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Förord 

Idén till denna studie uppkom i samband med att vi fick reda på att Fredells hade gjort en 

logistikutredning, där syftet var att kartlägga brister i företagets logistiksystem. Med 

anledning av denna utredning valde vi att kontakta Fredells ekonomiavdelning och fick 

kontakt med ekonomichefen Anders Lassfolk. Lassfolk berättade att det fanns 

förbättringspotential för företagets kapitalbindning och lagertillgänglighet på VVS-

avdelningen. Efter korrespondens via mail bestämde vi oss för att vi skulle anta uppgiften och 

att Lassfolk skulle bli vår kontaktperson på Fredells. Vi vill med anledning av detta tacka 

honom för att han möjliggjort detta projekt och bistått oss under projektets förlopp. Under 

arbetets gång har vi inte bara fått hjälp av Lassfolk, utan vi skulle även vilja tacka Fredells 

logistikchef Johan Tillenius, kvalitetsansvarig Raimo Hämäläinen samt VVS-avdelningschef 

Jessica Ohlin samt varumottagningsansvarige Mikael Tänndal för ett trevligt bemötande och 

ett gott samarbete. Vi skulle även vilja tacka vår handledare på universitetet Roger Stokkedal 

som bland annat hjälpt oss ta fram teorier till denna uppsats.  

 

 

 

…………………………………………                   …………………………………………… 

Magnus Järvelid                   Petter Linderborg 

 

 

 

…………………………………………                   …………………………………………… 

Philip Troedsson                    Tobias Gill 
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Sammanfattning  

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 

logistikavdelningen, 2FE02E, VT2011. 

Författare: Petter Linderborg, Philip Troedsson, Magnus Järvelid och Tobias Gill. 

Handledare: Roger Stokkedal 

Examinator: Åsa Gustafsson 

Titel: Fredells Byggvaruhus – En studie om kapitalbindning och lagertillgänglighet 

 

Bakgrund: Fredells Byggvaruhus är norra Europas största byggvaruhus och omsatte 2010 

cirka 574 miljoner kronor. Företagets marknadsstrategi är att tillhandahålla Sveriges största 

byggvarusortiment för företag- och privatkonsumenter. Idag binder Fredells cirka 150 

miljoner kronor i varulager varav VVS-avdelningen är en av de mer kapitalintensiva 

avdelningarna i varuhuset som har cirka 5 000 artiklar. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om Fredells skulle kunna sänka sin totala 

kapitalbindning på VVS-avdelningen samtidigt som önskad lagertillgänglighet uppnås. 

 

Metod: Denna fallstudie är genomförd enligt ett positivistiskt synsätt med en deduktiv 

forskningsansats. Insamling av data har skett med kvantitativ metod och det har även 

genomförts intervjuer som i denna studie betraktas som kvantitativ datainsamling. Studiens 

insamlade data består i teorin av sekundärdata medan empirin består av både primär- och 

sekundärdata.   

 

Slutsats: De problemfrågor som studien är uppbyggd kring är Fredells kapitalbindning och 

lagertillgänglighet på VVS-avdelningen. Med teori samt analys som bakgrund har totala 

kapitalbindningen på VVS-avdelningen identifierats till cirka 8,4 miljoner kronor varav 

ungefär 240 000 kronor i säkerhetslager. Lagertillgängligheten definieras enligt SERV2 på 

Fredells men mäts inte i nuläget. Dock finns uppsatta mål för lagertillgängligheten på vissa 

artikelkategorier. Samtliga av studiens scenarier har genomförts med bibehållna mål för 

lagertillgänglighet på Fredells VVS-avdelning. Enligt scenarieberäkningarna kan det finnas 

möjlighet för Fredells att minska den totala kapitalbindningen på VVS-avdelningen med 

bibehållna mål för lagertillgänglighet. 
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 1. Inledning 
etta kapitel inleds med en kort företagsbeskrivning för att sedan kortfattat beskriva företagets 

bransch. Därefter följer en problemdiskussion som tar upp de problem som förekommer i 

Fredells logistiksystem, senare mynnar problemdiskussionen slutligen ut i en problemformulering. 

 

1.1 Bakgrund 

Fredells är en familjeägd byggleverantör som arbetar med helhetslösningar för företag och 

privatpersoner inom hela Stockholmsregionen. Företaget, som grundades 1903 och var 

beläget vid Östra Station, hette firma Fabian Fredell efter företagets grundare. Fredells har sen 

starten försett Stockholmarna med trä- och byggvaror, där brädgården sedan dess har varit en 

viktig del för Fredells. På denna avdelning, som idag är belägen under varuhuset, förädlas 

merparten av det virke som säljs. Anläggningen omfattar ett hyvleri, en 

högtrycksimpregnering och en hantverksmässig tillverkning av monteringsfärdiga 

träprodukter. (Fredells, 2011) Sedan Fabian Fredells son, Jan Fredell, blev VD för Fredells 

1972, har byggvaruhuset inriktat sig på kundsegmenten företagskunder och konsumenter. 

Företaget är i dagsläget norra Europas största byggvaruhus och leds idag av Jan Fredells son, 

Fabian Fredell. (Fredells, 2011) 

 

Byggvarumarknaden har i Sverige under senare tid utsatts för en ökad konkurrens, främst från 

utländska aktörer. Byggmax, K-rauta och Beijer är några av de stora byggvaruleverantörer 

som Fredells konkurrerar med. Fredells omsatte år 2010 574 miljoner kronor, där 

företagskunder står för cirka 60 % av omsättningen och konsumenter för omkring 40 %. 

Under förra högkonjunkturen möttes Fredells logistikavdelning av svårigheter med att 

anpassa sig till de ökade materialflödena. (Fredells, 2011) Enligt ekonomichefen 

Lassfolk (2011) låg en del av utmaningen i att övervaka och kontrollera transporterna, för att 

öka leveransprecisionen så att rätt artikel levererades i rätt tid. 

 

Fredells binder idag cirka 150 miljoner kronor i varulager. (Allabolag, 2011) 

Kapitalbindningen är fördelad på byggvaror, inrednings-, el-, köks- samt VVS-artiklar. På 

varje avdelning finns en chef som ansvarar för avdelningens dagliga drift. Avdelningarnas 

inköp sker genom att beställningar utförs av avdelningarnas medarbetare och tidpunkten för 

dessa är när personalen själva anser att en beställning behöver göras. Inleveranserna noteras ej 

av avdelningarna själva utan det görs på godsmottagningen som sedan informerar 

avdelningscheferna angående leveransprecision. Dessa data är dock mycket begränsade då de 

D 
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registreras manuellt. Det finns samtidigt ett beställningspunktsystem men detta täcker endast 

en del av sortimentet och efterföljs i mindre utsträckning. (Lassfolk, 2011)  

 

En av de mest kapitalintensiva avdelningarna på Fredells är avdelningen för VVS-artiklar. 

Denna avdelning har stora efterfrågevariationer mellan de olika artiklarna i sortimentet. 

Sortimentet har en bredd om approximativt 5 000 artiklar som ofta är kapitalintensiva och har 

samtidigt en relativt hög omsättning. (Lassfolk, 2011) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Företagens tillgångar kan delas in i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. När 

investeringar sker i tillgångar blir företagen per automatik tvungna att binda kapital 

motsvarande artiklarnas inköpsvärde. Hög kapitalbindning leder till ett svagare kassaflöde och 

en sämre likviditet. Om företagen kan sänka kapitalbindningen så kan kapital frigöras och 

kapitalet kan i dessa fall bidra till alternativ avkastning. Ett problem som uppkommer inom 

detaljhandeln är att företag tvingas binda kapital i sina butiker samt varulager. Därför blir 

lagertillgängligheten en viktig faktor att ta med i beaktning vid dimensionering av 

säkerhetslager. Lagertillgängligheten påverkas i sin tur av säkerhetslagrets storlek, ledtid och 

leveranspålitlighet. Det kan dock uppkomma underliggande problem med att uppnå den 

efterönskade lagertillgängligheten på grund av ledtider, efterfrågevariationer samt avvikelser i 

ledtider. (Jonsson & Mattsson, 2009) Bland företag är det vanligt att inte tillämpa en 

gemensam lagertillgänglighet för sortimentet. Istället tillämpas en differentierad 

lagertillgänglighet, då vissa artiklar är av mer kritisk betydelse och behöver således en högre 

lagertillgänglighet än andra. Därmed kan företaget uppnå en hög genomsnittlig 

lagertillgänglighet även om den är låg på vissa artiklar. Det finns en problematik i att 

kategorisera artiklarna eftersom det finns många olika påverkande faktorer. Dessa är 

exempelvis omsättningshastighet, inköpspris, täckningsbidrag samt kundens preferenser. 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

 

För Fredells räkning är konkurrensen en avgörande faktor för den totala kapitalbindningen. 

Anledningen till detta är att Fredells har valt att tillämpa en affärsmodell som fokuserar på att 

tillhandahålla ett brett sortiment med hög lagertillgänglighet. Problematiken blir att avgöra 

hur mycket Fredells behöver binda i omsättningstillgångar för att uppnå önskad 

lagertillgänglighet. Eftersom Fredells verkar på en konkurrensutsatt marknad är det inte 
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önskvärt att sänka lagertillgängligheten. Problem uppstår då eftersom det är av högsta vikt att 

rätt artiklar reduceras i totallagret för att inte förlora kunder. Därför kan det vara intressant att 

ställa sig frågan hur mycket kapital som Fredells i nuläget binder på VVS-avdelningen i 

totallager och säkerhetslager i genomsnitt. Fredells logistiksystem har en påverkan på ett 

flertal kostnadsposter och ger upphov till kostnader för fysisk hantering, förflyttning och 

lagring av artiklar. (Lassfolk, 2011) Enligt Jonsson & Mattsson (2009) definieras dessa 

kostnader som personal-, material-, drift- och avskrivningskostnader. Kostnaderna ger upphov 

till en så kallad ordersärkostnad. Problemet här är att definiera vilka kostnader som är fasta 

och vilka som förändras per lagd order. Detta eftersom de fasta kostnaderna inte ska räknas 

som ordersärkostnad. Dock kan vissa antaganden behöva göras för ordersärkostnaden om 

relevant data saknas. Hur stora dessa värden skall vara kan vara ett problem eftersom 

ordersärkostnaden till en stor grad påverkar hemtagningskvantiteten per beställd order. 

(Jonsson & Mattsson, 2009) Eftersom Fredells har en stor leverantörsbas kan det bli 

problematiskt att beräkna standardavvikelsen för den samlade ledtiden då variationerna i 

ledtiderna kan skilja sig från leverantör till leverantör. (Lassfolk, 2011) 

 

Som tidigare nämnts så skiljer sig VVS-avdelningens artiklar relativt mycket från övriga 

avdelningarna med avseende på omsättningshastighet och kapitalintensitet. Med tanke på 

ovanstående har det blivit aktuellt att analysera kapitalbindningen på VVS-avdelningen hos 

Fredells. Något som ytterligare har motiverat studien är att relativt lite arbete på Fredells har 

lagts ner på att minska kapitalbindningen samt har inga beräkningar av lagertillgänglighet 

gjorts. (Lassfolk, 2011) 

 

1.3 Problemformulering 

Huvudfråga:  

 Vilka möjligheter har Fredells för att med önskad lagertillgänglighet kunna reducera 

sin totala kapitalbindning i lager på VVS-avdelningen? 

 

Delfrågor:  

1. Hur mycket kapital binder Fredells på VVS-avdelningen i lager i genomsnitt baserat på 

data de senaste 15 månaderna? 
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2. Hur mäter Fredells sin lagertillgänglighet på VVS-avdelningen och vad är den i 

nuläget?  

3. Hur påverkas Fredells kapitalbindning på VVS-avdelningen i lager när variablerna 

hemtagningskvantitet, ledtid, standardavvikelse för ledtid, lagertillgänglighet och 

lagerhållning av icke-normalfördelade artiklar förändras? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om Fredells skulle kunna sänka totala kapitalbindningen 

på VVS-avdelningen samtidigt som önskad lagertillgänglighet uppnås. 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie kommer att avgränsas till de artiklar på VVS-avdelningen där det finns data att 

tillgå för inköpspris och lagersaldo. Det kommer heller inte att tas någon hänsyn till de fall där 

artikelantalet registreras i olika enheter vid inköp respektive uttag, därmed kommer en enhet 

av en artikel vid inköp inte alltid räknas som samma enhet vid varutag. 

 



  

11 

 

1.6 Uppsatsens disposition 

2. Metod 
etodkapitlet inleds med en presentation av studiens epistemologiska antaganden, 

därefter studiens angreppsätt, för att sedan presentera studiens forskningsstrategi och 

undersökningsdesign. Efter de övergripande metodologiska antagandena, presenteras mer 

djupgående tillvägagångssättet för upprättande av denna studie. Här kommer det 

presenteras; hur datainsamlingen genomfördes, vilka datakällor som tillämpades, hur det 

representativa urvalet skedde, vilken typ av intervju som användes samt vilka kvalitetsmått 

som har använts.  

 

2.1 Epistemologiska antaganden 

Med hjälp av en epistemologisk frågeställning går det att avgöra vad som är eller kan 

betraktas som approbabel kunskap inom ett ämnesområde. I detta sammanhang är det vitalt att 

ställa frågan huruvida den sociala verkligheten kan eller bör studeras efter samma principer, 

metoder och verklighetsbild som tillämpas i naturvetenskapen. Uppfattningen om att det är 

viktigt att följa det naturvetenskapliga synsättet hör hemma i positivismen, vilken är en av de 

två olika synsätten inom epistemologin. Det andra synsättet är tolkningsperspektivet, som 

bygger på förståelse och tolkning. (Bell & Bryman, 2010) 

 

2.1.1 Tolkningsperspektivet  

Tolkningsperspektivet bygger på som tidigare nämnts på förståelse och tolkning, vilket kan 

härledas till hermeneutiken. Detta perspektiv utformades från början för att tolka och förstå 

texter, i första hand teologiska texter. Idén med en hermeneutisk studie är att en forskare 

försöker reda ut textens mening med åtanke på vilket perspektiv författaren hade. Det 

hermeneutiska synsättet går att härleda till den kvalitativa forskningen. (Bell & Bryman, 

2005)  

 

2.1.2 Positivismen 

Positivismen är svår att göra en exakt redogörelse för, samt att göra en exakt beskrivning för 

vad detta synsätt som dogm går ut på. Varför det är svårt att redogöra exakt för positivismen 

är för att vissa ser positivismen som en beskrivning av en filosofisk ståndpunkt, vilken går att 

finna i forskningen. Andra definierar positivismen som ett uttryck för ytlig datainsamling. 

Oavsett ståndpunkt för positivismen går det att finna element som berör både det deduktiva 

M 
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och induktiva synsättet. Inom positivismen görs det en skarp åtskillnad mellan teori och 

forskning. Att pröva teorier och tillhandahålla material för utveckling och forma lagar är 

forskningens roll, vilket innebär att en person samlar in data, vilka sedan står som grund för 

generaliserbara förslag som kan prövas. Forskningens antagande kan härledas till 

induktivismen. Vidare går det inte att göra observationer eller samla in data på ett sätt som 

inte är påverkat av redan existerande teorier. Enligt positivismen går det inte att klassificera 

en teoretisk term som genuint vetenskaplig, om termen inte kan observeras direkt. Detta gör 

att teorin får en lägre kunskapsteoretisk status än observationen. Teorins syfte är att generera 

hypoteser som sedan kan prövas, vilket gör det möjligt att ta ställning till lagmässiga 

förklaringar. Denna princip går att härleda till deduktivismen. Enligt positivismen skall 

vetenskapen vara fri från subjektiva värderingar och tolkningen skall inte kunna ifrågasättas. 

Detta innebär att positivismen är ett objektiv synsätt. (Bell & Bryman, 2010) 

 

2.1.3 Studiens epistemologiska antaganden 

Det hermeneutiska synsättet utelämnades i denna studie eftersom studien är av kvantitativ 

karaktär. Studien har inte heller ämnats till att tolka texter på ett subjektivt sätt. I denna studie 

har kvantitativdata samlats in i form av intervjuer och genom exportering av data av Fredells 

hemtagningskvantiteter, försäljningsstatistik, lagersaldo och artikelpriser från Fredells 

affärssystem till Excel. De initiala intervjuerna hölls i syfte att diskutera vilka problem vi 

skulle kunna studera hos företaget. Senare intervjuer handlade om var i affärssystemet 

specifik data fanns. Om efterfrågad data inte gick att få fram via affärssystemet, intervjuades 

personer som hade kunskap inom området för antingen en uppskattning av värden eller om de 

hade tillgång till den efterfrågade datan på annat håll. Tolkningen av materialet genomfördes 

genom att insamlad data analyserades i Excel med hjälp av etablerade formler och teorier på 

ett objektivt sätt, vilket innebär att studien har genomförts enligt ett positivistiskt synsätt.  

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns tre alternativ till hur en vetenskaplig studie kan genomföras. Antingen genom det 

induktiva sättet som innebär ”upptäckarens väg”, det deduktiva sättet som går ut på 

”bevisföringens väg” eller den iterativa metoden som kan ses som den ”gyllne medelvägen”. 

Induktiv forskning betyder att forskningen kan ses som ”upptäckarens väg”, vilket innebär att 

forskaren utgår från en mängd observationer eller data. Utifrån detta material skapar forskaren 
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teorier eller slutsatser. Induktiv forskning är en vanlig metod inom den kvalitativa forskningen 

Den andra forskningsmetoden är det iterativa angreppssättet, som ofta ses som den ”gyllne 

medelvägen”, då det är en blandning mellan deduktivt- och induktivt angreppssätt. Det 

innebär att forskaren successivt bearbetar teori och insamlad data parallellt. Det tredje 

angreppssättet är den deduktiva forskningen som går ut på att forskaren utgår utifrån 

”bevisföringens väg”, vilket betyder att forskaren använder sig utav redan existerande teorier 

och skapar utifrån dessa ett antal hypoteser. När hypoteserna är framställda samlar forskaren 

in observationer och data för att utifrån detta bekräfta eller förkasta teorierna. Deduktiv 

forskning som börjar med teori och avslutas med empiri är det vanligaste angreppssättet för 

en kvantitativ forskare, det är även den vanligaste forskningsmetoden. (Bell & Bryman, 2005)  

 

Anledningen till att en induktiv forskningsansats inte tillämpades i denna studies grundas på 

att studien inte syftade till att skapa nya teorier eller slutsatser. Dessutom är denna studie av 

en kvantitativ karaktär vilket gjorde att ett induktivt förhållningssätt uteslöts. Skälet till att en 

iterativ forskningsprocess inte genomfördes var att teori samlades in innan empirin med 

avsikten att besvara problemfrågorna, vilket den iterativa metoden inte tillåter då teori och 

empiri ska samlas in parallellt. Denna studie har grundats på befintliga teorier. Efter att 

teorierna sammanställdes, har material för empirin samlats in i form av data från Fredells 

affärssystem och intervjuer. Eftersom denna studie är av en kvantitativ karaktär och att 

teorierna samlades in först och sedan empiri så är denna studie genomförd enligt det 

deduktiva angreppssättet. 

 

2.3 Forskningsstrategi 

Det finns två metoder för hur information kan samlas in för en studie, nämligen kvalitativ och 

kvantitativ metod. En kvalitativ metod består till största del av intervjuer och observationer, 

den har därmed ett förstående syfte som ofta är följsamt till omgivningen och tillåter 

anpassade frågor och följdfrågor som samspelar med respondenten. Dock riskerar en 

kvalitativ metod att bli färgad av vem som utför intervjuerna, samt vilka respondenterna är. 

En kvalitativ metod kan även bli mer svåråtergiven än en kvantitativ metod. En kvantitativ 

metod är till motsatts från den kvalitativa mer strukturerad. Med en kvantitativ metod kan 

forskaren fokusera på att samla in mängder av data, för statistiska eller matematiska 

beräkningar. (Bell & Bryman, 2005)  
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Vi har utfört intervjuer med anställda på Fredells före och i samband med studien. De initiala 

intervjuerna hölls i syfte att diskutera vilka frågeställningar vi skulle kunna studera hos 

företaget. Vid senare intervjuer diskuterades med utvalda personer, frågor kring var vi kunde 

hitta den data vi sökte efter, om den ej fanns tillgänglig i företagets affärssystem. Enligt teorin 

ses intervjuer som en kvalitativ datainsamling, men eftersom att intervjuerna har skett för att 

ta fram kvantitativt material ses dessa intervjuer som kvantitativa datainsamlingar i denna 

studie. Övrig datainsamling har varit av kvantitativ karaktär, där data har ackumulerats in från 

Fredells affärssystem och exporterats till Excel. Datan som använts i denna studie är enbart av 

numerisk karaktär, och innehåller information om Fredells Artiklar såsom, 

artikeltransaktioner, inköpspris, försäljningspris, ledtider och standardavvikelse för ledtider på 

VVS-avdelningen,  

 

2.4 Undersökningsdesign  

Undersökningsdesign syftar till att skapa en ram för datainsamling och analys av data. 

Beroende av studie finns det fem olika undersökningsdesignsformat, nämligen longitudinell 

design, tvärsnitts design, experimentell design, komparativ undersökning och fallstudier. En 

longitudinell design används för att kunna kartlägga förändringar, vilket innebär att en 

tvärsnittsstudie för samma fall ska kunna utföras vid flera olika tidpunkter. En tvärsnittsstudie 

innebär att forskaren studerar flera fall vid en tidpunkt, för att kunna finna olika samband. 

Komparativ undersökning går ut på att forskaren använder sig av nästintill identiska metoder 

för att göra en studie av två oberoende fall. Vid en experimentell design skapar forskaren två 

grupper, där ena gruppen påverkas av en variabel och jämförs med den andra gruppen som ej 

påverkas av variabeln. En fallstudie innebär att en detaljerad analys genomförs av ett fall 

under en begränsad tid. (Bell & Bryman 2005) Enligt Yin (2007) går det att urskilja fyra olika 

typer av fallstudier, nämligen enfallsdesign med antingen en enda eller fler analysenheter och 

flerfallsdesign med en enda eller fler analysenheter. En enfallsdesign är lämplig att använda 

när enbart ett fall skall studeras. En flerfallasstudie innebär att forskaren studerar flera 

organisationer samtidigt, exempelvis så kan forskaren studera flera skolor samtidigt, för att 

svara på problemformuleringen. Skillnaden mellan en enda och flera analysenheter är att vid 

en enda analysenhet studeras endast en enhet inom organisationen/organisationerna medan 

vid fler analysenhets fallstudie studeras flera enheter i organisationen/organisationerna. 
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Eftersom denna studie inte har studerat förändringar mellan olika tidsperioder har inte en 

longitudinell design genomförts. Denna studie har enbart berört Fredells VVS-avdelning och 

med hänsyn till detta har inte en tvärsnittsdesign använts. Det var även inte möjligt att 

tillämpa en experimentell design i denna studie, eftersom denna studie baseras på data och 

inte en jämförelse mellan två grupper. Eftersom en komparativ design undersöker två 

oberoende fall med identiska metoder har denna studie inte sin grund i en komparativ design, 

på grund av att denna studie har genomförts med fokus på Fredells VVS-avdelning. Denna 

studie om Fredells har genomförts med en fallstudie, detta grundas på att studien är uppbyggd 

av en detaljerad analys under en begränsad tidsperiod av företagets VVS-avdelning och dess 

kapitalbindning. Eftersom fallstudien enbart är grundad på en enhet inom Fredells, nämligen 

VVS-avdelningen, så är fallstudien genomförd med en enda analysenhet. 

 

2.5 Datainsamling 

Det går att dela in insamlad data i två olika kategorier, nämligen primär- och sekundärdata. 

Primärdata bygger på insamling av ny data, medan vid sekundärdata används material som 

tidigare använts i andra sammanhang. (Bell & Bryman, 2010) 

 

2.5.1 Primärdata 

Metoder för att samla in primärdata är; direkt observation, intervju samt experiment. En direkt 

observation innebär att ett objekt studeras och informationen som genereras används som 

primärdata. Intervjun å andra sidan är ett inom forskningen vanligt sätt att samla in data och 

kan ske på ett flertal sätt. Ett sätt är att använda sig av ostrukturerade intervjuer, vilket innebär 

att intervjupersonen ställer öppna frågor till respondenten som ger respondenten möjlighet att 

ge mer utförliga svar på frågorna. Motsatsen till ostrukturerade intervjuer är strukturerade 

intervjuer där respondenten inte ges lika stort utrymme att utveckla sina svar. Vid en 

strukturerad intervju behöver den som intervjuar redan innan intervjun ha en uppfattning om 

vilka svar som hon/han förväntar sig av respondenten. En sista variant av primärdatainsamling 

är att genomföra ett experiment för att finna kausala samband. Detta innebär att en forskare 

undersöker två grupper, där den ena gruppen utsätts för en påverkande variabel. (Bell & 

Bryman, 2010) 
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2.5.2 Sekundärdata 

Den information som används från litteraturstudier benämns sekundärdata, med detta menas 

att uppgifterna ursprungligen har tagits fram för att användas i ett annat syfte. (Björklund & 

Paulsson, 2008) Sekundärdata kan bestå av exempelvis studie, bokslut, årsberättelser eller 

olika utredningar. Dessa material kan bestå av såväl text som data och forskaren har inte själv 

framställt datamaterialet utan endast samlat in befintligt material, varför verifiering av 

datamaterialet icke kan säkerställas fullt ut. (Bell & Bryman, 2010)  

 

2.5.3 Studiens datainsamling 

I den här studien användes både primärdata och sekundärdata. Primärdata användes i form 

intervjuer med väsentliga respondenter på Fredells, för att få fram kvantitativ data. 

Sekundärdata användes då det samlades in datamaterial för att kunna genomföra de 

beräkningar som krävdes för studien. Sekundärdata tillämpades även när teorikapitlet 

upprättades, vilket har sin grund i att de använda teorierna är presenterade i tidigare litterära 

verk. 

 

 2.6 Datakällor 

Enligt Yin (2007) finns det sex stycken datakällor som ofta är användbara i fallstudier. Dessa 

sex är direkt observation, deltagande observation, fysiska artefakter, intervjuer, dokument och 

arkivmaterial.  

 

2.6.1 Direkt observation  

Direkt observation innebär att forskaren observerar något genom att se på en situation eller ett 

föremål. Dessa observationer kan behandla allt emellan formella till tillfälliga 

datainsamlingsaktiviteter. I en formell datainsamling kan forskaren som en del av 

fallstudieprotokollet utforma ett observationsprotokoll. Forskaren kan även mäta frekvenser 

av vissa utvalda beteenden under bestämda tidssekvenser på fältet. Observationer kan vara 

exempelvis en händelse på en trottoar, verksamheten på ett universitet etc. Under mindre 

formella bemärkelser kan en direkt observation ske under hela fältbesöket, samtidigt som 

forskaren använder sig av en eller flera metoder, exempelvis en intervju. Forskaren kan 

använda sig av direkta observationer när det gäller en alternativ syn på ett tema som skall 
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studeras. I en fallstudie kan exempelvis direkt observationen ske med avseende på hur ny 

teknologi fungerar i en organisation. Syftet är belysa hur teknologin fungerar i realiteten samt 

att upptäcka potentiella problem. Observationer kan vara så pass relevanta att forskaren väljer 

att fotografera delar av platsen för fallstudien. (Yin, 2007) 

 

2.6.2 Deltagande observation  

I en deltagande observation är forskaren både aktiv i studien samt observerar aktiviteten. 

Forskaren kan agera utifrån många olika roller i studien. Dessa roller agerar forskaren i för att 

komma till insikt om hur den studerade organisationen agerar i olika scenarier. Deltagande 

observation tillämpas i antropologiska studier av sociala grupper, det kan dock även användas 

i större organisationer. (Yin, 2007) 

 

2.6.3 Fysiska artefakter  

Det kan för en forskare ibland vara meningsfullt att studera fysiska artefakter. Fysiska 

artefakter är bra att använda sig av när det är komplicerat eller ogenomförbart att direkt 

observera en verksamhet. Istället för att studera verksamheten studerar forskaren det 

aktiviteten har producerat. Genom att studera det som har producerats kan forskaren få en mer 

nyanserad bild, än vid enbart studier av en observation. (Yin, 2007) 

 

2.6.4 Intervjuer  

Intervjuer är en de viktigaste informationskällorna en forskare kan använda sig av i en 

fallstudie. Vanligen används styrda samtal istället för strikt strukturerade intervjuer. Det är 

dock viktigt att observatören följer samma ordning i fallstudieprotokollet som frågorna 

ställdes under intervjun. Frågorna som forskaren ställer till respondenten skall i 

fallstudieprotokollet beskrivas på ett korrekt vis utan förvrängning. (Yin, 2007) 

 

2.6.5 Dokument  

I en fallstudie är det med största sannolikhet relevant att ta med skriftliga källor i form av 

dokument, vilka kan anta många olika former. Följande typer är exempel på 

dokumentkaraktär; brev, pm, dagordning, administrativa dokument, formella undersökningar 
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och tidningsklipp. Dokument kan även vara användbara om de rymmer skevheter och inte är 

helt korrekta. Därför bör dokument alltid användas med viss försiktighet och inte ses som en 

exakt återgivning av en händelse. Dokumentens viktigaste roll i en fallstudie är att styrka data 

och belägg som hämtats från andra källor. För att verifiera stavning, titlar och namn på 

respondenter som har intervjuats i studien, kan det vara lämpligt att hämta information från 

dokument. Dokument kan även ge mer specifika detaljer som kan bekräfta information från 

andra källor. Med tanke på dokumentens generella värden spelar dessa en viktig roll i alla 

datainsamlingar som är del i en fallstudie. (Yin, 2007) 

 

2.6.6 Arkivmaterial  

Arkivmaterial är ofta material i form av datafiler och register av olika slag. Dessa material 

kan vara relevanta för en fallstudie. Material av arkivmaterialskaraktär är bland annat 

kundregister, organisationstablåer och budgetäskanden, kartor och översikter, förteckningar 

och personliga register. Dessa typer av material går att använda i kombination med andra 

informationskällor. Användbarheten för arkivmaterial varierar från fallstudie till fallstudie. 

Materialet kan i vissa fall vara så vitaktigt för studien att det blir föremål för omfattande 

granskningar och kvantitativa analyser. När materialet har bedömts som relevant är det viktigt 

att forskaren tar reda på hur materialet har skapats och hur tillförlitligt det är. Ofta uppvisar 

arkivmaterial en stark kvantitativ karaktär, men enbart för att materialet handlar om siffror 

kan forskaren inte utgå från att materialet är oklanderligt. De flesta arkiv som har upprättats är 

för ett speciellt syfte och riktar sig ofta till en speciell målgrupp. Det är därför viktigt att 

forskaren har en klar bild av detta när denne tolkar och bedömer materialets användbarhet och 

riktighet. (Yin, 2007) 

 

2.6.7 Studiens datakällor 

I denna studie har vi inte använt oss av direkta observationer för den empiriska 

datainsamlingen. Detta grundas på att vi inte observerade hur Fredells dagliga rutiner ser ut på 

VVS-avdelningen. Syftet med den här studien var inte att studera hur rutinerna för Fredells 

orderläggning, försäljning, godsmottagning samt upphandlingar med leverantörer såg ut. Av 

samma anledning valde vi att inte använda oss av deltagande observationer. Eftersom det inte 

fanns något syfte med att deltaga i någon observation kunde denna datainsamlingsmetod 
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utelämnas helt i denna studie. I detta arbete har inte några fysiska artefakter tagits i beaktning, 

med andra ord har vi studerat verksamheten i sig och inte det verksamheten har producerat.  

Som tidigare nämnts baseras en del av denna studie på intervjuer, till största del har dessa 

intervjuer använts till att hitta nödvändigt datamaterial i Fredells affärssystem. Intervjuer har 

även använts för att få reda på information som ej fanns tillgänglig i affärssystemet. I denna 

fallstudie har inte data i form av dokumenttyp använts. Detta har sin grund i att tillstyrkning 

av empiriskt material ej har funnits nödvändigt i denna studie, då studien grundats på 

insamlad data från Fredells affärssystem. I denna studie har arkivmaterial i form av datafiler 

använts, vilket ofta karaktäriserar en kvantitativ studie som denna. Filerna innehöll 

information om Fredells lagerhållning, försäljning per månad, inköpskvantiteter, 

inleveransdatum, artikelpriser och artikelklassificeringar. Informationen hämtades ur Fredells 

affärssystem, alternativt skickades uppgifterna till oss via mail av ansvarig person på Fredells. 

Vi sammanställde sedan filerna i ett Excelverk för att skapa en överskådlig bild av all data 

som samlades in. De flesta arkiv upprättas, som tidigare nämnts, för ett speciellt syfte. I det 

här fallet var arkivet inte upprättat för denna studie utan Fredells har sammanställt arkivet för 

företagets egen räkning och på så sätt var inte arkivet optimerat för studien. Detta bidrog till 

att all datainsamling fick bearbetas till Excelverk för att göra materialet tolkningsbart.  

 

2.7 Urval 

Det finns två olika huvudgrupper för respondenturval, den ena är sannolikhetsurval och den 

andra är icke-sannolikhetsurval. (Bell & Bryman, 2010) 

 

2.7.1 Sannolikhetsurval  

Sannolikhetsurval baseras på sannolikhet och innebär att forskaren gör ett representativt 

stickprov för en population där urvalet sker slumpmässigt. Inom sannolikhetsurval existerar 

olika slags urvalstyper. Obundet slumpmässigt urval är den mest grundläggande urvalstypen. I 

denna urvalstyp har varje individ lika stor möjlighet att komma med i urvalet. Systematiskt 

urval är ett annat exempel på ett sannolikhetsurval där forskaren inte använder sig av en 

slumptalstabell, vilket forskaren däremot gör i ett obundet slumpmässigt urval. Istället 

beslutar forskaren att han skall välja ut exempelvis var femte person i populationen. En annan 

metod som tillämpas vid sannolikhetsurval är det stratifierade slumpmässiga urvalet. Denna 

urvalstyp karaktäriseras av att populationen delas in i olika stratum där forskaren sedan gör ett 



  

20 

 

urval från varje stratum som procentuellt sätt är lika stora. Den sista sannolikhetsurvalstypen 

är klusterurval i flera steg. Urvalstypen går ut på att forskaren gör slumpmässiga urval i flera 

steg. Det kan exempelvis vara en nationell studie som skall genomföras innefattande de 100 

största företagen i Sverige med syfte att ta reda på hur de anställda trivs på jobbet. Om 

forskaren skulle intervjua anställda på alla företagen skulle det ta lång tid och kräva långa 

resor. Därför gör forskaren först ett slumpmässigt urval av de 100 företagen. Till exempel 

väljs tio stycken och därefter görs ytterliggare ett slumpmässigt urval innefattande 

populationerna i dessa tio företag. (Bell & Bryman, 2010) 

 

2.7.2 Icke-sannolikheturval  

Vid icke-sannolikhetsurval är inte urvalet ur populationen slumpmässigt utvalt, utan forskaren 

baserar urvalet på andra aspekter. Inom icke-sannolikhetsurval finns det olika typer av urval. 

Vid ett bekvämlighetsurval sker urvalet genom att forskaren väljer att tillfråga personer nära 

tillhands. Kvoturval är likaså ett exempel på ett icke-sannolikhetsurval, vilket främst används 

i kommersiella syften. Syftet med ett kvoturval är att ta ut ett stickprov ur en population 

genom relativ fördelning av något inom en population, exempelvis, kön, ålder och boende. Ett 

annat icke-sannolikhetsurval är kedjeurval vilket går ut på att forskaren initialt intervjuar ett 

fåtal respondenter. Via deras rekommendationer kontaktar forskaren sedan andra 

respondenter. (Bell & Bryman, 2005)  

 

2.7.3 Studiens urval  

I denna studie har inte något av de olika sannnolikhetsurvalen tillämpats. Detta eftersom att 

urvalet har grundats på vilken kompetens som respondenterna besatt och därmed var inte ett 

slumpmässigt urval aktuellt i denna studie. Bekvämlighetesurval har vid ett fåtal tillfällen 

använts då exempelvis anställda som varit nära tillhands har tillfrågats. Grunden i studien har 

dock alltid varit att tillfråga de personer som besatt rätt kompetens. För denna studie gjordes 

det inte någon indelning i populationen med avseende på till exempel kön och ålder utan det 

avgörande var individernas kompetenser. Urvalet har till största del i denna studie genomförts 

med hjälp av ett kedjeurval. Vi började intervjua ekonomichefen Anders Lassfolk och fick av 

honom rekommendationer på personer som vi borde intervjua. Valet att använda oss av ett 

kedjeurval gjordes eftersom vi sökte områdesspecifik information på VVS-avdelningen. 
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Urvalet har därför baserats på andras rekommendationer om respondenternas 

områdeskompetens. En sammanställning av vilka personer vi intervjuade och deras befattning 

på Fredells är sammanställd i Tabell 2.1, vidare är ordningsföljden för intervjuerna 

sammanställd i Figur 2.1. 

 

Intervjuad person Befattning 

Anders Lassfolk Ekonomichef 

Jessica Ohlin Ansvarig VVS-avdelningen 

Raimo Hämäläinen Kvalitetsansvarig 

Mikael Tänndal  Varumottagnings ansvarig 

Johan Tillenius Logistikchef/rutinansvarig 

Tomas Olofsson Försäljningschef 

Kenth Karlsson Inköpschef 
Tabell 2.1 illustrerar en sammanställning av intervjuade personer på Fredells samt deras befattning.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 2.1 illustrerar hur kedjeurvalet genomfördes, det vill säga vilka respondenter som   

rekommenderade nästa respondent.  

 

2.8 Intervjuer 

Det finns ett antal olika intervjuformer, där de vanligaste är strukturerade intervju, semi-

strukturerade intervju och ostrukturerade intervjuer. En Strukturerad intervju innebär att 

forskaren ställer frågor till respondenten utifrån ett intervjuschema. Frågorna skall ställas i 

den ordning som de är uppställda i intervjuschemat. För att få jämförbart tolkningsmaterial 

skall frågorna även ställas i samma ordning till samtliga respondenter. Frågorna skall vara 

mycket specifika och ge respondenterna ett antal svarsalternativ. Den Semi-strukturerade 

intervjun är ett exempel där olika typer av intervjuer kombineras. Oftast rör det sig om 

situationer där forskaren har en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett frågeschema där 

frågornas ordningsföljd skiftar. Frågorna är i regel mer öppet ställda än vid strukturerade 

intervjuer. Vid semi-strukturerade intervjuer har forskaren möjlighet att med viss begränsning 

Anders Lassfolk Raimo Hämäläinen 

Johan Tillenius Jessica Ohlin Mikael Tänndal 

Kenth Karlsson Tomas Olofsson 
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ställa följdfrågor. Ostrukturerade intervjuer baseras på att forskaren bygger intervjun på ett 

visst tema, frågorna är av mer allmän karaktär än vid strukturerade och semi-strukturerade 

intervjuer. Forskaren har inte innan intervjun ställt upp ett intervjuschema utan kommer under 

intervjuns gång på frågor som berör studiens tema. (Bell & Bryman, 2010) 

 

I denna studie användes inga strukturerade intervjuer. Anledningen till detta var att vi inte 

visste var vi kunde hitta relevant data för denna studie och på grund av det var vi tvungna att 

anpassa frågorna till varje respondent, var för sig. Motivet till att inte använda 

semistrukturerade intervjuer i detta arbete var att denna slags intervju inte skulle ha tillåtit oss 

att ställa följdfrågor i tillräckligt hög grad. I denna studie har istället ostrukturerade intervjuer 

använts eftersom vi behövde rätta frågorna efter respondenten samt ställa följdfrågor. Detta 

gjordes för att få fram det datamaterial som behövdes för att kunna göra beräkningar av 

Fredells totala kapitalbindning och lagertillgänglighet på VVS-avdelningen. 

 

2.9 Kvalitetsmått 

Enligt Bell & Bryman (2010) mäts kvaliteten på en studie på olika sätt beroende på om 

studien är av kvantitativ eller kvalitativ karaktär.  

 

2.9.1 Kvalitativa kvalitetsmått 

För att bedöma kvalitativa undersökningar används kvalitetsmåtten; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och bekräfta samt äkthet. När en forskare 

skapar tillförlitlighet i en rapports resultat innebär det att forskningen har utförs så att 

respondenterna kan styrka eller dementera resultatet i rapporten. Med anledning av att 

kvalitativ forskning ämnar till att på djupet studera en liten grupp av individer tenderar 

kvalitativa forskningsresultat att vara detaljfokuserade. Kvalitativa forskare uppmanas med 

anledning av ovanstående att beskriva detaljer i studierna vilka skall fungera som en databas 

för andra forskare, forskningen blir på så sätt överförbar till studier. Pålitligheten i 

forskningen kan mätas genom att forskaren skapar en fullständig och tillgänglig redogörelse 

för hur faserna i forskningsprocessen har gått till. Forskaren skall också ge en redogörelse för 

vilka undersökningspersoner som använts samt vilken problemformulering som intervjuerna 

syftat till att svara på. För att ytterligare stärka pålitligheten i forskningsprocessen kan 

kolleger granska och bedöma validiteten i de teorier som presenterats. När vidare kvaliteten 



  

23 

 

bedöms i en forskningsprocess skall det vara möjligt att styrka och bekräfta de uppgifter som 

presenterats. Med detta menas att forskaren inte medvetet skall ha applicerat egna åsikter och 

värderingar i forskningsprocessens undersökning och slutsats. Det femte och sista 

kvalitetskriteriet som tillämpas är äkthet. Inom kriteriet äkthet finns ett antal underkategorier, 

vilka är; rättvisande bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet. En rättvisande bild syftar till att på ett korrekt sätt spegla 

de åsikter och värderingar som respondenterna haft. Ontologisk autenticitet ämnar till att 

besvara frågan om undersökningen hjälpt respondenterna att få en bättre förståelse för den 

sociala situation som de lever i. Pedagogisk autenticitet syftar till att beskriva om 

respondenterna fått en bättre bild av hur de andra respondenterna i studien har uppfattat 

studiens innehåll. Katalytisk autenticitet ämnar till att visa på hur undersökningen gjort att 

respondenterna kunnat med hjälp av studien förändra sin nuvarande situation. (Bell & 

Bryman, 2010) 

 

2.9.2 Kvantitativa kvalitetsmått 

Vid en kvantitativ studie mäts kvaliteten med hjälp av reliabilitet och validitet. Reliabilitet rör 

frågor om hur pass pålitliga och följdriktiga mätningarna och måtten är. Inom reliabilitet finns 

det tre faktorer som forskaren behöver ta ställning till, nämligen stabilitet, intern reliabilitet 

och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att forskaren ska fråga sig hur stabilt resultatet 

är. Om studien görs ytterligare en gång ska inte resultatet skilja sig markant från förra gången. 

Intern reliabilitet är en viktig faktor att se över och handlar om huruvida indikatorerna som 

utgör skalan eller indexet är pålitliga och följdriktiga. Interbedömarreliabilitet behandlar 

frågor om studien innehåller subjektiva bedömningar. Detta kan exempelvis handla om att 

data skall översättas till kategorier och att flera observatörer är inblandade i studien, här kan 

det uppstå en risk med att överensstämmelsen mellan observatörerna är alltför liten. (Bell & 

Bryman, 2010) 

 

Inom validitet finns det fyra olika sätt att bestämma validiteten i en studie. Ytvaliditet är ett 

viktigt kvalitetsmått för en forskare att ta i beaktning om denne har utvecklat ett nytt mått, 

forskaren behöver då visa att ytvaliditeten är hög. För att kunna visa på att måttet är av hög 

ytvaliditet kan forskaren fråga experter på området om de tycker att måttet överensstämmer 

med begreppet. Samtidig validitet är ett mått som en forskare kan använda sig av för att 
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avgöra måttets samtidiga validitet, vilket innebär att forskaren använder ett kriterium som 

finns i nuet. Forskaren kan här nyttja ett kriterium. Detta kriterium har sin utgångspunkt i att 

forskaren vet att olika fall skiljer sig åt, exempelvis är människor olika. Ett kriterium kan 

exempelvis vara frånvaro, detta på grund av att vissa människor här lägre närvaro än andra 

vilket inte behöver bero på sjukdom. För att kunna avgöra den samtidiga validiteten för när 

exempelvis arbetstillfredsställelse skall mätas kan en jämförelse mellan de som har hög 

närvaro och de som har låg närvaro göras. Kan inget samband ses mellan variabeln hög 

närvaro och måttet arbetstillfredsställelse, bör det ifrågasättas om hög närvaro verkligen mäter 

arbetstillfredsställelse. (Bell & Bryman, 2010) 

 

Forskaren kan även undersöka validiteten genom att använda ett så kallat framtida kriterium, 

vilket benämns prediktiv validitet. Det går exempelvis att avgöra validiteten på måttet 

arbetstillfredsställelse genom att studera framtida nivåer av frånvaro. Skillnaden mellan 

prediktiv validitet och samtidig validitet är således att den senare använder sig av ett nutida 

kriterium. En forskare bör även studera ett måtts begreppsliga validitet. I detta fall bör 

forskaren utifrån en teori bevisa teorins validitet genom att använda sig av en hypotes. 

Forskaren kan till exempel ha som utgångspunkt att teknologi har effekt på hur människor 

upplever sina arbeten. I detta fall kan forskaren föreställa sig att människor som är 

förnöjsamma med sin arbetssituation mindre ofta arbetar med rutinuppgifter. Väljer forskaren 

att utgå ifrån detta kan han eller hon granska den teoretiska härledningen genom att studera ett 

stadium mellan förnöjsamheten med arbetet och arbetsuppgifterna. Det bör dock nämnas att 

viss försiktighet måste iakttas när forskaren skall tolka frånvaron som ett samband av 

förnöjsamheten med arbetssituationen och arbetsuppgifterna. Det kan nämligen vara så att 

måttet på arbetsuppgifterna (grad av rutinisering) är ett ogiltigt mått på begreppets validitet. 

(Bell & Bryman, 2010) 

  

En skara metodologer hävdar att validiteten hos ett mått bör bedömas med hjälp av en 

jämförelse med andra mått som ämnar till att mäta samma sak. Det skall framhävas att 

jämförelsen skall baseras på att måtten utvecklats med hjälp av olika tillvägagångssätt. Detta 

kan till exempel vara en enkät som jämförs mot intervjuer. Detta benämns konvergent 

validitet. (Bell & Bryman, 2010) 
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2.9.3 Studiens kvalitetsmått 

Eftersom denna studie är av kvantitativ karaktär, så är det kvantitativa kvalitetsmått som har 

tillämpats. Dock behövdes intervjuer för att erhålla en del av den kvantitativa datan, vilket 

fick medförde att visa av de kvalitativa kvalitetsmåtten har använts för att säkerställa 

insamlingens kvalitet. 

 

2.9.3.1 Studiens kvalitativa kvalitetsmått  

I denna studie har kvalitetsmåttet tillförlitlighet tillämpats. De intervjuade respondenterna har 

fått tillfälle att verifiera realiteten i denna studie. Respondenterna fick möjlighet att se de 

resultat som studien kom fram till, samt bekräfta eller dementera dessa. Eftersom denna studie 

är av kvantitativ karaktär har inte det kvalitativa kvalitetsmåttet överförbarhet använts. 

Kvalitetsmåttet pålitlighet har inte använts i en stor utsträckning i denna studie. Detta grundas 

på att kolleger till oss inte har verifierat och bedömt de teorier som ingår i 

forskningsprocessen. En del i kvalitetsmåttet pålitlighet har dock använts, såsom att en 

redogörelse för vilka de intervjuade personerna i studien är har presenterats. I denna studie har 

enbart objektiva värderingar använts. Med hänvisning till detta har författarna inte tillämpat 

egna åsikter och därmed har kvalitetsmåttet möjlighet att styrka och bekräfta applicerats på 

denna studie. Detta motiveras även med att oberoende individer kritiskt har läst och granskat 

denna studie, utan att hitta några subjektiva värderingar. Kvalitetskriteriet äkthet har inte 

applicerats på denna studie. Motivet till detta har varit att studien inte har ämnat till att spegla 

de personliga åsikter som respondenterna har haft och inte heller utveckla de medverkandes 

personlighet. Studien har inte heller baserats på hur respondenterna kunnat förändra sin egen 

situation.  

 

2.9.3.2 Studiens kvantitativa kvalitetsmått 

I denna studie har kvalitetsmåttet reliabilitet tillämpats, alla tre reliabilitetsformer har använts. 

Reliabiliteten har säkerställts genom att studiens stabilitet har prövats. Detta har skett genom 

att beräkningarna i studien har genomförts flera gånger och givit samma svar. Studiens 

formler har dessutom kontrollerats ett flertal gånger för att säkerställa dess riktighet. För att 

säkerställa ett tillförlitligt resultat tillämpades intern reliabilitet. Detta gjordes genom att vi för 

normalfördelningsindex letade upp vetenskapliga studier som styrkte detta index.  
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I studien genomfördes även en granskning för att se så att interbedömarreliabiliteten var 

tillförlitlig. När datamaterial exporterades från Fredells affärssystem användes detta 

kvalitetsmått. Flera observatörer var delaktiga i denna aktion. För att garantera att alla 

genomförde transaktionerna på ett likvärdigt sätt var en person tvungen att anföra hur de 

andra observatörerna skulle agera.  

 

Inom validitet finns det som tidigare nämnts fyra validitetsmått, i denna studie har dessa mått 

inte använts. Måttet ytvaliditet har inte tillämpats eftersom inget nytt mått har utvecklats i 

denna studie. Samtidig validitet har inte använts i denna studie. Detta på grund av att studien 

saknar den typ av samband som krävs för att kunna tillämpa samtidig validitet. Det enda som 

skiljer sig mellan en prediktiv- och en samtidig validitet är att den prediktiva validiteten 

använder sig av framtida nivåer för ett fall. Av samma anledning som samtidig validitet var 

det därför inte möjligt att använda kvalitetsmåttet prediktiv validitet. I denna studie har inte 

validitetsmåttet begrepps validitet använts, på grund av att vi inte har presenterat några 

begrepp som är inte är allmänt vedertagna. Konvergent validitet har inte använts i denna 

studie med anledning av att alla index och måttenheter var förbestämda i Fredells 

affärssystem, det har med anledning till det varit omöjligt att jämföra måtten med andra mått.  

 

2.10 Tillvägagångssätt för datainsamling och Excelberäkningar 

Vi har valt att placera den praktiska metoden i empirikapitlet med en detaljerad beskrivning 

av tillvägagångssättet för datainsamlingen samt Excelberäkningarna. Detta för att det ska bli 

lättare för läsaren att följa tillvägagångssättet för datainsamlingen och Excelberäkningar. 

Denna metod återfinns på sidan 46. 
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2.11 Metodöversikt 

Nedan följer figur 2.2, vilken illustrerar en översikt av de metodval som tillämpats i denna 

studie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.2 illustrerar en översikt av de metodval som tillämpats i denna studie.  
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3. Teori 
eorikapitlet är uppdelat i två delar, vilka är kapitalbindning och lagertillgänglighet. Teorierna 

ämnar till att ge ett underlag för att besvara delfrågorna och på så sätt svara på huvudfrågan. 

Delen för kapitalbindning ämnad delfråga ett och delen för lagertillgänglighet delfråga två. För att 

svara på delfråga tre tillämpas teorier från båda delarna. 

 

3.1 Kapitalbindning 

Kapitalbindning påverkar lönsamheten direkt, men också indirekt då den påverkar 

leveransservicen. För att det ska vara möjligt att mäta logistiska förändringar behöver 

kapitalbindningen beräknas. Den genomsnittliga kapitalbindningen uttrycker hur mycket 

kapital som binds i förråd, produkter-i-arbete, färdigvarulager och transporter. När 

kapitalbindningen uttrycks i monetära enheter kallas det för att uttrycka den i absoluta tal. För 

att beräkna kapitalbindningen i monetära enheter är följande formel tillämpbar: 

 

 

 

 = Genomsnittslager uttryckt i kvantitet per artikel 

 = Varuvärde per styck 

 = Kapitalbindning uttryckt i kronor 

(Jonsson & Mattsson, 2009) 

 

3.1.1 Lagernivå 

Ett lager består av två beståndsdelar; ett säkerhetslager och ett omsättningslager. 

Säkerhetslagret kan betraktas som konstant och varierar därmed ej över tid. Vid stora 

fluktuationer i efterfrågan kan dock säkerhetslagret behöva justeras. Omsättningslagret 

fluktuerar i samband med att inleveranser och uttag ur lagret sker. Omsättningslagrets uppgift 

är att tillhandahålla kunder produkter som motsvarar efterfrågan under en ordercykel. För att 

beräkna lagernivån behövs summan av alla hemtagningskvantiteter samt säkerhetslager. Detta 

beräknas genom följande formel: 

 

 = (å
Q

2
)+ SL  
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 = Genomsnittligt lager 

Q = Hemtagningskvantitet 

SL  = Säkerhetslager 

(Lumsden, 2006) 

 

3.1.1.1 Omsättningslager 

Omsättningslager uppstår när inleveranserna sker i större omsättning eller annan takt än den 

verkliga förbrukningen. (Jonsson & Mattsson, 2009) Omsättningslagrets storlek bestäms av 

en avvägning mellan särkostnader för lagerhållning och inköpsomkostnader. (Lumsden, 2006) 

Anledningen till att inleveranserna sker i större omfattning än efterfrågan är att 

hemtagningskvantiteterna ofta bestäms med konsideration till order- och lagersärkostnader. 

En högre hemtagningskvantitet kan därför leda till en lägre ordersärkostnad per styck. 

(Jonsson & Mattsson, 2009) Det behöver dock inte enbart vara en låg ordersärkostnad per 

artikel som motiverar en stor hemtagningskvantitet och ett högt säkerhetslager, utan det kan 

även vara i spekulationssyfte som företagen väljer att hålla stora lager. (Lumsden, 2006)  

 

3.1.1.2 Säkerhetslager 

Vid lagerpåfyllning är störningar i materialflödessystemet oundvikliga, det kan exempelvis 

förekomma att inleveranser blir försenade eller att mindre kvantiteter än väntat levereras. 

(Lumsden, 2006) Detta innebär i praktiken att utlovad ledtid inte infrias, varpå säkerhetslagret 

då används för att täcka upp det behov som uppstår. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

Dessutom är det inte heller möjligt att med säkerhet prognostisera rätt framtida förbrukning. 

För att eliminera eventuella brister i prognostiseringen använder sig företag av säkerhetslager. 

Säkerhetslagrets funktion är att försäkra företaget mot varubrist vid tillfällig volatilitet i 

efterfrågan samt leveransförseningar. (Jonsson & Mattsson, 2009) 

 

I ett företags materialflöde kan inte tillgångar och behov helt synkroniseras med varandra. I 

synnerhet svårt är det med avseende på tidsdimensionen, det vill säga att precist tidsmässigt 

samordna inleveranser av material med utleveranser förorsakade av de behov som uppstår i 

företaget. I alla materialflöden finns en osäkerhet kring de material som kommer att erfordras 
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i tillverkningen, alternativt i distributionen. (Jonsson & Mattsson, 2009) För företagen är det 

högst väsentligt att upprätthålla en service som svarar mot de krav och önskemål som 

kunderna ställt upp, vilket säkerställs genom ett säkerhetslager. (Aronsson, Ekdahl, & 

Oskarsson, 2006) De avvikelser som av olika anledningar förekommer i materialflödena ger 

upphov till att företagen drabbas av en osäkerhet; både med avseende på tid och på kvantitet. 

För att kunna handskas med dessa osäkerheter måste företagen nyttja olika slags 

säkerhetsprocesser. Dessa processer utgörs huvudsakligen av säkerhetslager och så kallade 

säkerhetstider. (Jonsson & Mattsson, 2009) Företagen nyttjar också sina säkerhetslager då 

förseningar respektive ej kompletta inleveranser uppstår. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 

2006) Tidsosäkerheter hänger samman med leverantörers och den egna produktionens 

bristande förmåga att leverera i tid. (Jonsson & Mattsson, 2009) Säkerhetslager kommer även 

till nytta när eftefrågevariationer uppstår på marknaden. (Berglind, Paulsson, & Pewe, 1993) 

 

När företag dimensionerar sina säkerhetslager är det vanligt att företagen utgår från en önskad 

lagertillgänglighet. Denna baseras på en eftersträvan att uppnå en konkurrenskraftig position 

på marknaden, samtidigt som lagerkostnaderna försöks hållas låga. (Jonsson & Mattsson, 

2009) Företagen vill med andra ord undvika produktionsstopp som uppstår till följd av osäkra 

ledtider. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) Vanligen används avancerade 

lagringssystem, vilka beräknar säkerhetslagerdimensioneringen. Systemen kan inte 

självständigt beräkna säkerhetslagret, då dessa kräver en given lagertillgänglighet som 

företaget eftersträvar. (Jonsson & Mattsson, 2009) 

 

3.1.1.3 Beräkning av säkerhetslager 

Som tidigare nämnts blir den verkliga förbrukningen i ett lager i regel aldrig samma som den 

planerade förbrukningen. För att undvika att detta förorsakar materialbrist garderar sig 

företagen med hjälp av ett säkerhetslager, vilket bör ha en passande dimensionering i 

förhållande till den lagertillgänglighet som företaget har som mål. Eftersom osäkerheter råder 

i leveransprecisionen måste företagen ta med dessa osäkerheter i beräkningarna när de skall 

dimensionera sitt säkerhetslager. Beroende på hur många defekta produkter leverantörerna i 

genomsnitt levererar, bör även hänsyn till detta tas i beaktning vid beräkning av 

säkerhetslagrets storlek. När företagen skall dimensionera sina säkerhetslager kan de utgå 
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ifrån två dimensioneringsmodeller. Dels en dimensionering som tar sin utgångspunkt i måttet 

SERV1 samt en som utgår ifrån måttet SERV2. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

3.1.2 Hemtagningskvantiteter  

En vanligt förekommande åtgärd för att reducera ett företags omsättningslager är att minska 

hemtagningskvantiteterna. Detta medför en lägre kapitalbindning i lagret i och med att 

genomsnittslagret minskar. En reducerad hemtagningskvantitet medför dock endast en 

reduktion av företagets omsättningslager och påverkar således enbart en del av företagets 

totala lagerhållning. Dessa åtgärder riskerar dock att även resultera i att företagets 

leveransförmåga minskar samtidigt som lagerstyrningskostnaderna såsom ordersärkostnad 

ökar när hemtagningskvantiteten reduceras. Dessa kostnader härrör från att leverantörens 

administrativa åtgärder ökar samtidigt som fler inleveranser måste hanteras och kontrolleras i 

den egna verksamheten, samt att fler leverantörsfakturor måste behandlas. När ett företag 

väljer att minska sin hemtagningskvantitet kommer det direkt medföra att företaget kommer 

att vara i behov av frekventare inleveranser. (Jonsson & Mattsson, 2009) Enligt 

Mattsson (2007) framkommer det att det föreligger en tydlig korrelation mellan dessa 

parametrar, då de utgör en funktion av hur hemtagningskvantiteten förändras. Dessa negativa 

effekter kan undvikas genom ökade säkerhetslager samtidigt som ordersärkostnaden behöver 

reduceras i de fall då företaget vill reducera sina hemtagningskvantiteter. 

 

Reducerade hemtagningskvantiteter medför att företagets leveransförmåga, det vill säga 

lagertillgängligheten, försämras vid denna typ av åtgärder. Detta samband härrör från att 

risken för att lagerbrist uppstår enbart direkt före ett inleveranstillfälle. Därmed ökar risken 

för lagerbrist i takt med företagets inleveranser och medför en lägre lagertillgänglighet under 

förutsättning att inte säkerhetslagret ökas. Således samverkar hemtagningskvantiteten och 

säkerhetslagerdimensioneringen, varför beräkningar av vardera variabel för sig simplifierar 

verkligheten. (Mattsson, 2011) 

 

3.1.2.1 Optimal hemtagningskvantitet 

Effektiviteten för en lagerlokal mäts oftast av lagernivå, kostnad, omsättningshastighet och 

servicekvalitet etc. Alla dessa faktorer grundar sig på varje artikel var för sig, därför bör alla 

lagersystem ha som målsättning att optimera effektiviteten för varje artikel. Med det menas att 
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systemet bör använda sig av hemtagningskvantiteter som är baserade på den mest ekonomiska 

hemtagningskvantiteten i förhållande till att binda så lite som möjligt i lager samtidigt som 

artikeln skall motsvara efterfrågan. (Wilson, 1934) Den optimala hemtagningskvantiteten, 

som benämns EOK, kan beräknas genom följande formel: 

 

 

 

 = efterfrågan per tidsenhet 

 = ordersärkostnaden per hemtagningstillfälle 

 = lagerhållningssärkostnaden i % per tidsenhet 

V = varuvärde per styck 

(Jonsson & Mattsson, 2009) 

 

3.1.2.2 Överdrag 

Traditionellt sätt bygger ett affärssystem på att varuuttaget alltid är ett, vilket i verkligheten 

ofta inte är fallet. Med anledning av detta finns risken att lagernivån underskrids då ett större 

uttag än ett görs samtidigt som lagret precis ligger en vara ifrån då företag önskar att beställa. 

En annan faktor som kan leda till överdrag är hur ofta lagret kontrolleras. Vid exempelvis en 

lagerkontroll per dag så finns risken att överdraget blir en hel dags efterfrågan. Med anledning 

av ovanstående kommer nya inleveransorder att ske mer eller mindre under den kvantitet som 

företaget önskar beställa vid, och så kallade överdrag uppstår. På så sätt kommer också det 

tänkta lager som ska räcka under ledtiden inte att vara tillräckligt stort och därmed leda till att 

företaget får en lägre lagertillgänglighet än önskat. Det kan dock vara värt att notera att dessa 

överdrag får väldigt marginell betydelse vid långa ledtider, vid korta ledtider spelar 

överdragen desto större roll. Vid ledtider på 5-10 dagar kan skillnaderna i många fall vara 

avsevärda. (Mattsson, 2006) 

 



  

33 

 

3.1.3 Ledtid 

Materialflödet i ett företag drivs av order- och leveransprocesser. Den tid som det tar från 

behovsinitiering/orderläggning tills att ordern mottages benämns som en processledtid. 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) Ledtiden förknippas ofta med begreppet 

leveransservice. Definitionen av ledtiden är den tid som det tar från beställning till den 

tidpunkt då kunden får sin vara levererad. En ledtid innefattar den tid som det tar att hantera 

ordermottagning, orderbehandling, tillverkning samt distribution av varor. En ledtid utgår 

ifrån kundens perspektiv eftersom att det för kunden är mindre väsentligt hur fördelningen 

mellan de olika aktiviteterna ser ut. Det väsentliga för kunden är ledtidens sammanlagda 

längd. Tar en artikel längre tid att distribuera än vad kunderna är beredda att vänta måste 

företagen ha ett varulager för att kunderna skall acceptera dem som leverantör. (Lumsden, 

2006) 

 

Det är mer relevant att ledtiden har hög precision än att den är kort, det vill säga att ledtidens 

standardavvikelse har högre betydelse för företagets kapitalbindning än ledtidens längd. Detta 

på grund av att en låg standardavvikelse leder till ett lägre säkerhetslager än en kort ledtid. 

(Mattsson, 2003) 

 

3.2 Lagertillgänglighet 

Det finns två olika definitioner av lagertillgänglighet, vilka benämns SERV1 och SERV2. 

SERV1 definieras som sannolikheten för att lagerbrist inte skall uppstå under en ledtid. I 

praktiken överensstämmer SERV1 inte med den allmänna uppfattningen om vad 

lagertillgänglighet innebär. Det beror på att kunden endast är intresserad av att veta om 

företaget kan leverera direkt eller inte. För kunden är det därför oväsentligt om brist uppstår 

under företagets ledtid, då kunden endast upplever företagets förmåga att leverera som 

relevant. Vanligtvis definieras lagertillgänglighet som antal komplett levererade orderrader 

eller antal komplett levererade ordrar. Lagertillgänglighet kan också definieras som antal 

levererade artiklar i förhållande till antal beställda artiklar. Detta kan med fördel tillämpas då 

lagertillgängligheten överensstämmer med kundernas uppfattning om lagertillgänglighet. 

Orsaken till att företagen vill mäta utgående leveranser är för att kontrollera hur skickliga de 

är på att infria kundernas förväntningar. På samma sätt mäter företagen sina leverantörer för 

att kontrollera så att dessa är tillförlitliga. Vanligtvis mäts andelen komplett levererade artiklar 
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eller antal komplett levererade ordrar. Måttet för andel komplett levererade artiklar mäter 

något annat än SERV1 och bara delvis SERV2. En likvärdighet mellan SERV2 och andelen 

kompletta ordrar kommer att uppkomma för högfrekventa artiklar med få artiklar per order.  

Skillnaden mellan SERV1 och SERV2 är i huvudsak att SERV2 mäter antalet gånger en 

artikel kan levereras direkt från företagets lager. Exempelvis om 8 av 10 efterfrågade artiklar 

kan levereras direkt från lager till kund erhåller företaget ett SERV2 värde om 80 %. Skulle 

antalet komplett levererade ordrar mätas utifrån samma data skulle lagertillgängligheten 

uppgå till 0 %. SERV2 kommer vanligtvis ge en något högre lagertillgänglighet än andel 

komplett levererade ordrar. Skillnaden kommer dock vara betydligt mindre än skillnaden 

mellan SERV2 och SERV1. (Stokkedal, 2010) 

 

3.2.1 Dimensionering av säkerhetslager enligt SERV1 

Dimensioneringen enligt SERV1 går ut på att företagen gör kontinuerliga kontroller av 

lagernivåerna. Företagen har bestämda lagernivåer som de beställer varor utifrån. Tanken med 

detta system är att varor ska anlända lagom tills de behövs hos det köpande företaget. Med 

andra ord är det avvikelser under tiden mellan beställning och leverans som företagen måste 

försäkra sig mot, det vill säga avvikelser under ledtiden. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 

2006) 

 

Storleken på efterfrågan kan fluktuera under företagets ledtid. Fluktuationer under ledtiden 

uppkommer på grund av att ledtidens längd är osäker och att efterfrågan kan variera per 

tidsenhet. Om ingen osäkerhet rådde i dessa antaganden skulle detta förhållande gälla: 

 

  

 

 

 

 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 
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Om istället osäkerhetsfaktorer råder måste företagen skydda sig genom att använda ett 

säkerhetslager. Enligt dessa antaganden kan denna formel för säkerhetslagrets dimension 

användas:  

 

 

 

 = säkerhetslager 

 = säkerhetsfaktor, bestäms utifrån önskad lagertillgänglighet 

 = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden  

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

 

För att få fram ”Z” används en tabell som anger vilket Z-värde en lagertillgänglighet har. En 

sådan Z-tabell illustreras med Tabell 3.1 där det går att utläsa hur lagertillgängligheten 

affekterar på säkerhetsfaktorn. Tabellen visar även att säkerhetsfaktorn ökar i progressiv takt. 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

 

Lagertillgänglighet 

(%) 

50  90 95 98 99 99,5 

Säkerhetsfaktor z 0,00 1,28 1,64 2,05 2,33 2,58 

Tabell 3.1 illustrerar en Z-tabell som anger vilket Z-värde en lagertillgänglighet har. 

 

Standardavvikelsen kan beräknas på flera olika sätt. Om ledtiden är tillförlitlig räcker det med 

att enbart ta efterfrågans variation i beaktning, som i nedanstående formel: 

 

 

 

 = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden. Standardavvikelsen under ledtiden är ett 

statistiskt mått som baseras på hur avvikelsen för ledtiden respektive den prognostiserade 

efterfrågan ser ut.  
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 = efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet (det väsentliga i denna modell är att σD 

baseras på samma tidsenhet som den förväntade ledtiden anges i, till exempel månader). 

 = ledtid  

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

 

Om enbart osäkerhet råder med avseende på efterfrågan dimensioneras företagens 

säkerhetslager enligt formeln: 

 

 

 

 = säkerhetslager 

 = säkerhetsfaktor, bestäms utifrån önskad lagertillgänglighet 

 = efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet 

 = ledtid 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

 

Ledtiden kan dock inte alltid antas vara pålitlig. Konsekvensen av en längre ledtid än väntat 

blir att företagen kommer drabbas av lagerbrist. Detta scenario kommer ske även om 

företagen lyckats väl med att prognostisera efterfrågan. Efterfrågans standardavvikelse under 

företagens ledtider beror på ledtidens volatilitet. Standardavvikelsen beräknas i enlighet med 

följande formel:  

 

 

 

 = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden 

 = standardavvikelsen för ledtiden. Det väsentliga när denna variabel används är att  

beräknas i samma tidsenhet som ledtiden anges i; till exempel tidsenheten dagar. 

 = företagens förväntande efterfråga per tidsenhet 
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(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

 

Råder det enbart en osäkerhet i företagens ledtid kan säkerhetslagret dimensioneras enligt 

formeln:  

 

 

 

 = säkerhetslager 

 = säkerhetsfaktor, bestäms utifrån önskad lagertillgänglighet 

 = standardavvikelse för ledtiden 

 = företagens förväntande efterfråga per tidsenhet 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

 

Vanligen är det så att företagen har osäkerhetsfaktorer som påverkar både ledtider och 

efterfrågan. Osäkerhetsfaktorerna förekommer i regel alltid, men troligen kommer inte 

volatila ledtider och en felaktigt prognostiserad efterfrågan inträffa under samma ledtid. 

Normalt sätt behöver företagen inte skydda sig mot att båda dessa scenarier inträffar. Detta är 

på grund av att, om hänsyn skulle tas till att båda scenarier skulle inträffa samtidigt, skulle det 

leda till ett allt för stort säkerhetslager. När en beräkning av standardavvikelsen för både 

efterfrågan och ledtidens osäkerheter skall formuleras i en formel, måste ledtidens och 

efterfrågans osäkerheter antas vara oberoende av varandra. Den beräknade sammanvägda 

standardavvikelsen för båda osäkerhetsfaktorerna härleds med formeln:  

 

 =  

 

När standardavvikelsen är beräknad går det att beräkna säkerhetslagret med hjälp av 

osäkerhetsfaktorn z och standardavvikelsen enligt formeln: 

 

 *  

 



  

38 

 

För båda ovanstående formler gäller: 

 = säkerhetslager 

 = säkerhetsfaktor, bestäms utifrån önskad lagertillgänglighet 

 = ledtid 

 = standardavvikelse för ledtiden 

 = efterfrågan per tidsenhet 

 = efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

 

3.2.2 Dimensionering av säkerhetslager enligt SERV2 

När säkerhetslagret definierats i enlighet med SERV1 kan företagen uppleva att de får en viss 

uppfattning om sannolikhet för att brist inte uppkommer under en ordercykel, denna 

sannolikhet är dock starkt begränsad. SERV1 har begränsningar i form av att den till exempel 

inte beskriver hur stora bristerna kommer att bli under en ledtid. SERV2 däremot beskriver 

sannolikheten för att ett företag kommer kunna leverera direkt från lager. SERV2 är därmed 

ett mått på lagertillgänglighet. Detta antagande baseras på risken för att brist uppstår varje 

gång företagets säkerhetslager håller på att ta slut. Köper företaget in små 

hemtagningskvantiteter, så kommer denna risksituation att uppstå oftare. Detta går att uttrycka 

i en formel som ger uttryck för storleken på den förväntade bristen givet en viss 

lagertillgänglighet: 

 

 
 

  Företagets ”servicefunktion”, som är en funktion av säkerhetsfaktorn. 

Säkerhetsfaktorn bestäms utifrån vilken lagertillgänglighet företaget vill uppnå.  

= Storleken på hemtagningskvantiteten. Det är här lämpligt att använda sig av 

genomsnittliga hemtagningskvantiteter om företaget har många beställningar. 
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 = Den lagertillgänglighet som företaget önskar att uppnå, det vill säga den sannolikhet 

företaget har för att leverera direkt från lager till kund.  

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

 

Dimensionen på säkerhetslagret kan härledas till formeln: 

 

 *  

 

 = säkerhetslager 

 = säkerhetsfaktor, vilken bestäms utifrån önskad lagertillgänglighet 

 = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden 

 = den tid som företagen förväntar sig att en leverans bör uppgå till 

 = standardavvikelse för ledtiden 

 = företagens förväntande efterfråga per tidsenhet 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

 

3.2.3 Differentierad styrning av artiklar 

När företag skall styra sina materialflöden är det enklast att tillämpa en gemensam policy för 

artiklarna. Lagret kan exempelvis styras genom att företagen specificerar ekonomiska 

hemtagningskvantiteter för sina artiklar. Ett alternativ till ekonomiska hemtagningskvantiteter 

är att differentiera sin styrning, vilket innebär att företagen styr olika artiklar på olika sätt. 

Anledningen till att företag använder sig av differentiering vad gäller olika artiklar, beror på 

att artiklar har olika efterfrågemönster, ledtider och priser. När ett företag differentierar sina 

produkter handlar det om prioriteringar, vilket beror på att företag har begränsade resurser 

som måste nyttjas effektivt. I takt med att företag klassificerar sina artiklar kan de prioritera 

de mest lönsamma artiklarna samt de artiklar som säljs till de viktigaste kunderna. För att 

kunna genomföra differentieringen måste de viktigaste artiklarna vara i begränsat antal. De 

mindre prioriterade artiklarna måste vara i majoritet; detta för att minska den totala 
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kapitalbindningen och samtidigt bibehålla önskad lagertillgänglighet. (Jonsson & Mattsson, 

2009) 

 

3.2.3.1 Paretoprincipen 

Ett vanligt sätt för ett företag att segmentera sitt sortiment är att använda en ABC-

klassificering, där modellen delar in sortimentets artiklar i tre grupper; en liten A-grupp med 

de mest betydelsefulla artiklarna, en något större B-grupp följt av en stor C-grupp. 

Paretoprincipen visar att 20 % av artiklarna står för 80 % av företagens totala volymvärde. 

Sambandet mellan volymvärde och artiklar, den så kallade paretoprincipen, illustreras i 

Figur 3.1. I realiteten stämmer detta samband sällan helt; dock uppträder detta scenario ofta. 

Har företaget ett väldigt stort och utbrett sortiment kan företaget använda sig av fler grupper 

än vad ABC-klassificeringen exemplifierar. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

 

 
Figur 3.1 illustrerar paretoprincipen som anger att omkring 80 % av ett företags omsättning kan härledas till 

20 % av artikelsortimentet. (Jonsson & Mattsson, 2009) 

 

3.2.3.2 ABC-klassificering med ett kriterium 

ABC-klassificering baseras på artiklarnas volymvärde multiplicerat med artiklarnas värde per 

enhet under ett år. Volymvärdet grundas på inköpsvärdet, kapitalbindning i lager eller 

täckningsbidraget. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) En ABC-analys skall i första hand 

baseras på artiklarnas volymvärde. (Lumsden, 2006) När företaget differentierar sina 

produkter enligt paretoprincipen är det viktigt att använda sig av inköpsvärdet och inte 

försäljningsvärdet. Anledning till att det är inköpspriset som tillämpas i denna modell beror på 

att ett högt försäljningspris inte per automatik genererar ett högt täckningsbidrag och en hög 
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vinstmarginal. Kunder som står för en stor del av omsättningen behöver därför inte vara de 

mest lönsamma. Oavsett vilket volymvärde artiklarna betingar klassificeras dessa ofta enligt 

följande sju steg: 

1. Definiering av artiklarnas volymvärde samt volymberäkning 

2. Sortering efter volymvärdets magnitud 

3. Beräkning av volymvärdets procentuella andel för artiklarna 

4. Beräkning av kumulerat procentuellt volymvärde 

5. Beräkning av artiklarnas procentuella andel av totalt antal artiklar 

6. Beräkning av artiklarnas kumulerade andel i procent 

7. Definiering av artiklarnas klassindelning 

 

Modellen lämpar sig väl när produktsortimentet innehåller fler än tio artiklar, då det vid färre 

antal artiklar ej är nödvändigt att utföra samtliga beräkningssteg. ABC-klassificeringens 

fördelar uppvisar sig när stora mängder artiklar, kunder och leverantörer som skall sorteras in 

i kluster. Beräkningarna behöver nödvändigtvis inte utföras i volymvärde som enhet, utan kan 

även baseras på andra grunder såsom exempelvis uttagsfrekvens vid fall då artikelns 

lagerplacering är relevant att ta hänsyn till. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006)  

 

3.2.3.3 ABC-klassificering med flera kriterier 

De nackdelar som framkommer med ABC-klassificeringen är att klassificeringarna endast 

fastställs med hänseende till ett kriterium allena. Av olika skäl kan ibland en artikel vara mer 

lämpad att egentligen behandlas enligt en annan typ av klassificering. Med fördel kan därför 

fler utvärderingskriterier adderas till artikelklassificeringen, då dessa modeller oftast ger ett 

mer adekvat styrningsinstrument än den enkla ABC-klassificeringen som baseras på ett 

utvärderingskriterium. En klassificeringsmodell med fler utvärderingskriterium kan således ta 

hänsyn till eventuella faktorer som är kritiska för verksamheten såsom exempelvis artikelns 

strategiska betydelse, hållbarhet och kundsegmentering. Beräkningarna utförs likartat en enkel 

ABC-klassificering, men då beräkningarna utförs utifrån fler kriterier så sammanställs 

beräkningarna i en tvådimensionell matris, vilken illustreras i Tabell 3.2. Denna tabell visar 

två kriterier, nämligen artikelns omsättning och artikelns kritiska betydelse, vilka avgör var i 

tabellen som artikeln ska kategoriseras. Därefter kan lagertillgängligheten för respektive 
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artikel bestämmas med avseende på var den är kategoriserad. Arbetsprocessen är likartad och 

jämförbar med en enkel ABC-analys. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

 

Tabell 3.2 illustrerar nio möjliga artikelkategorier, vilka bestäms av kriterierna omsättning och artikelns kritiska 

betydelse. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 
 

3.2.3.4 Mål med differentierad styrning  

Företag delar, som tidigare nämnts, in artiklar i olika grupper för att på så sätt kunna använda 

olika strategier för olika artiklar. För att företag skall uppnå en korrekt ABC-klassificering av 

artiklarna, måste de först bestämma vilka mål de vill uppnå med styrningen, exempelvis är det 

lagertillgängligheten, lageromsättningshastigheten eller de totala distributionskostnaderna 

som skall vara i fokus. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 

 

Har ett företag använt en ABC-klassificering som baseras på artiklarnas volymvärde, så kan 

företaget styra verksamheten med följande riktlinjer: 

 A-artiklar är dyra att hålla i lager och beställs därför hem ofta, vilket leder till låg 

kapitalbindning genom ett litet säkerhetslager. Eftersom dessa produkter har en hög 

omsättning, är det viktigt att ha en god relation till leverantörerna, då dessa produkter 

står för en betydande del av omsättningen. 

  B- och C-artiklar har en förhållandevis låg omsättning och företagen bör därför 

tillämpa ett lättadministrerat beställningspunktssystem. I jämförelse med A-artiklarna 

bör företag vid B- och C-artiklar ha ett högre säkerhetslager. Det höga säkerhetslagret 

beror på att volymvärdet är lågt, vilket innebär att höga volymer inte blir alltför 

kostsamma. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) 
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3.2.3.5 Normalfördelning 

Ett företags historiska efterfråga kan användas för en rad olika ändamål, exempelvis för att 

underlätta prognostisering av framtida efterfrågan. Det är emellertid inte helt problemfritt att 

få fram den verkliga historiska efterfrågan, eftersom den data företaget oftast har i sitt 

affärssystem är utleveransstatistik och faktureringsstatistik, vilket inte representerar den 

verkliga efterfrågan fullt ut. Affärssystem registrerar inte förlorad försäljning vid lagerbrister, 

vilket ger en skev bild av den verkliga efterfrågan på artikeln. (Mattsson, 2011) För att 

redovisa den historiska efterfrågan används så kallade tidsserier, vilket är en samling av 

efterfrågan över tid som visar volymen av försäljning period för period, exempelvis månad för 

månad. Med hjälp av tidsserier för prognostisering är det viktigt att urskilja efterfrågemönster 

som döljer sig i den historiska efterfrågan. Vanliga efterfrågemönster är slumpmässig 

variation, trendförändring och säsongsvariation. Vid slumpmässig variation är efterfrågan i 

regel över tid oföränderlig, men har under perioderna variationer i efterfrågan. 

Trendförändring innebär att efterfrågan antingen ökar eller minskar period för period. Vid 

variationer i efterfrågan som kan härledas till årstiderna kallas för säsongsvariation, vilket 

innebär att efterfrågan varierar regelbundet med årstiderna. (Jonsson & Mattsson, 2009) 

 

Vid beräkningar av bland annat säkerhetslager är ett problem att hantera de 

efterfrågevariationer som uppstår. Ett sätt att lösa detta problem är att differentiera artiklarna 

efter normalfördelning, för att kunna studera dessa artiklar var för sig. Detta görs genom att 

anta att efterfrågevariationerna följer någon form av standardiserad efterfrågefördelning och 

basera beräkningarna efter detta. Denna metod har varit det vanligaste sättet för företag att 

lösa problemet med efterfrågevariationer. (Mattsson 2007) Enligt Bahmed & Delurgio (1991) 

kan fördelningen ha stor betydelse och menar att stora variationer kan uppstå beroende på 

antaganden om huruvida de verkliga efterfrågevariationerna är poisson- eller 

normalfördelade. Dock är ett alternativ att använda sig av ett indexmått för 

normalfördelningen. Metoden går ut på att använda sig av ett indexvärde som beräknas 

genom följande formel: 
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 standardavvikelse i efterfrågan 

 medelefterfrågan 

(Bahmed & Delurgio, 1991) 

 

Så länge dessa variabler uttrycks i samma tidsenhet stämmer beräkningen. Efter att 

indexvärdet har tagits fram jämförs sedan detta med ett bestämt värde som avgör om artikeln 

skall klassas som normalfördelad eller ej. (Bahmed & Delurgio, 1991) Detta värde kan enligt 

Fagan (1984) sättas till 0.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Analysmodell 

Analysen kommer att struktureras utifrån studiens problemfrågor. Figur 3.2 illustrerar hur 

huvudfrågan mynnar ut i delfrågor om kapitalbindning och lagertillgänglighet. Därefter 

kommer teorier samt empiri tas fram för respektive område för att sedan analyseras separat, 
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kapitalbindning för sig och lagertillgänglighet för sig. Efter de två första analyserna kommer 

en tredje analys där olika scenarier presenteras, som slutligen leder till en slutsats.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 illustrerar forskningsrapportens disposition. Rapporten är indelad i efter studiens forskningsfrågor 

där teori och empiri framställs och analyserar i varsin analysdel, för att sedan analyseras i en gemensam del. 

Från den gemensamma analysdelen framställs författarnas slutsats samt rekommendationer till Fredells. 

4. Empiri 
mpirikapitlet är strukturerat med fyra delar, där de två första beskriver insamlingen av 

data och tillvägagångssättet för beräkningar i Excel. Den tredje delen behandlar E 

Huvudfråga: 
Vilka möjligheter har Fredells för att med önskad 

lagertillgänglighet kunna reducera sin totala 

kapitalbindning i lager på VVS-avdelningen? 

Delfråga 1: kapitalbinding 

- Hur mycket kapital binder Fredells på VVS-avdelningen i lager i 

genomsnitt baserat på data de senaste 15 månaderna? 

Delfråga 2: lagertillgänglighet 

- Hur mäter Fredells sin lagertillgänglighet på VVS-avdelningen och vad är den 

i nuläget? 

 

Teori: kapitel 3.1 

- Lagernivå 

- Hemtagningskvantiteter 

- Ledtid 

Teori: kapitel 3.2 
- Dimensionering av säkerhetslager enligt 

SERV1 

-Dimensionering av säkerhetslager enligt 
SERV2 

- Differentierad styrning av artiklar 

 

Empiri: kapitel 4.4 

- Differentierad 

styrning av artiklar 

 

Empiri: kapitel 4.3 

- Lagernivå 

- Hemtagningskvantiteter 

- Ledtider 

Analys 1: kapitel 5.1 

- Kapitalbindning  

Analys 2: kapitel 5.2 

- Lagertillgänglighet 

Analys 3: kapitel 5.3 

- Scenarieanalyser: 

* Hemtagningskvantiteter 

* Ledtider 

* Standardavvikelser för ledtid 

* Lagertillgänglighet 

* Lagerhållning av icke-normalfördelade artiklar 

Slutsats: kapitel 6 
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kapitalbindning och ämnas delfråga ett, medan den fjärde delen behandlar 

lagertillgänglighet och ämnas delfråga två. Både tredje och fjärde delen ämnas tredje 

delfrågan.  

 

4.1 Insamling av data 

För att kunna beräkna den totala kapitalbindningen på Fredells VVS-avdelning, har målet 

varit att samla in så mycket data som möjligt gällande varuhusets lager. Tillvägagångssättet 

för detta var att först och främst att intervjua ekonomichefen Anders Lassfolk. Intervjun gav 

oss vidare vägledning med vilka anställda på Fredells som eventuellt kunde hjälpa oss med de 

data vi behövde. Första personen vi kontaktade, som Anders Lassfolk rekommenderat, var 

kvalitetsansvarig Raimo Hämäläinen. Hämäläinen förklarade att all data inte registreras i 

affärssystemet såsom exempelvis beställningsdatum och därmed kunde vi konstatera att det 

inte var möjligt att fastställa exakta ledtider och standardavvikelser för dessa. Vi erhöll dock 

en artikellista av Hämäläinen över alla artiklar på Fredells VVS-avdelning innehållande; 

inköpspris, ABC-indelning, lagersaldo, månadsförbrukning samt försäljningspris. Vi 

tilldelades även en lista över de leverantörer som VVS-avdelningen använder sig av.  

 

Det vi dock fortfarande saknade var beställningskvantiteter för artiklarna. Därför fortsatte vi 

att intervjua personer som vi blivit rekommenderade att kontakta, av Anders Lassfolk. Vi 

kontaktade därför Johan Tillenius som är logistikchef/rutinansvarig och han erbjöd oss 

möjligheten att gå in i Fredells affärssystem Trygg, via en datorsal för utbildning. Trygg är 

baserat på programspråket AS400 och är en mer användarvänlig version av programmet. Det 

finns fler möjligheter i AS400 men problemet med det senare systemet är att det inte är lika 

användarvänligt som Trygg. I detta system så läggs alla varutransaktioner in per automatik via 

kassasystemet och det kan vara såväl försäljning som uppackade varor som registreras. 

Tanken med Trygg är att personalen på ett enkelt sätt ska kunna sortera ut data och 

programmet ska kunna användas utan djupare utbildning. (Tillenius, 2011) Efter att ha lärt oss 

grundfunktionerna i datasystemet så kom vi fram till att enda sättet att erhålla 

hemtagningskvantiteter utan att behöva skriva in varje artikelnummer för sig var att dela in 

transaktionerna efter leverantörer. Vi använde därför leverantörslistorna, som vi hade erh av 

Raimo Hämäläinen och Jessica Ohlin, för att skriva ut samtliga artikelleveranser av respektive 

leverantör. Ett problem uppstod dock eftersom programmet endast kunde exportera 2001 

stycken artiklar i taget till Excel. Detta löstes genom att dela upp artikelsökningen med 
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intervaller för artikelnummer. Exempelvis kunde vi börja med intervallet artikelnummer 

103871 – 111669 för att sedan fortsätta med artikelnummer 111670 – 1482602. Det vi dock 

upptäckte var att dessa transaktionslistor innehöll artiklar för hela varuhuset, eftersom flera 

avdelningar ibland använder sig av samma leverantör. Genom att använda funktionen 

”LETAUPP” i Excel matchades artikellistorna som vi tidigare hade erhållit mot 

transaktionslistorna. På det sättet fick vi ut enbart transaktioner som tillhörde VVS-

avdelningen. Efter detta innehöll nu vår sammanställda artikellista för VVS-avdelningen; 

inköpspris, ABC-kategorisering, lagersaldo, månadsförbrukning, försäljningspris samt 

hemtagningskvantiteter. 

 

Den sista delen av vår datainsamling bestod av att ta fram ledtider och standardavvikelser för 

dessa. I och med att beställningsdatumen inte registreras var vi tvungna att ta fram ett 

uppskattat värde, till att börja med för standardavvikelsen på ledtiden. För att få detta så 

troligt som möjligt ansåg vi att bästa alternativet var att intervjua Mikael Tänndal på 

godsmottagningen för att få hans uppfattning om hur ofta leveranserna brukar vara försenade 

eller för tidiga. Övriga respondenter gällande ledtider var Raimo Hämäläinen och Jessica 

Ohlin. Den generella uppfattningen var att det sällan rådde avvikelser med de största 

leverantörerna. Jessica Ohlin, Mikael Tänndal och Raimo Hämäläinen rekommenderade oss 

att räkna på en standaradavvikelse på en halv dag. Vidare var det viktigt för oss att ta fram en 

uppskattad tid för genomsnittlig ledtid. Detta gjorde vi genom att intervjua Jessica Ohlin och 

Raimo Hämäläinen. De var eniga om att de flesta leverantörer har en ledtid på tre dagar. 

Denna ledtid valde vi därför att tillämpa i arbetet. 

 

4.2 Tillvägagångssätt för beräkningar i Excel 

Vid beräkningarna erhölls datamaterial från flera olika kalkylblad och dokument från Fredells 

såsom inköpshistorik, försäljningshistorik, hemtagningskvantiteter och prislistor. För att 

beräkningarna skulle vara möjliga att utföra så fick datamaterialet bearbetas. 

Försäljningshistoriken fördes in i en pivottabell och därmed kunde försäljningskvantiteten för 

vardera artikelnummer per månad erhållas. Från det erhållna materialet räknades ett 

medelvärde ut, som i beräkningarna har tillämpats som medelefterfrågan per månad. Ur 

pivottabellen erhölls även efterfrågans standardavvikelse genom funktionen ”STDAV” i 

Excel. Ett indexvärde räknades ut för att bestämma efterfrågans normalfördelning genom att 



  

48 

 

standardavvikelsen för efterfrågan dividerades med medelefterfrågan. I dessa beräkningar har 

alla indexvärden över 0,6 betraktats som icke-normalfördelad efterfrågan. Efterfrågans högsta 

förekommande värde under perioden räknades också fram med funktionen ”MAX”. Samtliga 

uträkningar överfördes sedan till beräkningskalkylbladet genom funktionen ”LETARAD”, där 

kapitalbindningen beräknats.  

 

Inköpskvantiteterna fördes även de in i en pivottabell med hemtagningskvantiteten för 

respektive artikel som har genomförts under den studerade perioden. 

Hemtagningskvantiteterna dividerades sedan med antalet hemtagningar för respektive artikel i 

syfte att erhålla den genomsnittliga hemtagningskvantiteten per månad som överfördes till 

beräkningskalkylbladet med funktionen ”LETARAD”. Genom det erhållna datamaterialet 

från Fredells har de optimala hemtagningskvantiteterna räknats ut för respektive artikel. I de 

fall då inga hemtagningar har skett under den studerade perioden har, om möjligt, de optimala 

hemtagningskvantiteterna tillämpats istället i beräkningarna. Dessa har sammanförts till en 

kolumn genom funktionen ”OM”, som i första hand har returnerat medelefterfrågan per 

månad och i andra hand de optimala hemtagningskvantiteterna när inte medelefterfrågan 

funnits tillgänglig. 

 

Från den sammanställda datan har säkerhetslagerberäkningar utförts genom att beräkna ett 

L(z)-värde för respektive artikel. Därifrån har ett Z-värde för att beräkna sannolikheten för 

lagertillgänglighet kunnat erhållas ur en Z-tabell, som har hämtats av Excel genom funktionen 

”LETARAD”. Säkerhetslagerberäkningarna har utförts genom att respektive Z-värde har 

multiplicerats med standardavvikelsen för vardera artikel. I de fall beräkningarna har 

resulterat i ett negativt säkerhetslager, har dessa korrigerats genom att dessa har satts till noll 

genom tillämpning av funktionen ”OM”. Säkerhetslagerberäkningarna har utförts för samtliga 

artiklar, även de icke-normalfördelade. Detta beror på att de verkliga säkerhetslagernivåerna 

har varit okända och därför har en hypotetisk verklig nivå beräknats. Dessa värden har 

tillämpats som utgångsläget för samtliga scenarieberäkningar i denna studie. 

 

Scenarierna har beräknats i syfte att påvisa effekterna på kapitalbindningen när en 

ingångsfaktor ändrats givet att övriga faktorer hållits oförändrade. Därför har olika scenarier 

konstruerats för att illustrera dessa effekter. För att underlätta simuleringarna i Excel skapades 
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ett särskilt kalkylblad för scenarioanalysen i Excel. Detta kalkylblad försågs med 

formulärkontroller som kopplades till respektive cell som avsågs att styras. 

Formulärkontroller infogades för att kunna reglera lagertillgängligheten, 

hemtagningskvantiteten, ledtiden samt standardavvikelsen för ledtiden. Dessa 

formulärkontroller möjliggjorde snabba simuleringar av olika scenarier där en förutsättning 

förändras. Utdatan som genererades vid varje simulering sammanställdes i en tabell, från 

vilka diagram för de olika scenarierna skapades. För varje scenario skapades två diagram, där 

det ena illustrerar den totala kapitalbindningen genom att visa omsättningslager och 

säkerhetslager i en stapel för respektive utfall, samt ett annat där motsvarande nivå för 

säkerhetslagret illustreras i enskilda staplar. 

 

I de scenarier som illustrerar olika effekter av hantering av icke-normalfördelade artiklar, har 

separata beräkningar för respektive scenario konstruerats. Detta för att separata uträkningar 

har behövts då formulärkontrollerna ej har varit tillämpbara. I dessa scenarier har samma 

kapitalbindningsberäkningar utförts för de normalfördelade artiklarna genom att 

”OM-funktionen” i Excel har tillämpats. Funktionens logiska argument var att kontrollera om 

artiklarnas normalfördelningsindex befann sig inom det angivna intervallet för 

normalfördelning och i normalfördelade fall returnera det värde som tillämpats i övriga 

scenarier. Om det logiska argumentet ej uppfylldes skulle Excel istället returnera värden från 

särskilda kolumner innehållande uträknad kapitalbindning för de olika 

normalfördelningsscenarierna. Dessa scenarier är baserade på att nivån för säkerhetslagret för 

icke-normalfördelade artiklar är satta till noll, ett, medelefterfrågan, samt maximal efterfrågan 

under den studerade perioden. När det logiska argumentet för normalfördelning, beskrivet 

ovan, ej kunnat uppfyllas har istället Excel returnerat det värde som beräknats för respektive 

säkerhetslagernivå när normalfördelning ej förekommit. Därmed har kapitalbindningen för 

normalfördelade artiklar blivit oförändrad, när normalfördelningsvillkoret uppfyllts, men 

returnerat särskilt beräknad kapitalbindning för artiklar som ej uppfyllt 

normalfördelningsvillkoret. Samtlig data har sedan sammanställts från 

normalfördelningsscenarierna till en sammanställningstabell för respektive artikelgrupp som 

har hämtat summorna från de olika artikelgrupperna genom funktionen ”SUMMA.OM”. Från 

denna tabell, som följde samma struktur som vid övriga scenarier, har diagram kunnat 

framställas för kapitalbindning i totallager och säkerhetslager.  
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4.3 Kapitalbindning 

Fredells har inte beräknat nuvarande kapitalbindning på VVS-avdelningen. Det Fredells 

däremot gör är att företaget framställer månadsrapporter för hela varuhusets kapitalbindning 

samt resultat. Fredells beräknar resultatet för varje avdelning. Däremot beräknas inte 

kapitalbindning i varulager för varje enskild avdelning. (Lassfolk, 2011) 

 

4.3.1 Lagernivå 

Fredells lagernivå består av ett omsättningslager och ett säkerhetslager. Företaget har som mål 

att säkerhetslagret skall garantera att lagerbrist aldrig uppstår. Eftersom Fredells 

marknadsstrategi är att tillhandahålla Stockholmsregionens bredaste sortiment av byggvaror 

är företaget medvetna om att det medför en högre kapitalbindning i omsättnings- och 

säkerhetslager än vid ett smalt sortiment. I och med att Fredells inte vet vad kapitalbindning 

på VVS-avdelningen är, vet företaget inte heller hur fördelningen mellan omsättnings- och 

säkerhetslager förhåller sig. (Lassfolk, 2011)  

 

För att utvärdera om en artikel skall lagerhållas använder sig Fredells av ett i byggbranschen 

vanligt förekommande mått på artiklars lönsamhet, så kallat slagruta. Detta mått mäter 

täckningsbidraget i förhållande till respektive artikels lagervärde och beräknas således genom 

att dividera täckningsbidraget med lagervärdet. Artiklarna skall hålla ett så högt slagrutetal 

som möjligt för att betraktas som lönsamma. En artikel är till måttet sett olönsam om 

slagrutetalet understiger två. Samtliga Fredells artiklar är kategoriserade efter branschmåttet 

slagruta. Slagrutan varierar kraftigt över företagets sortiment. Artiklar med låg 

lageromsättning, kan således ha en hög slagruta när täckningsbidraget för artikeln är högt. 

Därmed kan Fredells motivera att en artikel med låg omsättningshastighet men hög slagruta 

lagerhålls. (Lassfolk, 2011) 

4.3.2 Hemtagningskvantiteter 

Fredells målsättning är att hela lagret på VVS-avdelningen skall lagerföras i butiken, även om 

ett kall- och varmlager finns på företagets källarplan. Lagerpåfyllningen sker genom att 

personalen scannar av streckkoderna för respektive artikel i butiken, där lagersaldot börjar bli 

lågt med en handscanner. Då placerar Fredells affärssystem automatiskt en EDI-beställning 
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hos leverantören för de scannade artiklarna. Vanligen beställs idag artiklarna i det antal som 

får plats på respektive lagringsutrymme. Det vill säga att personalen löpande inventerar 

hyllorna regelbundet och beställer det antal som krävs för att fylla hyllan eller 

förvaringsspjutet som varorna förvaras på. Ibland uppstår problem, då i synnerhet ny personal, 

kan ha dålig kännedom om artiklarnas olika omsättningshastighet. Felaktiga 

hemtagningskvantiteter uppstår emellanåt då personalens subjektiva värderingar och 

iakttagelser spelar in när hemtagningskvantiteten fastställs. Därför måste ibland 

beställningskvantiteterna justeras av avdelningsansvarig, i de fall då dessa artiklars efterfrågan 

eller omsättningshastighet har blivit felestimerad av personalen. (Ohlin, 2011) Fredells har 

beräknat att ordersärkostnaden uppgår till 650 kronor för VVS-avdelningen. (Karlsson 2011) 

 

4.3.3 Ledtid 

På Fredells finns idag ingen exakt data för ledtider i affärssystemet att tillgå då 

beställningsdatum inte registreras. Den enda information gällande ledtider som finns 

tillgänglig är personalens uppskattningar över hur lång tid det tar att rekvirera en leverans. 

Beställningar placeras vanligen hos leverantörerna varje måndag även om fler orderpunkter 

finns under veckan. (Ohlin, 2011) Ledtiden uppskattas av Hämäläinen och Ohlin för de flesta 

av företagets leverantörer från en till tre dagar. För att inte underestimera ledtiderna 

rekommenderades därför att ledtiden skulle antas vara tre dagar. Hämäläinens, Ohlins och 

Tänndals uppfattning är att inleveranserna vanligtvis inte avviker mer än en halv dag. Därmed 

uppskattade de avvikelsen för ledtiden till omkring en halv dag. Beställningarna placeras, om 

möjligt, endast varje måndag för VVS-avdelningen (Ohlin, 2011). Företaget har även 

begränsad kapacitet att ta emot inleveranser vid godsmottagningen på grund av begränsad 

terminalarea, därmed vill företaget begränsa antalet inleveranser. (Hämäläinen, 2011) 

 

4.4 Lagertillgänglighet 

Fredells har uppsatta mål för varuhuset lagertillgänglighet, dock mäts inte dessa mål i 

dagsläget. Företaget definierar lagertillgänglighet som förmågan att leverera en artikel direkt 

från lager till kund när som helst. (Lassfolk, 2011) 
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4.4.1 Differentierad styrning av artiklar 

Fredells artiklar är klassificerade enligt en ABC-modell med differentierad lagertillgänglighet. 

Fredells ABC-modell sträcker sig från A-G, KV, NY i klassificeringsmodellen, samt att det 

även existerar vissa icke klassificerade artiklar. Fredells har fastställda mål för 

lagertillgänglighet för sina artiklar, som företaget eftersträvar att uppnå på VVS-avdelningen. 

Fredells har, som tidigare nämnts, valt att definiera sin lagertillgänglighet utefter 

sannolikheten att kunden när som helst ska kunna köpa en artikel och att artikeln vid detta 

tillfälle finns i lager. Företagets målsättning är att lagertillgängligheten för A-, B- och C-

artiklar totalt skall uppgå till 98,5 %. Dock tillämpar Fredells differentierade mål för 

lagertillgänglighet för samtliga artiklar då artiklarna är klassificerade enligt, vad Fredells 

benämner en ABC-modell med flera kriterier, efter respektive artikels kritiska betydelse samt 

omsättningshastighet. I linje med Fredells marknadsstrategi skall artiklar med högsta kritiska 

betydelse, det vill säga A-artiklar, hålla en lagertillgänglighet på 100 %. Dessa artiklar är av 

hög kritisk betydelse, då kunderna förväntar sig att artiklarna ska finnas tillgängliga i lager. 

(Tillenius, 2011) Således får inte lagerbrist uppstå för A-artiklar, då detta enligt 

Lassfolk (2011) kan vara tillräckligt för att en kund skall sluta handla hos företaget till förmån 

för konkurrenterna. Enligt Olofsson (2011) beräknar Fredells även att lagerbrist av en A-

artikel leder till utebliven försäljning av nio B-artiklar. Mål för lagertillgänglighet för B- och 

C-artiklar samt övriga kategorier är inte fastställt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analys 
 analyskapitlet har empiri och teori analyserats. Först inleds kapitlet med att behandla 

första och andra delfrågan, för att sedan gå över till tredje delfrågan. För att förtydliga 

detta kapitels uppbyggnad ytterligare kommer kapitlets avsnitt att inledas med den delfråga 

som avsnittet tillhör. 

 

I 
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5.1 Kapitalbindning 

Hur mycket kapital binder Fredells på VVS-avdelningen i lager i genomsnitt baserat på data 

de senaste 15 månaderna? 

 

5.1.1 Lagernivå 

Genomsnittslager beräknas genom att summan av alla hemtagningskvantiteter under en period 

divideras med två, adderat med säkerhetslager. (Lumsden, 2006) När dessa data sedan sätts in 

i formeln för att beräkna kapitalbindning (Jonsson & Mattsson, 2009), får Fredells en total 

kapitalbindning om cirka 8,4 miljoner kronor på VVS-avdelningen, varav cirka 

240 000 kronor i säkerhetslager, vilket har beräknats med formeln för sannolikheten att kunna 

leverera en vara till kund när som helst från lager (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006). 

Kapitalbindningen påverkar direkt lönsamheten då den påverkar kapitalkostnaden, men också 

indirekt då den även påverkar leveransservicen (Mattsson, 2011). Utifrån detta gäller det 

därför för Fredells att hitta en optimal balans mellan att följa företagets marknadsstrategi, om 

att hålla en hög lagertillgänglighet, samtidigt som lönsamhetskraven uppfylls.  

 

5.1.2 Hemtagningskvantitet 

Omsättningslagret är den del av ett lager som uppstår på grund av att inleveranser sker i en 

annan takt och i större kvantiteter än förbrukningen, det vill säga ett lager som är nödvändigt 

så länge företaget inte enbart använder sig av beställningsvaror. Omsättningslagret består 

också av en avvägning mellan särkostnader för lagerhållning och inköpsomkostnader. En 

högre hemtagningskvantitet kan ofta leda till en lägre ordersärkostnad per styck. (Mattsson, 

2011) Med hänsyn till studiens empiriska del om Fredells ABC-kategorisering kan det därför 

ses fördelaktigt att väga in denna aspekt för vissa artikelkategorier. Exempelvis blir 

ordersärkostnaden per styck betydligt lägre för A-artiklar än F-artiklar eftersom dessa omsätts 

i högre utsträckning och därmed har större omsättningslager. I och med detta får 

ordersärkostnaden förhållandevis hög betydelse vid inköp av F-artiklar. Även om en högre 

hemtagningskvantitet leder till lägre ordersärkostnad per styck så kan lägre 

hemtagningskvantitet resultera i lägre kapitalbindning eftersom omsättningslagret minskar. 

(Jonsson & Mattsson, 2009) Detta bör vägas in vid senare scenarier. 
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5.1.3 Ledtid 

Det väsentliga för kunden är ledtidens sammanlagda längd och inte hur lång tid 

ordermottagningen, orderbehandlingen, tillverkningen samt distributionen av varor tar. 

(Lumsden, 2006) Med utgångspunkt från Fredells affärssystem så är inte ledtidernas 

sammanlagda längder kända då beställningsdatum inte registreras. Enligt Hämäläinen (2011) 

är leveransprecision av större relevans än ledtidens längd för Fredells, då de har större nytta 

av att veta om leveranserna kommer i utsatt tid än hur lång tid leveranserna beräknas ta. Detta 

överensstämmer även med teorin som Mattsson (2003) presenterat om att leveransprecisionen 

är viktigare än ledtidens längd. 

 

5.2 Lagertillgänglighet  

Hur mäter Fredells sin lagertillgänglighet på VVS-avdelningen och vad är den i nuläget? 

 

SERV1 mäter sannolikheten för att brist uppstår under en ledtid. (Aronsson, Ekdahl, & 

Oskarsson, 2006) Eftersom SERV2 mäter sannolikheten att en vara kan levereras direkt från 

lager när som helst (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006), är det enligt SERV2 Fredells 

definierar sin lagertillgänglighet. I nuläget mäts dock inte lagertillgängligheten på Fredells 

utan endast har mål för delar av denna satts upp. Vid kommande scenarier är därför nuvarande 

lagertillgänglighet satt utefter de mål som Fredells har.  

 

5.2.1 Differentierad styrning av artiklar 

En annan aspekt att notera är att Fredells använder sig av ett utvecklat ABC-system som 

innebär att två faktorer vägs in då artiklarna kategoriseras, nämligen både uttagsfrekvens och 

volymvärde av totala försäljningen. Denna styrningsmetod stämmer överens med den teori 

som presenteras av Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson (2006) om ABC-kategorisering med två 

kriterier. Därmed får också Fredells artikelkategorisering ett akademiskt stöd, vilket är 

relevant vid beräkningar och jämförelser av olika lagertillgängligheter för respektive 

artikelgrupp. Det som dock bör uppmärksammas är att Fredells tillämpning av 

ABC-kategorisering skiljer sig mot ovanstående teori då de har valt att kategorisera sina 

artiklar i ytterligare 18 kategorier i jämförelse med teorin, det vill säga 27 olika kategorier 

totalt. 
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Fredells marknadsstrategi är som tidigare nämnts att tillhandahålla en hög lagertillgänglighet 

åt kunderna, vilket stämmer överens med teorin som presenteras av Aronsson, Ekdahl, & 

Oskarsson (2006) om att ett säkerhetslager bör dimensioneras utefter kundernas krav och 

önskemål. Idag finns utsatta mål för lagertillgängligheter för olika artikelkategorier, såsom att 

A-, B- och C-artiklar skall hålla ett genomsnitt på 98,5 %, samt att A-artiklar ska ha 100 %. 

Enligt teorin om dimensionering av säkerhetslager som presenteras av Aronsson, Ekdahl, & 

Oskarsson (2006) går det inte att ha en lagertillgänglighet på 100 %, så länge det finns 

volatilitet i efterfrågan. Säkerhetslagret ökar även progressivt med lagertillgängligheten, vilket 

leder till att kapitalbindningen blir högre ju närmare lagertillgängligheten kommer 100 %. 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) Med detta som utgångspunkt kan det vara intressant 

att simulera olika scenarier med lagertillgängligheter, för att sedan jämföra dessa sinsemellan. 

Säkerhetslagret är normalt konstant men då efterfrågan fluktuerar kraftigt kan säkerhetslagret 

behöva justeras. Icke-normalfördelade artiklar bör vidare lagerhållas i så liten mån som 

möjligt. (Lumsden, 2006) Enligt insamlat datamaterial så är omkring 80 % av Fredells artiklar 

av icke-normalfördelad karaktär, på VVS-avdelningen. Med tanke ovanstående teorier kan det 

vara intressant att simulera olika lagernivåer för icke-normalfördelade artiklar.   

 

5.3 Beräkningar av olika scenarier 

Hur påverkas Fredells kapitalbindning på VVS-avdelningen i lager när variablerna 

hemtagningskvantitet, ledtid, standardavvikelse för ledtid, lagertillgänglighet och 

lagerhållning av icke-normalfördelade artiklar förändras? 

 

För att kunna avgöra hur balansen mellan kapitalbindning och lagertillgänglighet bör se ut, 

kan det vara intressant att jämföra olika scenarier för ett flertal faktorer som direkt påverkar 

dessa; såsom hemtagningskvantitet, ledtid, standardavvikelse för ledtid, lagertillgänglighet 

och normalfördelning, vilka senare kommer att presenteras. Tabell 5.1 illustrerar en 

sammanställning om hur Fredells lagertillgängligheter och kapitalbindning ser ut med givna 

mål för lagertillgängligheter. Efter tabellen presenteras olika scenarier där de olika variablerna 

ändras. Detta för att studera hur samtliga variabler påverkar total kapitalbindning och 

säkerhetslagret på VVS-avdelningen.  
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Tabell 5.1 illustrerar den beräknade kapitalbindningen för Fredells för respektive artikelgrupp i totallager och 

säkerhetslager. Tabellen visar även vilken lagertillgänglighet respektive kategori har.   

Vid kommande scenarier bör det tas i beaktning att: 

 Ledtiden samt standardavvikelse för ledtiden är uppskattade. 

 Efterfrågan, standardavvikelse för efterfrågan samt hemtagningskvantiteterna är 

uträknade på ett genomsnitt baserat på data från de senaste 15 månaderna. I de fall där 
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data om hemtagningskvantiteternas storlek saknas är dessa beräknade med hjälp av 

formeln för optimal hemtagningskvantitet. (Jonsson & Mattsson, 2009) 

 Fredells har uppskattat att ledtiderna befinner sig omkring tre dagar, vilket enligt 

Mattsson (2006) är en kort ledtid. Detta kan leda till ett så kallat överdrag, vilket i 

praktiken innebär att säkerhetslagret i realiteten eventuellt skulle behöva 

dimensioneras större för att uppnå tilldelad lagertillgänglighet. I dessa scenarier 

kommer ingen hänsyn att tas till överdrag. 

 Lagertillgängligheten är satt efter Fredells mål för lagertillgänglighet. Därmed har 

lagertillgängligheten för A-artiklar efter Fredells önskan satts till 99,99 % och en 

gemensam lagertillgänglighet för A-, B- och C-artiklar på 98,5 % som itererats fram 

genom att prova olika värden för lagertillgänglighet för B- och C-artiklar, vilka 

resulterade i 97,39 % samt 96,65 %. Där mål för lagertillgänglighet saknas, vilket på 

Fredells är artikelkategorierna D-G, KV, NY samt obestämda har lagertillgängligheten 

satts till 95 %, eftersom att artiklar med lägre omsättningshastighet och 

täckningsbidrag skall lagerhållas i mindre utsträckning (Aronsson, Ekdahl, & 

Oskarsson, 2006). 

 Efterfrågan i realiteten kan avvika från den som används i analysen, eftersom att 

affärssystem inte registrerar utebliven försäljning då en artikel inte funnits i lager. 

(Mattsson, 2011)  

 

Vid kommande scenarier kommer en av de påverkande variablerna hemtagningskvantitet, 

ledtid, standardavvikelse för ledtid, lagertillgänglighet och lagerhållning av 

icke-normalfördelade artiklar att ändras, resterande variabler kommer att vara konstanta. 

Detta för att kunna studera hur respektive variabel påverkar den totala kapitalbindningen 

samt säkerhetslagret på VVS-avdelningen. Varje scenario kommer att inledas med en 

rubrik innehållandes den variabel som kommer att ändras.  

5.3.1 Ändrade hemtagningskvantiteter 

Kapitalbindningen påverkas av hemtagningskvantiteten och ett vanligt sätt att minska 

genomsnittslagret är att minska hemtagningskvantiteten och därmed kapitalbindningen. 

(Jonsson & Mattsson, 2009) Därmed är det intressant att i denna studie studera vad som kan 

ske med Fredells kapitalbindning vid ändrade hemtagningskvantiteter.  
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Genom att halvera hemtagningskvantiteterna så skulle Fredells kunna minska sin totala 

kapitalbindning med omkring 4 miljoner kronor med bibehållen lagertillgänglighet, samtidigt 

som högre hemtagningskvantiteter skulle leda till högre kapitalbindning. Detta illustreras i 

Diagram 5.1 där fem olika scenarier presenteras; en fjärdedel av nuvarande beräknade 

hemtagningskvantiteterna, halva nuvarande beräknade hemtagningskvantiteterna, de 

beräknade nuvarande hemtagningskvantiteterna, dubbla beräknade hemtagningskvantiteterna 

och tredubblade beräknade hemtagningskvantiteterna. Det går även att utläsa av Diagram 5.1 

att samtidigt som den totala kapitalbindningen minskar med lägre hemtagningskvantiteter, så 

ökar säkerhetslagrets andel i kapitalbindningen vilket illustreras mer explicit i Diagram 5.2. 

De förändringar i den totala kapitalbindningen och säkerhetslagret som illustreras i 

Diagram 5.1 stämmer överens med teorin om att kapitalbindningen i regel minskar och 

säkerhetslagret ökar när hemtagningskvantiteterna sänks. (Jonsson & Mattsson, 2009) 

Beräkningarna visar att det skulle kunna vara möjligt för Fredells att sänka sin totala 

kapitalbindning genom att minska hemtagningskvantiteterna, men enligt Jonsson & 

Mattsson (2009) bör ett antal faktorer tas i beaktning innan hemtagningskvantiteterna sänks. 

Faktorerna är exempelvis lagerstyrningskostnader, såsom ordersärkostnader, som ökar när 

hemtagningskvantiteterna reduceras genom mer administrativt arbete, fler inleveranser och 

leverantörsfakturor. Det bör även noteras att Fredells har begränsningar vad gäller 

godsmottagningen (Hämäläinen, 2011), vilket skulle kunna innebära att lägre 

hemtagningskvantiteter inte är möjligt att införa. 
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Diagram 5.1 illustrerar hur omsättningslagret och säkerhetslagret förändras när hemtagningskvantiteterna 

förändras, givet att alla andra variabler är oförändrade. Summan av omsättningslager och säkerhetslager är 

den totala kapitalbindningen. 
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Nedan följer Diagram 5.2 där det tydligare går att utläsa hur kapitalbindningen i 

säkerhetslagret ändras med ändrade hemtagningskvantiteter. 

 

Diagram 5.2 illustrerar hur kapitalbindningen i säkerhetslagret förändras när hemtagningskvantiteterna 

förändras, givet att alla andra variabler är oförändrade. 

 

5.3.2 Ändrade ledtider 

Som tidigare nämnts vet inte Fredells hur långa ledtider leverantörerna håller, det vill säga 

från att en order läggs tills att artiklarna är levererade till Fredells godsmottagning, eftersom 

Fredells inte lagrar orderdatumen. Detta medförde att uppskattningar gjordes beträffande 

ledtiderna med hjälp av anställda på Fredells, för att göra det möjligt att göra beräkningar på 
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lagertillgänglighet och kapitalbindning i totalt lager och säkerhetslager på VVS-avdelningen. I 

och med att ledtiden är baserad på antaganden och inte på statistik från tidigare data om 

ledtider, är det intressant att göra justeringar av ledtiden för att se hur mycket denna påverkar 

kapitalbindningen. Genom att testa olika längder på ledtiden går det att urskilja ledtidens 

betydelse för kapitalbindningen och en bild av hur stor variationen i kapitalbindningen blir vid 

olika längder på ledtiden möjlig att betrakta med diagram. 

 

Som tidigare nämnts är ledtiden för en order uppskattad med hjälp av anställda på Fredells till 

tre dagar, vilket tillsammans med uppskattad standardavvikelse för ledtiden, beräknad 

lagertillgänglighet, efterfrågan, standardavvikelsen för efterfrågan och hemtagningskvantiteter 

ger en total kapitalbindning på cirka 8,4 miljoner kronor och varav ungefär 240 000 kronor 

består av säkerhetslager. I Diagram 5.3 illustreras hur omsättningslagret och säkerhetslagret 

förändras vid olika längd på ledtiden, där summan av omsättningslagret och säkerhetslagret 

utgör den totala kapitalbindningen. Testet om ledtidens påverkan på den totala 

kapitalbindningen är genomfört genom att ledtiden har ändrats från dess ursprungliga tre 

dagar ner till en dag samt upp till 10 dagar. Av Diagram 5.3 går det även att utläsa att den 

totala kapitalbindningen ökar till följd av ett högre säkerhetslager. Det går samtidig att utläsa 

att säkerhetslagret står för en större del av den totala kapitalbindningen vid längre ledtider, 

vilket illustreras mer tydligt i Diagram 5.4. Skillnaden i kapitalbindning mellan en dag och tio 

dagar är drygt 395 000 kronor och mellan en dag och tre dagar är kapitalbindningen drygt 

117 000 kronor, givet att alla andra variabler är oförändrade. Testet visar på att ledtiden 

påverkar kapitalbindningens storlek i säkerhetslagret, dock är omsättningslagrets storlek 

oberoende av ledtidens längd. Detta test visar att ledtiderna har en påverkan på säkerhetslagret 

och därmed den totala kapitalbindningen i lager. Testet visar att Fredells skulle kunna sänka 

sin kapitalbindning förutsatt att de skulle kunna korta ner ledtiderna ytterligare mot vad de är 

idag. 
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Diagram 5.3 illustrerar hur omsättningslagret och säkerhetslagret förändras när ledtiden ändras från en dag till 

tio dagar, givet att alla andra variabler är oförändrade. Summan av omsättningslagret och säkerhetslagret är 

den totala kapitalbindningen. 

 

Nedan följer Diagram 5.4 där det tydligare går att utläsa hur säkerhetslagret ändras med 

ändrad ledtid. 

 

Diagram 5.4 illustrerar hur säkerhetslagret förändras när ledtiden ändras från en dag till tio dagar, givet att 

alla andra variabler är oförändrade. 
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5.3.3 Ändrad standardavvikelse för ledtiderna 

Precis som med ledtiderna vet inte Fredells hur stora standardavvikelserna är för ledtiderna. 

Anledningen till detta är densamma som för ledtiderna, då beställningsdatum inte registreras, 

gör det svårt att räkna ut ledtider, som i sin tur leder till att det är svårt att fastställa 

standardavvikelsen för ledtiderna. Detta medförde att beräkningar av lagertillgänglighet och 

kapitalbindning gjordes med hjälp av respondenternas uppskattningar av standardavvikelser 

för ledtiderna. I och med att standardavvikelsen för ledtid är baserad på antaganden och inte 

på statistik från tidigare data om ledtider, är det intressant att göra justeringar av 

standardavvikelsen för ledtiden, för att undersöka hur mycket denna påverkar 

kapitalbindningen. På så sätt kan standardavvikelsen för ledtidens betydelse för 

kapitalbindningen studeras. 

 

Som tidigare nämnts har Fredells totala kapitalbindningen på VVS-avdelningen beräknas till 

cirka 8,4 miljoner kronor, varav ungefär 240 000 kronor består av säkerhetslager. I 

Diagram 5.5 illustreras hur omsättningslagret och säkerhetslagret förändras vid olika 

standardavvikelser för ledtiden. Summan av omsättningslager och säkerhetslager är lika med 

den totala kapitalbindningen. Testet om hur standardavvikelsen för ledtiden påverkar den 

totala kapitalbindningen är genomfört genom att standardavvikelsen för ledtiden har ändrats 

från dess ursprungliga halva dag ner till 0,1 dag samt upp till en dag. Av Diagram 5.5 går det 

även att utläsa att den totala kapitalbindningen samt säkerhetslagret ökar i takt med 

standardavvikelsen för ledtiden. Ett säkerhetslager står för en större del av den totala 

kapitalbindningen vid större standardavvikelse för ledtiden än vid lägre standardavvikelse för 

ledtiden (Mattsson, 2003), vilket även gäller i detta scenario, som går att utläsa i Diagram 5.6. 

Skillnaden i kapitalbindning mellan ingen standardavvikelse och en dags standardavvikelse är 

approximativt 5 000 kronor och mellan 0,5 dagar till ingen standardavvikelse, skulle Fredells 

kunna sänka sin totala kapitalbindning med cirka 1 200 kronor givet att alla andra variabler är 

oförändrade. 
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Diagram5.5 illustrerar hur omsättningslagret och säkerhetslagret förändras när standardavvikelsen för ledtiden 

ändras från ingen standardavvikelse till en dag, givet att alla andra variabler är oförändrade. Summan av 

omsättningslagret och säkerhetslagret utgör den totala kapitalbindningen. 

 

Nedan följer Diagram 5.6 där det tydligare går att utläsa hur säkerhetslagret ändras med 

ändrad standardavvikelse för ledtiden. 

 

Diagram 5.6 illustrerar hur säkerhetslagret förändras när standardavvikelsen för ledtiden ändras från ingen 

standardavvikelse till en dag, givet att alla andra variabler är oförändrade. 
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5.3.4 Ändrade lagertillgängligheter 

I regel sjunker kapitalbindningen när lagertillgängligheten sänks, respektive höjs när 

lagertillgängligheten höjs. (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006) Eftersom Fredells inte 

mäter sin lagertillgänglighet, utan endast har satt upp mål för denna för en del av artiklarna, är 

det intressant att studera vad som sker med kapitalbindningen när denna höjs respektive 

sänks. Med tanke på Fredells mål för lagertillgänglighet för artiklarna inom kategorierna A, B 

och C är dessa kategorier i det här testet oförändrade, vilket innebär att A-artiklarna har en 

lagertillgänglighet på 99,99 %, B-artiklarna 97,39 % och C-artiklarna 96,65  %. Det är 

därmed enbart de artikelkategorier som inte tillhör A-, B- och C-artiklar som har ändrats i 

följande test. Testet har genomförts enligt följande: de artiklar som inte tillhör kategorierna A, 

B eller C har testats genom att lagertillgängligheten för dessa sänktes till 90 % för att sedan 

ökas med en procentenhet i taget upp till 99 %. Lagertillgängligheten som redovisas i 

Diagram 5.7 är den totala lagertillgängligheten för alla artiklar, inklusive kategorierna A, B 

och C, det vill säga vid den totala lagertillgängligheten på 94,91 % är alla artiklar som inte 

tillhör A, B och C satta till 90 %. 

 

Av Diagram 5.7 går det att utläsa hur omsättningslagret och säkerhetslagret förändras när 

samtliga artiklar förutom kategorierna A, B och C får ändrad lagertillgänglighet. Summan av 

omsättningslagret och säkerhetslagret utgör den totala kapitalbindningen. Enligt diagrammet 

ökar den totala kapitalbindningen när lagertillgängligheten ökas. Den ursprungliga totala 

kapitalbindningen är cirka 8,4 miljoner kronor med en total lagertillgänglighet på 97.27 %, 

där alla artikelkategorier förutom kategorierna A, B och C har en lagertillgänglighet på 95 %. 

Genom att studera Diagram 5.7 går det att utläsa att Fredells skulle kunna sänka sin 

kapitalbindning genom att sänka lagertillgängligheten på de artiklar som inte tillhör 

kategorierna A, B eller C. Genom att sänka lagertillgängligheten för de artiklar som inte 

tillhör A, B eller C från 95 % till 90 % skulle det kunna vara möjligt för Fredells att sänka sin 

totala kapitalbindning med ungefär 13 000 kronor och något mindre om de skulle välja en 

nivå mellan 91 % och 94 %. 
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Diagram 5.7 illustrerar vad som sker med omsättningslagret och säkerhetslagret när lagertillgängligheten 
ändras i alla artikelkategoriseringar förutom kategorierna A, B och C. Alla andra variabler är oförändrade. 
Lagertillgängligheten i diagrammet är den totala lagertillgängligheten inklusive kategorierna A, B och C. Total 

kapitalbindning är summan av omsättningslager och säkerhetslager. 
 

Nedan följer Diagram 5.8 där det tydligare går att utläsa hur säkerhetslagret ändras med 

ändrade lagertillgänglighetsnivåer. 

 
 

Diagram 5.8 illustrerar vad som sker med säkerhetslagret när lagertillgängligheten ändras i alla 

artikelkategoriseringar, förutom kategorierna A, B och C. Alla andra variabler är oförändrade. 

Lagertillgängligheten i diagrammet är den totala lagertillgängligheten inklusive kategorierna A, B och C. 
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5.3.5  Ändrad lagerhållning för icke-normalfördelade artiklar  

Artiklar som är icke-normalfördelade i efterfrågan bör tas i beaktning vid 

säkerhetslagerdimensioneringar, då efterfrågan fluktuerar kraftigt. Icke-normalfördelade 

artiklar är artiklar som varierar slumpmässigt under året, är säsongsberoende eller där 

efterfrågan är trendbaserad. (Jonsson & Mattsson, 2009). För att avgöra om en artikel är 

normalfördelad eller inte kan ett indexmått användas (Bahmed & Delurgio, 1991), artiklar 

som befinner sig över 0.6 klassas som icke-normalfördelade artiklar (Fagan, 1984). Detta 

index har använts i denna studie för att avgöra vilka artiklar som är normalfördelade eller inte. 

För icke-normalfördelade artiklar är det svårt att avgöra vilken lagertillgänglighet artiklarna 

ska tilldelas. För att kunna avgöra lämplig lagertillgänglighet för icke-normalfördelade 

artiklar bör dessa artiklar studeras var för sig, för att reda ut vilken typ av icke-

normalfördelning det rör sig om. (Mattsson, 2007) Dessa bedömningar har dock inte 

behandlats i denna studie. Enligt datamaterialet från Fredells är omkring 81 % av de studerade 

artiklarna av icke-normalfördelad karaktär. Av datamaterialet går det att utläsa att majoriteten 

av de normalfördelade artiklarna ingår i A-, B- och C-kategorierna, med reservation för de 

artiklar som ingår i kategorin obestämda vilken innehåller drygt hälften av det totala antalet 

artiklar som studerats i denna studie. Då artiklarna är obestämda går det ej att redogöra för 

vilken kategori de bör tillhöra. För att ta reda på hur stor del av kapitalbindningen som 

icke-normalfördelade artiklar utgör, är det intressant att sätta lagerhållningen på dessa artiklar 

lika med noll. Men eftersom Fredells marknadsstrategi är att lagerhålla nästintill samtliga 

artiklar, blir det även intressant att studera vad som sker med kapitalbindningen om samtliga 

icke-normalfördelade artiklar lagerhålls i ett exemplar, medel- och maxförbrukningen för de 

senaste 15 månaderna. Medel- och maxförbrukningen testas, för att Fredells med största 

sannolikhet kommer hinna få hem en ny leverans av artiklarna när dessa har sålt slut, innan 

nästa kund efterfrågar artikeln. Detta på grund av dess icke-normalfördelade efterfrågan. 

Säkerhetslager används för att möta efterfrågevariationer (Berglind, Paulsson, & Pewe, 1993), 

och eftersom att icke-normalfördelade artiklar karaktäriseras av efterfrågevariationer 

(Mattsson, 2007) har exemplaren som lagerhålls för icke-normalfördelade artiklar i detta 

scenario satts som säkerhetslager. 

 

Av Diagram 5.9 går det att utläsa hur omsättningslagret och säkerhetslagret förändras när 

säkerhetslagret för icke-normalfördelade artiklar sätts till noll, ett, genomsnittlig efterfrågan 
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de senaste 15 månaderna samt maximal efterfrågan under en månad. Summan för 

omsättningslagret och säkerhetslagret utgör den totala kapitalbindningen. Enligt diagrammet 

ökar den totala kapitalbindningen när säkerhetslagret för icke-normalfördelade artiklar ökar. 

Den ursprungliga totala kapitalbindningen ligger på omkring 8,4 miljoner kronor vid 

nuvarande lagernivåer. När sedan lagernivån för icke-normalfördelade artiklar sätts till noll 

minskar den totala kapitalbindningen till ungefär 1,4 miljoner kronor. Därmed går det att 

utläsa att kapitalbindningen för icke-normalfördelade artiklar i nuläget utgör ungefär 

7 miljoner kronor av den totala kapitalbindningen. När icke-normalfördelade artiklar 

lagerhålls med ett exemplar av varje artikel ändras den totala kapitalbindningen på cirka 

8,4 miljoner kronor till ungefär 2,45 miljoner kronor Därmed går det att tyda att om 

icke-normalfördelade artiklar lagerhålls med ett exemplar och därmed lagerhålls minimalt så 

skulle den totala kapitalbindningen kunna minska med omkring 6 miljoner kronor. Vidare när 

lagernivåer för icke-normalfördelade artiklar sätts till motsvarande medelförbrukning per 

månad minskar den totala kapitalbindningen i nuläget från cirka 8,4 miljoner kronor till cirka 

2,9 miljoner kronor, vilket skulle kunna innebära en minskning med ungefär 5,5 miljoner 

kronor för Fredells. När slutligen lagernivån för icke-normalfördelade artiklar sätts till 

motsvarande maximal förbrukning artiklarna haft under en månad de senaste 15 månaderna 

minskar den totala kapitalbindningen från cirka 8,4 miljoner kronor till omkring 

6,2 miljoner kronor, vilket skulle kunna innebära en minskning med ungefär 

2,2 miljoner kronor.  
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Diagram 5.9 illustrerar vad som sker med omsättningslagret och säkerhetslagret när lagerhållningen av 
icke-normalfördelade artiklar ändras, givet alla andra variabler är oförändrade. Total kapitalbindning är 

summan av omsättningslager och säkerhetslager. 
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Nedan följer Diagram 5.10 där det tydligare går att utläsa hur säkerhetslagret ändras med 

ändrad lagerhållning för icke-normalfördelade artiklar. 

 

Diagram 5.10 illustrerar vad som sker med säkerhetslagret när lagerhållningen av icke-normalfördelade artiklar 
ändras, givet att alla andra variabler är oförändrade. 
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6. Slutsats 
lutsatsen är uppbyggd genom att tydligt besvara varje delfråga och därmed besvaras 

också huvudfrågan, vilken kapitlet inleds med. Efter huvudfrågan presenteras de tre 

delfrågorna var för sig. Efter delfrågorna följer våra egna rekommendationer till Fredells, 

kritik mot eget arbete, förslag till vidare forskning, studiens praktiska bidrag, samt studiens 

vetenskapliga bidrag. 

 

6.1 Huvudfråga 

Vilka möjligheter har Fredells för att med önskad lagertillgänglighet kunna reducera sin 

totala kapitalbindning i lager på VVS-avdelningen? 

 

Huvudfrågan besvaras genom att de tre delfrågorna besvaras var för sig.  

6.1.1 Delfråga 1 

Hur mycket kapital binder Fredells på VVS-avdelningen i lager i genomsnitt baserat på data 

de senaste 15 månaderna? 

 

Baserat på tidigare uppskattade värden som presenterats samt med hänsyn till studiens 

avgränsningar binder Fredells i genomsnitt de senaste 15 månaderna cirka 8,4 miljoner kronor 

i totallager, varav ungefär 240 000 kronor i säkerhetslager. 

6.1.2 Delfråga 2  

Hur mäter Fredells sin lagertillgänglighet på VVS-avdelningen och vad är den i nuläget?  

 

I studien har det framkommit att Fredells inte mäter sin lagertillgänglighet och att denna inte 

är möjlig att beräkna så länge inte beställningsdatum, exakta ledtider, fullständiga 

hemtagningskvantiteter, samt efterfrågedata som är baserad på kortare intervall registreras. 

Fredells har dock satt upp mål för lagertillgängligheten, där artiklarna i A, B och C skall vara 

tillgängliga med totalt sett 98,5 %, men resten av artiklarna har inget mål för 

lagertillgängligheten. Det framkom även under datainsamlingen att A-artiklarna ska ha en 

lagertillgänglighet på 100 %, vilket är teoretiskt omöjligt, och därför antogs i denna studie att 

lagertillgängligheten på A-artiklarna är 99,99 %. Artiklarna i B och C kategorierna har inte 

heller någon bestämd mållagertillgänglighet och denna har därför fått itereras fram så att A, B 

och C-artiklarna får en gemensam lagertillgänglighet på 98,5 %. Därmed tilldelades B-

S 
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artiklarna en lagertillgänglighet på 97,4 % och C-artiklarna på 96,7 %. Övriga artiklar blev 

tilldelade 95 % i lagertillgänglighet. Total lagertillgänglighet på Fredells VVS-avdelning är 

baserat på ovanstående värden och är beräknad till 97,3 %.  

6.1.3 Delfråga 3 

Hur påverkas Fredells kapitalbindning på VVS-avdelningen i lager när variablerna 

hemtagningskvantitet, ledtid, standardavvikelse för ledtid, lagertillgänglighet och 

lagerhållning av icke-normalfördelade artiklar förändras? 

 

Av de beräkningar som har gjorts är Fredells nuvarande kapitalbindning cirka 

8,4 miljoner kronor. Det är denna kapitalbindning som är utgångspunkt för presenterade 

scenarioberäkningar av kapitalbindningen. Enligt beräkningarna skulle det kunna vara möjligt 

för Fredells att sänka sin totala kapitalbindning på VVS-avdelningen med omkring fyra 

miljoner kronor utan att försämra lagertillgängligheten genom att halvera 

hemtagningskvantiteterna. Vid ökade hemtagningskvantiteter ökar likaså den totala 

kapitalbindningen. Om Fredells skulle kunna få ner ledtiderna från tre dagar till en dag, skulle 

det kunna möjliggöra en sänkning av kapitalbindningen med ungefär 117 000 kronor. Om 

ledtiden är över tre dagar så medför det istället att kapitalbindningen ökar. En minskning av 

standardavvikelsen för ledtiden skulle kunna medföra en sänkning som mest på ungefär 

1200 kr för Fredells om deras leverantörer skulle kunna minska standardavvikelsen till 0 

dagar. Vid istället en ökning av ledtidens standardavvikelse skulle detta medföra en ökning av 

den totala kapitalbindningen. Genom att sänka lagertillgängligheten på de artiklar som inte 

tillhör A, B och C till 90 % skulle det kunna vara möjligt för Fredells att sänka sin totala 

kapitalbindning med som mest ungefär 13 000 kronor och något mindre såvida de väljer en 

nivå på mellan 91 % till 94 %. En höjning av lagertillgängligheten skulle ge motsatt effekt. I 

enlighet med Fredells marknadsstrategi är det inte möjligt att helt ta bort de 

icke-normalfördelade artiklarna, eftersom Fredells då inte skulle ha hela sortimentet i lager. 

Fredells skulle dock kunna ha ett exemplar av de icke-normalfördelade artiklarna i lager och 

vid denna lagernivå skulle det kunna vara möjligt att sänka kapitalbindningen med ungefär 

6 miljoner kronor. Om de icke-normalfördelade artiklarnas lagernivå sätts till 

medelförbrukning för varje artikel, skulle det innebära en teoretisk sänkning av 

kapitalbindningen med cirka 5,5 miljoner kronor. Om Fredells däremot skulle sänka 

lagernivån på icke-normalfördelade artiklar till vad maxförbrukningen för varje artikel har 
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uppgått till under en månad, skulle det kunna vara möjligt för Fredells att reducera 

kapitalbindningen med ungefär 2,2 miljoner kronor.  

 

6.2 Våra rekommendationer till Fredells 

Våra rekommendationer till Fredells är följande:  

 Registrera beställnings- samt inleveransdatum. 

 Mät och följ upp målen för lagertillgänglighet. 

 Bestäm ABC-klassificering för samtliga artiklar.  

 Tilldela differentierade mål för lagertillgänglighet för samtliga artiklar. 

 Utvärdera icke-normalfördelade artiklar och identifiera vilken typ av icke-normalfördelning 

artiklarna tillhör. 

 

6.3 Kritik mot eget arbete 

I denna studie har författarna kunnat detektera att uträkningarna endast bör betraktas som 

vägledande värden, då fullständig data för ledtider samt ledtidernas standardavvikelse ej fanns 

tillgängliga hos Fredells. Detta innebär att beräkningarna i vissa avseenden kan avspegla en 

missvisande bild av kapitalbindningen samt lagertillgängligheten på Fredells VVS-avdelning, 

då vissa beräkningsvariabler är baserade på uppskattningar. Dock har omfattningen av 

missvisningen som de uppskattade värdena eventuellt utgör kunnat urskiljas i scenarier vilket 

fortfarande gör resultaten av studien intressanta. Samtidigt har scenarierna visat att teoriernas 

påståenden i realiteten är riktiga, vilket ökar trovärdigheten för studiens resultat. Det har även 

gått att urskilja den data som behövs för att göra en komplett analys, även om inte studiens 

datamaterial varit fullständigt. Studien har även kunnat påvisa vad som kan ske med total 

kapitalbindning när de påverkande variablerna ändras.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har under arbetets gång, för författarna, väckt nya uppslag till vidare forskning. 

Bland annat skulle forskningen kunna handla om hur Fredells ska kunna utveckla sina rutiner 

kring registrering av beställningsdatum samt inleveransdatum. Detta för att kunna fastställa 

företagets ledtider och standardavvikelser för ledtiderna för respektive leverantör. Vidare 

skulle det vara intressant att djupare studera artiklar av icke-normalfördelad art och identifiera 
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respektive artikels icke-normalfördelning. Detta för att kunna fastställa mer lämpliga 

lagernivåer med hänsyn till företagets mål för lagertillgänglighet. 

 

6.5 Studiens praktiska bidrag 

Studiens praktiska bidrag utgörs av att det har gått att påvisa att Fredells skulle kunna 

reducera sin kapitalbindning med bibehållen lagertillgänglighet. Detta har skett med hjälp av 

teorier, insamlad data samt nödvändiga uppskattningar. Denna studie har även påvisat att 

Fredells har bristande rutiner. Dessa skulle kunna åtgärdas genom att beställnings- samt 

inleveransdatum registreras, vilket i sin tur skulle möjliggöra en insamling av exakta uppgifter 

med avseende på ledtider och ledtidernas standardavvikelse.   

 

6.6 Studiens vetenskapliga bidrag 

Studien har visat att presenterade teorier stämmer i realiteten med de beräkningar som har 

genomförts, vilket medför att teorierna därmed får en högre trovärdighet. Detta har 

exempelvis tydligt kunnat urskiljas i studiens scenarier där sambandet mellan 

hemtagningskvantiteter och Fredells totala kapitalbindning på VVS-avdelningen illustrerades.  
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