5 är alltså intressant för
beslutsfattarna att studera mot beslutsträd 2 som visar hur mycket som plockats ut ur
lagret för perioderna.
Beslutsträd 6 – uttaget ur lager
Syftet med beslutsträd 6 är att se hur mycket som tas ut ur lagret per period och artikel.
Här används data från transaktionsdatan samt lagerdatan. Nyckel är itemno från
lagerdatan. Indatan i denna modell är transfer_out och period från lagerdatan. Det som
utvinningen skall få fram information om är itemno och qty från transaktionsdatan. Bilder
på beslutträdet finns i bilaga 2 bild 9 och 10 samt att data från beslutsträdet visas i tabell
8 och 9.
Tabell 8. Data ur beslutsträd 6 (1/2).

Viktning av antal uttag ur lager

800
700
600
Artikel 1

500

Artikel 2

400

Artikel 3

300

Artikel 4

200
100
0
<= 444.25

> 444.25
and <=
1573.75

> 1573.75
and <=
2461.75

> 2461.75

Uttaget ur lager

Tabell 9. Data ur beslutsträd 6 (2/2).
350

Viktning av uttag ur lager

300
250
Artikel 5
200

Artikel 6
Artikel 7

150

Artikel 8
100
50
0
<= 444.25

> 444.25
and <=
1573.75

> 1573.75
and <=
2461.75

Uttaget ur lager
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Modell 6 visar samma sak som beslutsträd 1 fast har en större indelning. Beslutsträd 6
påminner mycket om modell 3, men istället för att se hur stora transaktionerna är ses här
hur mycket som plockats ut ur lagret under en hel period (månad). I modell 2 visas hur
mycket som tagits ut ur lagret i olika perioder medan här i modell 6 visas olika ben med
uttaget ur lagret och inte periodvis.
Artikel 1 plockas alltid ut mer än 2 461 stycken och artikel 2 plockas ut i mer än 1 574
stycken. Artikel 3 ligger i intervallet från 0 till mer än 2 461 stycken medan artikel 4
ligger mellan 445 och 1 573 stycken. Utifrån modellen kan det tolkas att artikel 5 och 6
aldrig plockas ur lagret mer än 444 stycken per period. Artikel 7 ligger i intervallet mer
än 444 och mindre än 2 462 stycken och artikel 8 ligger i intervallet mellan 444 och mer
än 2 461 stycken.
Denna information kan användas för bestämmande av lagernivån då beslutsträdet
oberoende av period visar hur mycket som plockats ut ur lagret. Problemet som kan
uppkomma här då datan börjar sträcka sig över många perioder att det blir väldigt spritt.
Så länge uttagen av artiklarna är relativt jämna och inte börjar sprida sig över alla
intervaller kan detta vara ett bra riktmärke.

5.7.2 Resultat av klustertekniken
Datan som presenterades i kap 5.5 har använts i analyser med klustertekniken. Resultatet
av klustertekniken presenteras här, då det enligt Groth (1998) är den som skall analysera
klustren som skall försöka förstå likheterna och skillnaderna mellan klustren (Groth,
1998). Analysen av klusterteknikerna kommer sedan att ske i kapitel 6.3.2. Först
presenteras ett kluster utan direkt koppling med beslutsträden för att visa ett
användningsområde. Sedan visas även två kluster där samma data som i två av
beslutsträden använts för att göra en rättvis jämförelse mellan de två metoderna. Data ur
klustren visas i bilaga 5 eftersom det inte går att göra liknande tabeller som för
beslutsträden.
Kluster 1 – uttag för artiklar
Syftet med klustermodell 1 var att visa kluster i vilket antalet uttagna artiklar samt
artikelnumren finns. Här har data om lagret använts. Nyckeln är Period och
inparametrarna är itemno och transfer_out. Data från kluster 1 visas i bilaga 5 tabell 1.
Kluster 1 visar hur mycket som tas ut ur lagret för olika artiklar. Tråkigt med klustren här
är att nästan alla har 0 som lägst utplockat förutom kluster 3 och 5. Det är svårt att
använda denna data som beslutsunderlag då samma artiklar är med i de flesta kluster.
Alltså säger inte klustren så mycket om artiklarna i sig.
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Kluster 2 – uttag för artikel under tid
Syftet med klustermodell 2 var att studera samma data som i beslutsträd 2 för att kunna
göra en jämförelse mellan resultatet av de båda. Här används data angående lagret och
transaktioner. Nyckeln är itemno från transaktionsdatan. Datum från transaktionsdatan
och period, itemno och transfer_out från lagernivådatan används som inprametrar. Data
från kluster 2 visas bilaga 5 tabell 2 och 3.
Här uppstår tydligt problemet med att tolka klustren eftersom parametrarna blir så många.
Även i kluster två är det svårt att säga något om artiklarna eftersom de blir
sammanklustrade.
Kluster 3 – klustermodell
Syftet med klustermodell 3 var att studera samma data som i beslutsträd 3 för att kunna
göra en jämförelse mellan resultatet av de båda. Här har data om transaktioner använts.
Nyckeln är datum och inparametrarna itemno och qty. Data från kluster 3 visas i bilaga 5,
tabell 4.
I kluster tre fås en bild av hur stora transaktionerna är för artiklarna. Dock blir det ändå
lite svårt att använda denna information eftersom den visar mer än en artikel i varje
kluster. Detta är förstås förståeligt eftersom klustermetoden går ut på att klustra samman
parametrar, vilket gör att det blir svårt att använda som beslutsunderlag.
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6. Analys av resultat
I detta kapitel kommer materialet som framkommit i genomförandet att analyseras. Först
analyseras de tre del frågor som studien utgått från. Sedan analyseras det material som
presenterats för de olika del frågorna.

6.1 Analys av hur problemet angreps
I kapitel 5.2 beskrevs det hur problemet skulle angripas, rapporten försöker inte dölja att
det finns andra sätt och som kanske är bättre än det som användes i denna studie. Dhond
med flera (2000) säger att skall det finnas ett klart uttalat affärsproblem och sedan utifrån
det bestämma om datautvinning är en lämplig väg att gå. I detta arbete finns ett klart och
uttalat affärsproblem (lagerhållningsnivåer) det som återstår är att bestämma om
datautvinning är en lämplig väg att gå. Utifrån affärsproblemet måste sedan data som är
relevant för affärsproblemet analyseras detta resulterade i frågeställning 1: Vilken typ av
data är intressanta att studera vid påverkande av lagerhållning?
Den stora frågan efter vilken data som var intressant att studera var vilka
utvinningsmetoder som kunde användas. I litteraturen finns flera olika tekniker för de
olika metoderna och det finns inte beskrivit vilken metod som kan tänkas var intressant
för beslutsunderlag vid påverkande av lagerhållning detta resulterade i frågeställning 2:
Vilka datautvinningsmetoder kan tänkas vara intressanta att använda?
Slutligen eftersom inte all data är lämpad för alla utvinningsmetoder ställdes en fråga
som kopplade samman fråga 1 och fråga 2 vilket resulterade i frågeställning 3: Vilka data
bör användas till vilka metoder?
Åter igen pointeras att detta inte är det enda eller för den del det bästa sättet att angripa
problemet. Men utifrån den tidigare kunskap och litteratur som fanns inom studien ansågs
detta vara ett bra och möjligt angreppssätt. Under processens gång har det varit bra att ha
de tre del frågorna att utgå från. Frågorna har gjort så att studien hela tiden viste vad den
skulle arbeta med. Utifrån den kontext arbetet utförts i har frågorna underlättat processen.

6.2 Analys av data som är relevant att studera
Eftersom det inte finns någon litteratur för hur utvinningsmetoderna kan användas på
detta problem går det inte att göra någon direkt koppling. Kopplingar har istället fått
göras till annan litteratur.
Kategori 1 innehåller information som är produktspecifik. Kategori 1 krävs för att koppla
analyserna till en viss artikel. Det vore svårt att göra denna koppling med någon annan
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typ av data än kategori 1, därför kan den även ses som nyckeldata. Men datan angående
artiklar innehåller även information som bör påverka lagernivån av artikeln. Information
som bör påverka lagernivån är bland annat vilken tillgänglighet artikeln ska ha för
kunden. Om artikeln enligt företaget har en kort leveranstid till kunden bör det även
avspegla sig i lagernivån så att leveranserna kan ske i tid. Enligt Persson och Virum
(1998) är leveranspålitligheten ett av serviceelementen, leveranspålitligheten innebär
tillförlitligheten i leveranstiden. Alltså om CEJN påstår sig kunna leverera en artikel
direkt skall de också kunna göra det. Ett annat av Perssons och Virums (1998)
serviceelement är servicenivån (sannolikheten att produkten finns i lager när den
efterfrågas). De produkter som enligt en klassificering alltid ska finnas i lager och inte
gör det påverkar servicenivån. Vid användande av kategori 1 bör även sådant som
textbeskrivningar av artiklar eller liknande som generellt antas vara vanlig information i
företagsdatalager uppmärksammas. Dessa textbeskrivningar är inte lämpade att användas
vid utvinningsmetoderna eftersom utvinningsmetoderna inte kan tolka dem. Vidare antas
det även att information om olika artikelgrupper eller liknande är vanligt förekommande
data i kategori 1. Denna data bör så klart användas om lagernivån bestäms för
artikelgrupperna. Dock ger inte data om artikelkategorier någon intressant information
vid bestämmandet av lagernivåerna för en viss produkt.
Kategori 2 innehåller information som är direkt kopplad till lagret. Detta innefattar sådant
som lagernivåer, utplockat från lagret, hur mycket det på lagret värderas till.
Lagernivåerna och utplockat från lagret påverkar många av Perssons och Virums (1998)
serviceelement. Värdet som finns på lagret bör användas för att kopplas till Christopher
(1998) samt Perssons och Virums (1998) dolda kostnader för lagerhållningen för att med
hjälp av utvinningsmetoderna se om det finns några besparingar att göra. Data om
lagerhållningen antas generellt inte vara lika vanligt förekommande i datalager som
kategori 1. Men för de datalager som tillhandahåller kategori 2 data bör detta användas.
Eftersom det ger möjligheten att se förhållandet av hur mycket som plockats ut ur lagret i
förhållande till hur mycket som hålls i lager.
Kategori 3 finns egentligen i datan om lagernivåerna fast på annan abstraktionsnivå.
Tidsdimensionen är för månad/år i lagerdatan vilket även gör att transfer_out blir för
månad/år vilket kan jämställas med datum och qty i kategori 3. Den stora anledningen till
att använda transaktionsdatan var att få ett längre tidsperspektiv. Då data om
transaktionerna finns för mer än fem år och lagernivådatan endast finns för sex månader.
Data om transaktioner som behövs är storleken på transaktionerna samt en tidsdimension
för när transaktionerna skedde. Denna data kan alltså användas för att dels se hur stora
kvantiteter transaktionerna av artikeln avser, samt antalet av artikeln som ingått i
transaktionerna. Data som troligen hade varit mer intressant att studera är försäljningen
av artiklarna än bara transaktionerna. Detta beror lite på hur det interna logistikflödet ser
ut. I CEJN:s fall är det så att transaktioner kan ske från huvudlagret i Skövde till ett annat
lager eller direkt till kund. Om lagernivån skall bestämmas för lagret här i Skövde går det
inte att endast titta på försäljningen då försäljningen kanske sker från något annat lager.
Något som kan göra transaktionerna missvisande till skillnad från försäljningen är att
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transaktionen kan ske vid en annan tidpunkt än tänkt om företaget inte kunde leverera då
försäljningen skulle ske på grund av att inte tillräckligt antal fanns i lager eller liknande.
Svaret på den första del frågan var vital för hela arbetet eftersom det krävdes data för
utvinningsmetoderna. Utifrån den kontext som studien utförts i är denna data den som är
mest relevant. Anledningen till att ingen extern data och endast intern data kommit att
användas i denna studie beror mycket på CEJN inte använder sig av någon extern data i
sitt datalager. Ett antagande som gjorts i denna studie är att data om artiklarna och
transaktionerna är vanligt förekommande bland andra företags datalager och kan alltså
generaliseras. Data om lagerhållning antogs i denna studie inte vara lika vanligt
förekommande i andra företag vilket kan påverka hur generaliserbart resultatet är.

6.3 Analys av utvinningsmetoderna
Här presenteras en analys av de metoder som användes i studien. Efter den analysen
kommer en analys av de beslutsträd och kluster som presenterades i kapitel 5 att göras.
Det blir svårt att analysera helt utifrån metoderna då studien endast använt sig av en
teknik från varje metod. Risken med denna analys är att den mer kommer att inrikta sig
mot de två teknikerna. Analysen kan dock ge vissa indikationer då teknikerna kommer
från metoderna.
Den övervakade metoden beslutsträd hade några fördelar som upplevdes under studien.
Det var lätt att tolka resultaten av beslutsträden eftersom det går att se precis hur träden
kommit fram till sitt resultat. Då data skulle väljas för träden kunde användaren ha en
aning om hur trädet skulle delas upp. Det blir visserligen inte precis som användaren
tänkt sig dock går det att ha en ganska bra aning. Beslutsträden fungerade bra på olika
typer av data så som itemtyp som är en kategoriserande datatyp men även på qty som är
en kontinuerlig data typ. Detta stämmer även till viss del överens med vad Berry och
Linoff (1997) säger då de tycker beslutsträd har följande fördelar:
• Beslutsträd skapar förståliga regler.
• Beslutsträd gör en klassificering utan att det kräver mycket databearbetning.
• Beslutsträd kan hantera både löpande och kategoriserad data.
• Beslutsträd ger en klar indikation av vilken data som är mest viktigt för
förutsägelsen eller klassificeringen.
Något som kan ses både som en nackdel och fördel med beslutsträden är att även om
användaren ser en parameter som stor inverkan behöver inte beslutsträdet göra det. Detta
leder då till att parametern inte ingår i beslutsträdet och användarens teori faller.
Fördelen med klustertekniken är att hänsyn tas till alla parametrar som används vid
analysen. Detta är en skillnad mot beslutsträden där endast de som säger mest används
tills en korrekt gruppering gjorts. Men detta beror helt på vilket syfte användaren har. För
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den icke övervakade metoden kluster hittades inga direkta fördelar för att angripa denna
typ av problem. Till stor del berodde detta på att resultatet var så svårtolkat. Detta faller
även i linje med vad Berry och Linoff (1997) säger att det framförallt kan vara svårt att
tolka de resulterande klustren. Problemet med att tolka de resulterande klustren
uppfattades öka då antalet inparametrar ökar. De kluster då endast två parametrar
används är relativt lättolkade medan det blir svårare och svårare att tolka desto fler
parametrar som används. Här har beslutsträden en klar fördel i förstående grad då de är
lätt att följa deras väg till resultatet.
Svaret på fråga två: vilka datautvinningsmetoder kan tänkas vara intressanta att använda?
visade sig centralt för hela projektet och mycket tyng vid liknande projekt bör läggas vid
denna fråga. I denna studie visade det sig att en rentav olämplig metod valdes vilket
kanske kunnat undvikas genom pilottester eller liknande av metoderna.

6.3.1 Analys av beslutsträd
Förhoppningen med beslutsträd 1, 2 och 6 var att få en uppdelning av hur stora uttagen ur
lagret var per period. Detta till största delen för att inte hålla för mycket i lager som enligt
Christopher (1998) samt Persson och Virums (1998) gör den dolda kostnaden för
lagerhållning stor. Men även de bristkostnader som Persson och Virum (1998) tar upp,
ytterliggare argument för att göra dessa beslutsträd var att underlätta förverkligandet av
de serviceelementen som Persson och Virum (1998) nämner.
Skillnaden mellan beslutsträd 1 och 6 är att en större indelning av storlekarna på hur
mycket som tas ut ur lagret görs. Utifrån detta är beslutsträd 6 bättre som beslutsunderlag
än beslutsträd 1 som ger mycket större intervall att arbeta med. Eftersom beslutsträd 2 ger
en koppling till tiden är det intressant för att se hur utvecklingen varit för artiklarna.
Beslutsträd 2 borde användas för att få en bild av utvecklingen men även som i CEJN:s
fall där affärssystemet gör prognosen på de senaste sex månaderna. Om det varit en
väldigt hög ökning som det var för till exempel artikel 1 ses detta tydligt med beslutsträd
2. Det som blev en aningen negativt med beslutsträd 1 var att det endast skapades två ben
alltså skedde ingen stor indelning. Dock ger beslutsträdet en grund att stå på för vidare
analyser.
Förhoppningen med beslutsträd 3 var att få information som kunde minska
bristkostnaderna, som enligt Persson och Virum (1998) uppstår då produkten inte finns i
lager och alltså inte kan levereras. Detta innebär alltså att den förlorade förtjänsten av att
produkten dels inte kunde levereras vid beställningen samt den badwill detta kan skapa.
Beslutsträdet kan även kopplas till beställningskostnader och omställningskostnader.
Beställningskostnader är de kostnader som uppkommer i samband med en beställning.
Hit räknas kostnader såsom administration, kommunikation, dokumentation och
transport. Omställningskostnaderna som enligt Persson och Virum (1998) uppkommer
när leverans sker från den egna produktionen. Hit räknas kostnader som uppstår på grund
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av att maskiner måste ställas om från tillverkning av en produkt till en annan.
Anledningen till detta är att om transaktionerna avser ett högt antal av en artikel behöver
det göras fler av en produkt innan omställningen sker av en maskin. Så om det utifrån
denna modell beslutas att köra kortare serier av en artikel skall det även uppmärksammas
att omställningskostnaderna kommer att öka. Något som kan göra beslutsträd 3
missvisande är korrigeringstransaktionerna då någon felaktig eller avbeställd transaktion
inte tas bort utan en minustransaktion läggs in. Det gör så att det finns en minus
transaktion som inte studeras i beslutsträdet samt att det finns felaktiga transaktioner som
ger ett missvisande resultat.
Beslutsträd 4 skapades med förhoppningen om att få information om det är någon rörelse
av de artiklarna som finns i lagret. Ett annat sätt att se detta är genom att räkna ut
omsättningshastigheten. Omsättningshastigheten är något som kan räknas ut med hjälp av
följande formel: utplockat från lagret genom medellagret (Thomasson, m fl. 2000).
Omsättningen av lagret för artiklarna varierar väldigt mellan artiklarna och månaderna
allt från en omsättningshastighet på tio gånger per månad till noll gånger per månad.
För att veta om det är någon idé att lägga ner tid att påverka och minska lagernivån bör
företagen undersöka om det finnas något av värde att påverka. Resultatet av beslutsträd 5
är lagervärdet för artikeln vilket kan vara intressant att veta eftersom det är onödigt att
lägga arbetstimmar på något som inte genererar några reducerade kostnader. Lagervärdet
skiftar mycket mellan produkterna. När lagervärdet för vissa artiklar är lågt och det inte
finns så mycket att dra ner är det svårt att se det som lönsamt att använda dessa metoder
för att kontrollera lagernivåerna. Detta eftersom lönekostnaderna för att utföra
utvinningsmetoderna troligen blir långt högre än besparningarna. Om en automatisering
av utvinnigsmetoderna görs så endast lönekostnader genereras vid skapandet av
utvinningsmetoderna kan det visa sig vara lönsamt.
Sammanfattningsvis kan beslutsträd användas som beslutsunderlag för lagernivån.
Beslutsträd 6 kan användas för att se hur stora mängder som plockas ut ur lagret.
Beslutsträd 6 är att föredra framför beslutsträd 1 då det ger flera indelningar i hur mycket
som är utplockat. Beslutsträd 2 kan användas för att se hur uttaget av en produkt
förändrats över tiden. Beslutsträd 3 kan med fördel användas för att se hur mycket
transaktionerna av en artikel brukar avse. Beslutsträd 4 som visar om det är någon rörelse
på det i lager kan möjligen vara ett komplement till att räkna på omsättningshastigheten.
Det är nog svårt att ersätta omsättningshastigheten med beslutsträd 4. Beslutsträd 5 som
visar hur mycket kapital som binds i lager borde användas vid påverkande av lager för att
prioritera vilka artiklar det finns mest pengar att spara på.
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6.3.2 Analys av kluster
Kluster 1 som visar hur mycket som tas ut ur lager för grupper av artiklar så spontant
känns det som ett bra beslutsunderlag. Men det är ändå svårt att tolka på ett bra sätt och
beslutsträd 6 är bättre att använda som beslutsunderlag. Kluster 3 går att använda som
beslutsunderlag för att se hur stora transaktionerna för artiklarna avser. Detta syns dock
bättre i beslutsträd 3. Vid kluster 2 som använder samma data som beslutsträd 2 blir
parametrarna så många att de blir svåra att tolka. Just då parametrarna blir fler är inte
klustren tänkbara som beslutsunderlag på grund av svårigheterna att tolka resultatet.
Som Groth (1998) säger att när väl klustren är identifierade får den som skall analysera
klustren försöka förstå likheterna och skillnaderna mellan klustren. Det är här hela
klustertekniken havererar i denna analys. Om klustren hade blivit lite mer uppdelade och
inte parametrarna korsat varandra så hade de nog blivit lättare att tolka. Men såsom
resultatet av klustren blev med denna teknik känns det väldigt svårt att använda vid denna
typ av affärsproblem. En stor anledning till varför klustren känns mycket mer svårtolkade
än beslutsträden beror troligtvis på det som Adriaans och Zantinge (1996) säger att
beslutsträd delar upp stora datamängder på ett bra sätt samt att de ger en insikt i hur
beslutsprocessen sker. Det är just det att ingen insikt i hur beslutsprocessen ges som
försvårar tolkningen av resultatet i klustren.
Vid en djupare analys av problemet kunde nog ett möjligt angreppssätt varit att plocka ut
den data som framkommit från klustren och använt den datan i beslutsträd. Dock fanns
ingen tid för detta under studien. Möjligen hade kanske även en annan klusterteknik givit
ett mer lättolkat resultat.

6.4 Analys av vilken data som bör användas för vilken utvinningsmetod
Vid studien har ingen direkt koppling mellan olika data och metoderna hittats. För
beslutsträden kan med fördel alla tre kategorier av data användas. All data har fungerat
att användas i klustertekniken dock har kanske den data som använts påverkat att klustren
blivit så svåra att tolka. En klarare rekommendation till vilken data som borde användas
till vilken utvinningsmetod hade kanske kunnat ges om resultatet av klustertekniken blivit
bättre. Eftersom analysen pekar mot att beslutsträd är mer lämpat för beslutsunderlag är
det troligen en viktigare slutsats att de tre kategorierna av data kan användas i
beslutsträden.
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7 Slutsatser
I detta kapitel kommer slutsatser av undersökningen presenteras. Studien bestod i ett
huvudproblem som skulle besvaras utifrån detta skapades sedan tre delproblem för att
angripa problemet som även de kommer att besvaras här. Nedan kommer först slutsatser
av delproblemen presenteras och sist slutsatser av huvudproblemet.
Vilken typ av data är intressant att studera vid påverkande av lagerhållning?
Som tidigare nämnts i arbetet finns det väldigt mycket externdata och interndata som
påverkar lagerhållningen. På grund av detta fokuserades denna studie på att använda den
data som låg närmast problemet utifrån de serviceelement som Person och Virum (1998)
tog upp. Alltså är data om artiklarna, lagerhållning och transaktioner intressant.
Vilka datautvinningsmetoder kan tänkas vara intressanta att använda?
Den övervakade metoden gav ett lättolkat resultat som gick att koppla till
serviceelementen och de kostnader som Persson och Virum (1998) tog upp. Den icke
övervakade metoden gav ett svårtolkat resultat som var svårt att koppla till argumenten
kring lagerhållningsnivåerna. Så att använda en övervakad datautvinningsmetod på
datalager kan genomföras med goda resultat. I denna studie ansågs inte den oövervakade
utvinningsmetoden som lämplig att använda för beslutsunderlag angående lagerhållning.
Vilken data bör användas till vilka metoder?
Eftersom resultatet av den icke övervakade metoden inte var så lovande ges heller ingen
rekommendation till vilken data som borde användas. Till den övervakade metoden kan
med fördel alla tre typer av data användas (artiklar, lagernivå och transaktioner).
Hur skulle företag kunna gå tillväga för att med hjälp av datautvinning ur datalager
tillföra information till beslutsfattare så att en mer optimerad lagernivå erhålls?
Något som alla ska ha helt klart för sig är att datautvinning ur datalager inte löser alla
problem. Men genom att angripa problemet med de tre del frågorna har arbetsprocessen i
stort fungerat bra. Slutligen kan med fördel en övervakad datautvinningsmetod användas
som ett komplement till tidigare beslutunderlag. För att se hur detta slår ut om det kan ses
som mer än ett komplement är det bara tiden som kan utvisa.
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8 Diskussion
Förhoppningen med resultatet är att organisationer som vill angripa problemet med
lagerhållningskostnader med datautvinning ska kunna ta del av denna rapport och utifrån
den ta till sig för- och nackdelar som funnits med detta arbete. Resultatet som
undersökningen gav stämde tillviss del överens med de förväntningar som fanns innan
undersökningen startade. Innan undersökningen fanns det förhoppningar om att båda
utvinningsmetoderna skulle visa sig användbara på problemet. Men eftersom ingen
litteratur fanns direkt kring problemet var det svårt att ha några klara förväntningar på
användandet av utvinningsmetoderna. Resultatet visade dock att klustermetoden kanske
inte var så lämpad men att klassificeringsmetoden kan användas med gott resultat.

8.1 Erfarenheter
Då en sådan här arbetsprocess har så fasta milstolpar uppstår ett klart problem om inte
studien kan ta fart direkt i starten. Risken är då väldigt stor att hamna efter redan från
början. När avgränsningarna för en studie skall göras bör verkligen de ses över noga så
det verkligen blir rätt saker som undersöks. Det kan även vara svårt att undersöka något
som litteraturen är så begränsad inom. En försvårande omständighet att göra en sådan här
undersökning helt själv är att inte kunna bolla idéer med någon. Men då är det viktigt att
tänka på att det finns handledare andra anställda och studenter och i detta fall även ett
företag att bolla idéer med.
Användandet av en fallstudie för att besvara problemformuleringen var egentligen klart
från början troligen hade det varit svårt att studera problemet på något annat sätt. Genom
att utföra denna studien på CEJN har den givit mig väldigt mycket hur datalager och
informationssystem används praktiskt i ett företagsklimat. Detta är något som en helt
empirisk studie inte skulle få med. Studien har även bevisat för mig att kurserna vid
Högskolan i Skövde givit väldigt stor kunskap som är praktiskt användbar.
Under processen har vissa problem uppstått som när programvaran för
utvinningsmetoderna valdes. Detta löste sig på bästa sätt men det kunde ha blivit en
väldigt tidsödande process om det visat sig vara svårt att hitta bra programvara för detta.
Även problemet med att allt resultat var tvunget att dokumenteras på ett tillfredställande
sätt. Detta löstes nog på bästa möjliga sätt genom att skapa en delmängd av datalagret.
Detta gjorde att möjligheten gavs att sitta och testa så mycket som behövdes.

8.2 Arbetets trovärdighet
Eftersom studien endast utförts vid ett företag är det svårt att uttala sig om hur resultatet
skulle utfalla vid något annat företag. Jag tror dock att en liknande organisation med
liknande typer av data i sitt datalager skall kunna använda sig av detta resultat. Detta
eftersom ett liknande resultat borde uppnås under liknande omständigheter.
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Arbetsprocessen angreps utifrån tre del frågor som visats sig vara mycket hjälpsamma, ett
annat arbete hade kunnat finna ett annorlunda angreppssätt. Eftersom detta enligt studiens
kunskaper var det bästa angreppssättet är det svårt att här reflektera över andra möjliga
angreppssätt.
Då jag testat mycket olika data vid utvinningsmetoderna och jag självklart inte kunnat
testa alla möjliga kombinationer finns säkerligen brister. Dock anser jag att modellerna
avspeglar många av de delar som påverkar lagerhållningen. Något som hade varit
intressant att studera är hur mycket som beställts till när och om denna leverans skett vid
denna tidpunkt. Alltså att få med leveranssäkerheten vid lagerhållningen. Eftersom
CEJN:s datalager inte har någon externdata fångas inte för- nackdelarna med detta upp i
arbetet.
Det finns många olika typer av tekniker inom de olika metoderna för datautvinning och i
studien har endast en teknik ur varje metod använts. Om två andra tekniker valts är det
möjligt att ett helt annat resultat framkommit. Arbetet har dock gett indikationer utifrån
de tekniker som använts. Just detta är något som kanske ett större fokus i arbetet lagts på.
Eftersom endas utvinningsmetoder från en programvara använts påverkar det studiens
trovärdighet negativt. För att öka arbetets trovärdighet hade till exempel en pilotstudie av
flera olika programvaror och tekniker kunnat göras.
En fråga som väckts under studien är om ett datalager är moget för att använda sig av
utvinningsmetoder mot datalagret för beslutsunderlag. Med anledning av att lagerdatan
endast fanns för sex perioder i studien ansågs detta lite kort. Företag bör alltså undersöka
om de ha en tillräcklig datamognad innan ett liknande projekt startas.
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8.3 Förslag till fortsatt arbete
I denna studie har datautvinningsmetoder ur datalager använts för att tillföra information
till beslutsfattare så att en mer optimerad lagernivå kan hållas. Det finns saker som inte
denna studie kunnat studera som vore intressant att studera och förslag på sådant ges
nedan.
•

Eftersom ej datan inom lagernivån funnits mer än sex månader hade det varit
intressant att längre fram kunna studera datan. För att kunna upptäcka tydligare
mönster så som säsongsvariationer och konjunkturer.

•

Även göra en liknande studie vid något företag där antalet artiklar är mindre och
lagernivåerna för varje artikel är högre. Med andra ord ett företag där
marginalerna i lagerhållningen är större.

•

Liknande studier med andra utvinningstekniker kunde även vara intressant. Denna
studie visade visserligen att den övervakade metoden kan användas med gott
resultat men det vore intressant att studera andra tekniker i den oövervakade
metoden. För att se om det bara var klustertekniken som fick ett dåligt resultat
eller om andra tekniker från den oövervakade metoden skulle få samma resultat.
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Bilaga 1.

Bild 1. Val av datatyp
Steg 1 som visas i bild 1 är det första val som användaren får göra. I steg 1 väljer
användaren om relationsdata eller OLAP data ska användas av utvinningsmetoden.

A

Bilaga 1

Bild 2. Val av data.
I steg 2 som visas i bild får ändvändaren välja den data som skall ingå i analysen detta
steg bygger på att användaren valde relationsdata i steg 1. Användaren kan välja att
använda data från en eller flera tabeller.

B

Bilaga 1

Bilaga 1.1 Beslutsträd

Bild 3. Val av utvinningsmetod beslutsträd.
I steg 3 som illustreras med bild 3 får användaren välja vilken utvinningsmetod som skall
användas alltså beslutsträd eller klustermetod.

C

Bilaga 1

Bild 4. Val av nyckel.
I steg 4 som visas i bild 4 väljer användaren vilken nyckel analysen skall ha. Nyckeln är
det som unikt identifierar det som analyseras.

D
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Bild 5. Förutsägelsedata och indata.
I steg 5 som illustreras av bild 5 väljer användaren vilken data som resultatet ska handla
om samt vilken indata som används för att få fram resultatet.

E

Bilaga 1

Bilaga 1.2 Kluster

Bild 6. Val av utvinningsmetod kluster.
I steg 3 som illustreras med bild 3 får användaren välja vilken utvinningsmetod som skall
användas beslutsträd eller klustermetod.

F

Bilaga 1

Bild 7. Val av indata.
I steg 4 som illustreras av bild 7 väljer användaren vilken indata som används för att få
fram resultatet.

G
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Bilaga 2

Bild 1. Beslutsträd modell 1.

H
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Bild 2. Beslutsträd modell 2 (1/2).

I

Bilaga 2

Bild 3. Beslutsträd modell 2 (2/2).

J
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Bild 4. Beslutsträd modell 3.

K
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Bild 5. Beslutsträd modell 4 (1/2).

L
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Bild 6. Beslutsträd modell 4 (2/2).

M
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Bild 7. Beslutsträd modell 5 (1/2).

N
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Bild 8. Modell 5 beslutsträd (2/2).

O
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Bild 9. Modell 6 beslutsträd (1/2).

P
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Bild 10. Modell 6 beslutsträd (2/2).

Q
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Bild 1. Modell 1 kluster.

R
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Bild 2. Modell 2 kluster.

S
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Bild 3. Modell 3 kluster.
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Artikel 1
8000

Utplockat ur lager

7000
6000
5000
4000

Utplockat ur lagret

3000
2000
1000
0
< 607 > 607 > 670 > 724 > 782 > 903
& <= & <= & <= & <=
669 723 781 903
Medellagernivå

Artikel 2
4500

Utplockat ur lager

4000
3500
3000
2500

Utplockat ur lagret

2000
1500
1000
500
0
<= > 486 > 654 > 818 > 953 >
486 & <= & <= & <= & <= 1182
654 818 953 1182
Medellagernivå

U
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Artikel 3
6000

Utplockat ur lager

5000
4000
3000

Utplockat ur lagret

2000
1000
0
< 144 > 144 > 227 > 368 > 511 > 636
& <= & <= & <= & <=
227 368 511 636
Medellagernivå

Artikel 4
1600

Utplockat ur lager

1400
1200
1000
Utplockat ur lagret

800
600
400
200
0
< 244 > 244 > 380 > 518 > 559 > 618
& <= & <= & <= & <=
380 518 559 618
Medellagernivå

V
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Artikel 5
350

Utplockat ur lager

300
250
200
Utplockat ur lagret
150
100
50
0
< 17

> 17 > 22 > 47 > 68 > 74
& <= & <= & <= & <=
22
47
68
74
Medellagernivå

Artikel 6
120

Utplockat ur lager

100
80
Utplockat ur lagret

60
40
20
0
< 46

> 46 & > 63 & > 101
<=62 <= 100 & <=
136
Medellagernivå

W

> 136
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Artikel 7

Utplockat ur lager

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800

Utplockat ur lagret

600
400
200
0
< 364 > 364 > 638 > 670 > 843 >
& <= & <= & <= & <= 1104
638 670 843 1104
Medellagernivå

Artikel 8

Utplockat ur lager

3000
2500
2000
Utplockat ur lagret

1500
1000
500
0
< 817 > 817 >
>
>
>
& <= 1051 1169 1338 1567
1050 & <= & <= & <=
1168 1337 1567
Medellagernivå
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Tabell 1. Data ur klustermodell 1.
Itemno

Transfer Out

Kluster 1

Artikel 1,2,3,4,7,8

0 <= Transfer Out <= 4660.1

Kluster 2

Artikel 3,4,5,6

0 <= Transfer Out <= 933.06

Kluster 3

Artikel 1,2,7,8

95.6 <= Transfer Out <= 4447.6

Kluster 4

Artikel 1,2,3,4,5,6,7,8

Kluster 5

Artikel 1,2,7,8

Kluster 6

Artikel 1,2,3,4,5,6,7,8,

Kluster 7

Artikel 3,4,5,6

Kluster 8

Artikel 1,2,3,4,5,6

0 <= Transfer Out <= 2161.4
Transfer Out > 6688.6
Transfer Out <= 0 ,
0 <= Transfer Out <= 2369.8
Transfer Out <= 0

Tabell 2. Data ur klustermodell 2 (1/2).
Period

Itemno

Kluster 1

Period = 200311

Artikel 1,2,7,8

Kluster 2

200401.9 <= Period <= 200402.0006

Artikel 7,8

Kluster 3

200401.9 <= Period <= 200402.005

Artikel 1,2

Kluster 4

200310.7 <= Period <= 200310.7

Artikel 3,4

Kluster 5

Period = 200402

Artikel 3,4,5,6

Kluster 6

Period = 200402

Artikel 4

Kluster 7

200311.3 <= Period <= 200311.3

Kluster 8

Period = 200402

Artikel 3,4,5,6
Artikel 5,6

Tabell 3. Data ur klustermodell 2 (2/2).
Transfer Out

Datum

Kluster 1

749.1 <= Transfer Out <= 3644.5

Datum <= 5/19/1998

Kluster 2

791.5 <= Transfer Out <= 2603.1

4/15/1998 <= Datum <= 1/3/2004

Kluster 3

1413.7 <= Transfer Out <= 6741.5

Datum > 4/2/2004

Kluster 4

418.7 <= Transfer Out <= 1088.1

Datum > 4/2/2004

Kluster 5

Transfer Out <= 0 ,

7/10/1998 <= Datum <= 4/2/2004

Kluster 6

1149.03 <= Transfer Out <= 1578.9

Datum > 4/2/2004

Kluster 7

0 <= Transfer Out <= 268.3

9/6/1998 <= Datum <= 4/2/2004

Kluster 8

0 <= Transfer Out <= 123.2

10/11/1998 <= Datum <= 4/2/2004

Y
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Tabell 4. Data ur klustermodell 3.
Itemno

Qty

Kluster 1

Artikel 1,2,7,8

-13.1 <= Qty <= 63.02

Kluster 2

Artikel 1,2,7,8

-67.006 <= Qty <= 241.5

Kluster 3

Artikel 7,8

-5.3 <= Qty <= 20.3

Kluster 4

Artikel 3,4

-31.7 <= Qty <= 70.6

Kluster 5

Artikel 1,2,7,8

Kluster 6

Artikel 3,4

Qty <= -537.6

Kluster 7

Artikel 5,6

-29.2 <= Qty <= 40.2

Kluster 8

Artikel 5,6

-111.2 <= Qty <= 127.5

Qty > 955.5

Z

