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Sammanfattning 

Författarna	har	i	detta	examensarbete	studerat	hur	teorierna	som	behandlar	
lagerhantering,	lagerstyrning	och	lagervärdering	förhåller	sig	till	små	och	medelstora	
företag.	Genom	intervjufrågor	som	baserats	på	teoriutdrag	samt	teorier	skrivna	i	den	
teoretiska	referensramen	har	skribenterna	jämfört	detta	med	intervjusvar	från	respektive	
företag.	Skribenterna	har	sedan	utifrån	detta	belyst	skillnader	mellan	teori	och	verklighet.	
De	företagen	som	författarna	har	kontaktat	och	intervjuat	på	besök	är	Fontana	Foods,	Gabs	
rostfria	och	Handelsföretag	A.	
	
Av	empiriundersökningen	har	det	visats	sig	att	företagen	använder	sig	mestadels	av	de	
presenterade	teori	som	behandlar	lagerhantering,	lagerstyrning	och	lagervärdering.	Ett	
exempel	är	att	företagen	gemensamt	använder	sig	av	prognoser	som	återfyllnad	till	
antingen	varulagret	eller	råvarulagret.	På	Fontana	är	det	kunderna	som	utför	prognoser	
när	företaget	skall	beställa	till	varulagret	i	likhet	med	Handelsföretag	A	och	Gabs	använder	
sig	av	prognoser	för	att	beställa	råmaterial	när	det	är	som	billigast.	En	skillnad	mellan	teori	
och	verklighet	som	upptäckts	i	undersökningen	är	att	lagerhanteringsmetoden	kanban	
används	för	att	identifiera	varor	till	plocklistan	i	lagret	på	Fontana	till	skillnad	från	teori	
där	kanban	används	främst	i	tillverkande	företags	produktion	som	en	metod	för	
återfyllnad.	Detta	kan	vara	en	konsekvens	av	att	metoden	introducerades	hos	
tillverkningsföretaget	och	handelsföretagen	som	utvecklat	och	anpassat	teorierna	till	de	
begränsningar	och	logistiska	mål	som	dessa	företaget	har,	begränsningar	så	som	storlek	på	
företaget	och	logistiska	mål	som	fokuserar	på	till	exempel	servicegrad. 
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Abstract 
The	writers	in	this	examination	work	have	studied	the	theories	of	warehousing,	inventory	
control	and	inventory	valuation	and	how	these	relate	to	small	and	medium	companies.	
With	interview	questions	that	are	based	out	of	quotes	from	theories	the	writers	have	
compared	it	with	the	interview	answers	from	respondents.	From	this	the	writers	have	
stated	the	difference	between	theories	and	reality.	The	companies	that	the	writers	
contacted	and	made	a	visit	to	are	Fontana	Foods,	Gabs	rostfria	and	Commercial	enterprise	
A.	
	
Of	the	analysis	it	has	shown	that	the	establishments	are	using	most	of	the	presented	
theories.	One	example	is	that	companies	use	forecasts	as	refill	method	to	either	inventory	
or	raw	material	inventory.	At	Fontana,	customers	make	forecasts	when	the	company	has	to	
order	products	as	also	in	Commercial	enterprise	A	and	Gabs	uses	forecasts	in	order	to	
order	raw	material	at	its	lowest	cost.	Another	example	which	is	a	difference	between	the	
theory	and	reality	discovered	in	this	examination	is	that	kanban	method	is	used	in	reality	
in	Fontana	Foods	in	order	to	identify	items	to	the	pick	list	whereas	in	the	theory	the	
method	is	used	as	a	refill	method.	The	differences	between	theories	and	reality	that	are	
stated	in	the	analysis	can	be	a	consequence	of	that	the	theories	are	only	a	base	for	the	
companies	that	will	more	likely	adapt	theories	after	restrictions	and	logistic	goals,	
restrictions	like	the	size	of	the	company	and	logistic	goals	that	focuses	on	for	example	
service	rate. 
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Förord 
 
Rapporten är ett avslutande moment för kursen’ ’Examensarbete inom industriell 

ekonomi och produktion’’ på 15 hp inom högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, 

Kungliga Tekniska högskolan. Examensarbetet genomfördes som en egen frågeställning 

under hösten 2017. Skribenterna bakom rapporten är Firat Dölcu och Dimitrios 

Candilas. 

Firat Dölcu och Dimitrios Candilas vill tacka examinator och handledare Claes Hansson 

för en mycket bra handledning under arbetets gång. Författarna vill även tacka 
intervjupersonerna för en bra intervju och diskussion. 
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1. Inledning 

I inledningen ger skribenterna en bakgrund till val av ämnet och fortsätter med 

problemformulering. Här görs även en redogörelse för uppsatsens mål och avgränsningar. 
Slutligen presenteras uppsatsens lösningsmetoder och disposition.   

 

1.1 Bakgrund 

Efter andra världskriget fram till idag karakteriseras marknaden av en successiv 

förändring. Från en marknad som var klar produktorienterad går företagsamheten till 

en mer och mer kundorienterad marknad. Nya teorier utvecklas om hur produkterna 

ska komma fram till konsumenter på ett effektivt och lönsamt sätt. Begrepp och teorier 

som Supply Chain, Supply Chain Management, Logistik, lagerstyrning med mera träder 
fram.  

Logistikens betydelse har med tiden blivit allt viktigare. Idag handlar det inte bara om 

transport utan även om samordning mellan de olika aktiviteterna som rör material och 
produktflödet och som kan leda till ökad lönsamhet och flexibilitet (Segerstedt 2009). 

Företags lönsamhet har alltid haft avgörande betydelse för företagets överlevnad och 

utveckling. Det finns många sätt att styra och påverka företagets lönsamhet (Oskarsson, 

2013). Några av dem kan vara sätt och metoder som man använder för att besluta om 

varulagernivå, leveransservice, kundservice, distribution och allt som har med hur 

företaget styr information och varuflödet.  

Litteratur och artiklar som skribenterna har läst beskriver och analyserar lagerstyrning 

som en teori av inköp, placering, efterbeställning, investering och påfyllnad av lagret. 

Det är med andra ord styrning av material- och informationsflöde i ett lager. Det handlar 

alltså mest på att ha kontroll på vad som finns på lagret samt vad som måste beställas. 

Metoderna och begreppen som används i rapporten behandlar mest stora företag. 

Efter diskussion om uppsatsens innehåll kom skribenterna fram till att studera: om och 

hur dessa teorier förhåller sig till företagsamheten för små och medel stora företag 
eftersom de har stor betydelse för företagets lönsamhet och utveckling.  

 

1.2 Problemdefinition 

Näringslivet består bland annat av tillverkningssektor och tjänstesektor där varuhandel 

utgör en stor del.  Av de 1,2 millioner registrerade företag i Sverige är 99,9 procent små 

och medelstora företag med mindre än 250 anställda. Enligt nätet (ekonomifakta.se) är 
endast 0,1 procent av alla företag stora företag, det vill säga har 250 anställda eller fler. 

Litteratur, forskningsrapporter, artiklar, och Internetkällor som handlar om produktion 

och försäljning av varor lägger stor vikt i företagens lagerstyrning, lagerhantering och 
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lagervärdering. De flesta teorier och metoder som presenteras i litteraturen handlar 

mest om stora tillverkningsföretag och till en mindre del om företag inom varuhandel.  

Enligt litteraturen spelar lagerhantering, lagerstyrning och lagervärdering en avgörande 

roll för att företaget skall kunna överleva och utvecklas.  

Som statistiken tagen ur entreprenörskapsforum visar, är jobbdynamiken särskilt 

omfattande i mindre företag, som både skapar och lägger ned fler jobb än vad som sker 

inom större företag. Små företag, i synnerhet de med mellan 10 och 49 anställda, bidrar 

positivt till antalet skapade nettojobb, medan antalet nettojobb i företag med 500 eller 

fler anställda minskar under perioden.  

Med tanke på allt det ovan nämnda anser skribenterna att studera och belysa följande 

problemområden: 

- Vilka metoder använder företagen för effektiv lagerstyrning, lagerhantering och 

lagervärdering? 

- Hur förhåller sig teori och de metoder som behandlas i litteraturen med 

verkligheten? 

- Hur hanterar dessa företag lagerstyrningen, lagerhanteringen och 
lagervärderingen i beslutsfattande processen.  

 

1.3 Mål  

Målet är att undersöka i litteraturen beskriven teori och metoder som behandlar 

lagerstyrning, lagerhantering och lagervärdering för att jämföra hur teori förhåller 

sig till verkligheten för små och medelstora företag. 

 

1.4 Avgränsningar 

- Undersökningen är gjord på ’’fristående’’ företag som inte har koppling till någon 

’’kedja’’ 

- Studien omfattar tre företag som är verksamma i Sverige 

- Lagervärderingen kommer att användas endast som instrument i 

beslutsprocessen och inte för civil- och skatterättsliga förpliktelser 
 

1.5 Lösningsmetoder 

För att kunna svara på problemdefinitionen beskriver skribenterna teori som logistik, 

Supply Chain Management och tredjepartslogistik allmänt i rapportens teorikapitel. 

Skribenterna beskriver även företagslager och dess funktion, moderna teorier och 

metoder om lagerstyrnings-, lagerhanterings- och lagervärderingsmetoder. 
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Skribenterna utformade intervjufrågor baserade på utdrag från den undersökta 

litteraturen. Logistikansvariga på tre företag intervjuades. Två från handelsbranschen 
och ett från tillverkningsbranschen.  

På analysdelen jämfördes intervjusvaren med teoretiska citatet samt delar från den 

teoretiska referensramen. Skribenterna utgick från problemformuleringen och 

referensramen med syfte att kartlägga om och i hur stor omfattning de undersökta 
teorierna användes av mindre företag. 

 

1.6 Disposition 

 Uppsatsen är disponerad enligt följande: 

1. En inledning, där skribenterna beskriver uppsatsens bakgrund, målbeskrivning, 

problemdefinition, avgränsningar samt lösningsmetoder som har använts. 

2. Metodkapitel där skribenterna beskriver hur man kan gå tillväga för att komma 

fram till uppsatsens mål. 

3. En teoretisk referensram där skribenterna beskriver teorier och metoder som 

behandlar lagerstyrning, -hantering och -värdering för att kunna använda detta 

som grund för jämförelse på analysen. 

4. En empiri- och analysdel som innehåller intervjuerna samt analysen.  

5. Resultat av analysen, här skrivs om de likheter och skillnader som hittades 

mellan de undersökta teorierna och intervjuerna. 

6. Slutsats där skribenterna drar slutsatsen. 
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2. Metod 

I metoddelen beskrivs hur skribenterna gått tillväga i utformning av uppsatsen. Därefter 

följer en redogörelse om val av intervjuföretagen och samling av data. Den avslutas med en 
diskussion om rapportens validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Skribenterna studerade litteratur som användes under utbildningens gång. Letade även 

på webben, i KTH:s databas och universitetets bibliotek för att hitta böcker och 

vetenskapliga artiklar inom de ovanstående områdena med fokus på små och 

medelstora företag. 

Det visade sig vara svårt att hitta relevant litteratur speciellt vad det gäller 

lagerstyrning, lagerhantering, lagervärdering och allmänt om logistiken för små och 
medelstora företag.  

Skribenterna studerade ett flertal av artiklar och litteratur som beskriver begrepp som 

logistik, Supply Chain Management, tredjepartslogistik med mera, som appliceras i 

större företag för att få en teoretisk referensram. Därefter utformades ett antal 

intervjufrågor baserade på utdrag från teori och med närmare anknytning till ämnet 
som ställdes till logistikansvariga i tre företag.  

Skribenterna intervjuade de logistikansvariga på företagen, två inom 
livsmedelsbranschen och ett tillverkningsföretag. 

Intervjusvaren jämfördes sedan med tillhörande teoriutdrag som frågan baserades på.  

 

2.2 Primär- och sekundärdata 

För att uppfylla informationsbehoven använde skribenterna två olika typer av 
datainsamling, primärdata och sekundärdata.  

Som primärdata definieras data som har samlats in just för den aktuella studien. De kan 

vara i form av enkäter, intervjuer, konferenser.  

Som sekundärdata definieras data som redan existerar och någon annan samlat in. 

(Björklund, Paulsson 2003) 

I detta fall uppstår primärdata i form av intervjuer där företag har svarat på frågor som 

är baserade på teoretiska citat inom undersökta litteraturen. Av primärdata fick 

skribenterna information om metoder som företag använder för att styra, hantera och 
värdera sitt lager. 

Sekundärdatainsamlingen framkommer av litteratur ifrån KTH:s databas, böcker från 

kurser inom produktion, logistik och ekonomi samt webbaserade artiklar. Det visades 
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sig att litteraturen med närmare anknytning till små och medelstora företag var 

minimal. Därför uppstår sekundärdata av litteratur som handlar i allmänhet om stora 
företag. 

 

2.3 Kvantitativa och kvalitativa studier 

Inom forskningsområden hittar men två sorters metoder vad som gäller karaktären av 
datainsamling/information: kvantitativa och kvalitativa. 

Kvalitativa studier är de som inte omfattar mätbar information men som går in på djupet 

med hjälp av litteraturstudie och personliga intervjuer och som denna rapport baserar 

sin grund på.  

Kvantitativa studier är de som omfattar numerisk mätbar information såsom statistik 
och matematiska modeller (Hartman, J 2004). 

Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och dennes 

speciella livssituation. Kvantitativ information införskaffas däremot på ett sätt som 

präglas av avstånd och urval. I en kvalitativ undersökning samlas informationen in 

under former som ligger så nära vanliga och vardagliga samtal som möjligt. 

Informationskällan skall ha stor frihet att utforma sina egna uppfattningar. (Holme I.M & 
Solvang B.K 2006) 

Studien baseras i sin största del på litteraturstudie och på ett fåtal intervjuer som 

genomfördes i företagens egna lokaler och inte på matematiska beräkningar och 
användande av siffror. Därmed karakteriseras denna rapport som kvalitativ. 

 

2.4 Val av intervjumetod 

Frågeformuläret gjordes med syfte på att skapa en inblick om hur de undersökta 

teorierna kring lagerstyrning, lagerhantering och lagervärdering har förankring i små 

och medelstora företag. Relevanta aspekter av sekundärdata (litteratur, webbaserade 
källor) formades till intervjufrågor.  

Frågorna skickades till företag i förväg och efter överenskommelse utförde skribenterna 

studiebesök i respektive företag. Tre logistikansvariga intervjuades sammanlagt.  

Under besöket i företaget och efter en allmän beskrivning av företagets verksamhet gick 

en av skribenterna igenom varje fråga för sig, och den andra antecknade. 

Intervjupersonerna pratade fritt och följdfrågorna ställdes av bägge skribenter. Totalt 

genomfördes tre intervjuer med genomsnitt en timme per intervju. 

Innan analysen tog skribenterna igen kontakt med respondenterna och ställde 
ytterligare frågor för närmare belysning.   
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2.5 Val av företag 

Skribenterna sökte på webben efter företag som ligger inom ramen för undersökningen. 

Företagen kontaktades via email och per telefon. Samtidigt försökte skribenterna via 

bekanta nå företag som kunde vara villiga att ställa upp för undersökningen.   

Av de tio företag som svarade, sju tackade nej på grund att de inte hade tid och tre 
svarade ja. Två av dem tillhörde livsmedelsbranschen och ett var tillverkande företag. 

Gemensamt för de två handelsföretag i livsmedelsbranschen var att de importerar varor, 

har eget lager och levererar produkterna enligt efterfrågan till livsmedelskedjor, 
fristående livsmedelsaffärer eller restauranger  

Skribenterna ansåg att dessa företag passade bra eftersom de varit verksamma i 

branschen i cirka 40 år, distribuerar varorna från eget lager, vilket innebär att de är 

beroende av effektiva lagerprocesser vilket var huvudsyftet med undersökningen. 

Det tredje företaget inom tillverkningsbranschen blev intressant eftersom det har lager 

för råmaterial, lager för halvfabrikat samt lager för färdiga varor. Skribenterna valde 

dessa företag eftersom de ansåg att de täcker hela uppsatsens områden.  

Gemensamt för alla tre oavsett storleken och branschen är att de har rutiner och behov 

av att styra och värdera lagret effektivt i syftet om att fatta vettiga beslut.  

 

2.6 Studiens reliabilitet och validitet 

Reliabilitet (som närmare kan tolkas som tillförlitlighet) visar noggrannheten och 

tillförlitligheten i undersökningen. Validitet visar i vilken grad undersökningens resultat 

stämmer överens med det som ursprungligen skulle undersökas (Lundahl, Skärvad 

1999).  

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 

bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta 

är ut klarat i frågeställningen. (Holme I.M & Solvang B.K 2006) 

Denna studie är av kvalitativ karaktär och är därmed anpassningsbar och därför kan den 

ge en hög intern validitet. Trots detta har personerna som blivit intervjuade personliga 

uppfattningar och åsikter. Därför kan svaren bli vinklade och resultatet svårtolkat 

(Jacobsen 2002). 

De logistikansvariga svarade på alla frågor. I vissa frågor svarade de med osäkerhet eller 
på ett sätt som inte följde teorins verkliga mening. 

För att öka reliabiliteten genomfördes intervjuerna på ett identiskt sätt genom att 

använda samma frågeformulär. För att minska risken för felaktiga svar och underlätta 

respondenten har skribenterna skickat via mail frågeformuläret till alla företag som 

skulle intervjuas. Tanken var att respondenterna skall kunna förbereda sig i förväg. 
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Däremot har skribenterna inte spelat in intervjuerna, utan bara antecknat svaren vilket 

kan leda till misstolkningar och vilseledande värdering vid analysen.  

Den standardiserade intervjumallen som användes ökade reliabiliteten. Skribenterna 

valde att inte ställa känsliga ekonomifrågor eftersom de kan leda till att de 
respondenterna undviker att prata om eller ge felaktiga svar.  

Antalet företag som intervjuades var väldigt begränsat därför kan skribenterna inte 

hävda att resultatet är representativt varken för respektive bransch eller för 
företagsstorlek. 

Liknande studier att jämföra med har inte hittats. Därför kan skribenterna inte uttala sig 
om att resultatet går att generalisera till andra potentiella studieobjekt.  

Även metoden som användes, nämligen att studera litteratur som beskriver metoder 

som tillämpas i stora företag, på grund av brist av litteratur med anknytning till små och 
mindre företag, medför risken att reliabilitetsproblem kan uppstå.  
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer det teoretiska referensramen att presenteras. En kort 

beskrivning av allmänna fakta för företag inom tillverknings- och handelsbranschen följer. 

Utöver presenteras moderna metoder och begrepp som används för effektiv lagerstyrning 

samt om regler för värdering av varulagret. 

 

Industri och handel 

Utvecklingen av industri och handel är avgörande för landets ekonomiska utveckling, 

samhällets välstånd och välfärd. Moderna logistiken är en viktig komponent som gynnar 

företagsamheten och därför har många teorier kring logistiken besläktade begrepp 

utvecklats under de senaste decennierna. Teorierna vänder sig till industri- och 

handelssektor. I rapporten presenteras en del av dessa. 

 

3.1 Tillverkningsföretag 

Som tillverkningsföretag (eller tillverkande företag) definieras företag som har någon 

typ av tillverkning. Det handlar med andra ord om att förädla obearbetade råvaror till 
färdiga produkter men även till halvfabrikat (Andersson et al 2001).  

Inom tillverkningsföretag kan man skilja olika produktionstyper beroende på 

kundorderpunkten:  

-Produktion mot lager där kundorder ligger i färdigvarulager. 

-Montering mot kundorder där kundorder kommer under produktionstiden. 

-Konstruktion och produktion mot kundorder där aktiviteterna är kundorderstyrda. 

 

 

Figur 1.  Produktionstyper i tillverkningsföretag (Olhager) 
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Olika tillverkningsföretag använder olika produktionsstrukturer. Produktionsstrukturer 

visar produktens beståndsdelar i form av ingående material uppdelat på olika nivåer 

som svarar mot produktens successiva färdigställande. Strukturer kan vara smala och 

djupa eller breda och mer komplexa (Olhager J, 2000). 

För att ett tillverkningsföretag skall kunna skapa lönsamhet vilken är alltid det primära 

målet, är en effektiv produktförädling nödvändig. 

För att ett företags långsiktiga lönsamhet skall förstärkas krävs goda egenskaper inom 

strategiska områden som bland annat kvalitet, leveransförmåga, kostnadseffektivitet 

och flexibilitet. Det vill säga faktorer som företag utformar som konkurrensmedel på 
marknaden och kan variera från företag till företag för olika produkter: 

-Med kvalitet menar man vad kunden vill ha och är villig att betala för.  

-Leveransförmåga betyder lagertillgänglighet för att tillfredsställa kundens behov.  

-Kostnadseffektivitet är nära förknippad med produktivitet (output/input). 

-Flexibilitet är företagets förmåga att anpassa sig efter ändrade förhållanden som gäller 

exempelvis volym eller typen av produkten. 

Ett företag kan förstärka sina konkurrensfördelar genom användning av ett så kallade 

förädlingsprogram. Genom detta program lägger företaget fokus på svagheter som 

behöver förstärkning eller en styrka som bör profileras ytterligare. (Olhager J, 2000) 

Tillverkande företag kan delas in i två olika grupper: masstillverkande företag och 

verksamheter som jobbar med objekt, det vill säga särskilda projekt, produkter eller 

order. Begreppet kan dessutom delas in på olika sätt, till exempel beroende på vilken 

bransch, tillverkningsteknologi och typ av kunder företaget har. (Ax et al 2015) 

Beroende på storleken, företagets affärsidén, produktens art, marknaden med mera är 

verksamheten mer eller mindre komplicerad. De olika typer av lager som man har behov 

av, olika tillverknings momenten som måste samordnas för att undvika konstamma 

produktionsstörningar, leveranser med mera, ger upphov till metoder, rutiner och 

information som styr och bearbetar varuflödet, produktionsflödet, lagring och 
leveranser.   

Metoder och begrepp som logistik, Supply Chain Management och tredjepartslogistik 

som presenteras senare i uppsatsen används i olika former i syftet om att effektivisera 

hela tillverknings-, lagrings- och leveransprocessen.   

  



11 
 

3.2 Handelsföretag 

Som handelsföretag definieras alla företag som köper och säljer färdiga produkter. 

Handel är av stor ekonomisk betydelse för Sverige. Enligt Handelsrådets hemsida 

arbetar över 500 000 svenskar inom handelsbranschen samtidigt som handeln utgör 

10% av landets BNP. Under en lång period befinner sig handel i en omfattade 

strukturomvandling som påverkar hela näringen. Inköp, lagerhållning, transporter som 

funktioner som hör till logistiken i stor grad, är centrala parametrar för att företagets 

produkter ska kunna möta kundernas efterfrågan på ett konkurrenskraftigt sätt.  

Distributionen är den allra viktigast komponent inom handelsföretags verksamhet. 

Effektiv distribution går ut på att produkterna är tillgängliga på ett kostnadseffektivt 

sätt och har den önskad leveransservice (Oskarsson et al 2013). Kunden är den som ska 

använda produkten, konsumera den eller sälja den vidare. För att lyckas med 

distributionen är oftast nödvändig att inköp och försäljning ske via distributionskanaler.  

Distributionskanaler är de som bidrar till att produkten (eller tjänsten) skall bli 

tillgänglig för konsumenten/kunden (Kotler & Keller 2009). Det finns fyra olika vägar 
för att en produkt skall nå slutkunden: 

-Direkt distribution till användaren, utan mellanhänder, där det producerande företaget 

distribuerar produkten direkt till slutkunden. 

-Distribution via grossist-inte detaljist- till användaren, där det är grossistens ansvar att 
sortera och sprida produkten till kunden. 

-Grossist och detaljist mellan tillverkare och användare, där grossisten sorterar och 
sprider produkten till detaljisten som säljer produkten vidare till slutanvändare. 

-Distribution via detaljist till slutanvändare, där detaljisten säljer direkt från tillverkaren 

till slutanvändaren (Oskarsson m fl 2013). 

 

Figur 2. Distributionskanaler (Oskarsson) 
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3.3 Logistik 

Martin Cristopher i sin bok ‘’Logistics & Supply Chain Management, skriven år 2010 

definierar logistik som ‘’a planning orientation and framework that seeks to create a 

single plan for the flow of products and information through a business.’’ 

Enligt Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2012) logistiken 

”omfattar att på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och 

lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens 

behov och önskemål. Dessutom innefattar de informationsflöde som behövs för att 

materialflödet ska fungera.” 

 

3.3.1 Logistikens utveckling 

Logistiken har genom åren spelat stor roll i samhället. Redan under andra världskriget 

fanns ett behov av planering, styrning och kontroll samt effektiv förflyttning av material 

och transporter. Armén som hade planerat dess ”logistik” på det bästa sättet var den 

som hade flera chanser att vinna kriget.  Själva definitionen var då osynlig men av dess 

implementering kan man märka att logistikens funktioner spelade en viktig roll. 

Samhället förändras under tidens gång och därmed även sättet att hantera 

materialflöden, lager och distribution. Några år efter andra världskriget blev behoven att 
utnyttja logistikens grunder större eftersom konkurrensen om kunderna blev hårdare. 

Genom tillämpning av logistikens principer kunde man erbjuda snabba, säkra och 

flexibla leveranser till kunderna. Följderna av detta var att fler kunder kunde attraheras 

vilket ledde till ökade försäljningar. (Björn Oskarsson m fl. 2013). Ökade försäljningar 

ledde till mer komplexa lösningar. Tanken var inte dock att bara öka intäkterna utan att 
stärka konkurrensfördelarna men även att minska kostnaderna. 

Logistiken är en underkategori i SCM och utgör en specialiserad del i hela processen av 

försörjningskedjan. I logistiken fokuserar man på det mesta inom transporter från punkt 

A till punkt B samt lagring av gods. Ibland och -beroende på behoven i företag- fokuserar 

i tillverkning och förpackning men även i kommunikation och kundservice. Logistikens 

viktigaste uppgift är med andra ord att få rätt produkt, i rätt kvantitet, i rätt kvalitet på 
rätt sätt, rätt tid till rätt kund och till rätt kostnad. 

Med tiden börjar flera företag att inse genom bättre lagerhantering och lagerstyrning 

kan företaget skapa bra lagerbalans och uppnå den önskvärda lageroptimeringen. 

Olika lagerhanterings- och lagerstyrningsteorier har utvecklats med avseende på detta. 

För att kunna svara på problemdefinitionen är det viktigt att belysa faktorer som lager 

och dess funktion, lagerstyrnings-, lagerhanterings- och lagervärderingsmetoder både i 

tillverknings- och handelsföretag.  
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3.3.2 Logistikens ökade betydelse i varuhandel 

I en rapport av Handelsrådet ’’Logistik i svensk handel’’, skriver författarna att 

detaljhandel har genomgått en stor utveckling. Från en traditionell roll som sälj- och 

distributionskanal för varuproducenter, har handeln axlat en betydligt mer aktiv roll i 

försörjningskedjan.  

Detta resulterar till att logistiken får en ökad betydelse för företaget. Från att vara bara 

en transportfråga bliv även viktig källa för företagets lönsamhet, tillväxt och hög aktie 

ägarvärde. Detta utgör en mycket viktig faktor som engagerar kapitalstarka   
intressenter och aktörer.  

Följande trender är viktiga för logistikens utveckling och framtida betydelsen enligt 

författarna: 

-Geografisk expansion av handelsföretag, agerar i flera marknader, internationalisering. 

-Ökandet av andel av egna märkesvaror (EMV). 

-Specialiseringen av butikskonceptet som discount-konceptet mm. 

-Konsolidering dvs uppköp och sammanslagningar av företag mm. 

De ovannämnda trenderna har ett stort inflyttande på logistiken och dess betydelse i 

handeln. Generellt innebär trenderna att logistiken får en allt viktigare roll i många 
handelsföretag och att den kan vara avgörande för företagets konkurrensförmåga.  

 

3.4 Supply Chain Management (SCM) 

Enligt Martin Christopher definition Supply Chain Management är: ''The management of 

upstream and downstream relationships with suppliers and customers in order to deliver 

superior customer value at less cost to the supply chain as a whole'' (Martin Christopher 
2011). 

Supply Chain Management syftar till att uppnå koppling och samordning mellan 

processerna hos andra enheter i röret, det vill säga leverantörer och kunder, och 

organisationen själv. Supply Chain Management är alltså ett samlingsbegrepp för 

planering och styrning av verksamheten i flera led i en försörjningskedja. 

Supply Chain Management omfattar aktiviteterna inom anskaffning, förädling, 

försäljning och logistik. Med SCM avser man flödet av pengar, varor eller information 

från tillverkaren till slutkunden genom alla stegen i produktionen och via SCM 

organiseras hela produktions och leveransprocessen. 

Detta kan innebära att SCM är paraplyet som täcker och behandlar alla affärsområden i 

ett företag samt alla aspekter av inköp och hantering av varor. Detta betyder att SCM 

utformar och hanterar B2B kanaler som möjliggör den mest effektiva försäljning av 

varor till konsumenter. Särskilt fokus läggs på koordinering och samarbete mellan alla 

företag i värdekedjan. 
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Supply Chain Management är ett brett begrepp i företagsamhet som går över logistikens 

gränser. Den inkluderar flera aspekter än logistik, så som att hitta varor, att 

marknadsföra dem, att sälja dem, att förhandla priser, finansiering, tillverkning, lagring 

och lagerstyrning. (Oskarsson et al) 

I fortsättningen kommer skribenterna att fokusera på de logistiska aspekterna av SCM, 

med andra ord logistik i supply chains. 

 

3.5 Lager 

Lager avses normalt ett lager som ligger mellan produktion och distribution, medan ett 

förråd definieras som ’’allt som omfattar råmaterial, komponenter m. fl. artiklar som är 

avsedda för vidare bearbetning eller för montering’’ (Jan Olhager, Produktionsekonomi, 

2000). I vissa böcker presenteras skillnader mellan lager och förråd. 

Enligt Aronsson m fl skillnaden mellan lager och förråd är inte speciellt stor och oftast 

beteckning lager kan användas som beteckning för både lager och förråd. I rapporten 

kommer vi att använda begreppet lager, både som ”lager och förråd”. 

Lagerprocessen kan delas i följande aktiviteter: Mottagning, inlagring, lagring, 

påfyllning, plockning, kontroll, paketering och märkning, förflyttning, utlastning och 
administration.  

I tillverkningsindustrier finner mar tre olika sorters lager: råvarulager, mellanvarulager 

(halvfabrikat) och färdiga varulager. I handelsföretag består lagret endast av färdiga 
produkter i syftet att levereras till kunden och slutkonsumenten. 

Behovet på lager kan bero på flera anledningar: Leveransen av varorna sker pallvis eller 

i större mängder, medan försäljningen blir styckvis. Att företaget inte känner till exakt 

när kunderna vill köpa en artikel, att varorna är tillgängliga när kunderna kommer, att 

minska osäkerheten som felaktiga leveranser och stora svängningar i efterfrågan med 

mera.   

Alla företag ofta befinner sig i en situation att besvara frågor som:  

• Vilka artiklar ska man ha i lager?  

• Hur stora kvantiteter?  

• När ska man ha dem i lagret? 

Svaren på frågorna påverkas av faktorer som inköpspris, efterfrågan, artikelns betydelse 

för lönsamheten, kostnader för lagerhållning, produktens livslängd mm. För att ge svar 

frågorna och fatta beslut måste företaget ha tillgång till tillräckligt och rätt information.  

Om man köper mindre mängder, riskerar att förlora intäkter på grund av att efterfrågan 

inte kan tillgodoses. Risken att förlora lojala kunder är stor så som risken att inte kunna 

hålla leveransen enligt avtalet som finns, vilken kan orsaka förseningsavgifter, mm. 
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Om man köper större mängder på grund av felaktig information måste företaget hålla 

större lager. Detta leder till höga lagernivåer, större kapitalbindning, dyrare varulokaler 
med mera. 

Detta medför behovet om balans mellan kundservice och kapitalbindning och innebär 

skapandet av funktioner som möjliggör svaret på frågorna: Vad ska köpas? När ska dem 

köpas?  

Företaget strävar alltid efter att balansera lagrets storlek. Höga lagernivåer medför 

bundet kapital vilket i sin tur leder till onödiga kostnader på företaget. Å andra sidan, låg 

lagernivå påverkar servicegraden och därmed medför risken för förlorade intäkter. 

(Arda, Y. & Hennet, J. 2006). Därför är det viktigt för företaget att upprätthålla en 

optimal lagernivå, varken för stor eller för liten. 

Genom effektiv lagerstyrning kan företaget uppnå en önskad servicenivå gentemot 

kunderna och en minimal kostnad för lagerhållning. Den ideala är alltså att lagret ska 

vara tömt när nya leveranser kommer men detta är förstås väldigt svårt att uppnå i 

praktiken. Det är då nödvändigt att en säkerhetsmarginal ska finnas på företagets lager. 

Därför är det viktigt att de ansvariga för inköp ska ha ett system vilket signalerar när ska 

man köpa och i vilken kvantitet (Tonndorf, H.G. (1998). 

Detta betyder att företaget skapar rutiner och befattningar för effektiv användning av 

ingående och utgående information som sträcker sig i alla områden, från inköp till 

försäljning. Informationsflödet är alltså en viktig komponent i företagets lagerhantering 

och lagervärdering.

 

Figur 3. Funktioner i ett lager (Oskarsson) 
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3.6 Lagerstyrning och lagerhantering 

I en del av den undersökta litteraturen behandlas lagerstyrning och lagerhantering som 

ett och samma begrepp. Det finns även litteratur där lagerstyrning och lagerhantering 

beskrivs som begrepp med avgränsade funktioner sinsemellan. I följande avsnittet 

förklarar skribenterna varför är det viktigt med en effektiv lagerstyrning och 

lagerhantering. I redogörelsen som följer har begreppen lagerstyrning och 
lagerhantering slagits ihop och presenteras under begreppet lagerstyrning.  

För stort lager medför stor kapitalbindning. Det bundna kapitalet skulle kunna användas 

på ett mer effektivt sätt i verksamheten som till exempel att betala tillbaka lån eller göra 

andra lönsamma investeringar för verksamheten. Rörelsekapital binds i form av 

inköpta, osålda varor och frigörs inte förrän varorna är sålda. Därför ska man sträva 

efter att inte ha större lager än nödvändigt.  (Axsäter S, 1991)  

För lönsamheten är det viktigt att varukapitalet används på rätt sätt. Man bör veta var 

varukapitalet finns i företaget, hur mycket som är bundet till varje artikel samt att ta 

reda på orsaken till detta för respektive produkt.  

Det finns oftast fyra olika orsaker till att varukapitalet binds.  

-Produktionssortiment (fler varor-mer kapital binds), 

-Ordervolym (högre volym-hög kapitalbindning), 

-Ledtid från leverantör (långa avstånd-längre ledtider-behov av högre lager) och   

-Flaskhalsar i tillverkningskedjan. (Samuelson L, 2004)  

Enligt Oskarsson (2014) handlar lagerstyrning om när ska företaget beställa material 

eller varor och hur mycket. Axsäter (1991) skriver att dessa beslut grundas på tre olika 

faktorer: lagernivå, efterfråga och olika kostnader förknippade med lagerstyrning. 

Lagerstyrning kan delas i olika steg: Klassificering, prognostisering, partiformning, 
servicegrad och Säkerhetslager och uppföljning. 

Klassificering: Den mest kända metoden för klassificering i lagerstyrning är den så 

kallade ABC-klassificering. Artiklarna klassificeras och analyseras efter vissa variabler 

som till exempel försäljning, produktens värde, täckningsgrad, produktens 
omsättningshastighet mm. 

Prognostisering: Om företaget ska kunna bedöma vad, när och var ska det sälja, behövs 

pålitliga prognoser. Prognostisering är alltså en viktig del av lagerstyrning för att man 

ska kunna planera inköp eller produktion. Därför behöver man rätt om tillräckligt med 

information i god tid, om vad företaget tycker att det kommer att hända i marknaden 
både vad det gäller inköp och framtida försäljning av varor, på kort och lång sikt. 

Prognoser byggs på tre typer av data: Prognoser baserade på orsakssamband, prognoser 

baserade på bedömningar av experter och historiska och databaserade prognoser 

(Robeson & Copacino, 1994). 
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Partiformning: Det är metoder som ett företag bör använda för att kunna svara så nära 

verkligheten i frågan ”hur mycket ska jag köpa?” alltså metoder som hjälper företaget att 
identifiera den optimala orderkvantiteten. 

Servicegrad: Beroende på vilken grad av kundservice företaget vill ha bestäms 

säkerhetslagret. Högre servicegrad resulterar till högre säkerhetslager. Beroende på 

företagets policy om säkerhetslagernivå, får företaget en signal för att nytt inköp behövs. 

Denna signal är alltså svaret på när företaget ska köpa in varorna. Vill man ha möjlighet 

att kunna mäta flera typer av efterfrågan, behövs kanske större sortiment och därmed 

större lager. Men oavsett storleken säkerhetslager är alltid nödvändigt och därför bör 

vara planerat. 

Uppföljning: Uppföljning delas upp i två delar, uppföljning av den löpande 

lagerstyrningen och uppföljning av olika nyckeltal som exempelvis servicegrad, 

lagervärde och ledtider. I den löpande lagerstyrningen följs ABC-klassificering eller 

prognosavvikelser. När det gäller nyckeltalen sätter man ett målvärde på dem och 

genom att utforma lagerstyrningen försöker nå det. 

Lagerstyrningen bör vara strukturerad genomtänkt och en löpande process i 

verksamheten. Med effektiv lagerstyrning uppnår man bland annat ökad automatisering 

för återkommande aktiviteter och mer effektivt arbete, får ett lättare och snabbare 

beslutsstöd vid inköp, minskad personberoende, ordning i lagret mm. 

 

3.7 Lagerhållningskostnader 

När råvaror/produkter hålls i lagret uppstår lagerhållningskostnader, Dessa delas i 

direkta och indirekta (Nordén 1986).  

Som direkta lagerhållningskostnader räknas kostnader för lokaler, hantering av varor 

inom lagret, kostnader för försäkring av varorna, kostnader för svinn samt 

inkuranskostnader när lagret blir omodernt eller förstörs. 

Som indirekta lagerhållningskostnader räknas de alternativa kostnader som man inte 

kan investera på grund av att pengarna är bundna i lagret. (Rosling, 1991) 

 

3.7.1 Kostnader för kapitalbindning i lagret 

Många tycker att artiklar som ligger på lagret inte kostar något sedan de väl köpts in. 

Detta är dock inte sant. Företaget kan ha behövt låna pengar från banken för att kunna 

köpa in artiklar, vilket kostar ränta. Aktieägarna förväntar sig avkastning på insatt 

kapital i form av utdelning eller värdeökning. Varukapitalet är en del av tillgångarna som 

skall ge tillräcklig avkastning för att täcka räntor och utdelningar/värdeökningar. 
(Magee J & Boodman D, 1967).  

Kostnaderna består av tre faktorer:  
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• Värdet av lagret, oftast inköpskostnaden  

• Tiden som varorna ligger osålda på lagret.  

• Beräknad räntesats för varukapitalet, kalkylränta dvs räntekostnaderna till banken och 
aktieägarnas förväntade avkastningskrav.  

Detta kan man beräkna bland annat genom en formel som kallas för WACC formeln 

(WACC – Weighted average cost of capital) och är följande: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝑉
∗ 𝑅𝑒 +

𝐷

𝑉
∗ 𝑅𝑑 ∗ (1 − 𝑇𝑐), 

där E är eget kapital, V är eget kapital + lånat kapital, Re är avkastningskrav på eget 
kapital, D är lånat kapital, Rd är låneränta och Tc är skattesats. 

 

3.7.2 Lönsamhet och lager 

Ett varulager utgörs av varor som skall omsättas. Det är alltså en investering. Därför är 

det viktigt för företagare att räkna och bedöma lönsamheten.  

Ett sätt att bedöma lönsamheten (Return On Investment) eller räntabiliteten, ett 

företags förmåga att ge avkastning på satsat kapital, är att se det som avkastning på det 

totala kapitalet (resultat per satsad krona). Det är ett begrepp som används inom 

lönsamhetsbedömning (nyckeltalsanalys), och som i princip är att jämställa med 

avkastning.  

Vid räntabilitetsanalyser kan man mäta företagets avkastning på totalt kapital, eget 

kapital och arbetade kapital. Tekniken går i grova drag ut på att ställa olika resultatmått 

i förhållande till företagets kapital, för att på så sätt få fram en procentuell uppgift om 

avkastningen (lönsamheten). 

Räntabilitetsmåtten har sitt främsta användningsområde vid företagsjämförelser och vid 
jämförelser mellan olika investeringsalternativ. 

Formeln för räntabilitet på totalt kapital: 

Räntabilitet på totalt kapital = Vinst efter finansiella intäkter/Totala tillgångar 

Man kan även räkna lönsamheten både på vinstmarginalen och på 
kapitalomsättningshastigheten genom följande satsen: 

Räntabilitet = Vinstmarginal*Kapitalomsätningshastighet. 

Kapitalomsättningshastigheten är alltså ett mått på hur många gånger lagret fylls på och 

säljs under en viss tid, normalt ett år. Om företaget kan öka 

kapitalomsättningshastigheten, exempelvis genom att minska lagret till en låg nivå, och 

samtidigt bibehålla samma vinstmarginal som tidigare så ökar avkastningen på 

kapitalet, det vill säga lönsamheten. En fördubbling av omsättningshastigheten innebär 
alltså en fördubblad avkastning under förutsättningar att allt annat är oförändrad.  
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Kapitalomsättningshastigheten för lagret kan också uttryckas som ledtid, det vill säga 

hur länge varje artikel i genomsnitt ligger i lagret.  Om den genomsnittliga 

kapitalomsättningshastigheten är 3 gånger per år så är den genomsnittliga ledtiden 1/3 

år, det vill säga fyra månader. 

  

3.7.3 Lageromsättningshastighet 

Lageromsättningshastighet är ett annat nyckeltal inom räkenskapsanalys, som uttrycker 

hur många gånger per år som lagret omsätts i en verksamhet. 

Lagrets omsättningshastighet = varukostnad/genomsnittligt lager 

Det genomsnittliga lagret beräknas genom att man summerar lagrets värde vid årets 
början och vid årets slut och dividerar med 2.  

Omsättningslager utgör den del av lagret som uppstår när leveranser kommer i en 

annan takt och volym än vad förbrukningen för lagret är. (Jonsson, P. & Mattsson, S-A., 

2005). Omsättningslagret motsvaras av den mängd artiklar som successivt under en tid 

plockas ut från lagret till kundbehov, för att sedan fyllas på igen vid en ny inleverans 

(Oskarsson m fl., 2013). 

Lageromsättningshastigheten är ett viktigt nyckeltal vid lagerstyrning. Man kommer 

fram till detta genom att dividera omsättningen med genomsnittlagret. Denna formel 

beräknas oftast på hela lagret men kan även användas för en enskild artikel. 

Lageromsättningshastigheten kan användas för att jämföra olika lager eller olika artiklar 

i samma lager och uttrycks nästan alltid i enhet antal gånger per år (Segerstedt 1999). 

 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟
 

 

3.8 Effektivisering av lagrets funktioner 

För att lyckas påverka varukapitalet väsentligt krävs ett engagemang från 

företagsledningen. Det gäller att sätta upp mål för hur mycket företaget vill sälja och -

planera hur detta mål kan uppnås genom en så låg kapitalbindning som möjligt. 

Utgångspunkt för att uppnå målet är att klargöra vilka specifika faktorer som påverkar 

att varulagrets storlek i det egna företaget. Genom att överblicka sortimentet kan man 

skära ner de minst olönsamma varorna, ersätta med andra eller avstå. (Samuelson, 
2004) 

Ett sätt att hålla lagernivåerna på en låg nivå är att göra en lagerbudget. En lagerbudget 

innebär att göra en god uppskattning av försäljningen den närmaste tiden och endast ta 
hem tillräckligt för att täcka det behovet. (Atrill & McLaney 2009) 
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Implementering av ett IT-system eller användning av olika optimeringsmodeller kan 

inte lösa problemet automatisk. De är endast tekniska hjälpmedel och därför krävs stort 
engagemang om man skall ha den önskvärda nyttan. 

Som tidigare nämnts, för att öka lönsamheten genom att effektivisera lagerstyrningen är 

det viktigt att lagerhållningskostnader minimeras. Bland de viktigaste faktorerna som 

kan påverka detta är beställningen av rätt varukvantitet och leveranstider. Olika 

metoder har utvecklats. Bland de mest kända är EOQ (ekonomisk orderkvantitet), JIT 

(Just In Time) filosofin, Kanban och pull- & pushsystem. 

 

 3.8.1 EOQ - Ekonomisk Orderkvantitet 

Metoden kallas också för Economic Order Quantity (EOQ, EOQ-formel) vilket på svenska 

översätts som Ekonomisk Orderkvantitet och genom denna metoden syftar man till att 

beräkna den mest ekonomiska orderkvantitet. 

Man räknar ut den årliga lagerföringskostnaden som förändras vid en eventuell ändring 

av beställningskvantitet med hjälp av formeln 𝐶𝑟 =
𝑄

2
∗ 𝑟 ∗ 𝑝, där 𝑄 visar 

orderkvantiteten som levereras in i det aktuella lagret (man tar 
𝑄

2
 eftersom formeln 

bygger på en jämn förbrukning), 𝑟 är lagerräntan och 𝑝 är produktvärdet i det 

mottagande lagret. 

Den årliga beordringskostnader räknas ut med hjälp av formel 𝐶𝐾 =
𝐷

𝑄
∗ 𝐾, där K är 

ordersärkostnaden, D är den årliga efterfrågan och 
𝐷

𝑄
 är antal beordringar per år. 

Totalkostnaden för lagring och beordring blir alltså 𝐶𝑇𝑂𝑇 = 𝐶𝑟 + 𝐶𝐾 = (
𝑄

2
∗ 𝑟 ∗ 𝑝) + (

𝐷

𝑄
∗

𝐾). 

Kvantiteten som ger då den lägsta totalkostnaden räknas ut genom 𝐸𝑂𝑄 = √
2∗𝐾∗𝐷

𝑟∗𝑝
. 

Denna formel kallas också för Wilsonformeln.  (Oskarsson m fl. 2013) 

   

Figur 4. Ekonomisk orderkvantitet (Oskarsson) 
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3.8.2 Just In Time 

En annan viktig variant av lagerstyrning är Just In Time (JIT). innebär att rätt antal av 

rätt artikel är färdiga just när de behövs, varken för tidigt eller för sent. Den är en 

japansk modell som utvecklades de senaste decennierna. Filosofin fokuserar främst på 

den höga produktivitetsstegringen och har som mål att minimera slöseri. Effektiv 

tillämpning och användning av JIT leder till en låg nivå på produkter i arbete, vilket i sin 

tur leder till att obalans mellan olika arbetsstationer lyfts fram. Problemen kan därmed 
lösas istället för att döljas (Olhager, J 2000).  

Metoden går ut på att hämta information angående produktionen från föregående 

arbetsstationen när behovet finns, istället för att föregående station ska leverera 

information till nästa enligt en tillverkningsplan. Man kan enklare säga att metoden går i 

motsatt riktning till produktens tillverkningsplan. 

För att förmedla behovet bakåt i produktionskedjan används ett system med 

cirkulerande kort som kallas för Kanban. 

I ett handelsföretag innebär JIT att varor levereras vid samma tidpunkt som den 

efterfrågas, det vill säga varor tillbringar inte någon tid alls på något lager. I praktiken 

innebär JIT att lagret ”flyttats” från företaget till dess leverantörer. JIT ställer höga krav 

på punktlighet i leveranserna och hög kvalitet på varorna för att minska risken för 

förseningar hos företaget. En bra relation mellan företaget och leverantören är mycket 
viktig. (Atrill & McLaney 2009) 

 

3.8.3 Kanban 

Kanban är ett system med cirkulerande kort som används av företaget vid hantering av 

lager. Ordet Kanban är japanskt och översätts som kort eller visuellt bevis och 

härstammar från den japanska sjön. Målet med systemet är att förse lagret med rätt 

antal komponenter vid rätt tillfälle och att upptäcka samt eliminera flaskhalsar i 

produktionen (Christopher M, 2011). 

Man sätter ett Kanban-kort i en plats in i varje lastbärare på respektive artikel, som 

indikerar när den ansvariga bör beställa respektive artikel. Kortet innehåller 

information som artikelnummer och kvantitet. När personalen plockar successivt 

artiklarna ur lastbärarna och Kanban-kortet dyker upp får de med hjälp av kortet 

information att nivån på artiklarna börjar sjunka. Detta signalerar att de ansvariga bör 
beställa nya artiklar igen. (Oskarsson m fl 2013)  

 

3.8.4 Pull & push system 

Push styrning baseras på att trycka ut varor som inte är beroende på någon kundorder 

utan istället är tillverkade gentemot prognoser. Push styrning implementeras där 
tillverkning sker i stora partier. 
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Motsatsen till push styrning är pull styrning som är oftast beroende av ett behov i form 

av till exempel en kundorder. Tillverkningsprocesserna i ett pullsystem börjar när man 

har fått in kundordern, och systemet börjar tillverka artikeln bakåt i logistikröret till 

leverantör. Vidare krävs det noggranna marknadsundersökningar och bra lösningar ifall 

störningar skulle förekomma. Fördelen med detta system är att det skall leda till så låg 

kapitalbindning som möjligt genom att reducera de buffertar och lager som finns mellan 

tillverkningsprocesserna. (Lumsden K, 1998) 

 

 

Figur 5.  Pull- och push styrning (Christopher) 

Figuren visar hur pull- och push styrning fungerar i praktiken med fixerade intervaller 

på lagernivåer och med en prognosticerad nivå på hur mycket order man skall få in. 

Enligt Martin Christopher är svagheten och nackdelen med pull- och push styrning att 

oavsett vilken av dessa styrningsmetoder man väljer så har man alltid för låga eller för 
höga lagernivåer än nödvändigt (Christopher, 2011). 

 

3.9 Säkerhetsnivå och säkerhetslager 

I litteraturen har skribenterna hittat flera former och metoder för att beräkna 

säkerhetsnivån. Härmed presenteras en metod som bygger på antagandet att såväl 

efterfrågan som ledtiden är normalfördelade. En enkel formel hittades i boken Modern 

Logistik, Oskarsson 2013 sid 242, som bygger på antagandet att efterfrågan och ledtiden 

är normalfördelade.  

Formeln lyder SL=K*σ 
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där k är säkerhetsfaktorn som bestäms av vilken servicenivå man vill ha och erhålls ur 

en tabell och σ som är efterfrågans standardavvikelse under ledtiden. 

Axsäter (1991) delar in den i två olika mått: 

 • Serv1 = sannolikheten att inte få brist under en ordercykel. 

 • Serv2 = andel av efterfrågan som kan hämtas direkt från lager.  

Serv1 visar sannolikheten att inte få brist under en ordercykel och att en leverans till 

företaget kommer fram i tid så inte företagets kunder får vänta. Nackdelen med detta 

mått är att det inte är säkert att ett företag har en hög servicenivå även om serv1 är hög 

eftersom kvantiteterna kan öka. Är orderkvantiteten stor och innefattar en längre period 

har det inte så stor betydelse om serv1 är låg på grund av att leveranserna kommer så 

sällan.  

Serv2 beräknas av andelen av efterfrågan som kan hämtas direkt från lager. Det här 

måttet ger en bra bild av ett företags servicenivå men är lite mer komplicerad att räkna 
ut än Serv1. 

Det är alltid svårt att förutse efterfrågan på marknaden. Det är därför nödvändigt att 

företaget tar åtgärder som kan minska felprognoser och genom detta minska 

osäkerheten i leveranser. Säkerhetslagrets primära uppgift är att skydda mot osäkerhet i 
behovet och det garderar på ett bättre sätt att behovet tillgodoses i tid. 

Säkerhetslagrets storlek utgör en kompromiss mellan kostnad och service till kunden. 

För att säkerställa att felaktiga efterfrågeprognoser inte ska påverka företagens 

försörjningskedjor använder företagen sig av säkerhetslager. (Beutel & Minner, 2012) 

Om man sänker säkerhetslagret men vill fortfarande behålla samma servicenivå minskar 
man ledtiden eller ökar säkerheten på behovsprognoserna (Vollman m fl, 2004). 

Fortsättningsvis kan ett annat sätt att beräkna säkerhetslager matematiskt är följande:  

 

 

 

Formeln: 

SL= Säkerhetslager 

k= Säkerhetsfaktor, Z-värde  

σd = Standardavvikelse i efterfrågan per period 

LT= Förväntad ledtid 

X= Förväntad efterfrågan per tidsenhet 

σLT = Ledtidens standardavvikelse 
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För att kunna använda formeln måste företaget hålla koll på efterfrågan per period, 

förväntad ledtid samt efterfrågan per tidsenhet. Formeln är inte felfri då den bygger på 
antagande att den prognosticerade och verkliga efterfrågan är normalfördelad.  

Problemet blir då att om prognosfelet inte har en normalfördelning blir kvaliteten på 

resultatet sämre. Formeln är ett verktyg som företaget använder sig av för att enklare 

bestämma ett säkerhetslager (Daniel Fritsch, 13 oktober 2015, artikel på nätet). 

 

3.9.1 Beställningspunkt 

En beställningspunkt finns i lagret för att avgöra när nya varor eller nytt material skall 

beställas. Man sätter beställningspunkten i en viss lagernivå och när lagernivå har 

sjunkit till den, görs beordringar.  

Man brukar bestämma beställningspunktsnivån med hjälp av säkerhetslagret som 

adderas om det exempelvis skulle ske en oväntad försäljningsökning eller försenad 

leverans. Formeln är 𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 + 𝐷𝐿𝑇  där 𝑆𝐿 är säkerhetslagret och 𝐷𝐿𝑇 är förbrukningen 

under ledtiden. 

Om förbrukningen under ledtiden är normal, levereras varorna in lite innan lagret når 
SL-nivån. 

 

Figur 6. Beställningspunktsystem (Oskarsson)  

 

3.10 Förhållande mellan beställningskvantitet och beställningsintervall 

Lagernivåerna påverkas av lagerstyrning och höga lagernivåer medför bundet kapital 

vilket i sin tur leder till onödiga kostnader på företaget. 

Enligt Oskarsson m fl. i boken Modern logistik hur mycket skall beställas samt med 

vilket periodicitet är två av de viktigaste faktorerna som påverkar företagets 
beslutstagandet. I boken presenteras och analyseras de fyra följande metoder: 
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-Fast beställningskvantitet med fast beställningsintervall: Denna metoden är lämplig när 

efterfrågan är jämn och känd vilket i praktik kan nästan aldrig vara möjligt för en 
ansvarig att veta. Därför tycks metoden inte vara användbar. 

-Varierande beställningskvantitet med varierande beställningsintervall: Man beställer 

utifrån prognoser och företaget tvingas då att anpassa kvantiteter och tider i samband 

med uppdatering av prognoserna. 

-Fast beställningskvantitet med varierande beställningsintervall: Här måste man 

beräkna den ideala beställningskvantitet samtidigt som man måste avgöra när är det 

dags att beställa den. Därför använder man sig av olika metoder som baseras på 

matematiska uträkningar för att kunna räkna ut de ideala kombinationerna. Den mest 

kända metoden kring bestämmelse av beställningskvantiteten är Wilsonformeln 

(alternativt EOQ metoden som har beskrivits tidigare) och den mest kända metoden 

kring bestämmelse av beställningsintervall är Beställningspunktsystemet. 

-Varierande beställningskvantitet med fast beställningsintervall: I denna metod varieras 

beställningskvantitet från gång till gång. Man beställer varierande kvantiteter baserat på 

prognoser eller tidigare blickar på förbrukningen. Det lämpliga fasta 

beställningsintervallet kan beräknas. Till denna metod hör täcktidsplanering som är ett 

sätt att beräkna täcktiden, tiden mellan orderna, samt beräkning av återfyllnadsnivån 

som pekar på när är det dags att beställa. 

 

-Täcktidsplanering: 

Täcktidsplanering har också benämningen TBO (Time Between Orders) och för att 

beräkna den måste man först med hjälp av Wilsonformeln beräkna en ekonomisk 

orderkvantitet för att få fram under hur många perioder är kvantiteten avsedd för och 

sedan dela EOQ med antal månader eller dagar beroende på enheten, det vill säga 

𝑇𝐵𝑂 =
𝐸𝑂𝑄

𝐷𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙)
. 

 

-Återfyllnadsnivå: 

Man tittar på förbrukningen under täcktiden och beställer samma mängd. Man har som 

mål att alltid fylla lagret i samma nivå, den så kallade återfyllnadsnivån och man utgår 

ifrån att förbrukningen är konstant. Ett annat sätt är att titta på lagersaldot och beställa 
så mycket man har möjlighet till, så att man når återigen återfyllnadsnivån.  
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3.11 Lagervärdering 

Varulagervärdering har som syfte att ställa periodens kostnader mot dess intäkter för 

att beräkna vinsten. Vidare måste en viss kostnad för lagret räknas till intäkterna under 

perioden. Lagret måste värderas på grundval av de resurser som uppoffrats vid 

anskaffandet. Av denna värdering måste en viss andel kostnader föras till de sålda 

artiklarna. 

Varulagervärderingen har ett till syfte som är att presentera informationen för externa 
intressenter om företagets framtida kassaflöden (Westermark C, 1993). 

I BFNAR 2000:3 definieras varulager som materiella tillgångar som:  

- är avsedda för försäljning i den ordinarie verksamheten (färdiga varor), 

- är under tillverkning för att bli färdiga varor (varor under tillverkning, halvfabrikat) 
eller 

- ska användas i produktionen av färdiga varor eller tjänster (råvaror, insatsvaror, 
förbrukningsartiklar) 

Mellan dessa lagertyper finns skillnaden ur en värderingssynpunkt att lager av 

råmaterial har förekommits tidigare av en extern ekonomisk transaktion i samband med 
anskaffningen. Detta gäller inte direkt för de andra lagertyperna. (J-E, Gröjer, 2002) 

 

3.11.1 ABC- Analys  

ABC-Analys är ett tillvägagångsätt för att klassificera varor eller kunder efter lönsamhet 

och resurskrav. Syftet med ABC- analys är att minska kapitalbindningen samt öka 

effektivitet och lönsamhet. Faktorerna som undersöks i en ABC- analys är: varor, kunder 

och order. Vidare delas faktorerna in i tre klasser A, B eller C. 

A klass kan till exempel vara varor med högst lönsamhet med en relativ enkel hantering 

med stor volym. B- klass samt C- klass delas in i respektive klass i varor som antingen 

har en ganska god lönsamhet eller en väldigt liten lönsamhet. En regel när verksamhet i 

ett företag analyseras är den så kallade 80–20 regeln. Där det oftast gäller att en liten del 

(20%) av sortimentet står för en relativt stor del (80%) av lönsamheten. Motsatsen kan 

vara att det finns varor som kräver mycket arbete till låg lönsamhet. 

Därmed får företagen fördelen genom ABC analysen fram vilka varor, kunder och order 

som är mest lönsammast. Vidare kan företagen frigöra de som fått en C-klass och istället 

ge mer resurser på de mest lönsamma A/B- klasserna (Hallgren Ör, 1996). 

 

3.11.2 Lägsta värdets princip-LVP 

För redovisning av varulagret används ofta RR 2: 02 bokförings- och 

redovisningsrekommendationerna.  
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Enligt RR 2:02 är varulager tillgångar som är avsedda för försäljning i den löpande 

verksamheten. Eftersom företagets avsikt är att varorna i lagret ska säljas är företagets 

lager en omsättningstillgång. Med omsättningstillgångar menar man tillgångar som inte 

är för ständigvarande bruk, tillgångar som är eller inom ett år blir likvida medel 

(Johansson G. 2005, SWE GAAP, svensk redovisningspraxis: genomgång av 

årsredovisningar för svenska aktiebolag). 

Huvudregeln i Sverige är att varulagret skall värderas enligt lägsta värdets princip (ÅRL 

4 kap 9 §). Men om varulagret består av samma sorts varor som har anskaffats vid olika 

tillfällen till olika priser, måste företaget vid värderingstidpunkten först fastställa från 

vilka partier de återstående produkter härstammar. Vidare kan detta vara 

problematiskt, och för att underlätta det får företagen bestämma anskaffningsvärdet 

enligt först in först ut principen (ÅRL 4 kap 11 §). 

Tanken bakom lägsta värdets princip är att ett företag skall hålla koll på den eventuella 

värdeminskningen som ägt rum fram till och med balansdagen. Detta sker genom att 

företagen inte tillåts att ta upp tillgångar till högre värden än anskaffningsvärdet som 

vidare förhindrar att ej intjänad vinst redovisas. Därmed får inte tillgångarna tas upp 

över det verkliga värdet därför att detta medför en förlust på grund av att värdet på 

tillgångarna som har sjunkit måste redovisas. (Thorell m fl, 2005) 

En lagervärderingsprincip som innebär att det lägsta värdet som antingen kan vara 

anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet är grunden för värderingen. Vidare kan det 

vara så att anskaffningsvärdet är lägre än det verkliga värdet. Då beräknas varulagret 

enligt 97 procentsregeln. De tre procenten är avdraget för inkurans som är 

värdeminskningen av varor på grund av skador eller föråldring på marknaden. 

 

3.11.3 FIFU och LIFO  

Varor av samma typ som anskaffas under olika tidpunkter, behöver anskaffningsvärdet 

bestämmas enligt först in först ut principen. Principen innebär att produkter och varor 

av samma typ som köpts in först ska vidare också säljas först. Vidare ger detta fördelen 

att de varor som är kvar i lagret vid räkenskapsårets slut är även de som senast blev 

inköpta.  

Motsatsen till först in först ut principen är sist in först ut principen. Denna metod är 

ytterst ovanlig och här värderas ett lager enligt principen att de som köpts in sist även 

säljs först. Det kan vara svårt att tillämpa FIFU metoden i ett enskilt fall så kan 

anskaffningsvärdet i stället fås med hjälp av en genomsnittsberäkning under 

förutsättningen att den kan antas leda till ett resultat som är i närheten av med vad FIFU 

metoden skulle ge (BFNAR 2000:3, sid 4). 
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4. Empiri och analys  

 
Först inleds en kort bakgrundsbeskrivning av varje företag och respondenten som 

intervjuades. Företagen är ett tillverkning- respektive två handelsföretag. 

Skribenterna har gjort utdrag från vetenskapliga teori och sedan formulerat en fråga 

utifrån det. Dessa citat skall sedan jämföras med respondenternas svar och utifrån det 

skall skribenterna hitta skillnader mellan verklighet och teori.  Därefter avslutas 

jämförelsen med en egen kommentar.  

 

Fontana Foods (FF) 

Företaget Fontana Foods (nedan kallat FF) verkar inom livsmedelsbranschen sedan 

1978. De har cirka 40 anställda och en omsättning som ligger på cirka 300 miljoner 

kronor. Företaget hittar man på Tyresö. Företaget importerar för det mesta produkter 

från Grekland och Cypern och säljer bland annat till ICA och Max hamburgare. De flesta 

transporter till Sverige sker från Grekland och Cypern via båt. Företaget har ett relativt 

stort lager på cirka 3300 kvadratmeter där man förvarar produkter som fetaost, oliver, 

olivolja och halloumi. Fontana anser att deras produkter är av väldigt god kvalitet och 

har en lång livscykel. 

Personen som intervjuades heter Arthur Hanssen och har jobbat som logistikchef för 

Fontana Foods i 26 år. 

 

Handelsföretag A (HA) 

Handelsföretag A är ett företag inom livsmedelsbranschen och ligger i Storstockholm. 

Verksamheten startades för ca 40 år sedan, men det är för 10 år sedan företaget började 

expandera. Idag har företaget en omsättning på ca 150 miljoner kr och 20 anställda. 

Omsättningen har ökat med 130% de sista tre åren.  

Företaget importerar varor mest från medelhavsländerna och sydeuropa. Vissa säljs 

med producenternas namn och andra med egna märken. Verksamheten styrs från egna 

lokaler i Storstockholm. Förutom ett mindre antal varor som säljs till stora 

matvarukedjor resten levererar de själva. Företaget har två huvudägare. En av dem 

ansvarar för ekonomi och håller kontakterna med marknaden och den andra, han som 
medverkat i intervjun, är ansvaring för företagets logistik. 

 

Gabs rostfria (GR) 

Gabs är ett företag som är verksam inom tillverkning av gångjärn, tunnplåtsdetaljer och 

lättare svetsade konstruktioner sedan 1947. Företaget har sex anställda och ligger i 

Järna, strax utanför Södertälje och omsätter 3,5 miljoner kronor. De får sina 

varutransporter med hjälp av lastbilar från företagen de beställer från. De flesta 
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konstruktioner är kundanpassade vilket leder till att Gabs har ett litet lager som är lätt 

att kontrollera. Däremot är lokalerna stora eftersom tillverkningen sker på plats. 

Personen som intervjuades heter Per Arne Blomberg, som är VD för Rostfria AB och son 

till företagets grundare. 

 

Fråga 1: Vad är det som bestämmer återfyllnadsnivå på lagret? 

 

‘’The conventional approach to meeting customer requirements is based upon 

some form of statistical inventory control which typically might rely upon 

reordering when inventory levels fall to a certain predetermined point – the so-

called reorder point (ROP). Under this approach a reorder point or reorder 

level is predetermined based upon the expected length of the replenishment 

lead time. The amount to be ordered may be based upon the economic order 

quantity (EOQ) formulation which balances the cost of holding inventory 

against the costs of placing replenishment orders.’’ (Martin Christopher, 

Logistics & Supply Chain Management, s.104) 

Kommentar: Citatet behandlar återfyllnadsnivå där man använder ekonomisk 
orderkvantitet (EOQ) som ett sätt styra lagret. 

FF ser till att säkerhetslagret är tre veckor och på så sätt alltid har det så kallat 

marginalorienterad -  lager. Det nämns också att lagernivåer som bestäms styrs av 

prognoser. FF har avtal med livsmedelsbutiker där de måste prestera på en servicegrad 

på 98.5%. Det menas att varulager har en varierande beställningskvantitet samt 
intervall när de beställer varor.  

HA menar att målgrupp och varusortimentet varierar återfyllnadsnivåerna från produkt 

till produkt. Därför följer de principen varierande beställningskvantitet med varierande 

beställningsintervall. För produkterna som säljs mest försöker de hålla en 

säkerhetslager på cirka sex veckor eftersom transporterna tar cirka fyra veckor. För 

resten av produkterna har HA större säkerhetslager. För den första delen av 

produkterna börjar de planera beställningen när de har sålt 50% av varorna och för den 

andra delen när de har sålt över 70%. Hittills har denna regel fungerat och de har haft en 

mycket bra säkerhetsnivå. När de börjar planera beställningen kontaktar de sina kunder 

och leverantörer för att kolla läget. Sedan gör de den exakta beställningen så nära 

transportens dag. De flesta av leverantörerna har relativa korta leveranstider eftersom 

de prioriterar exporten.   

GR säger att det är olika. Ibland är priset som bestämmer hur mycket vi ska beställa. GR 

betalar olika frakt på beställningskvantiteter och därför är det mer ekonomiskt för de att 

beställa stora kvantiteter och betala frakten en gång, än att beställa små volymer hela 

tiden. Ibland tar de hänsyn till den förväntade förbrukningen och förväntade 

kundordern. Om till exempel förbrukningen och efterfrågan är stor, beräknar de med 

samma takt nästa månad och beställer samma volym. 
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Jämförelse mellan teori och svar 

På FF är det prognoser som styr återfyllnadsnivån på lagret samt säkerhetslagret. 

Säkerhetslagret eftersträvas alltid vara cirka tre veckor, detta på grund av att företaget 

skall undvika osäkerheter på beställningsmängd och framtida order. Dessutom 

eftersträvar FF till att hålla den höga servicegraden på 98.5% som de har krav från 

kunderna och detta är ytterligare orsak varför de har ett säkerhetslager på tre veckor. 

Varulagret i FF har en varierande beställningspunkt samt kvantitet på grund av att 

prognoser från kunder förändras ständigt. Detta är också direkt gemensamt till att FF 

alltid måste anpassa varulagret. 

Litteraturen behandlar fyra typer av förhållande mellan beställningsintervall och 

kvantitet (Oskarsson m fl). FF tillämpar så kallad varierande beställningskvantitet med 

varierande beställningsintervall. 

EOQ går inte ihop med FF lagerstyrningsprinciper, som är prognosstyrda. Det 

prognosstyrda lagret på FF har som korrelation till servicegraden att de måste prestera 

och därför resulterar detta med ett marginalorienterad lager. FF har avtal med 

livsmedelsbutikerna där de måste prestera på en 98.5% servicegrad detta i samband 

med nio veckors ledtider ger konsekvensen till en tre veckors säkerhetslager. På det 

sättet kan FF gardera sig mot osäkerheter som till exempel förseningar på beställningar. 

För HA är återfyllnadsnivåerna olika, beroende på varusortimentet. Detta tolkas enligt 

skribenterna som att olika metoder är lämpliga för olika varor. Företaget använder en 

form av dem som presenteras i teoridelen, varierande beställningskvantitet med 

varierande beställningsintervall. HA är tvunget att anpassa sina prognoser enligt 

företaget, kunderna och leverantörerna. Detta leder till att företaget kan använda denna 

metod på ett effektivt sätt eftersom kunderna och leverantörerna har bekräftat att 

tidpunkten och kvantiteten är optimala (om inte externa faktorer, exempelvis 

trafikolycka, påverkar dem). Företagets säkerhetslager kan dessutom hjälpa företaget 
att gardera sig mot osäkerheten som förseningar på beställningar, som nämnts på FF. 

HA använder sig inte av EOQ som ett sätt att’ ’fylla’’ på lagret, här är det som FF 

gemensamt att prognoser som styr återfyllnadsnivån. De tre veckor säkerhetslagret som 

FF har är ett resultat på den nio veckor ledtiden på varor samt att tillgodose den 

servicegrad man avtalat om. 

Eftersom det är mer ekonomiskt för GR att beställa stora kvantiteter och betala frakten 

en gång ser skribenterna det som fast beställningskvantitet med varierande 

beställningsintervall som också nämns på teoretisk referensram. De använder däremot 

inga matematiska formler för att beräkna den ideala beställningskvantiteten utan de 

utgår ifrån vad frakten skulle kosta genom att ta hänsyn till priset per kilo. På det sättet 

är företaget mer säkert på att onödiga kostnader inte skall uppstå. 

Den ekonomiska orderkvantiteten nämns inte. Svaret GR gav tll skribenterna är att det 

som bestämmer är kundorder tillsammans med materialpriset som styr hur mycket GR 

köper in till lagret. 
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Egen kommentar 

Respondenterna nämner inte ekonomisk orderkvantitet som ett återfyllnadssätt på 

lagret utan nämner teori som behandlar prognoser. Båda respondenterna i 

handelsföretagen har gemensamt i hur de behandlar sin återfyllnadsnivå, en 

prognosstyrd återfyllning för att uppfylla servicegrad och ett säkerhetslager som 

matchar ledtiden. GR tryckte på meningen av att priset styr men också kundorder som 
ett sätt att fylla på lagernivåerna. 

 

Fråga 2: Har ni något system tex kanban som hjälper er att inse när ni ska göra en 
ny beställning? 

 

‘’The Japanese developed the so-called Kanban concept as a way of lowering the 

water in the lake. Kanban originated in assembly-type operations but the 

principles can be extended across the supply chain and to all types of 

operations. The name Kanban comes from the Japanese for a type of card that 

was used in early systems to signal to the upstream supply point that a certain 

quantity of material could be released. Kanban is a ‘pull’ system that is driven 

by the demand at the lowest point in the chain. In a production operation the 

aim would be to produce only that quantity needed for immediate demand. 

When parts are needed on the assembly line they are fed from the next stage up 

the chain in just the quantity needed at the time they are needed. Likewise this 

movement now triggers demand at the next work station in the chain and so 
on.’’ (Martin Christopher, Logistics & Supply Chain Management, s.110) 

FF menar att de inte har någon datoriserad system. dE har ingen streckkodsläsare för 

sina varor och allt sker manuellt, man använder sig av en plocklista. Till exempel 

använde de sig av papper i olika färger för att markera vart olika produkter fanns i 

varulagret.  

Det har de inte på HA heller. HA är ett relativt litet företag och lagret är inte så stort både 

vad som gäller utrymmet och sortiment av varor. Lagerpersonalen gör kontroll var 10e 
dag och gör bedömning.  

Varulagret är inte datoriserad. IT lösningar, med alla möjligheter som erbjuder passar 

inte. De är dyra och kräver detaljerad och pålitlig inmatning av information och är 
personalkrävande. Några enklare Excel former räcker för HA. 

GR behöver inte kanban system. Däremot använder de sig av ett 5S system som hjälper 

de att ha koll på beställningar och den befintliga materialen. Tanken är att jobba efter 

kundorder och därför är deras styrning ett slags Pull-styrning där behoven styrs av 

kundordern. Oftast tillverkar de små volymer och har alltid säkerhetslagret som får dem 

att känna sig säkra att de ska ha tillräckligt med material som behövs till varenda order. 
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Jämförelse mellan teori och svar 

FF:s varulager har inget datoriserad system och ingen streckkodsläsare för sina 

produkter. De utför allt manuellt och använder sig av en plocklista. De brukade markera 

sina produkter genom att använda papper i olika färger för att markera vart 

produkterna fanns i lagret. Detta är nära korrelerat till det som står i den teori som 

citatet behandlar om kanban och inte pullsystemet. Grundläggande fakta om kanban 
finns i den teoretiska referensramen sidan 27. 

Då FF inte är ett tillverkande företag utan ett handelsföretag så används inte 

signalsystemet kanban i det syfte som behandlas i teorin, som ett pullsystem. Skillnaden 

är att på FF:s varulager används istället signalsystemet för att identifiera vart varorna 

finns i varulagret, detta för att lättare kunna orientera sig när man skulle utföra sin 

plocklista. Som tidigare nämnt (Fråga 2 och 3) styrs FF:s varulager av prognoser och 

motverkar osäkerheter genom ett stort säkerhetslager.  

HA använder inte något kanban signalsystem som beskrivs i citatet. Kontrollerna sker av 

personalen samt att företaget använder sig av Excel filer. Denna Excel metod är säker 

enligt dem, så länge personalen jobbar ständigt och effektivt med det. HA gör kontroller 

med 10 dagar mellanrum och bedömer ifall de behöver göra en ny beställning. Då 

företaget inte är lika stor som FF har personalen en någorlunda koll på vad som finns på 

lagret, påminnande om GR. 

GR jobbar efter kundorder det vill säga man tillverkar mot kunden. Enligt teorin som 

behandlar pullsystem på sidan 27 i den teoretiska referensramen börjar 

tillverkningsprocesserna när man har fått in kundordern, vilket händer i GR fall. Detta 

stämmer också överens med citatet, förutom att kanban signalsystem inte används på 

grund av att de är ett litet företag. Ett slags pullsystem tillämpas här och det passar 

företaget eftersom de vet vad behövs och när för att tillfredsställa kundens önskemål. 

Ifall av felbedömningar har de alltid säkerhetslagret som finns ifall osäkerheter skulle 

inträffa. De kan därmed ha koll på när råvaror behövs och finns. Kanban utförs alltså 

inte med hjälp av något kort eller signalsystem men genom en direkt rapportering från 

arbetarna. 

 

Egen kommentar 

Vi ansåg att frågan var viktig för att få ytterligare information om lagerhantering. Men 

svaren respondenterna gav var oftast tvetydiga. 

HA och GR har små lager jämfört med FF och de är inte komplexa nog att använda sig av 

lagerhanteringsmetoden kanban. GR hade ändå en del karaktäristiska drag ifrån teorin 

som behandlar kanban nämligen pullsystemet, tillverkning mot kund. Då 

handelsföretagen FF och HA inte tillverkar mot kund är det svårt att implementera 

kanban just på grund av att deras lager styrs av prognoser. FF nämnde att de använde 

sig av olikfärgade papper för att signalera var produkter fanns i lagret när de skulle 

utföra sin plocklista, likt kanban men för ett annat syfte. 
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Fråga 3: Beställer ni varor efter prognos eller kundorderstyrt?  

 

‘’We have already made the point that in today’s volatile business environment 

it is much harder to achieve high levels of forecast accuracy for individual 

items. Whilst managers will always be seeking better forecasts, the fact is that 

as uncertainty increases it gets harder to run a business on the basis of forecast 

demand at the stock keeping unit (SKU) level. Instead the focus has to be on 

how the company can move from a forecast-driven to a demand-driven 

mentality. Basically what this means is that ways have to be found to make it 

possible to react to demand within the customer’s order cycle. Thus if the 

customer’s expectation is for a five-day lead time from order to delivery, the 

goal is to be able to respond within that lead time.’’ (Martin Christopher, 

Logistics & Supply Chain Management, s.89) 

Kommentar: Citatet behandlar sättet som företaget uppför sig när de beställer in varor. 

Ska man beställa enligt prognos eller efter kundorder. 

FF menar att det styrs efter prognoser som utförs och redovisas av de som köper 
varorna, alltså kunderna.  

Ett exempel från FF var att Max halloumi- hamburgare beräknade och prognosticerade 

att de skulle sälja 600 stycken halloumiburgare första dagen, men istället blev det 6500 

stycken. Lagret har ett varierande intervall och varorna har ledtider på ungefär 8–9 
veckor. Dessa orsaker är grunden till att FF har valt ett prognosstyrt lager. 

HA beställer mest efter prognoser där de vet ungefär hur mycket som behövs inför varje 

beställning.  

GR säger att det är kundorderstyrt. Kunderna beställer produkter från dem för 

exempelvis ett år framåt. Då vet de när de ska tillverka och sälja varorna. 

 

Jämförelse mellan teori och svar 

FF använder prognoser och kan inte vänta på kundorder. Om FF skulle använda 

kundorder skulle det innebära för lång tid mellan kundorder och leveranser av varor. 

Detta på grund av att ledtiderna är cirka 8–9 veckor, från Grekland till att de finns på 

FF:s varulager. Därmed skulle detta också innebära att osäkerheten är mycket större 

ifall något fel skulle tillkomma på vägen under ledtiden. Halloumihamburgaren är ett 

exempel där säkerhetslagret var till nytta mot osäkerheten som fanns i prognosen. Om 

det är osäkerhet i prognoserna och man inte kan vara säker på att kunna uppfylla 

service gentemot kunderna så kompenserar man med ett säkerhetslager.  

I litteraturen står det att om man vill minska säkerhetslagret och behålla samma 

servicegrad så måste man antingen sänka ledtiden eller öka säkerheten på 

behovsprognoserna(Vollman). Detta kan inte appliceras på FF:s varulager på grund av 

att ledtiderna är så långa samt att prognoserna kan variera mellan kund. Dessa är också 

en del av orsakerna till varför FF har ett cirka 3 veckor stort säkerhetslager. 
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HA använder sig av prognoser liknande på det sätt som FF använder sig av för att avgöra 

när en beställning skall ske. 

På GR försöker man undvika tillverkning mot prognoser, de tillverkar kundorderstyrt. 

De ansvariga får order från kunderna. När de vet vad kunderna vill ha beställer de 

material som vidare ska bearbetas för att uppfylla kundernas krav. Om en felbeställning 

på material görs kan det förstöra hela lönsamheten för just den ordern. 

FF och GR använder olika beställningsprinciper och skribenterna tror att detta beror på 

att företagen är olika stora samt att de är verksamma inom olika branscher. Företagen 

har därmed olika förutsättningar och GR kan inte använda liknande beställningsprincip 
som FF. 

Följdfråga 4: Om ni beställer efter kundorder, hur påverkar det lagret i jämförelse 

med beställning efter prognoser? Fördelar/nackdelar? 

FF säger att det inte går att beställa produkterna efter kundorder. Då skulle man vänta 

för länge på att få in order från leverantörer. Detta skulle betyda att företaget inte skulle 
kunna hålla en servicegrad på 98.5%. 

HA kontaktar kunder och frågar om framtida bedömningar. Transportpersonalen och 

säljarna samlar information. De använder även statistiska uppgifter om hur marknaden 

reagerar på produkter som vi säljer mest eller inte säljer alls.  

Efter varje prognosperiod, 4 till högst 6 månader, 2–3 gånger om året, analyseras 
resultatet.  

Vissa produkter beställs även med tanke på att de ska vara i hyllorna, de kan säljas inom 

en längre period. Detta för att HA ska kunna erbjuda högre sortiment eller att testa dem 
på marknaden.  

Eftersom lokalerna är byggda med en prognos för tillväxt på minst 15% de närmaste 3 

åren och de direkta lagerkostnader är samma förhandlar de med producenterna, där det 

går att få bättre priser. De föredrar att ha större lager. På det visset höjer de 
leveransservice och minskar risken av förlorade inkomster. 

HA kan inte jobba efter kundorder. I så fall fungerar man som agent och förmedlar 

beställningen. Då behöver man inte ha lager. HA är grossister’’vi har få avtalande 
kunder, många andra kunder i marknaden och strävar efter nya kunder’’.   

Ser man frågan ur ett bredare perspektiv kan man säga att order mot de avtalade 

kunderna är ”kundorder”. Detta har fördelen att produkterna är ”sålda” i förväg och 

därmed stannar inte lång tid på lagret samt medför garanterade intäkter. 

GR säger, genom att veta när de ska tillverka och sälja vad, syftar de till att ha så litet 
lager som möjligt. 

Jämförelse mellan teori och svar 

Som tidigare nämnts kommer FF tillbaka till servicegraden som är avtalad med 

kunderna. Detta är den största orsaken till hur företaget styr och hanterar lagret. 

Servicegraden tillsammans med ledtider på nio veckor är grundorsakerna till att de inte 
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kan gå efter kundorder och efterfrågan. Därmed leder detta till prognosstyrd beställning 

i FF:s logistik. 

Litteraturen säger att servicegraden har direkt korrelation till den säkerhetslagernivån 

man har i företaget. FF arbetar med en servicegrad på 98.5% och säkerhetslagernivån är 

i direkt korrelation till detta. Jämfört med HA, som har ett säkerhetslager för att inte 

riskera förlorade inkomster och ha en leveransservice. Skillnaden är då att FF har 
avtalad servicegrad och det har inte HA. 

HA jobbar efter prognoser. Det är effektivt för företaget med tanke på att det är i ständig 

kontakt med kunderna, prognoserna är enligt dem pålitliga eftersom de är i ständigt 
kontakt med kunderna.  

Om GR skulle tillverka utan att vara säkra på att produkterna kommer säljas, riskerar de 

att produkterna stannar länge på lagret vilket innebär försämring av egenskaperna samt 

större bundet kapital. Detta på grund av att produkterna är specialanpassade för 

respektive kund. Därför vill man i företaget vara säker på att det som ska tillverkas 

kommer att säljas nästan direkt och då anpassas inköpen också efter det. Därmed 
beställer GR in till lagret efter kundorder. 

 

Egen kommentar 

Handelsföretagen har till det mesta samma principer vid beställning av varor. Både HA 

och FF beställer efter prognoser på grund av att de har för långa ledtider i förhållande 

till GR. FF har även avtalad servicegrad gentemot kund. Detta har också resulterat i att 

båda handelsföretagen har säkerhetslager på tre till sex veckor för att möta osäkerheter 

som prognoser för med sig.  

GR beställer gentemot kund i överensstämmelse med refererad litteratur. Då 

produkterna är specialanpassade för respektive kund. 

 

Fråga 5: JIT är ett exempel på en lagerhanteringsprincip, vad är eran princip? 

‘’There have been many new ideas and concepts in business management over 

the last 30 or so years, some of which have endured and others soon discarded. 

However, perhaps one of the most significant principles to become widely 

adopted and practised is that of just-in-time. Just-in-time, or JIT, is a philosophy 

as much as it is a technique. It is based upon the simple idea that wherever 

possible no activity should take place in a system until there is a need for it.’’ 
(Martin Christopher, Logistics & Supply Chain Management, s.104) 

Kommentar: Citatet behandlar JIT produktionsfilosofi som en lagerhantering och dess 

betydelse.  

FF:s lagerhanteringsprincip är Först In Först Ut-principen (FIFU).  

HA:s filosofi ligger långt ifrån denna. Filosofin är att HA skall ha rätt stort lager för att 

kunna leverera till kunderna efter deras behov för att behålla vår servicegrad. Varorna 
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måste alltså vara i lagret. HA levererar mest till mindre företag och inte till stora kedjor. 

Medan stora kedjor har exakta rutiner angående leveranstid och kvantiteter, har många 

av kunderna inte möjligheten att bestämma i förväg vilken tid exakt och hur stor 

kvantitet de önskar köpa.   

GR har ett säkerhetslager. Det är också nödvändigt att ha råvaru- och färdigvarulager 

och råvarulagret styrs efter pris på de inköpta varorna som kommer att användas i 

framtida leveranser. Om till exempel koppar är billigare idag, köper de det materialet 

eftersom de vet att de kommer behöva den senare vid tillverkning. De försöker också 

lyckas med en effektiv lagerhantering genom att göra kortsiktiga prognoser, när man 

behöver vad och hur många artiklar utgör svinnet.  

 

Följdfråga 6: Varför använder ni just den principen? 

FF menar att detta beror på att hållbarheten måste vara minst 70% av produktens totala 

datum för att kunna säljas till livsmedelsbutikerna. Detta är ett krav som 

livsmedelsbutikerna har när de beställer in varorna. Det är stränga marginaler som man 

måste sälja ifrån och är därför väldigt passande att använda just renodlad FIFU metod i 
sin varulagerhantering. 

HA:s princip är att kunna organisera lagret – utrymme, inköp, försäljning- så att 

kunderna skall hitta varor hos HA nästan när de vill och i varierande kvantiteter men på 

ett sätt som gynnar både kunderna och verksamhetens lönsamhet. Denna balans är en 
av företagets konkurrensfördelar.   

Med detta kan man säga att JIT filosofi fungerar hos HA endast gentemot kunderna. 

Detta innebär med utgångspunkt analysen av de fasta, presumtiva kunder och förtagets 

begränsande resurser måste HA kunna planera företagets logistik enligt våra 

förutsättningar. Därför har ledningen delat ansvaret: ekonomistyrning och 
lagerstyrning.   

När det gäller varuflödet har HA som regel att sälja först till den som beställer först och 

försöker bli av först med produkter som ligger längre tid i lagret eftersom många 

produkter är märkta med sista förbrukningsdag. Det är naturligt för konsumenten att 
köpa varor som ligger närmare tillverknings- och förpackningsdag.  

Men HA prioriterar de lojala kunderna och alltid håller det nödvändiga säkerhetslager. 

Om t.ex. lagret har nått säkerhetsgränsen tackar HA nej till en tillfällig försäljning. HA 
garanterar först leveransen till våra lojala kunder. 

GR tillverkar varannan vecka och har därmed inte så mycket på lagret. Men det är extra 

viktigt för de att ha säkerhetslagret eftersom man aldrig kan vara säker på att man ska 

lyckas 100% i tillverkning av en produkt. 
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Jämförelse mellan teori och svar 

FF använder sig av först in först ut principen på grund av att hållbarhetskrav på de 

varorna som säljs skall vara minst 70% av det totala bäst före datum.  Detta är krav från 

kund. Det betyder att de måste arbeta utifrån hållbarhetskravet och få ut de varor som 

först kommit in. Om FF inte använder FIFU som princip skulle detta medföra osäkerhet 

på det hållbarhetskrav som de har gentemot kund, en risk på en konkurrensutsatt 

livsmedelsmarknad. Utöver hållbarhetskravet finns det andra faktorer som servicegrad 

och ledtid som påverkar FF:s val av lagerhanteringsprincip. 

FIFU har även en annan funktion, fördelen att man värderar lagret som om de varor som 

är kvar i lagret vid räkenskapsårets slut är de som senast blev inköpta (se 3.11.3). Detta 

ger FIFU två syften i FF:s varulager, som hantering och värdering. En unik lösning som 

passar in på FF:s logistik. 

GR lagerhantering styrs efter priset på den material för råvarulagret samt varorna för 

färdigvarulagret och har därför inte någon specifik lagerhanteringsprincip. Däremot har 

GR använt sig av kortsiktiga prognosbaserade lagerhanterings principer som också styrs 

efter pris. Ett ständigt lagerhanteringsarbete som alltid förändras gentemot de priser 

som fluktuerar på marknaden. Detta nämns i teorin under Lagerhantering sidan 20 där 

prognoser görs efter orsakssamband, här är det priset som styr lagerhanteringen och 

behovsprognoserna som har en betydande roll i hur de hanterar lagret.  

Någon form av Just In Time produktionsfilosofi används, då man tillverkar efter 

kundorder fastän GR inte nämnt det som begrepp, samt att det starkt betonas att man 

skall minimera slöseri i produktionen.  

Från svaret framgår att HA har utformat sin egen företagskultur. Företaget använder 

SCM och SC i " kortare versioner" där hela logistikröret hänger samman. Respondenten 

betonar starkt att eget initiativ samt relationerna mellan kunderna är grunden för HA:s 

logistik. 

HA anser sig vara ett för litet företag för att kunna utnyttja metoder och 

produktionsfilosofi som till exempel kanban, JIT i och återfyllnadsmetoder som EOQ. De 

varken köper eller säljer i stora kvantiteter, de anpassar in- och utleveranser till 
lokalens storlek och enligt kundernas målgrupp och behov.  

På grund av företagets storlek och kundernas målgrupp passar inte tredjepartslogistik 

(TPL). De lägger istället stor vikt på relationerna med kunderna genom att tillgodose 

deras behov. Detta för att behålla dem men även för att ha en aktuell bild på marknaden. 

På det viset kan de styra lagret bättre, skapa bra prognoser och bedömningar för varu- 

och kapitalflödet.   

 

Egen kommentar  

Vi anser att intervjusvaren som respondenterna gav i handelsföretagen har liknande 

synvinklar men skillnaden mellan FF och HA är att FF strikt arbetar efter 

hållbarhetskrav och använder FIFU som lagerhanteringsprincip, till skillnad från HA 
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som är flexibel i deras lagerhantering. HA fokuserar på att rekrytera lojala kunder 

medan FF är väletablerade och har avtal mellan stora kunder som till exempel ICA. 

Tillverkningsföretaget GR fokuserar på pris och kundorder samt att minimera slöseri. 

Detta anser vi har karaktäristiska drag från JIT-produktionsfilosofi även om inte allt 

stämmer överens, som till exempel att de inte använder sig av kanban. Vi anser också att 

lagerhanteringsteorierna som JIT produktionsfilosofi behandlar har använts som en bas 

i GR och sedan vidare anpassat till företagens restriktioner och mål med logistiken. 

 

Fråga 7: Samarbetar ni i företaget med något slags distributionskanaler, eller sker 
försäljning och inköp utan mellanhänder?  

’’ At the same time as the power in the distribution channel continues to shift 

from supplier to buyer, there is also a trend for customers to reduce their 

supplier base. In other words they want to do business with fewer suppliers and 

often on a longer-term basis. The successful companies in the coming years will 

be those that recognise these trends and seek to establish strategies based upon 

establishing closer relationships with key accounts. Such strategies will focus 

upon seeking innovative ways to create more value for these customers.’’ 
(Martin Christopher, Logistics & Supply Chain Management, s.17) 

Kommentar: Citatet behandlar distributionskanalernas roll i försörjningskedjan och att 

företag runt om i världen försöker minska mellanhänderna på inköp och försäljning. 
Samt att det leder till långsiktiga relationer/avtal. 

FF:s största ledtid är självaste färden från produktionen i Grekland till dess att den når 

varulagret. När varorna väl är på lagret så sker dess transporter av kunderna 

(livsmedelsbutikerna). Avtalet mellan kunderna innebär att de varor FF säljer skärs ner i 

pris för att kunderna i gengäld skall ta ansvar för transport från varulagret till deras 

egna butiker. Slutkunderna är konsumenterna som köper på livsmedelsbutiken. 

FF har leverantörer från Grekland där produkter körs med bil och lastas i Thessaloniki 

som vidare skeppas över med båt till Antwerp och sedan lastas i mindre båtar in till 

Stockholm. Detta tar ca 8–9 veckor. Transporterna till livsmedelsbutikerna i Sverige sker 
av kunden. 

FF har anställda som presenterar produkter till tex livsmedelsbutiker för att få avtal. 
Den enda produkten som FF säljer helt utan mellanhänder är halloumiburgare till Max.  

HA köper direkt från producenter. De är oftast inte så stora och deras produkter har inte 

starka varumärken på den svenska marknaden. HA undviker i högsta grad sådana 

produkter. HA använder speditionsbilar som transport mellan hamnen och lagret, 

varorna kommer från medelhavsländerna. 

’’Till våra kunder sköter vi leveranserna själva genom fasta återkommande körningar efter 

kundernas lokalisering. Oplanerade leveranser för ett minimibelopp kan också förekomma 
ibland. Kunderna kan också komma och handla direkt hos oss’’. 
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GR tillverkar i huvudsak för B2B. Största delen går till stora järnbruk där produkterna 

används som komponenter i deras produkttillverkning. Det finns också grossister som 
säljer GR:s produkter. Endast 1–2% av försäljningen går direkt till slutanvändare.  

 

Jämförelse mellan teori och svar 

Teorin som citatet behandlar menar att långsiktiga relationer mellan leverantör, företag 

och kunder skapar större chans för att lyckas. Dessutom skapas trenden att företagen 
går mot färre leverantörer. 

Nästan allt som säljs från FF sker genom distributionskanaler, förutom Max halloumi 

burgare. Logistikröret hänger samman där leverantör, kund och självaste FF går efter 

enligt de principer som finns inom SCM (Supply Chain Management). FF skapar 

långsiktiga relationer mellan aktörerna i distributionskedjan genom att gynna båda 

parterna från leverantörer till kund. Detta genom att tillämpa till exempel 

transportavtalt och hålla avtal till hög servicegrad. 

På HA köps produkterna direkt från producenterna och blir tillgängliga till 

konsumenterna genom speditionsbilar. Personalen är den som sköter distributionen i 

Stockholm. Som tidigare nämnts värderar HA stort relationen mellan kunder och 

leverantör, en företagskultur där man försöker rekrytera lojala kunder. I HA sker nästan 

all försäljning utan mellanhänder och därmed stämmer teorin som citatet behandlar 

med HA:s distribution alltså långsiktiga relationer med kund och leverantör. 

HA vill inte överlåta funktioner till andra. Detta kan bero på att risken att förlora de 

starka konkurrensfördelarna (direkt kontakt med marknaden, kunder och leverantören) 

är större i jämförelse av eventuella fördelar.   

Företaget GR levererar inte största delen av sina produkter till slutanvändare, det är 

grossisterna som gör det. Bara 1–2% av försäljningen sker mot slutkunderna och dessa 
kunder beställer oftast små kvantiteter.  

Det går inte att avgöra om GR har långsiktiga relationer med de stora järnbruken eller 

grossisterna och slutanvändarna då GR svarade otydligt.  

 

Egen kommentar 

Vi vet att det är en fråga som står ut bland de andra då det är den enda frågan som inte 

behandlar lagerhantering, lagerstyrning och lagervärdering. Men är enligt oss en viktig 
fråga för att förstå helheten i företagens logistik. 

Då FF använde sig av distributionskanaler i sin försäljning så använde HA sig av direkt 

kontakt med kunder. Men båda handelsföretagen värderar relationerna högt, de 

försöker på så sätt behålla sina kunder och leverantörer. Skillnaden är då att 

distributionen i HA sker genom att rekrytera lojala kunder men i FF genom 

långsiktigheten genom avtal. Hos GR var det svårare att avgöra ifall det har långsiktiga 
relationer mellan de stora järnbruken då Per svarade diffust på frågan. 
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Fråga 8: Vilken metod är mest lämplig för värdering av lagret i företaget? 

’’Som huvudregel ska man värdera varor i lager post för post. Det innebär att 

du normalt ska fastställa värdet för varje enskild vara. Homogena (likartade) 

varugrupper, tex spannmål, får du dock värdera kollektivt. Du får även göra en 

kollektiv värdering om kostnaden för en individuell värdering blir orimligt hög’’ 

(Broberg A., Lundén B, Bokföring 18e upplagan sid 283) 

Kommentar: Citatet behandlar teorin om hur man skall värdera varor i ett lager. 

Skribenterna kommer generalisera intervjufrågan så att frågan skall behandla allmänt 

om hur de intervjuade företagen värderar sitt lager. 

 

FF använder sig av FIFU-principen och datorprogram. 

HA använder sig av datorprogram för att räkna fram genomsnittslager med hjälp av data 

från årsredovisningen.  

GR säger att de ’’har koll’’ på lagret och dess varor. De värderar lagret efter medelpris 

som gällde vid inköp på råvarulagret och färdigvarulagret. 

 

Följdfråga 9: Varför är just den metoden passande till just er? 

FF använder sig av FIFU- princip och att de får reda på värderingen genom datorn där 

varornas försäljningspris utan kampanjer adderas. FF anser att FIFU-princip är 

passande för att det går ihop med det hållbarhetskrav på 70% av totala datumen. 

HA har koll på lagret och denna metod passar dem på grund av tidigare erfarenhet. 

Eftersom GR producerar efter kundorder så har de koll på lagret och därför passar 
värderingsmetoden gällande post för post. 

 

Jämförelse mellan teori och svar 

FF använder FIFU-principen både som en lagerhanteringsprincip och en 

lagervärderingsprincip. Värderar lagret genom försäljningspriset på varorna utan 

kampanj eller rea. FF värderar lagret post för post.  

HA använder sig av beräkning på genomsnittslager med hjälp av data från 

årsredovisningen, men även beräkning av lageromsättningshastighet på lagret och 

enskilda produkter. Företaget värderar varorna i lagret post för post. 

GR har inte stora fluktuationer i priset vid inköp av råvaror. Samtidigt har alla koll på 

vad som dagligen kommer in och ut ur lagret. Detta hjälper dem att ha koll på 

lagervärdet. GR har ett litet lager så deras värdering av lager sker enkelt. Detta anses 

vara en post för post värdering. 
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Egen kommentar 

Vi anser att samtliga företag värderar sitt lager post för post. Men samtidigt vet vi också 

att det finns lag på hur man skall värdera sitt lager beroende på till exempel företagets 

storlek (se 3.11.2). Respondenterna nämnde inte teoretiska begrepp förutom FF som 

säger att de använder FIFU-principen på grund av att kunderna har som krav att 

varorna från FF:s lager skall minst ha 70% av utgångsdatum. FIFU principen används 

både som en lagervärderingsmetod och lagerhanteringsmetod inom FF:s varulager. HA 

svarade diffust på frågan men vi fick i alla fall reda på att de värderar lagret efter 

beräkning av genomsnittslager och lageromsättningshastighet.  Tillverkningsföretaget 

GR svarade oklart på frågan, på grund av att de är ett litet företag som inte har ett lika 

stort lager som till exempel FF. Men vi förstod att de värderar sitt lager efter inköpspris 

på råvarulagret och färdigvarulagret. 

 

Fråga 10: Har ni värderat eran produktportfölj efter en ABC-analys och 

klassificerat dem i lönsam och olönsam? 

’’ Analys av kundernas lönsamhet görs ofta i en s.k ABC- analys. Efter att ha 

beräknat lönsamheten för varje enskild kund sorteras kunderna i 

lönsamhetsordning. Kundvinsterna adderas kumulativt och 

kundlönsamhetsprofilen kan ritas. Ofta blir resultatet av en sådan analys att ett 

litet antal kunder svarar för en betydande del av lönsamheten (80/20-regel). 

Efter en sådan analys är det viktigt att identifiera dels vilka kunder som är 

lönsamma, dels vilka som är olönsamma. Ofta delas kunderna i A-, B- och C—

kunder’’ (Företagsekonomi 100, Per- Hugo Skärvad, upplaga 16, s.142) 

Kommentar: ABC-analys kan även göras på varor för att bestämma de lönsamma och 

olönsamma för att vidare kunna lägga mer resurser på de lönsamma varorna, som också 

i de flesta fall har en betydande del av lönsamheten (80/20-regel). ABC-analysen gäller 

för varor, kunder och order. Skribenterna är mest intresserade på värdering av varor i 

samband med företagens lager. 

 

FF sorterar sina produkter ofta efter lönsamhetsgrader och försöker ständigt utveckla 

nya produkter. Man vet oftast vad som säljs mest under olika perioder utefter prognoser 
man får.  

HA brukar göra analys både för produkter och kunder genom att prioritera de lojala 

kunderna både med tanke på inköp och konsekvensen på inbetalningar.  

HA klassificerar produkterna som huvudprodukter, periferiprodukter och 

sortimentprodukter, enligt lönsamhetsgraden och betydelsen för omsättningen.  

GR klassificerar produkterna enligt försäljningspriser och varje sak de producerar 

kontrollerar de hur många intäkter och kostnader den medför. Av detta får de en bild på 

de olönsamma produkter som finns efter de har tillverkat varorna och sålt dem till 
kunderna. 
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Följdfråga 11: Vidare har detta gett önskad resultat när ni sedan identifierad de 

olönsamma produkterna för att kunna lägga mer resurser på de lönsamma 

produkterna? 

FF menar att man då kan utveckla de varor som ger mer lönsamhet som får ett önskat 
resultat i form av försäljning. 

HA svarar att det är enkelt att säga ”bli av” men det är svårare att göra. Man har behov 

av ett större sortiment för att behålla kunden. Det är sällan möjligt att kunna ha endast 

produkter med hög lönsamhet. Därför bedömer de lönsamheten efter kundernas 

lönsamhet. Till exempel kunder som köper korv (huvudprodukt) behöver även ketchup. 

Prismässigt kan de konkurrera med bra lönsamhet för korv men inte för ketchup. De 

minskar lönsamheten på ketchup och andra periferiprodukter för att behålla en lönsam 

kund.    

HA gör en gång om året en relativt detaljerad kontroll om omsättningshastighet för varje 

produkt, de har varken tid eller avancerad utrustning att göra det oftare. Efter detta, kan 

det ofta hända att de tar bort några artiklar och testar med andra nya så mycket som 
möjligt för att hålla sortimentsnivån.   

Ja, GR ger inte upp med de olönsamma produkterna. De försöker däremot utveckla de 

olönsamma så att de blir lönsamma. Därför gör de alltid en kalkyl efter varje produktion. 

De vill tillverka på så sätt så att tillverkningen blir så’ ’billigt’’ som möjligt. 

 

Jämförelse mellan teori och svar 

Skribenterna vill veta hur företagen klassificerar sina varor genom lönsamhetsgrader, 

en typ av värdering med koppling till företagens lager.  

FF använder lönsamhetsanalys och sorterar sina produkter efter lönsamhetsgrader. När 

FF vet vilka av deras varor är olönsamma kan de också avveckla dessa för att ge mera 

resurser åt varor som är klassificerade till hög lönsamhet. Detta ger mer resurser för att 

kunna utveckla nya varor som de kan sälja på marknaden. Det är ett ständigt arbete 

inom FF:s logistik, att värdera och utveckla varor efter lönsamhet. Detta hjälper lagret 

genom att bara ha de produkter som är gynnsamma för företaget och inte låta 

olönsamma produkter binda sig samt ta plats. FF:s arbete inom lönsamhetsklassificering 

av produkter stämmer i största del överens med ABC- analysen (se 3.11.1). FF nämner 

inte ABC -analysen specifikt som begrepp men han säger att det är på det sättet de har 

arbetat med klassificering av produkterna. Då FF:s lönsamhetsanalys endast behandlar 
produkter skiljer sig detta från ABC-analysen som behandlar varor, kunder och order.  

ABC- analysen har som princip att 80–20 regeln skall gälla, att en liten del av 

sortimentet står för en stor del av lönsamheten. Detta gäller inte FF då lönsamheten 

varierar beroende på prognoserna och att FF:s största syfte med att dela in produkterna 

i lönsamhetsgrader är för att kunna ge mer resurser åt utveckling av nya varor samt 
fokusera på de varor som de tjänar mest på. 
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Som det framgår från respondentens svar på HA använder företaget ABC-analys så som 

den beskrivs i citatet. HA använder den för att minska kapitalbindningen, öka 
lönsamheten och är anpassad i företagets förutsättningar.  

De gör en klassificering av kundens lönsamhet och ”lojalitet” och en annan med 

produktens lönsamhetsgrad och betydelse för omsättningen. Anledning till detta är att 

många av deras kunder är små företag. Det är många som startar men lika många som 
tvingas till konkurs.  

Exemplet med korv och ketchup så har HA klassificerat korven som huvudprodukt och 

ketchup som periferiprodukt, detta hjälper företaget att veta att det är värt att sälja 

ketchupen i samband med korven till samma kund. Detta är kanske det enda sättet att 

bli av med en periferiprodukt vilken i annat fall skulle kanske inte kunna säljas. Då 

skulle det finnas risken att periferiprodukten stannar kvar i lagret och tar onödig plats 

som skulle kunna användas till andra varor.  

På grund av att GR har ett litet produktsortiment passar inte ABC-analys för företaget. 

De använder sig av en enklare metod som bygger på att utföra kalkyler för att beräkna 

material- och tidsåtgång för varje produkt och därifrån jämföra detta med intäkterna 

som produkten har tillfört. På det viset kartlägger och bedömer de relativt snabbt de 

olönsamma produkterna. De försöker därmed ständigt förbättra tillverkningen av 

produkten genom att hitta lönsammare lösningar när det gäller hur de arbetar och 

rutinerna vid tillverkningen. Då kundorderna kommer in med olika krav är det alltid ett 

ständigt arbete att kalkylera fram material- och tidsåtgång. 

 

Egen kommentar 

Man kan värdera varor efter lönsamhetsgrader och indirekt påverka det som finns på 

plats i företagets varulager (minska kapitalbindningen). Dessa två frågor (fråga 10 och 

11) baserades på en metod så kallad ABC- analys som klassificerar varor, kunder och 

order efter lönsamhetsgrader. Den lägsta graden i lönsamheten avvecklar man för att ge 

mer resurser åt till exempel varor med högsta graden. Denna värderingsmetod är 

gynnsam att göra för att företag som FF skall vara säkra på att de satsar sina resurser 

rätt och på de varor som de tjänar mest på och inte binda onödiga varor till lagret som 

inte bidrar till så mycket lönsamhet. Men samtidigt nämner HA att man inte alltid kan 

avveckla de olönsamma produkter då man kan riskera att förlora lojala kunder som 

köper andra varor. Lojala kunder är enligt HA en viktig faktor att ta till hänsyn även om 

man binder sig på olönsamma produkter i lagret. Då GR är ett litet företag har de inte ett 

stort lager och de värderar istället lönsamheten på enskild produkt med tanke på 

material- och tidsåtgång. Detta sätt är inte det samma som ABC analys.  

Vi såg att det fanns skillnader mellan hur FF använde sig av lönsamhetsanalysen. De 

använder bara vissa delar av ABC-analysen där de klassificerar endast varorna till 

skillnad från teorin som säger att man ska värdera varor eller kunder. Vi förstod också 

att 80/20-regeln inte gäller, att en liten del (20%) av sortimentet står för en relativt stor 

del (80%) av lönsamheten. 
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Fråga 12: Händer det att ni använder alternativregeln så kallade 
schabloninkurans vid värdering av varulagret? 

’’Om man istället för att värdera lagret enligt ovanstående huvudregel (LVP, 

FIFU osv) värderar kvarvarande lager enligt skattelagstiftningens 

alternativregel till 97 procent av lagrets totala anskaffningsvärde kommer den 

så kallade schabloninkuransen på 3 procent att ingå i kostnaden för årets 

varuförbrukning. ’’ (Företagsekonomi- från begrepp till beslut, Nancy 
Holmström, s. 370) 

 

FF har cirka ett års hållbarhet på produkterna så det sker ingen inkurans.  

På HA när det gäller årsredovisningen använder de endast 3% regeln. Den är enklare 

och det passar HA:s produkter. Förutom det har HA ingen inkurans eftersom 

produkterna har en relativt lång livstid. I fall några är kvar sänker de försäljningspriset  

och har dem i lokalen senast en månad innan utgångsdatumet.  

På GR används ingen specifik regel för inkurans men de rapporterar och analyserar 

bakomliggande orsakerna till varför de fick inkurans i form av defekta produkter. 

Inkurans inträffar i deras tillverkningsföretag, men det är teamets ansvar att beställa 

varor de är i behov av och att vara vaksamma till att inkurans inte skall ske. 

 

Jämförelse mellan teori och svar 

Produkternas hållbarhet på cirka ett år FF ger fördelen till att ingen inkurans inträffar 

när man värderar varulagret. Då FIFU används som lagervärderingsmetod på FF så 
behöver inte dem använda alternativregeln som citatet behandlar. 

HA använder sig av alternativregeln. Det vill säga att lagret värderas enligt lägsta 

värdets princip så som den presenteras i citatet. 

När det gäller inkuransen av varorna kan den undvikas eftersom produkterna har en 

relativt lång livstid och med tanke på att företaget gör korrekta prognoser kommer dem 

att säljas nästan direkt. Dessutom om några är kvar i lokalen, säljer man dem med 

rabatt. 

På GR är inkuransen i form av det som beskrivs i litteraturen. Denna form av inkurans 

kan uppstå i företaget med tanke på produkternas egenskaper, värdeminskningen av 

varor förekommer på grund av skador. De ofta förekommande kontroller och rapporter 

kan dock se till att inkuransen i verkligheten elimineras.  Då priset på den material, i 

detta fall metall kan fluktuera är det teamets ansvar att passa på och köpa in material 
när det är i bra pris.  



46 
 

GR behöver inte värdera lagret utefter teorin om alternativregeln som citatet behandlar 

då GR har ett litet lager och värderar sitt råvarulager samt varulager efter medelpris på 
inköp.  

 

Egen kommentar 

Vi ansåg att denna fråga var viktig för att få mer insikt i om hur företagen värderar sitt 

lager och om de använder sig av alternativregeln. Fråga 7 och följdfråga 8 var 
heltäckande frågor kring ämnet lagervärdering.  

Respondenterna gav inte så fördjupade svar på frågan då svaren oftast var ja eller nej. 

Men vi försökte få fram förklaringar och vissa kunde ej ge så mycket svar som tex Arthur 

på FF. Dels på grund av att vi fick fördjupade svar om lagervärdering på tidigare frågor 

samt att FF använder sig av FIFU-metoden som direkt utesluter användning av 

alternativregeln. Motsatsen var HA som sa att på årsredovisningen använder de sig av 

alternativregeln då detta är enligt dem lättare att använda. Respondenterna började ge 

svar på inkurans i den form som påverkar lagret direkt till exempel defekta produkter. 

Vi bestämde oss för att ta med hela svaret och centralisera jämförelsen mellan teori och 
referat i det som behandlar lagervärdering.  
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5. Slutsats 

Här introducerar skribenterna slutsatsen. Det centrala i detta kapitel är skillnaderna 

mellan teorin och respondenternas svar. 

 

5.1 Lagerhantering 

I respondenternas svar används inte lagerhanteringsmetoderna specifikt som begrepp 

till exempel FIFU, JIT produktionsfilosofi och kanban, men svaren karakteriseras av den 

teori som tidigare nämnts. I FF används signalsystemet kanban som ett sätt att 

identifiera varor i lagret till deras plocklista till skillnad från den teori där kanban 

behandlas främst i tillverkande företags produktion som lagerhantering för återfyllnad.  

Lagerhanteringen på tillverkningsföretaget GR hade betydande skillnader gentemot 

teorin enligt Just In Time – produktionsfilosofi. GR tillverkar mot kunderna och försöker 

hela tiden maximera lönsamheten genom att få rätt material i rätt tid på rätt plats samt 

ständigt minska slöseri som finns i produktionen. Detta stämmer överens med JIT-

produktionsfilosofi, men det som skiljer sig är att GR inte använder kanban för att 

signalera återfyllnaden. Istället för kanbansystem används konstant rapportering från 

arbetarna när återfyllnad av material skall ske. HA skiljer sig från teorin genom att de 

inte använder någon lagerhanteringsmetod och istället förlitar sig på Excel-filer som 
kalkylerar när återfyllnad skall ske till varulagret.  

 

5.2 Lagerstyrning 

En skillnad var att HA använde lagerstyrning i olika former beroende på vilken vara man 

pratade om. Det som handelsföretagen FF och HA hade gemensamt är att dess 

lagerstyrning styrdes efter prognoser från kund.  

Tillverkningsföretaget GR talade inte om något som behandlas i litteraturen och därmed 

kunde inte skribenterna hitta varken likheter eller skillnader. 

Lagerstyrningen i de intervjuade företagen hade inget som tyder på avvikande från 

teorin, samtliga företag använder någon metod av de lagerstyrningsprinciper som 

beskrivits. 

 

5.3 Lagervärdering  

Lagervärderingen i FF sker enligt FIFU principen som beskrivs i litteraturen. De 
betydande skillnaderna fanns mest i respondenternas svar enligt frågan som behandlar 
ABC-analys, där man värderar varor, kunder och order efter lönsamhet. På FF använder 
man ABC-analysen till att värdera varor efter lönsamhetsgrader. Samtidigt säger teorin 
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att det oftast är 80–20 regel som gäller där en liten del av sortimentet står för en stor del 
av lönsamheten, detta gäller inte FF.  
 
Enligt tillverkningsföretaget GR kan inte ABC analysen appliceras som värderingsmetod 
på grund av att de har en liten produktion. GR använder istället kalkyler för att beräkna 
material- och tidsåtgång för varje produkt och därifrån jämföra detta med intäkterna 
som produkten har tillfört. 
 
HA använder inte någon av de lagervärderingsmetoder som presenterats i teoretiska 
referensramen. HA använder sig istället av beräkning av nyckeltal som tex 
omsättningshastighet som ett sätt att anpassa sig till verkligheten samt med hjälp av 
datorprogram. Enligt ABC analysen har HA värderat kundernas och varornas lönsamhet. 
En viktig faktor som HA nämner är kundlojalitet som har betydelse för värderingen. HA 
använder sig av unika lösningar för produkter med låg lönsamhet, exemplet med korven 
och ketchup. Korven är huvudprodukt och ketchupen klassificerad som en 
periferiprodukt (låg lönsamhet). HA säljer ketchupen i samband med korven och på så 
sätt blir av med ketchupen som i annat fall inte skulle kunna säljas. 
 
Det skribenterna har kommit fram till är att de tre företagen som intervjuades baserar 
sin logistik mestadels på det sätt som beskrivs i den refererade litteraturen. 
 
Skillnaderna mellan teori och verklighet som upptäckts i undersökningen kan antagas 
som att teorin som behandlar lagerhantering, lagerstyrning och lagervärdering är en 
grund för företagen som sedan utvecklat och anpassat teorierna till de begränsningar 
och logistiska mål som företaget har. Men det går inte med total säkerhet att konstanter 
detta då det var en undersökning som endast behandlade tre företag.  
 

Kritisk granskning 

5.4 Tillförlitlighet i teoretisk referensram 

Den undersökta teorin i rapportens teoretiska referensram avser metoder som 
appliceras i stora företag. Detta var vilseledande för skribenterna. Det rådde osäkerhet 
under arbetets gång om att arbetets mål skulle uppfyllas, med tanke på att skribenterna 
ville undersöka små och medelstora företags verksamhet. Men flera fakta om dem fanns 
inte. 
 

5.5 Metodikkritik för besöksintervju  

 
Genom intervjuerna fick skribenterna en’ ’verklig bild’’ om hur små och medelstora 
företag tillämpar olika metoder vid lagerstyrning, lagerhantering och lagervärdering. 
Skribenterna har dock inte spelat in intervjuerna, istället antecknade skribenterna 
intervjusvaren vilket kunnat leda till misstolkningar. 
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5.6 Rekommendationer till vidare arbete 

Skribenterna anser att arbetet kan vidare utvecklas genom att extensivt intervjua fler 

företag för att få en bättre förståelse av lagerhantering, lagerstyrning och lagervärdering 
och jämföra hur teori förhåller sig till verkligheten för små och medelstora företag. 
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