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Sammanfattning 
 
K andidatuppsats i företagsekonomi, E konomihögskolan vid L innéuniversitetet, 
Logistikfördjupning, 2F E02E , V T 2011 
 
Författare: Ensar Dokaj, Mattias Klasson & Rawa Nouri  
Handledare: Helena Forslund  
Examinator: Åsa Gustafsson 
 
T itel: Möjligheterna till reducering av kapital i lager hos Företag X 
 
Företagspresentation: Företaget X är beläget i södra Sverige och har för närvarande 

10 anställda och med en omsättning på cirka 20 miljoner kronor.  

 
Bakgrund/problemdiskussion: Logistiken har blivit allt viktigare för företags 

lönsamhet där kunder kräver snabba leveranser och hög tillgänglighet på artiklarna. 

Företaget X köper i dagsläget in färdiga artiklar vilka benämns tradingartiklar, dessa 

binder kapital i ett färdigvarulager fram tills artikeln skickas till kunden. 

Företaget vill se över möjligheten till att reducera kapitalbindningen i lager för 

tradingartiklarna. 

 

Syfte: Syftet är att undersöka vilka möjligheter det finns till en reducering av 

kapitalbindning i lager för företagets tradingartiklar. För att kunna uppnå detta är 

delsyftena att identifiera företagets kapitalbindning i lager och lagertillgängligheten 

för företagets tradingartiklar. 

 

Metod: Uppsatsens undersökningsdesign har varit en fallstudie. Studien har haft ett 

deduktivt angreppssätt utefter ett positivistiskt synsätt. Forskningsmetoden har varit 

förlagd på en mer kvantitativ metod, men kvalitativa forskningsmetoder har också 

tillämpats. Datainsamlandet har skett genom primär- och sekundärdata. Författarnas 

urval har varit av icke sannolikhetsurval. Författarna valde att använda sig av 

kvalitativa sanningskriterier.  

 



 
 

Slutsatser : Den genomsnittliga kapitalbindningen i lager är drygt 690 000 kronor. 

Det finns 74 stycken artiklar i lager som inte har någon efterfrågan, men binder 

drygt142 000 kronor av den totala summan på cirka 690 000 koronor. Företaget X 

bör göra sig av med de artiklarna i syfte att reducera kapitalbindningen i lager för 

dess tradingartiklar.  

Genom förbättrade prognosutbyten med Företaget X:s huvudleverantör och dess 

kunder kan framtida behov identifieras. Detta kan möjliggöra en reducering av 

Företaget X:s säkerhetslager och därmed även en reducering av kapitalbindningen i 

lager för dess tradingartiklar.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet kommer författarna att introducera läsaren med en 

företagspresentation följt av en bakgrundsbeskrivning gällande kapitalbindning och 

lagertillgänglighet. Därefter kommer författarna att mer ingående att diskutera dessa 

aspekter i problemdiskussionen vilket mynnar ut i forskningsfrågor och arbetets syfte. 

 

1.1 Företagspresentation 

Företaget X är beläget i södra Sverige och har för närvarande 10 anställda och med en 

omsättning på cirka 20 miljoner kronor. Företaget X:s målsättning är att vara 

marknadens ledande leverantör av lösningar för säker sikt för fordon och maskiner. 

Företagets kärnkompetens innefattar säker sikt för backspeglar, backkamerasystem 

samt kunskap om placering av systemen. Företagets kunder är bland annat KAMA 

fritid, Volvo och Scania. (Företaget X: s hemsida) 

 Företaget var tidigare en del av en stor global koncern, men år 2011 valde koncernen 

att sälja sin del av företaget till lokala delägare och bildade Företaget X. Enligt VD:n 

(Intervju, 2011) var främsta anledningen till bildandet av nya företaget, att ta till vara 

på möjligheterna att kunna utöka artikelsortimentet från fler leverantörer än den 

tidigare ägande koncernen. Även om företaget inte längre tillhör den globala 

koncernen är Företaget X fortfarande den globala koncernens återförsäljare i 

Skandinavien. (VD, Intervju, 2011) 

 

Företaget har kvar en del av produktionen sedan tiden då de var en del av förra 

ägande koncernen och tillverkar främst sidobackspeglar till lastbilstillverkaren Scania 

AB, men företaget har valt att satsa successivt mer på tradingartiklar. Tradingartiklar 

är färdiga artiklar såsom husvagnsbackspeglar, större backspeglar samt kamerasystem 

vilket Företaget X köper in från andra leverantörer. Företaget har valt att fokusera på 

backkamerasystem med en utökad sortimentsbredd och vill erbjuda dess kunder ett 

bredare sortiment av kamerasystem från flera olika tillverkare i dem flesta pris- och 
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produktsegment. (VD, Intervju, 2011) Oftast köps tradingartiklarna in som färdiga 

artiklar och säljs vidare till kunder. Det kan förekomma situationer då kunder 

efterfrågar tradingartiklar med kort varsel som leverantören inte hinner leverera i tid. 

Vid denna situation kan företaget tillverka den efterfrågade artikeln själva genom att 

para ihop andra tradingartiklar för att få fram den önskade tradingartikeln, vilken 

därefter skickas vidare till kund. (VD, Intervju, 2011) 

 

1.2 Bakgrund  

För tillverkande företag är logistiken en viktig del av lönsamheten, där kunderna 

kräver snabba leveranser och hög tillgänglighet på företagets artiklar (Bjørnland, 

Persson & Virum 2003, s 205). Av den anledningen väljer företag att deras artiklar 

finns tillgängliga i ett lager i syfte att tillmötesgå kundernas efterfrågan. (Jonsson & 

Mattsson 2005, s 112)  

 

Att hålla ett lager är inget företag eftersträvar då det uppkommer kostnader, men 

enligt Nahmias (2009, s 202) är osäkerheten för extern efterfrågan en av 

anledningarna till lagerhållning. Företaget vill förebygga denna osäkerhet genom att 

ha artiklarna tillgängliga i lager när de efterfrågas av kund. Om företaget inte kan 

leverera en artikel till kund på grund av att den inte finns i lager kan en bristkostnad 

uppstå, vilket gör att företaget riskerar att förlora kunden. (Nahmias 2009, s 202) Ett 

annat sätt för företag att förebygga denna osäkerhet kan vara att ingå i ett 

leverantörssamarbete med sin leverantör. Detta innebär att leverantören tar över 

antingen en del eller hela lagerhållningen åt företaget och på så sätt kan osäkerheten 

minskas för att artikeln inte finns tillgänglig i lager. (Mattsson 2002, s 355)  

 

Det finns olika sorters lagerkategorier beroende på om det är ett tillverkande företag 

eller om det är ett företag som enbart köper in artiklar för att sälja vidare till kund. En 

av dessa kategorier är lagring av råmaterial vilket innebär att material lagras som 

senare skall bearbetas till en färdig artikel. En annan kategori är komponenter som 
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lagras för att senare sättas ihop med andra komponenter som skall bli en slutprodukt. 

Lagring av färdiga artiklar innebär att företag lagrar artiklar som har genomgått de 

föregående stegen av produktion och är färdiga att skickas ut till slutkunden. 

(Nahmias 2009, s 201)  

 

I företag är det inte ovanligt att 20 procent av artiklarna står för 80 procent av 

företagets totala omsättning och detta benämns som 80/20-regeln. Företag väljer med 

utgångspunkt från denna teori att använda sig av olika nivåer på lagertillgängligheten 

beroende på hur prioriterad och viktig artikeln är för företaget, vilket även kallas 

ABC-klassificering. (Jonsson & Mattsson 2005, s 125)  

 

Den normala efterfrågan tillgodoses av omsättningslagret, men vid avvikelser har 

företag ett säkerhetslager som ska skydda behovet. Variationerna skapas av kunder 

och när företag har höga krav på att tillfredställa kunden innebär det högre krav på 

lagertillgängligheten, vilket kan ge ett högre säkerhetslager. (Lumsden 2006, s 311) 

Enligt Mattsson (2002, s 281) kan även ett bristfälligt informationsutbyte mellan 

företag och dess kunder skapa ett högre säkerhetslager. Att företag har ett för stort 

säkerhetslager kan innebära att de binder upp mer kapital än nödvändigt och effekten 

blir att företagets kassaflöde och betalningsförmåga påverkas (Jonsson & Mattsson 

2005, s 141). 

 

I figur 1.1 visas sambandet mellan lagertillgänglighet och storleken på säkerhetslager. 

Avvägning som företag måste göra är mellan bristkostnader och kostnaderna för 

säkerhetslager. Den visar att ju närmare lagertillgängligheten blir 100 procent, desto 

brantare blir totalkostnadskurvan eftersom det blir högre kostnader för 

säkerhetslagret. (Jonsson & Mattsson 2005, s 358)   
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Kostnaden för kapitalbindning kan ses som en alternativkostnad för att inte kunna 

använda kapitalet på ett bättre sätt. Om det bundna kapitalet kan minskas, blir 

kapitalet tillgängligt för återinvestering i företaget. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 

2003, s 35) 

 

1.3 Problemdiskussion 

Företaget X köper i dagsläget in färdiga artiklar vilka benämns tradingartiklar, där 

kapital blir bundet i ett färdigvarulager fram tills artikeln skickas till kunden. 

Företaget vet i dagsläget inte hur mycket kapital som är bundet i lager för dess 

tradingartiklar och behöver därmed identifiera nuvarande kapitalbildningen i lager för 

dess tradingartiklar. Enligt VD (Intervju, 2011) vill de i framtiden satsa mer på egna 

artiklar och ser över möjligheterna att frigöra kapital genom att reducera 

kapitalbindningen i lager för tradingartiklar.  

 

Problem som även uppstår för Företaget X är att de i dagsläget inte vet vad de har för 

lagertillgänglighet på deras tradingartiklar och arbetar inte heller efter en 

differentiering av deras artikelsortiment. Företaget vill att artiklarnas 

lagertillgänglighet identifieras och att dessa helst bibehålls för att kunden inte skall 

känna av en märkbar skillnad vid en möjlig reducering av kapitalbindning för 

tradingartiklarna.  

 

Enligt Storhagen (2003, s 120) ger en högre lagertillgänglighet nöjdare kunder, om 

Företaget X eftersträvar en hög lagertillgänglighet på alla tradingartiklar kan detta 

F igur 1.1 - Sambandet mellan lagertillgänglighet och kostnader för 

säkerhetslager- Omarbetad efter (Jonsson & Mattsson 2005, s 121). 
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enligt Oskarsson et al. (2003, s 35) innebära att det binds onödigt mycket kapital i 

lager på artiklar som inte är efterfrågade av kunden. Enligt Oskarsson et al. (2003, s 

35) kan kapitalbindningen i lager ses som en alternativkostnad för att inte kunna 

använda kapitalet på ett bättre sätt. Vid en möjlig identifiering av kapitalbindning i 

lager samt lagertillgängligheten för tradingartiklarna, kan det även vara intressant att 

studera vilka möjligheter som finns att reducera kapitalbindningen för 

tradingartiklarna.    

 

Företaget X klassificerar i dagsläget inte sina artiklar och konsekvensen kan enligt 

Jonsson & Mattsson (2005, s 125) bli att alla artiklar har samma lagertillgänglighet. 

Detta kan leda till att företag binder onödigt mycket kapital på en del artiklar som inte 

är ekonomiskt viktiga för företaget.   

Enligt Olhager (2000, s 30) kan det vara lämpligt att ta hänsyn till artiklarnas 

uttagsfrekvens för att differentiera lagertillgängligheten i syfte att reducera 

kapitalbindningen.  

Andra tänkbara åtgärder för att reducera kapitalbindningen kan enligt Mattsson 

(2002, s 355) vara att implementera ett leverantörsstyrt lager där leverantören tar över 

en del eller hela ansvaret för företagets lager. Detta skulle innebära att företaget 

lägger över en del eller hela ansvaret för lagret och även kostnader på leverantören. 

En annan åtgärd kan enligt Enarsson (2006, s 164) tänkas vara att företaget ingår i ett 

fullständigt utbyte av information och prognoser med dess leverantörer och kunder. 

Det finns som nämnts ovan många möjliga alternativ för att teoretiskt kunna reducera 

kapitalbindningen, men enligt dessa förslag krävs det vissa förutsättningar för att 

kunna klara av reducera kapitalbindningen i lager.  
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1.4 Forskningsfrågor 

Uppsatsen kommer att utgå ifrån följande forskningsfråga: 

Vilka möjligheter finns det för Företaget X att reducera kapitalbindningen i lager för 

dess tradingartiklar? 

 

För att kunna besvara huvudfrågan måste följande frågor att besvaras: 

 Vad är den genomsnittliga kapitalbindningen i lager för Företaget X:s 

tradingartiklar? 

 Vilken lagertillgänglighet har Företaget X:s tradingartiklar idag? 

 Hur kan Företaget X differentiera dess tradingartiklar? 

 Hur ser Företag X:s informationsutbyte ut med dess leverantör och kunder? 

 Vilka möjligheter finns för Företaget X att använda sig av ett leverantörsstyrt lager 

gällande dess tradingartiklar?  

 
 
1.5 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka möjligheter det finns till en reducering av 

kapitalbindning i lager för företagets tradingartiklar.  
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1.6 A rbetets fortsatta disposition  

I detta delavsnitt ger författarna en övergripande bild av arbetets fortsatta disposition 

där författarna kortfattat förklarar kommande avsnitt i arbetet. 

 
 

 

 
 F igur 1.2  Uppsatsens fortsatta disposition 
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2. Metod 
I detta avsnitt kommer valda metoder att presenteras för att kunna besvara 

uppsatsens forskningsfrågor och syfte. Varje del inleds med en kort teoribeskrivning 

för att ge läsaren en förståelse i ämnet, följt av en motivering av de metoder som 

författarna har valt. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det vetenskapliga synsättet kan delas upp i två olika teorier: positivism och 

hermeneutik. Positivism har sitt ursprung från naturvetenskapen men har även varit 

viktigt i samhällsvetenskapens utveckling. Hermeneutik är en humanistisk inriktad 

teori med ursprung från teologin. (Bryman & Bell 2008, s 32) 

 

2.1.1 Positivism  

Positivism är en epistemologisk ståndpunkt som förklarar att naturvetenskapliga 

metoder skall användas till studier av den sociala verkligheten. Positivismen är en 

händelse vilken enbart kan bekräftas som riktigt kunskap via personens sinnen, detta 

kallas även för fenomenalism. Syftet med teorin är att skapa hypoteser som kan 

prövas vilket kan därefter kan bekräftas eller förkastas (deduktion). Vetenskapen ska 

vara objektiv dvs. värderingsfri och kunskap uppnås genom att samla in fakta som en 

grund för regelbundenheter. (Bryman & Bell 2008, s 30) Enligt Lundahl & Skärvard 

(1999, s 39) ska positivismen ta avstånd ifrån allt som inte är verkligt och iakttagbart. 

Därmed bör endast det som kan iakttas empiriskt vara godtagbar data.  

 
2.1.2 H ermeneutik 

Hermeneutik är ett synsätt som innebär tolkning eller förståelse av texter. Den 

styrande grunden till hermeneutiken är att analysen av en text skall göras på ett sätt 

som försöker få fram textens mening utifrån det perspektiv som textens upphovsman 
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har haft. För att få en förståelse av textens mening måste den fokusera på ett historisk 

och socialt sammanhang. (Bryman 2008, s 507-508) 

De företeelser som studeras genom löpande tolkningar och omtolkningar gör att det 

ges en bättre bild av helheten samtidigt som kunskapen om det utforskade området 

blir bättre (Lindfors 1993, s 58). 

 

2.1.3 Författarnas vetenskapliga synsätt 

Författarna lät teorin styra forskningen och var en grund för forskningens resultat. 

Forskningen fick ett positivistiskt synsätt och var en lämplig metod eftersom 

författarna lät arbetet vara baseras på insamlad fakta istället för subjektiva 

bedömningar. Författarna samlade in data på Företaget X via intervjuer av personer 

som hade tillgång till den informationen och lagerdata som krävdes för utvecklandet 

av uppsatsen.  All data som sammanställdes, granskades på ett objektivt sätt och där 

författarna inte tolkade informationen genom dess känslor och uppfattningar, utan 

sammanställningarna har skett genom det som faktiskt har sagts och gjorts.  

 
2.2 Vetenskapligt angreppssätt  

Förhållandet mellan teori och empiri vilket leder till en slutsats, är induktion och 

deduktion. Deduktion brukar beskrivas utifrån den kunskap som finns inom ett 

område samt de teorietiska reflektioner som rör ett område och härleder en eller flera 

hypoteser som skall underkastas i en empirisk undersökning. Induktiv teori går åt 

motsatt håll när det gäller hur förhållandet mellan teori och empiri ser ut. Här leder 

observationer och resultat till en generering av teori vilket tvärtemot den deduktiva 

processen som innebär att den utgår från teori som på grundval av observationer leder 

till ett resultat. (Bryman & Bell 2005, s 25-26) 

 

2.2.1 Induktion  

Induktion innebär att det görs generaliserbara slutsatser på grundval av observationer. 

När en forskare har gjort en teoretisk reflektion över en mängd olika data kan 
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forskaren tvingas samla in ytterligare information för att kontrollera om teorin är 

hållbar eller inte. Denna strategi kallas för iterativ, då denna är en upprepande rörelse 

som går fram och tillbaka mellan teori och data. (Bryman 2008, s 28) 

Ett induktivt förhållningssätt innebär att den utgår ifrån observationer av verkligheten 

för att sedan kunna söka efter liknelser i dessa observationer som ska leda till 

skapande av teorier (Wallén 1996, s 89).  

 

2.2.2 Deduktion  

Deduktion representerar den forskningsmetodik mellan teori och praktik. Det handlar 

om teoretiska överväganden som rör ett visst område där författaren genererar fram 

hypoteser vilka därefter ska undersökas empiriskt. Hypotesen består av begrepp som 

ska kunna formas till utforskningsbara händelser. Utifrån de data som utges vara en 

del av hypotesen, måste författaren kunna specificera hur informationen kan samlas 

in. (Bryman 2008, s 26) 

Baserat på exempelvis litteraturstudier kan författaren ta del av teori eller en modell 

och utifrån denna teori eller modell, generera fram hypoteser för att testa om teorin 

kan tillämpas empiriskt (Lindfors 1993, s 55). 

 

2.2.3 Författarnas vetenskapliga angreppssätt   

Författarna valde ett deduktivt angreppssätt. Författarna ansåg att det var nödvändigt 

att samla in teorier och studera teorierna för att få en djupare förståelse om ämnet. 

Teorierna författarna valde att grunda sig in på var kapitalbindning, 

lagertillgänglighet, ABC-analys, informationsutbyte och leverantörsstyrda lager. När 

all teori var insamlad och underförstådd kunde författarna samla in relevant empirisk 

material från Företaget X. Detta var i syfte koppla empirin med teorin i analysen för 

att kunna besvara uppsatsens forskningsfrågor.  
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2.3 Forskningsmetod  

Det finns två sätt att förhålla sig till forskning. Det ena kallas för kvantitativ forskning 

och det andra kallas för kvalitativ forskning. Skillnaderna mellan dessa 

forskningsmetoder är att den kvantitativa forskningsmetoden ofta framställs via 

siffror medan den kvalitativa framställs genom ord.  

I den kvantitativa är det oftast forskaren som styr undersökningen, medan i den 

kvalitativa är det deltagarnas perspektiv som styr.  

Kvantitativa forskare är oftast distanserade i sitt undersökande då de vill hålla sig så 

objektiva som möjligt, medan en kvalitativ forskare eftersträvar närhet för att kunna 

 på rätt sätt. (Bryman 2008, s 371-372) 

 
2.3.1 K vantitativ metod  

Kvantitativ metod har ett naturvetenskapligt synsätt där forskaren står utanför 

verkligheten och försöker erhålla kunskap genom att använda sig av mätinstrument 

och kvantifierbara data. Forskaren lägger mycket tid på att utveckla mätinstrument 

som har hög reliabilitet, dvs. hög noggrannhet och precision. (Carlström & Carlström 

Hagman 2006, s 126 & 135) 

Kvantitativ metod försöker beskriva fenomen genom att använda sig av siffror, 

tabeller och statistik. Den kvantitativa forskningen har som ändamål att besvara 

frågor om antal och mängd. (Carlström & Carlström Hagman 2006, s 135) 

 
2.3.2 K valitativ metod  

Kvalitativ metod kan förklaras som en kontrast till kvantitativ metod. Om ändamålet 

är att göra en kvantitativ jämförelse av insamlade data måste dessa vara av sådan 

karaktär att det går att jämföra skillnader mellan observationsvärden. (Johansson 

2003, s 90) Denna bild kan framstå som mer delad då det gäller kvalitativ metod 

eftersom olika kvalitativa strategier kan framhålla olika aspekter som är värda att ta 

till vara på vid en sådan bedömning. Den kvalitativa forskningen utgår istället från att 
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allt måste bedömas utifrån människors erfarenheter av verkligheten samt olika 

perspektiv på denna verklighet. (Carlström & Carlström Hagman 2006, s 137) 

 
2.3.3 Författarnas forskningsmetod   

Uppsatsens huvudsakliga fokus var förlagd på en mer kvantitativ metod då arbetets 

huvudsakliga inriktning var insamling och analys av numerisk data. Data bearbetades 

till information vilket författarna därefter använde sig av för att göra beräkningar. 

Författarna lade ner mycket tid på att utveckla datamaterialet för att exempelvis 

utföra beräkningar på artiklarnas genomsnittliga kapitalbindning och 

lagertillgänglighet. Författarna använde sig mycket av siffror, tabeller och statistik i 

syfte att besvara forskningsfrågorna. Tyngdpunkten i uppsatsen låg i att få fram 

objektiva resultat och därmed var studien lagd åt en kvantitativ forskningsmetod.   

 

2.4 Undersökningsdesign 

En undersökningsdesign är olika kriterier som används vid bedömning av olika 

företagsekonomiska undersökningar. Exempel på undersökningsdesigner är 

fallstudier, surveryundersökningar, longitudinella undersökningar, experiment och 

litteraturstudier. (Bryman 2008, s 47)  

 
2.4.1 Fallstudie  

När det genomförs forskning som är djupare och mer detaljerad på ett enda fall 

brukar detta kallas för en fallstudie. En fallstudieforskning kan med andra ord röra 

den komplexitet och specifika natur som ett fall uppvisar. (Bryman 2008, s 73) En 

fallstudie utgör en empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess 

verkliga kontext och där gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara. 

Fallstudien gäller den tekniskt sett specifika situation där det finns fler intressanta 

variabler än datapunkter. Detta innebär att fallstudien bygger på flera källor till 

empiriska belägg samt att data behöver löpa samman på ett sammanflätande sätt. (Yin 

2007, s 31) 
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Fallstudier kan exempelvis göras på en viss organisation, en specifik person eller en 

viss händelse. Fallstudier brukar förknippas med kvalitativa metoder då deltagande 

observation och ostrukturerade intervjuer brukar fungera bra vid denna studie, men 

det går även bra att använda sig av kvantitativa metoder. (Bryman 2008, s 73-74) 

 
2.4.2 Surveyundersökning 

Survey innebär att det görs en grundlig och utförlig granskning. Det kan också 

relateras till anskaffning av data till en utforskning. Det är viktigt att betona att en 

surveyundersökning är en forskningsstrategi och inte en forskningsmetod. Forskare 

som använder sig av denna strategi kan använda sig av ett led av olika metoder så 

som frågeformulär, intervjuer och dokument. (Denscombe 2009, s 25) 

 
2.4.3 Exper imentell design  

I en experimentell design används två grupper som ska utsättas för ett test av den 

oberoende variabeln. En experimentgrupp utsätts för en experimentell variation och 

jämförs sedan med en annan grupp som inte har manipulerats. Därefter mäts den 

beroende variabeln både före och efter experimentet, vilket möjliggör en jämförelse. 

(Bryman & Bell 2005, s 57) 

 

2.4.4 Longitudinella undersökningar 

En longitudinell design har som ändamål att studera ett urval vid två olika 

tidspunkter. Designen kan delas upp i panelundersökning och kohortundersökning. 

Den första väljer att fokusera på ett urval som exempelvis är representativ för en hel 

nation och insamling av data från två eller flera olika tillfällen. I en 

kohortundersökning väljs med hänsyn till datainsamlingen antingen en hel grupp av 

människor (kohort) eller urval som är slumpmässigt utfört. Kohorten av människor 

kan tänkas ha en gemensam egenskap såsom samma födelsevecka, bröllopsdag eller 

upplevd arbetslöshet. (Bryman 2008, s 69-70) 
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2.4.5 L itteraturstudier  

Vid en litteraturstudie går forskaren igenom existerande litteratur för att kunna ta reda 

på vad för sorts kunskaper som finns inom området och vad som tidigare har gjorts 

inom området som forskaren har valt att studera. Forskaren vill med hjälp av 

litteraturstudier få svar på vad som är bekant inom området, vilka teorier och begrepp 

som anses vara relevanta samt vilka metoder och forskningsstrategier som tillämpats 

på området. (Bryman 2002, s 97-98) 

 

2.4.6. Författarnas undersökningsdesign 

Författarna valde att använda sig av en fallstudie då ett specifikt fall skulle studeras 

där författarna gjort en empirisk undersökning för att studera en aktuell företeelse i dess 

verkliga kontext och där gränserna mellan företeelsen och kontexten varit oklara. Det 

krävdes en djupare och mer detaljerad förståelse av objektet som studerades. En 

fallstudie var även en lämplig undersökningsmetod eftersom författarna hade en 

begränsad tidsperiod för att undersöka uppsatsens forskningsfrågor.  

 

2.5 Datainsamling  

Det finns två olika typer av data att utgå ifrån vid datainsamling, primärdata och 

sekundärdata. Primärdata innebär att data inför en undersökning inte finns tillgänglig 

utan det har gjorts en insamling av datamaterial för första gången. Sekundärdata 

innebär att datamaterialet redan finns tillgängligt för att bearbetas ytterligare eller kan 

användas direkt och kan exempelvis vara offentlig statistik. (Edling & Hedström 

2003, s 39)      

 
2.5.1 Primärdata 

Det finns olika tillvägagångssätt för insamling av primärdata exempelvis intervjuer 

och observation. En intervju kan förklaras som ett samtal med en målsättning som är 

bestämd. Intervjuaren har som ändamål att få information om ett specifikt ämne och 
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väljer att ställa frågor till en person för att erhålla information. Det finns olika 

intervjuformer beroende hur väl strukturerad intervjun skall vara och dessa är: 

ostrukturerad, strukturerad och semi-strukturerad. Ostrukturerad intervju 

kännetecknas av att intervjun är sluten till ett bestämt ämne och en fråga och där 

respondenten får tala fritt och reflektera över ämnet. I semi-strukturerad intervju har 

intervjuaren gjort klart ett antal frågor om ämnet, men där respondenten får stora 

friheter att utforma sina svar. I en strukturerad intervju lämnar intervjuaren mindre 

rum till respondenten att svara fritt på frågorna. (Carlström & Carlström Hagman 

2006, s 189) 

Observation kan förklaras som en bestämd målsättning för iakttagelse. Det är en 

metod att göra insamling av information i skilda situationer och kan delas upp i 

direkt- eller indirekt metod. Direkt metod är insamling av data som görs genom att 

studera den fysiska verkligheten. Att samla in fakta via enkäter eller intervjuer där 

någon gjort beskrivning vad som har hänt eller upplevts är en indirekt metod. 

(Carlström & Carlström Hagman 2006, s 255) 

 

2.5.2 Sekundärdata  

Sekundärdata är datainsamling som har gjorts av en annan än den som studerar 

materialet. Sekundärdata kan bestå av siffror och exempel på detta är bokslut och 

årsberättelser från företag och organisationer, men den kan även vara i textform och 

är exempelvis utredningar och tidskrifter. (Jacobsen 2007, s 114) Fördelar med att 

använda sig av denna metod är att tid och pengar sparas in och att data som 

analyseras håller hög kvalité (Bryman & Bell 2005, s 231). Bara en liten del av 

sekundärdata är i form av rådata och det finns enstaka fall tillgång till rådata från 

exempelvis en enkätundersökning. Av den anledningen utgör det ett problem för den 

som ska tolka innehållet i sekundärdata. Andra problem med sekundärdata är 

exempelvis att datainsamlingen har gjorts för ett specifikt fall och använts för ett helt 

annat syfte av den ursprunglige datainsamlaren än den som analyserar datamaterialet. 

Vidare kan den som analyserar materialet inte med all säkerhet veta vilka 
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mätinstrument som kan ha använts, hur datainsamlingen har gått tillväga och vem 

som har registrerat informationen. (Jacobsen 2007, s 114) 

 

2.5.3 Författarnas datainsamling  

För att författarna skulle kunna besvara dess forskningsfrågor samlades primärdata in 

genom semistrukturerade intervjuer med Företaget X:s VD, försäljningsansvarig samt 

ekonomi/inköpsansvarig. Frågorna utformades i syfte att få en övergripande bild om 

företagets tradingartiklar samt frågor om företagets rutiner vid inköp av dessa. 

Frågorna som utformades finns i bilaga 6 och var semistrukturerade där författarna 

gav intervjupersonerna en stor frihet att diskutera frågorna som ställdes baserat på 

uppsatsens ämnesval. Vid intervjutillfället intervjuades först företagets VD och 

försäljningsansvarige för att svara på de mer övergripande frågorna. Sedan 

intervjuades ekonomi/inköpsansvarige gällande de inköpsrutiner som används inom 

företaget. Vid intervjun ställde en författare frågor utifrån frågeformuläret och de 

andra två författarna förde anteckningar. Under intervjun användes ljudinspelning i 

syfte att ta tillvara på den information som de båda författarna eventuellt kunde ha 

förbisett. Författarnas syfte var till största del att få en bild av hur företaget arbetade 

kring sitt lager gällande dess tradingartiklar. 

 

Författarna ställde även frågor om hur samarbetet fungerade med deras leverantörer 

och kunder för att undersöka informationsutbytet mellan företaget och dess 

huvudleverantör samt mellan företaget och dess kunder. Detta var i avseende att 

undersöka möjliga förbättringsåtgärder gällande informationsutbytet som kunde leda 

till förbättringspotentialer inom prognossamarbeten och leverantörsstyrda lager vilket 

kunde leda till reducering av tradingartiklarnas kapitalbindning i lager.  

 

Primärdata samlades även in genom att författarna skickade semistrukturerade 

intervjufrågor via e-mail till Företaget X:s huvudleverantör som har sin verksamhet i 

utlandet. Detta ledde till att författarna ställde intervjufrågorna på engelska vilka 
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finns på bilaga 7. Författarna skickade även semistrukturerade frågor via e-mail till 

Företaget X och dess två största kunder som finns på bilaga 8. Syftet med dessa 

semistrukturerande intervjufrågor var att författarna ville få en bild av hur 

huvudleverantören och Företaget X:s största kunder hade för åsikter till möjliga 

förbättringsmöjligheter i samarbetet.  

Författarna skickade frågorna genom Företaget X:s  försäljningsansvarige som 

vidarebefordrade dessa till företagets två största kunder och dess huvudleverantör.  

 

Sekundärdata samlades in genom att författarna fick ta del av lagerredovisning från 

företaget. Lagerredovisningen bestod av lagersaldon, transaktioner gällande 

inleveranser och utleveranser samt inköpspris på artiklarna. Vidare granskning av 

datamaterialet kommer att tas upp i empirikapitlet. 

 

Litteraturen samt artiklar samlades in på Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. 

Artiklarna söktes på databaserna LibHub och Googlescholar. För att få fram 

-

 

 

2.6 Urval av respondenter 

Det finns två typer av urvalssätt. Den första kallas för sannolikhetsurval vilket 

innebär att ett urval har gjorts på ett slumpmässigt sätt där alla i en population har i 

stort sett lika stor chans att komma med i urvalet.   

Det andra urvalssättet kallas för icke sannolikhetsurval och är ett urval där vissa 

enheter i en population har större chans att komma med i ett urval. (Bryman & Bell 

2005, s 111) 

 
2.6.1 Sannolikhetsurval  

Det finns två olika typer av sannolikhetsurval. Det ena kallas för obundet 

slumpmässigt urval som bygger på att alla har lika stor chans att komma med i 
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urvalet och systematiskt urval är att exempelvis var 20 anställd på en lista väljs ut för 

urvalet. Det är viktigt att det inte finns någon inbördes eller systematisk ordning när 

man använder sig av detta urvalssätt. (Bryman & Bell 2005, s 115-116) 

 

2.6.2 Icke sannolikhetsurval  

Det finns flera olika typer av icke-sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurval är personer 

som råkar finnas tillgängliga för forskaren, de som är lättast att nå.  

Snöbollsurval uppstår när forskaren tar kontakt med ett mindre antal människor som 

är relevanta för undersökningens tema och använder sig sedan av dessa personer för 

att ta kontakt med ytterligare personer för forskningens syfte. Kvoturval innebär att 

det är forskaren själv som står för det slutgiltiga beslutet om vilka som ska vara med i 

undersökningen. Urvalet av individer görs alltså inte på något slumpmässigt sätt då 

det är forskaren själv som bestämmer urvalet av intervjupersoner. (Bryman & Bell 

2005, s 124-126) 

 

2.6.3 Författarnas urval  

Författarna gjorde ett icke sannolikhetsurval av typen snöbollsurval. Av de intervjuer 

författarna genomförde, gjordes de via kontaktpersoner inom företaget som hade 

kunskaper inom frågor som behandlade författarnas ämnesval. Dessa personer var 

företagets VD, ekonomiansvarig och inköps- och försäljningsansvarig. Genom 

inköps- och försäljningsansvarige kunde författarna intervjua företagets 

huvudleverantör och två största kunder som var relevanta för uppsatsens utveckling i 

den meningen att författarna skulle få deras syn på samarbetet med Företaget X. 

Författarna hade ingen direkt kontakt med vare sig huvudleverantören eller kunderna 

utan frågorna skickades via företagets inköps- och försäljningsansvarige. Urvalet av 

leverantören och kunderna kunde inte författarna påverka själva utan dessa valdes ut 

av Företaget X. Vidare kunde inte författarna välja antalet leverantörer eller kunder 

utan det beslutet togs av Företaget X. Författarna hade gärna velat ta kontakt med 
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Företaget X:s leverantörer och kunder och gjort fler intervjuer vilket hade behövts för 

att få ett mer representativt urval. 

 

2.7 Sanningskriter ier 

När en forskning skall bedömas efter dess kvalitet, utgår bedömningen efter ett visst 

antal kriterium beroende på om forskningen som den ämnar undersöka är kvantitativt 

eller kvalitativt inriktad. Vissa författare menar att kvalitativa studier skall bedömas 

och värderas utifrån helt andra kriterier än dem som kvantitativa forskare utnyttjar. 

(Bryman 2008, s 352) Det är vanligtvis fyra kriterier som har kommit till användning 

när en forskare ska ta ställning till vilken kvalitet en empirisk forskning uppvisar. 

Dessa kvalitetsmått är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet. Eftersom fallstudier en är ett exempel på en empirisk forskning är även 

dessa fyra kvalitetsmått tillämpliga på fallstudier. (Yin, 2007, s 54)  

 

2.7.1 Begreppsvaliditet 

Begreppet används mest under kvantitativ forskning. Den ställer frågan om ett 

begrepp speglar dess beteckning, t.ex.  riktiga 

intelligens?  Det påpekas att fallstudieforskare som använder begreppsvaliditet, 

formulerar allt för subjektivt gällande bedömningar vid insamling av data. Läsaren 

vet därmed inte om ett resultat enbart visar på forskarens intryck och känslor. 

Därmed måste forskaren tydliggöra i förväg de viktiga faktorer eller skeenden som 

grundar till en förändring. (Yin, 2007, s 55-56) 

 

2.7.2 Intern validitet 

Intern validitet förklarar på vilket sätt en slutsats som bygger på ett kausalt samband 

mellan två eller fler variabler är hållbar eller ej. T.ex. påverkar variabeln X variabeln 

Y eller finns det en mellanliggande variabel som påverkar Y?   I grund och botten 

innebär en fallstudie att det dras slutsatser då ett inträffande inte kan uppfattas direkt. 

Denna logik fungerar inte för deskriptiva eller explorativa studier oavsett om det 
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handlar om en fallstudie, surveyundersökningar eller experiment. (Yin, 2007, s 56-

57) 

 

2.7.3 Extern validitet 

Denna form behandlar frågan om huruvida resultaten från en undersökning kan 

generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten. Kritiker hävdar att ett 

enda fall utgör en svag grund för generalisering inom fallstudier. Extern validitet 

inom en fallstudie bygger på analytiska generaliseringar där forskaren strävar efter att 

generalisera ett visst resultat till en mer generell teori. För att ett resultat ska kunna 

generaliseras måste den först testas genom en replikering i ett andra eller tredje 

område utifrån resultatet. (Yin 2007, s 57-58) 

 

2.7.4 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att en forskning skall kunna upprepas och ge samma resultat och 

slutsatser. Det blir nödvändigt som forskare att dokumentera tillvägagångssättet för 

sin forskning. Utan denna dokumentation blir det svårt att utföra samma fallstudie en 

gång till och därmed blir reliabiliteten svag. Därför måste en fallstudie dokumenteras 

så konkret som möjligt för att kunna utgöra en stark reliabilitet. (Yin 2007, s 59) 

 
2.7.5 Författarnas sanningskriter ier 

Författarna valde en fallstudie som undersökningsdesign och enligt Yin (2007, s 54) 

är lämpar de ovanstående sanningskriterier bra vid en fokusering av fallstudier och 

därmed använde författarna dessa sanningskriterier vid bedömningen av studiens 

kvalitet. 

 

Vad gäller begreppsvaliditet var resultatet av studien uppbyggt på jämförelser mellan 

empiri och teorin där författarna bland annat utgått ifrån formler och tillvägagångssätt 

från teorin för att på ett neutralt sätt beräkna data som författarna fick ta del av från 

Företaget X. Författarna var därmed objektiva gällande uppsatsens resultat och hade 
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inte på något sätt kunnat inbegripa sina egna intryck på något sätt för att påverka 

resultatet. Författarna var tydliga vid tillvägagångssättet som genomfördes på de olika 

beräkningarna. Vidare utgick författarna ifrån de olika teorierna vid beräkningen av 

de olika metoderna och beskrev tillvägagångssättet för detta tydligt samt vad som 

utgjorde grunden för beräkningarna i syfte att forskningen skulle få en hög 

begreppsvaliditet.   

 

Studien hade ingen karaktär där ett kausalt samband skulle visas mellan två eller flera 

variabler och kunde därmed inte påvisa en intern validitet.  

 

För att stärka den externa validiteten gjorde författarna en tydlig beskrivning av 

företaget och dess artikelsortiment. Författarna visade tydligt i forskningen hur 

datainsamlingen bearbetades och vilka beräkningar som gjordes. Gällande resultatets 

generalisering ansåg författarna, att datamaterialet som erhölls, var otillräckligt. 

Författarna blev tvungna att manuellt gå igenom datamaterialet för att ta bort artiklar 

som inte uppfyllde kraven för de beräkningar som författarna avsåg att göra. 

Eftersom författarna inte hade tillgång till ett komplett datamaterial blev det därför 

svårt att generalisera slutresultatet till en generell teori. För att slutresultatet ska 

kunna generaliseras, måste en replikering av resultatet utgöras i ett annat fall. 

Datamaterialet bör likna det datamaterial som författarna hade tillgång till och 

arbetade med, vilket är rätt så osannolikt och därför var studiens externa validitet 

varit låg.  

 

För att stärka reliabiliteten har studiens tillvägagångssätt noga dokumenterats vid 

anskaffningen av datamaterial och litteratur samt vad för sorts datamaterial och 

litteratur som användes i arbetet.  

Forskarna reviderade datamaterialet som erhölls eftersom vissa artiklar inte uppfyllde 

de krav för att kunna användas i uppsatsen och i beräkningarna. Författarna 

tydliggjorde vilka de borttagna artiklarna var och förklarade tydligt varför dessa har 
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togs bort. Dessa tillvägagångssätt illustrerades noga i studien för att kunna 

argumentera för en stark reliabilitet i denna studie.  

 

2.8 Hanter ing av sekretessbelagt material  
 

I denna uppsats fick författarna ta del av känsligt material från Företaget X för att 

kunna besvara dess forskningsfrågor. Materialet bestod av lagerdata i form av 

lagersaldo, ingående leveranser, utgående leveranser samt inköpspriser på artiklarna. 

Tradingartiklarnas artikelnummer i uppsatsen kodades om till fiktiva artikelnummer 

eftersom företaget av sekretesskäl inte ville riskera att allmänheten fick ta del av dess 

riktiga uppgifter. Företaget har i uppsatsen benämnts som Företag X. Av denna 

anledning skrev författarna inte ut namnet på de personer som hade intervjuats. 

Personerna har endast benämnts vid respektive persons befattning. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.9 Metodsammanfattning 
 

I detta delavsnitt ger författarna en övergripande bild av arbetets fortsatta disposition 

där författarna kortfattat förklarar kommande avsnitt i arbetet. 
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F igur 2.1  Metodsammanfattning 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.10 Analysmodell 
I figur 2.2 nedan återges författarnas analysmodell. Analysmodellen utgår ifrån 

författarnas huvudfråga. Författarna valde att använda sig av fem delfrågor i syfte 

att kunna besvara dess huvudfråga. Författarna samlade in relevant teori och empiri 

till varje del fråga. Teori och empiri till varje del fråga kopplades samman i en 

analys. När del frågorna hade analyserats kunde författarna redovisa slutresultatet i 

slutsatsen.  
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Vilka möjligheter finns det för Företaget X att reducera 

kapitalbindningen i lager för dess tradingartiklar? 
 

5. Analys 
 

 
 

6. Slutsats och rekommendationer 

Vad är den 
genomsnittliga 
kapitalbindninge
n i lager för 
Företaget X:s 
tradingartiklar? 

Vilken 
lagertillgängligh
et har Företaget 
X:s 
tradingartiklar 
idag? 

Hur kan 
Företaget X 
differentiera dess 
tradingartiklar? 

Hur ser Företag 
X:s 
informationsutbyt
e ut med dess 
leverantör och 
kunder? 

Vilka möjligheter 
finns för Företaget 
X att använda sig 
av ett 
leverantörsstyrt 
lager gällande dess 
tradingartiklar?  

 
Teori  
3.3  
ABC-Analys 

 
Teori  
3.2  
Lagertillgängligh
et 

 
Teori  
3.1 
Kapitalbindning  
 

 
Teori  
3.4 
Informationsutby
te  

 
Teori  
3.5 
Leverantörsstyrd
a lager 

 
Empiri 
4.2 
Kapitalbindning  

 
Empiri  
4.3 
Lagertillgängligh
et 

 
Empiri 
4.4 
ABC-analys 

 
Empiri 
4.5 
Informationsutby
te 

 
Empiri 
4.6 
Leverantörsstyrd
a lager 

 
 

F igur 2.2 Analysmodell 
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3. Teori 

I det här kapitlet presenteras teorier som är kopplade till uppsatsens forskningsfrågor. 

 Teorier som kommer behandlas är i följande ordning: kapitalbindning, lagertillgänglighet, 

ABC-analys, informationsutbyte och leverantörsstyrda lager . Kapitlet inleds med en figur 

som visar relationen mellan teori och uppsatsens delfrågor(se figur 3.1). 

 
F igur 3.1  Teoriöversikt  

 
 
 

 
 
 

 
 



27 
 

3.1 K apitalbindning 

För företagets lönsamhet är kapitalbindning en av de avgörande faktorerna. 

Kapitalbindningens direkta påverkan på lönsamheten blir tydlig när företaget 

beräknar dess lönsamhet. Genom att beräkna resultatet dividerat med bundet kapital 

erhålls företagets lönsamhet. (Olhager 2000, s 39-40) Enligt Jonsson & Mattsson 

(2005, s 142) har kapitalbindning även en indirekt påverkan på företagets 

lagertillgänglighet och på dess artiklar. För att kunna göra mätningar och analyser på 

lagertillgängligheten krävs även att beräkningar görs på kapitalbindningen.  

 

Kapitalbindning uppkommer dels när företaget gör inköp av artiklar, men även när 

artiklar lagerhålls (Jonsson & Mattsson, s 29). Enligt Tersine (1994, s 20) kan företag 

binda upp onödigt med kapital i artiklar utan någon efterfrågan, vilket Olhager (2000, 

för 20 till 40 procent av alla artiklar som företag lagerhåller. Då artiklarna ökar 

kostnaderna för lagerhållning och tar upp plats i lager är det viktigt att företag gör sig 

av med dessa artiklar för att snabbt göra plats för nya artiklar. 

I formel 3.1 nedan visas tillvägagångssättet för att räkna ut kapitalbindningen för en 

artikel: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

I figur 3.2 nedan illustreras omsättningslagret och säkerhetslagret. Bilden visar hur 

förhållandet mellan omsättningslagret och säkerhetslagret i ett företag kan tänkas 

vara. Tillsammans binder de företagets kapitalbindning i lager. (Oskarsson et al. 

2006, s 112) 

Kapitalbindning =    

Q  = Inköpskvantitet 

SL = Säkerhetslager 

P = Inköpspris 
 

 Formel 3.1 - Beräkning av kapitalbindning för en artikel (Jonsson & Mattsson, 2005, s 143) 
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3.1.1 Säkerhetslager 

Oavsett vad det är för typ av lagerstyrning som används i företag förknippas det alltid 

med osäkerhet. För att uppnå effektiv lagerstyrning eftersträvas låg kapitalbindning i 

lager samtidigt som beställningar och inleveranser är låga och där bristsituationer kan 

undvikas. (Mattsson 2003b, s 2) För att gardera sig mot osäkerheter använder sig 

företag av ett säkerhetslager eller ett buffertlager som är en gardering för störningar 

under den normala efterfrågan (Storhagen 2003, s 88).    

Säkerhetslagrets funktion är att ta upp avvikelser från den normala efterfrågan. Den 

ska också gardera mot brist i lager vid oväntat hög efterfrågan, men även gardering 

vid långa transporttider och långa leveranstider. Variationerna i efterfrågan skapas av 

kunderna, detta innebär att om det finns ett högt krav att tillfredställa kunden bör 

företaget ha en hög lagertillgänglighet, vilket leder till ett stort säkerhetslager. 

(Lumsden 2006, s 311) Ett stort säkerhetslager skapar i detta scenario två effekter för 

företagets kostnader: den reducerar bristkostnader, men samtidigt ökar 

lagerhållningskostnaderna för att hålla ett högt säkerhetslager. (Tersine 1994, s 206) 

 

O msättningslager 

Säkerhetslager 

T id 

Lagernivå 

F igur 3.2 - Samband mellan lagernivå och säkerhetslager- Omarbetad efter (Oskarsson et al. 2006, s 112) 
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Hur ett säkerhetslager bör hanteras blir avgörande för lagerstyrningens effektivitet i 

företag.  Osäkerheterna för variationer i efterfrågan, tiden för återanskaffning samt 

variationerna i ledtiderna för återanskaffningen är avgörande för hur stort 

säkerhetslager ett företag måste ha för att uppnå en önskvärd lagertillgänglighet. 

(Mattsson 2003b, s 2) 

 

Genom att fastställa en lagertillgänglighetsnivå kan ett företag fastställa hur stort 

säkerhetslager som kan behövas. För att kunna beräkna den andel som kan levereras 

direkt från lager måste företag fastställa säkerhetsfaktorn k för att kunna multiplicera 

detta med standardavvikelsen under ledtid. Genom detta kan ett företag beräkna hur 

stort säkerhetslager som behövs. (Mattsson, 2010, s 205-206) Vidare förklaringar om 

hur beräkningarna går till hänvisas till teorin gällande Serv2 som finns i kapitel 3.2.2 

vilket behandlar detta mer ingående. (Mattsson 2003b, s 2)  

 
3.1.2 Omsättningslager 

När inleveranser sker i en annan takt och varierande kvantiteter än vad förbrukning 

är, kan ett omsättningslager användas (Jonsson & Mattsson 2005, s 334). Enligt 

Murphy & Wood (2004, s 272) fyller ett omsättningslager dess funktion genom att ta 

upp efterfrågan under perioden tills en ny inleverans sker.  

Det kan exempelvis uppkomma situationer när företags inleveranser blir försenade 

eller i mindre kvantiteter än vad som förväntats vilket motiverar för ett 

omsättningslager. Även den framtida förbrukningen kan vara svårt att förutse i 

företag och om efterfrågan blir högre än förväntat, kommer lagret att ta slut fortare än 

vad företaget beräknat. (Jonsson & Mattsson 2005, s 334)      

 

3.1.2.1 E konomisk orderkvantitet 

En aspekt som är viktig i frågan om kapitalbindning för företag är hur mycket artiklar 

som ska köpas in vid varje beställning. Detta är ett problem eftersom företag måste 

göra avvägningar beroende på olika aspekter vid varje inköp. Problemen kan vara att 

stora inköp leder till låga ordersärkostnader, men samtidigt blir lagringskostnaderna 
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E O Q =  

D = Efterfrågan per tidsenhet 
K p = Ordersärkostnad per ordertillfälle 
P = Varuvärde per styck 
r = Lagerhållningssärkostnad i procent per tidsenhet 

 

och kapitalbindningen hög. (Storhagen 2003, s 78-79) Hjälpmedlet för att göra 

sådana bedömningar vid inköp är ekonomisk orderkvantitet (Economic Order 

Quantity) eller EOQ-formeln. Formeln förutsätter att exempelvis efterfrågan, ledtiden 

och olika kostnader är kända för att kunna räkna ut optimal hemtagningskvantitet. 

Det måste också göras en avvägning mellan ordersärkostnader och 

lagerhållningskostnaderna, i syfte för att få fram den lägsta totalkostnaden. 

(Storhagen 2003, s 78-79) 

Formeln för att räkna ut ekonomisk orderkvantitet visas i formel 3.2 och är följande:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formel 3.2 - Beräkning av ekonomisk orderkvantitet (Jonsson & Mattsson 2005, s 352) 
 
 
Den ekonomiska orderkvantiteten utgår i sin beräkning av antagandet att efterfrågan 

är konstant över tiden. Därmed antas det att över en tidsperiod kommer ett givet och 

känt antal artiklar att efterfrågas per tidsenhet. Ordersärkostnaden är en 

engångskostnad som uppstår när en order görs. Kostnaden är konstant och oberoende 

av orderstorleken. Ordersärkostnaden bestäms av ett antal olika kategorier beroende 

på vad det är för sorts företag. (Lumsden 2006, s 342-343) I ordersärkostnaden ingår 

fyra delkostnader vilka är omställnings- och nedtagningskostnader, kostnader för 

kapacitetsförlust, materialhanteringskostnader och orderhanteringskostnader (Jonsson 

& Mattsson 2005, s 138). 

Lagerhållningssärkostnad är kostnaden för att lagerhålla en vara. (Jonsson & 

Mattsson 2005, s 138) Då företag binder kapital i lager genom att lagerhålla uppstår 

en kostnad för detta kapital och det utgår från en räntesats som företag använder vid 

sina investeringar. Varuvärdet är baserat på kapitalkostnaden för lagerhållningen och 
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är enkelt att erhålla vid förflyttning av varor mellan kund och leverantör. (Lumsden 

2006, s 343)  

 
 
3.1.2.2 Beställningspunktssystem 

Beställningspunktssystem är en metod för materialstyrning vilket innebär att det görs 

en jämförelse mellan den kvantitet som finns i lager och en beställningspunkt 

(Jonsson & Mattsson 2005, s 337). När lagernivån understiger beställningspunkten 

görs en beordring på påfyllning av lager med en beställningskvantitet (Olhager 2000, 

s 231). Beställningspunkten kan antingen vara fast kvantitet eller rörlig kvantitet. Vid 

fast kvantitet kan den vara uträknad med hjälp av EOQ-formeln, medan en rörlig 

kvantitet är skillnaden mellan aktuellt lagersaldo och återfyllnadsnivå. 

(Mekanförbundets Förlag 1987, s 75) Enligt Mattsson (1999, s 245) bör den beställda 

kvantiteten täcka ledtidens förbrukning under återanskaffningen och även ta hänsyn 

till en säkerhetslagerkvantitet som ska skydda mot variationer i efterfrågan. 

 

I figur 3.3 visas ett beställningspunktssystem och den visar att säkerhetslagret 

används när förväntade efterfrågan under ledtiden har blivit större än förväntan och 

även ledtiden har blivit längre än vad det brukar vara (Olhager 2000, s 232). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Figur 3.3 - Beställningspunktssystem  Omarbetad efter(Olhager 2000, 231) 

Lagernivå 

Ledtid Ledtid Ledtid 

BP 

SL 

T id 
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Säkerhetslagret som behövs för att uppnå önskad nivå på lagertillgängligheten i lager 

och är direkt beroende av den osäkra tiden från när lagernivån är under 

beställningspunkten tills en påfyllnad har skett (Mattsson 1999, s 246). Enligt 

Olhager (2000, s 232) kräver ett beställningspunktssystem regelbundna kontroller av 

lagernivån då beställningspunkten kan ha nåtts redan innan planeringssystemet har 

signalerat om att en ny beställning behöver göras av artiklar. Ett sätt att lösa detta 

problem är att registrera varje lagertransaktion och att det signaleras för en ny 

beställning när beställningspunkten antingen nås eller har passerats.    

 

Beställningspunktssystem är lämpligt att använda sig av på artiklar av lägre värde 

vilka har jämn och regelbunden förbrukning och som har kort återanskaffningstid. 

Om artiklar har en förbrukning som är svår att planera krävs det oftast kort 

leveranstid för att använda sig av systemet. (Mekanförbundets Förlag 1987, s 78)      

 

3.1.2.3 Periodbeställningssystem 

Ett periodbeställningssystem karaktäriseras av att beställningar sker i varje period 

efter tidsbestämd inspektion av lagernivåer. Företag kan planera in beställningar i 

regelbundna intervaller och kan variera orderkvantiteterna efter den förbrukning som 

har skett under leveransintervallet. Främst är denna metod en fördel när företag 

beställer flera olika artiklar från en gemensam leverantör, vilket gör att den 

sammanlagda ordersärkostnaden och transportkostnaden kommer att reduceras. 

(Mattsson 2010, s 97) Enligt Olhager (2000, s 233) baseras en artikels 

återfyllnadsnivå efter summan av säkerhetslager, efterfrågan under ledtiden och 

efterfrågan under ett inspektionsintervall. 

 

3.1.3 Lager redovisning 

För att veta den kvantitet av artiklar som finns i lager på företaget måste det finnas 

någon form av lagerredovisning. Lagerredovisning är en tillämpning som uppdaterar 
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aktuellt lagersaldo för varje artikel. (Jonsson & Mattsson 2005, s 365) För att 

redovisa aktuellt lagersaldo finns det två olika sätt att göra detta på; transaktionsvis 

lagerredovisning och periodisk lagerredovisning. Vid användning av transaktionsvis 

lagerredovisning uppdateras lagersaldot i samband med transaktioner som påverkar 

lagret. När artiklar har levererats in i lagret adderas lagersaldot med den kvantitet 

som har levererats in, och vid uttag från lagret subtraheras den uttagna kvantiteten.  

Vid tillämpning av periodisk lagerredovisning görs det uppdateringar av lagersaldon 

endast när det finns behov och kan räknas fram fysiskt hur mycket det finns kvar i 

lager. (Jonsson & Mattsson 2005, s 366)       

 

3.1.3.1 Inleveranser  

Ur lagerredovisningssynpunkt innebär inleveranser att kvantiteten i lager ökar med 

den kvantitet som har levererats in. Det finns olika typer av leveranser beroende på 

om det är inleveranser från extern leverantör (inköpt artikel) eller från den egna 

produktionen (egentillverkad artikel). Oavsett vad det är för inleverans som har gjorts 

är det nödvändigt att kvalitetskontrollera den inlevererade kvantiteten innan den 

kommer in i lager. Syftet med denna kontroll är att säkerställa att kvantiteten som 

kommer in i lager kan användas för produktion eller utleverans till kund. (Jonsson & 

Mattsson 2005, s 366)       

 
3.1.3.2 Lageruttag 

En utleverans innebär att lagersaldot minskar den kvantitet som görs vid en 

uttagstransaktion (Jonsson & Mattsson 2005, s 366).. Enligt Jonsson & Mattsson 

(2005, s 366) kan uttag ske på fem olika sätt och är följande: 

 Uttag mot kundorder  

 Uttag mot tillverkningsorder 

 Överföring från ett lagerställe till ett annat 

 Överföring från en lagerplats till en annan inom samma lagerställe 

 Uttag mot ospecificerad förbrukning 

Jonsson & Mattsson (2005, s 366-377) 
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3.1.3.3 Inventering 

Inventering är en process av administrativ karaktär som görs med anledning att 

korrigera de felaktigheter som kan tänkas ha uppstått. Exempelvis kan det vara 

skillnader mellan det redovisade lagersaldot och det verkliga lagersaldot. Att det blir 

skillnader kan bero på felaktig inrapportering, svinn eller att det har glömts bort att 

rapportera rörelser i lager. Vid en inventering räknas den befintliga lagerkvantiteten 

av artiklar som är lagerförda och därefter korrigeras eventuella lagerredovisade 

lagersaldot som motsvaras av den kvantitet som har räknats ut. (Jonsson & Mattsson 

2005, s 369-370)      

 
 
 
3.2 Lagertillgänglighet 

Benämningen lagertillgänglighet kan förklaras på olika sätt i olika företag. 

Lagertillgängligheten mäter sannolikheten att en artikel finns i lager när den 

efterfrågas. (Storhagen 2003, s 170) Beroende på hur hög lagertillgänglighet ett 

företag vill ha på sitt artikelsortiment går det att räkna fram ett säkerhetslager utifrån 

den önskade lagertillgänglighetsnivån (Mattsson 2005, s 3).    

 

Enligt Tersine (1994, s 233) ökar företagets säkerhetslager och kostnader för lager ju 

högre lagertillgänglighet de väljer att tillämpa på sina artiklar.(Se figur 1.1 för 

sambandet mellan lagertillgänglighet och säkerhetslager). Samtidigt som företag vill 

binda så lite kapital som möjligt i lager, blir företag ändå tvungna att lagerhålla 

artiklar för att undvika brist i lager vid en kundefterfrågan. (Tersine 1994, s 233)  

Hur avvägningen görs i företag beror på de uppfattningar som totalt sätt är viktigast 

för företaget. Har ett företag en hög försäljningsvolym blir det naturligt att företaget 

prioriterar en hög lagertillgänglighet på sitt artikelsortiment. Likaså om ett företag har 

som konkurrensfördel att alltid kunna leverera sina artiklar omedelbart vid en 

kundefterfrågan, blir det även här vanligt att företaget eftersträvar hög 
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lagertillgänglighet. Därmed eftersträvar inte alla företag att reducera 

kapitalbindningen i lager. (Mattsson 2002, s 170-172) 

 

Två vanliga lagertillgänglighetsbegrepp brukar användas vid dimensionering av ett 

säkerhetslager där den ena kallas för serv1 och den andra för serv2 (Mattsson 2005, s 

3).   

 

3.2.1. SE R V 1 

Serv1 mäter hur stor sannolikhet det är att det sker brist i lagret under en 

lagerpåfyllnad (ledtid). Vid en lagerpåfyllnad finns risk för brist strax före 

påfyllnadstillfället. Det finns olika orsaker till varför detta problem uppstår, antingen 

kan det vara att förbrukningen har varit större än vad som har förutspåtts eller att en 

inleverans för en ny order har tagit längre tid än vad som har beräknats. (Oskarsson et 

al. 2006, s 237-238) 

Beroende på hur många inleveranser som ett företag har, uppkommer det olika många 

brister. Exempelvis om en artikel endast har en inleverans per år uppkommer det risk 

för brist enbart en gång medan en annan artikel som har tolv inleveranser exponeras 

för tolv gånger större risk för brist. (Mattsson 2005, s 4-5)  

Serv1 kan även beskrivas som:  

 
 
 
 

 
Formel 3.3 - Beräkning av Serv1 (Mattsson 2005, s 4) 

 
Serv1 är lämpligt att tillämpa när en brist har samma konsekvenser oberoende av tid 

eller mängd. Problematiken med Serv1 är just att företag inte möter kundens 

efterfrågan när den uppstår, utan bara under företagets egna ledtider. En annan 

problematik är att olika artiklar har olika ledtider vilket gör att ett korrekt val av 

Serv1 blir svårt att göra i företaget. (Nahmias 2009, s 272-273)  

 

SERV1 = 1  Antal lagercykler med brist/Antal inleveranstillfällen 
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Mattsson (2005, s 4) förklarar att om samma lagertillgänglighet används för samtliga 

artiklar i lager, kommer artiklar som levereras in ofta exponeras för betydligt fler 

brister än artiklar som levereras in sällan.  

För att räkna ut ett säkerhetslager beräknat efter Serv1, behöver företaget information 

om osäkerheter i efterfrågan 

240). 

 

 
 

 
Formel 3.4 - Beräkning av samtidig osäkerhet i efterfrågan och ledtid (Oskarsson et al. 2006, s 240) 
 
Säkerhetsfaktorn k bestäms efter vilken lagertillgänglighetsnivå som företag 

eftersträvar. Sambandet mellan lagertillgänglighetsnivån och säkerhetsfaktorn kan 

utläsas via en tabell som finns bifogad som bilaga 1. (Oskarsson et al. 2006, 238)  

Några av sambanden mellan lagertillgänglighetsnivåer kan även utläsas i tabell 3.1:  

 
Lagertillgänglighet  (%)   50   90   95   98   99   99,5  

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

 
Tabell 3.1 - Sambandet mellan lagertillgänglighet och säkerhetsfaktorn (Oskarsson et al. 2006, s 238) 
 

När standardavvikelserna och säkerhetsfaktorn har räknats ut, går det enligt Serv1 att 

beräkna hur stort säkerhetslager som behövs enligt följande formel: 

 

 
 
Formel 3.5 - Beräkning av säkerhetslager (Oskarsson et al, 2006, s 240) 
 

3.2.2 Serv2  

Serv2 definieras som den andel av efterfrågan som kan tillfredsställas direkt från 

lager. Denna metod tar hänsyn till antal inleveranser till företagets lager per period. 
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f(k)=  

 

Sambandet mellan säkerhetslagret och orderstorleken förklarar att ju mindre 

orderstorlekar, desto större säkerhetslager behöver företaget. (Mattsson 2005, s 3)  

Serv2 kan beräknas enligt följande formel: 

 
 
 
 

Formel 3.6 - Beräkning av Serv2 (Mattsson 2005, s 6) 
 
 
För att räkna fram ett säkerhetslager beräknat efter Serv2 behöver företag beräkna 

fram servicefunktion, f(k). Varje värde inom f(k) motsvarar ett visst värde på 

säkerhetsfaktorn k. (Oskarsson et al. 2006, s 241) 

 

En tabell som visar sambandet mellan f(k) och k (finns bifogad som bilaga 2). Några 

av sambanden visas i tabell 3.2: 

 
 
Tabell 3.2 - Sambandet mellan servicefunktionen(fk) och säkerhetsfaktorn k (Oskarsson et al. 2006, s 

241) 

 

För att beräkna f(k) krävs det att lagertillgänglighetsgrad, optimala inköpskvantiteten 

(Q) och standardavvikelserna är uträknade. Detta visas i följande formel: 

 
 
 
 

 

 

Arbetsgången för att beräkna säkerhetslagret enligt serv2 är att först bestämma 

lagertillgänglighetsnivån i procent på serv2. Detta ska skrivas in som decimaltal i 

f(k)-formeln för att därefter beräkna f(k). Det framberäknade f(k) värdet kan sedan 

utläsas via tabellen, som finns bifogad som bilaga 2, för att få fram k värdet. Med 

detta värde kan det beräknas hur stort säkerhetslager som behövs och detta görs på 

Kvantitet som kan levereras direkt från lager under en period/Totalt 

efterfrågad kvantitet under samma period 

 

Formel 3.7 - Beräkning av servicefunktionen f(k) (Oskarsson et al. 2006, s 241) 
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samma sätt som vid beräknade av säkerhetslager på serv1 enligt formel 3.5. 

(Oskarsson et al. 2006, s 241)  

 

3.2.3 A lternativt tillgänglighetsmått  

Genom att beräkna lagertillgängligheten utifrån den historiska lagertillgängligheten 

per artikel eller artikelgrupp anges det antal artiklar som finns i lager tillgängligt att 

levereras. Formel 3.8 nedan visar hur tillvägagångssättet går till. Detta sätt kan endast 

användas för artikelgrupper med minst några hundra artiklar för att ge ett 

tillfredställande mått. Beräkningssättet görs genom att läsa av lagersaldot för alla 

artiklar. De artiklar som har ett lagersaldo som är större än noll betraktas som 

tillgängliga. (Mattsson, 2010, s 17)  

Formel 3.8 - Alternativ beräkning av lagertillgängligheten. (Mattsson, 2010, s 17) 
 
 
   

3.3 A B C-analys 

En ABC-analys har som syfte att identifiera att vissa element i en grupp är viktigare 

än andra (Bjørnland et al. 2003, s 210). Ett vanligt tillvägagångssätt i företag är att 

gruppera artiklar efter dess ekonomiska betydelse. Främst brukar volymvärde 

studeras, vilket är förbrukade enheter multiplicerat med artikelns inköpspris. (Jonsson 

& Mattsson 2005, s 510) 

Enligt Nahmias (2009, s 250) förekommer det i företag att 20 procent av artiklarna 

står för 80 procent av den totala omsättningen. Detta kallas 80/20-regeln vilket 

illustreras i figur 3.4, denna regel visar att 20 % av artiklarna (i detta exempel A-

artiklar) står för 80 % av företagets totala omsättning. Enligt Nahmias (2009, s 250) 

kan exempelvis B-artiklarna utgöra 30 procent av de totala artiklarna i lager och stå 

för 15 procent av den totala omsättningen. De resterande 50 procenten av artiklarna 

är C-artiklar och står endast för 5 procent av omsättningen.  

Lagertillgänglighet i procent = antalet artiklar med lagersaldo större än noll/totalt antal artiklar * 100  
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Figur 3.4 - Volymvärdesfördelning för artiklarna i en ABC-kurva  Omarbetad efter (Jonsson & 

Mattsson 2005, s 512) 
 

ABC-klassificering innebär att det görs en uppdelning av artiklarna i olika klasser. 

Utifrån exempelvis volymvärdet kan artiklarna klassificeras med benämning A, B 

och C. A-artiklarna är oftast få i antal, men står för en stor del av omsättningen. C-

artiklarna står för en stor del av artiklarna i lager, men en liten del av omsättningen. 

(Vollmann et al.2005, s 157) Enligt Murphy & Wood (2004, s 283) förekommer det 

att företag även använder sig av en fjärde klassificering, D. Det är artiklar i lager 

vilket inte har någon efterfrågan och kan klassas som hyllvärmare.  

 

Då A-artiklarna är viktigast för företag bör det enligt Lumsden (2006, s 445) göras 

ansträngningar mot dessa genom exempelvis reducering av ledtider, ökning av 

frekvenser samt reducering av orderkostnader. Enligt Nahmias (2009, s 250) bör A-

artiklarna få mest uppmärksamhet och enligt Ross (2004, s 285) bör lagernivåerna på 

A-artiklarna inspekteras veckovis. Ross (2004, s 286) föreslår att A-artiklarna borde 

erhålla en lagertillgänglighet på minst 98 procent och högt säkerhetslager.  
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B-artiklarna kräver enligt Ross (2004, s 286) en mindre uppmärksamhet och 

säkerhetslager i jämförelse med A-artiklarna. Nahmias (2009, s 284) föreslår att B-

artiklarna kan beställas hem gruppvis.  

När det gäller C-artiklarna kan fokus läggas på enklare beställningsprinciper och 

styrtekniker i syfte att säkerställa en godtagbar lagertillgänglighetsnivå till en låg 

kostnad (Bjørnland et al. 2003, s 212). För billiga C-artiklar med jämn efterfrågan 

kan de artiklarna köpas in i större kvantiteter med längre tidsintervaller vid inköp. För 

dyra C-artiklar med låg efterfrågan är det bättre att inte hålla ett lager och endast köpa 

in artiklarna när de efterfrågas.(Nahmias 2009, s 284) 

Eventuella D-artiklar ökar företags lagerhållningskostnader och bör avlägsnas snabbt 

från lager genom att exempelvis realisera bort artiklarna eller aktionerna ut dessa. 

Vissa av artiklarna kan även skänkas bort av skattemässiga skäl. (Murphy & Wood 

2004, s 287)    

 

Lämpligt kriterium för en ABC-klassificering enligt Mattsson (2003 c, s 3) skulle 

exempelvis kunna resultera i att A-artiklar ges en lagertillgänglighetsnivå på 98 

procent, B-artiklar 95 procent och C artiklar 90 procent. De förslagna 

lagertillgänglighetsnivåerna föreslås även av Bowersox & Closs (1986, s 301). 

.  

För att reducera kapitalbindningen via en ABC-klassificering baserat på artiklarnas 

volymvärde föreslår Oskarsson et al (2006, 257) att företag ska beställa hem A-

artiklar mer frekvent och hålla ett lågt säkerhetslager för dessa artiklar. Företag ska 

också lägga ner mer tid på leverantörskontakter för att säkerställa att A-artiklarnas 

materialförsörjning fungerar bra. Vidare menar Oskarsson et al (2006, 257) att C-

artiklarna bör beställas mer sällan och borde ha ett lätt administrerat 

beställningspunktsystem och ett stort säkerhetslager. Volymvärdet på artiklarna är 

inte så höga och därför blir det inte så kostsamt att hålla höga lagernivåer på C-

artiklarna. A-artiklar bör beställas hem genom EOQ formeln där variablerna i 

formeln bör undersökas varje gång den beställs. Även B-artiklarna bör beställas hem 
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via EOQ men variablerna i formeln bör inte undersökas lika noga i varje beställning. 

C-artiklarna behöver inget speciellt system vid beställning eftersom dessa binder lite 

kapital i lagret (Tersine, 1994, s 547). Enligt Tersine (1994, s 548) skulle A-artiklarna 

kunna beställas hem varje vecka, B-artiklarna varannan vecka och C-artiklarna 

halvårsvis. 

 
3.4 Informationsutbyte 

I försörjningskedjan förekommer det tre olika varianter av flöden. Dessa varianter är 

materialflöden, betalningsflöden och informationsflöden. Materialflöden och 

betalningsflöden skiljer sig främst i två olika avseende ifrån informationsflöden. Den 

första skillnaden är att materialflöden och betalningsflöden representerar 

kapitalbindning vilket inte informationsflöden gör. De står även för direkta 

ekonomiska värden vilket inte informationsflöden gör. Det är lätt att dra slutsatsen att 

betalningsflöden och materialflöden är något företag bör fokusera på att effektivisera 

och styra för att åstadkomma en effektivare försörjningskedja men det krävs mer än 

så. För att kunna bedriva en effektiv verksamhet är tillgången till information en 

nödvändighet. Det är även en förutsättning för att aktörerna i försörjningskedjan skall 

kunna utnyttja sina resurser på bästa möjliga sätt. Även om informationsflödena inte 

tillför några ekonomiska värden, bidrar dessa med stora indirekta värden. (Mattsson 

2002, s 280) 

Informationsflöden kan upplevas som ett substitut till materialflöde. Ett exempel på 

detta kan vara ett lokalt försäljningskontor som har goda informationsflöden med sitt 

centrallager. Detta gör att försäljningskontoret kan tala om för kunden när varor kan 

levereras utan att behöva lagerhålla på det egna försäljningskontoret. 

Tillgången till information om framtida behov innebär också att osäkerhetsfaktorn 

kan minskas vilket kan möjliggöra en reducering av företags säkerhetslager. 

(Mattsson 2002, s 280)   

Den andra skillnaden är att material- och betalningsflöden som endast kan sättas 

igång via ett informationsflöde av något slag. T.ex. krävs det ett informationsflöde i 

form av en kundorder eller ett avrop för att en leverans skall vara möjlig att 
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genomföra. Det krävs även ett informationsflöde i form av t.ex. en faktura för att ett 

betalningsflöde skall uppkomma. (Mattsson, 2002 s 281) 

 

3.4.1 Prognos- och planer ingsutbyte 

För att åstadkomma en effektiv planering är det nödvändigt för leverantören att ha 

tillgång till relevant och säker information som underlag när den framtida efterfrågan 

ska uppskattas. Har leverantören inget informationsutbyte med dess kunder måste 

leverantören använda sig av egna prognoser och även göra egna uppskattningar med 

utgångspunkt från efterfrågehistorik som är skapat internt i företaget. Skulle 

information erhållas direkt från dess kund kan leverantören höja kvaliteten på 

planeringen och även vid gemensam utformning av planering och prognoser 

tillsammans med kund. (Mattsson 2002, s 381)  

 

Information som erhålls av kund och som kan användas vid underlag av 

prognostisering och planering kan enligt Mattsson (2002, s 381) delas upp i tre olika 

delar; information om aktuell förbrukning, prognoser och leveransplaner. 

Information om aktuell förbrukning innebär att leverantörens kund delar med sig av 

information om hur mycket av leverantörens kvantiteter som har förbrukats under en 

period. Perioden som undersöks bör vara kort då leverantören kan skapa bättre 

korttidsprognoser och vara mer anpassad vid förändringar av efterfrågan . 

Information om prognoser kan vara att kunden utför egna bedömningar och 

uträkningar av det framtida behovet av material och kan överföra denna information 

via exempelvis via EDI-system till sin leverantör (Mattsson 2002, s 381).  

Leverantören kan utifrån kundens prognos göra en totalprognos där den egna 

prognosen kopplas samman med kundens. Fördelen med att kunden och leverantören 

delar med sig av prognoser till varandra gör att osäkerhetsfaktorn av efterfrågan kan 

minskas avsevärt. (Mattsson 2002, s 383)  
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Leveransplaner handlar om att kunden delar med sig av information gällande 

planerade behov av inleveranser vilket både kan gälla tid och kvantitet. 

Materialbehovsplanering och distributionsbehovsplanering är två typer av 

materialstyrningsmetoder som kan tillämpas i detta fall. Leveransplaner skapar en 

stabil och effektiv grund för leverantören att planera sina egna aktiviteter med hänsyn 

till kundens nuvarande materialbehov och kundens framtida aktiviteter. (Mattsson 

2002, s 383-384)  

 

3.4.2 Kommunikationsmetoder 

Informationsutbyten kan åstadkommas genom olika kommunikationsmetoder 

beroende på de behov och förhållanden som råder i en viss situation. En skillnad 

gällande kommunikationsmetoderna är i vilken grad de tillåter 

informationsbehandling on-line i relation mot off-line. Informationsbehandlingen on-

line innebär att avsändaren är i direkt kontakt med mottagaren under hela 

informationsutbytet. Off-line kommunikation innebär att avsändaren och mottagaren 

inte är i direktkontakt med varandra under informationsutbytet. Att sända en order till 

en leverantör är en typ av off-line kommunikation. (Mattsson 2002, s 283) 

 

Elektronic data access, EDA är en typ av online kommunikation där kund och 

leverantör har delade databaser. Detta gör att samarbetet med andra företag blir mer 

lättillgängligt då individer i de olika företagen kan få åtkomst till information som 

angår dem och kan ha nytta av. Därmed kommer uppdateringar att ske mycket 

smidigare då kunden eller leverantören kan lägga upp ny data om sitt egna företag i 

kundens respektive leverantörens system. Kunder kan även lägga order i 

leverantörens system och leverantören kan administrera kundens lager. När det gäller 

andra samarbetspartners såsom tredjepartslogistiker, kan företag gå in i deras system 

och boka in transporter. (Mattsson, 2002, s 292)  
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Vid jämförelse mellan EDA med EDI, är EDI betydligt dyrare ur 

investeringssynpunkt. Det enda som behövs med EDA systemet är en dator och 

internetuppkoppling. Fördelen är även att EDA tillåter ett högt samspel mellan kund 

och leverantör vilket kan reducera enskilda aktiviteter i affärsprocesserna och därmed 

reducera cykeltiderna. EDA har i jämförelse med EDI, mindre begränsningar i att ta 

hänsyn till tillfälliga informationsbehov som är tids- och innehållsmässiga. 

Problematiken med EDA systemet är att det kan bli arbetskrävande för det ena 

företaget. Främst när delar av affärssystemet sköts av enskilda personer på ett annat 

företag. Det kan därmed leda till dubbla registreringar. Exempelvis kan ett 

kundföretag gå in i leverantörens system och registrera en kundorder vilket leder till 

att det även måste göras en registrering av en inköpsorder i det egna systemet. 

(Mattsson, 2002, s 292-293)  

 

3.5 L everantörsstyrda lager  

Leverantörsstyrda lager innebär att leverantörer tar över kundens administrativa 

arbetsuppgifter gällande dess lager. Samarbetspartnerna dvs. kunden och leverantören 

bestämmer vem det är som ska äga lagret, var lagret ska ligga och vem det är som 

fysiskt ska administrera lagret. (Mattsson 1999, s 209) Ett exempel på detta kan vara 

att leverantören övervakar kundens lagernivåer gällande leverantörens artiklar. 

Leverantören blir skyldig att kontrollera saldot och beräkna den optimala 

inköpskvantiteten. (Hugos & Thomas 2006, s.75) 

För en framgångsrik implementering bör det lämpligtvis finnas ett avtal som 

innehåller överenskommelser mellan samarbetspartnerna. Det finns två olika 

tillämpningssätt vid leverantörsstyrda lager. Det ena är manuell styrning och den 

andra är IT-baserat materialstyrningssystem. (Mattsson 1999, s 210-211)  

 

3.5.1 Manuellt leverantörsstyrda lager 

Det kan ske på följande sätt att leverantören besöker en kund och kontrollerar dess 

lager fysiskt för att fylla på med artiklar vid behov. Om det är bestämt att lagret ägs 
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av kunden, måste det även bestämmas en maximal återfyllnadsnivå i 

överrensstämmelsen för att undvika missbruk vid påfyllnader. Ägs lagret av 

leverantören svarar leverantören även för inventering och utrensning av utgångna 

artiklar. (Mattsson 1999, s 211) 

För att få underlag till faktureringar görs det beräkningar på skillnaderna mellan 

saldot på föregående saldo med saldot för aktuell påfyllning. För att underlätta 

hanteringen används lämpligtvis penndatorer och streckkodsbaserade system 

(Mattsson 1999, s 211). 

 

3.5.2 I T-baserat leverantörsstyrda lager 

IT-baserat leverantörsstyrda lager innebär att leverantören har tillgång till 

materialstyrningssystem via internet. Leverantören kan därmed utföra 

materialstyrningsaktiviteter på samma sätt som kundens egen personal skulle kunna 

göra. Genom att leverantören är uppkopplad till kundens materialstyrningssystem så 

har leverantören all information om aktuella lagersaldon, reservationer, 

säkerhetslagernivåer, planerade behov osv. Med hjälp av informationen kan 

leverantören lättare planera in lagerpåfyllningar. Problematiken med IT-baserade 

leverantörsstyrda lager är att leverantören tvingas lära sig kundens system. Detta blir 

väldigt problematiskt för leverantören om leverantören har flera olika kunder, vilket 

kan medföra vissa praktiska begränsningar.  En annan nackdel är att en order kan 

behöva registreras två gånger, den ena som inköpsorder i kundens system och som 

kundorder i det egna systemet. (Mattsson 1999, s 211-212) 

 

3.5.3 L everantörsstyrda lager via E DI  

EDI är ett alternativt system som möjliggör för leverantören att tillämpa ett 

gemensamt system för alla dess kunder. Information om lagerpåfyllnad överförs 

direkt till kundens system via EDI. Information som behövs för att EDI ska fungera 

väl mellan leverantören och kund är aktuella lagersaldon, inneliggande reservationer, 

prognoser och förbrukningsstatistik. (Mattsson 1999, s 212) 
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3.5.4 Fördelar med leverantörsstyrda lager 

Som kund ligger fördelen med leverantörsstyrda lager att kunna fokusera mer på sin 

kärnverksamhet och kunden slipper därmed att tänka på beställningar. Leverantören 

har full information om kundens lager vilket gör att kunden vet att det alltid kommer 

att finnas ett minimumlager och minskad risk för inkurans och även reducering av 

administrativa kostnader på inköpsavdelningen. (Enarsson 2006, s 158-160) 

 

 Leverantörens fördelar är att de kan planera in lagerpåfyllnader mycket lättare då 

leverantören har tillgång till kundens lagersaldon. Leverantören kan planera in sin 

produktion och lagerstyrning på ett mer effektivt sätt när leverantören får tillgång till 

kundens verkliga behov. (Enarsson 2006, s 158-160)  

 

3.5.5 Nackdelar med leverantörsstyrda lager  

Det kan uppstå ett beroende av leverantören då kunden måste lämna ut känslig 

information. Kunden måste försäkra sig om att information inte läcks ut till 

konkurrenter. Det kan även uppstå nackdelar när en av parterna har en dominant 

ställning. En kund kan skicka felaktig information som inte är relevant för 

leverantören vilket gör att leverantören kan uppleva onödiga kostnader.  

Kunden och leverantören måste i avtalet tydliggöra vilka ansvarsområden som gäller 

för båda parter. Det finns även skillnader i olika EDI-system. Detta kan bli 

problematiskt om samarbetspartnernas EDI-system inte synkroniserar väl vilket kan 

ge en negativ bild av ett samarbete. (Enarsson 2006, s 161)  
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4. Empiri 
I Empirikapitlet inleds med en beskrivning   av   hur   författarna   har   granskat  

datamaterialet   från   Företaget   X.   Därefter   är   kapitlet   uppdelat   efter   samma   ordning  

som  teorikapitlet  (se  figur  4.1).   

 

 
F igur 4.1 Empiriöversikt 
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4.1 Författarnas granskning av datamater ialet 

Företaget X använder sig i dagsläget av transaktionsvis lagerredovisning vilket 

innebär att lagersaldot uppdateras i samband med transaktioner som påverkar lagret. 

När artiklar levereras in i lagret adderas lagersaldot med den kvantitet som har 

leverats in och vid uttag subtraheras den uttagna kvantiteten  

 

Författarna har erhållit Företaget X:s lagerredovisning för tradingartiklar under 

perioden 2010-05-05 till 2011-05-04 och består av följande information: 

 Inleverans: Här redovisas inleveranser från externa leverantörer vid inköp av 

artiklar. Vidare anges artikelnummer, antal artiklar, beställningsdatum, bekräftat 

leveransdatum samt leveransdatum.  

 Utleverans till kund: Här redovisas utleveranser till externa kunder vid 

försäljning av artiklar. Vidare anges artikelnummer, antal artiklar, bekräftat 

leveransdatum och leveransdatum. 

 Lagersaldo: Här redovisas lagersaldot när en transaktion har skett. Vidare 

redovisas artikelnumret, datum för transaktionen och lagersaldo för artikelnumret i 

lagret efter att transaktion har skett. 

 Inköpspris: Här redovisas artikelnummer, inköpspris i SEK och inköpspris i 

EUR. 

Författarna erhöll en lagerredovisning på totalt 633 artiklar ur företagets 

sortiment(finns på bifogad cd). Vid granskning av lagerredovisningen upptäcktes ett 

antal brister i denna lagerredovisning. Exempelvis fanns det brister i 

lagerredovisningen där lagersaldot inte stämde överens med de in- och utleveranser 

som har bokförts. Detta beror enligt VD (Intervju, 2011) på att en del av de 

tradingartiklar som ingår i lagerredovisning, även kan användas som delkomponenter 

för att tillverka en enskild artikel. Författarnas syfte var att undersöka de 

tradingartiklar som köps in för att utan bearbetning säljas vidare till kund. Därmed 
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var författarna tvungna att ta bort alla de artiklar som även användes internt i 

produktionen. 

 

För att veta vilka artiklar som användes internt i produktionen har författarna erhållit 

en lista på de tradingartiklar som används internt i produktionen. 

 Enligt listan var det var totalt 69 stycken olika artiklar som hade tagits ut internt för 

att omarbetas i produktionen. Författarna letade upp de artiklarna i 

lagerredovisningen och fick manuellt ta bort dessa. 

 

I tabell 4.1 visas en av dessa artiklar som har använts internt i produktionen och som 

författarna har tagit bort. Det går att se på lagerredovisningen att artikeln har använts 

internt. Vid datumet 100708 har ett uttag gjorts på lagret med 10 stycken (35-25), 

men vid jämförelse med utleveranser på samma datum finns det ingen matchning. 

Detta på grund av att in- och utleveranser på lagerredovisningen endast registrerar 

inleveranser från externa leverantörer och utleveranser till externa kunder. 
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Tabell 4.1 - U tdrag ur Företaget X:s lagerredovisning för artikelnummer 105 
 

 

 

Författarna har även upptäckt 281 artiklar som haft summan noll i lagersaldo under 

hela perioden. Författarna gjorde bedömningen att dessa artiklar är inaktiva i Företag 

X:s sortiment och har därmed avlägsnat dessa artiklar från lagerredovisningen. Detta 

har gjorts eftersom artiklarna inte funnits i lager under perioden och har inte bundit 

kapital i lager. Nedan i tabell 4.2 illustreras en sammanställning av de 283 artiklar  

författarna valt att ta med i beräkningarna och de sammanlagt 350 artiklar som har 

avlägsnats från lagerredovisningen. 

 

 

 

 

 

 

Lagersaldo           
Art.nr         Datum   Lagersaldo  
105         100616   15  
105         100707   35  
105         100708   25  
105         101018   45  
105         101025   43  
105         101118   40  
105         101215   38  
105         101231   38  
Inleveranser           
Art.nr   Best.datum   Bekr.levtid   Lev.datum   Inlev.Antal  
105   100511   100615   100616   15  
105   100518   100705   100707   20  
105   100603   101019   101018   20  
Utleveranser           
Art.nr      Bekr.  Levtid   Lev.datum   Utlev.Ant  
105      101119   101118   3  
105      101217   101215   2  
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Tabell 4.2 - Sammanställning av totalt antal artiklar författarna avser att gå vidare med i sina 
kommande beräkningar.   
 
 
 
4.2 K apitalbindning 

Företaget X vet i dagsläget inte hur mycket kapital tradingartiklarna binder i lager.  

 

4.2.1 A rbetssätt k ring lagret av tradingartiklar 

Företagets lager är i dagsläget orderstyrt och fylls på efter kundorder. För att veta hur 

pass mycket som finns i lagret vid en orderförfrågan, kan anställda kontrollera 

lagersaldot via företagets affärssystem. Inköp av tradingartiklar till lagret kan variera 

då företaget har vissa säsongsbetonande artiklar. Exempelvis köper företaget in större 

partier av en sorts element som sitter i speglar för att ta bort frost under kyligare 

förhållanden. Detta gör att företaget köper in mer av denna typ av artikel före 

vintertid för att säkra efterfrågan. 

 

Företaget X baserar i dagsläget sina inköp av tradingartiklar genom ett 

beställningspunktssystem vilket varnar företaget när artiklarnas lagernivåer är låga. I 

figur 4.2 så illustreras hur företagets inköpsprocess går till. Med hjälp av 

 

Ursprungligt antal artiklar 

 

633 

 

Icke-trading artiklar 

 

- 69 

 

Inaktiva artiklar 

 

- 281 

 

Relevanta tradingartiklar 

 

= 283 
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beställningspunktssystemet så ser företaget vilka artiklar som har låga lagernivåer 

och ett artikelbehov uppstår. Man fyller sedan i en beställningssedel på de artiklar 

som skall beställas samt antalet. Detta blir sedan en inköpsorder som inköpsansvarig 

skickar till leverantören. När leverantören har utvärderat ordern så bekräftas ordern 

till inköpsansvarige. Leverantören skickar sedan artiklarna till Företaget X som 

kontrollerar dem i ankomsthallen och lagerför sedan artiklarna. Man får sedan en 

faktura från leverantören som godkänns och betalas om ordern är godkänd och det 

inte är något fel på leveransen. 

 

 
F igur 4.2 Inköpsprocessen på Företaget X AB 

Kund (Företaget X) 
 

A rtikelbehov 
 

 
 

Beställningssedel 
 
 
 

Inköpsorder 
  
   
  
  
  
  

Mottagande/kontroll av leverans 
 
 
 
 
 
 

Godkännande av faktura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leverantör  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utvärdering 
/O rderbekräftelse 

 
 
 
 
 

L everans 
 
 
 

Faktura 
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I vissa fall förekommer det även att kunder efterfrågar artiklar som Företaget X inte 

lagerhåller men som finns att beställa ifrån företagets katalog. I dessa fall så kräver 

Företaget X att kunden beställer ett minimum antal artiklar för att det skall vara 

lönsamt för företaget att köpa in dem. När företaget gör en beställning från sin 

leverantör, brukar den i genomsnitt omfattas av 15 stycken olika artiklar. Företagets 

inköp av tradingartiklar sker vanligtvis från en och samma leverantör. 

Transportledtiderna brukar i genomsnitt vara 4 veckor vid beställning från företagets 

huvudleverantör i Tyskland. Vid inköp från företagets leverantörer i Brasilien och 

Kina kan leveranstiden uppgå till 6 månader från beställning till leverans. När 

varorna anländer till Företaget X skickas de därefter vidare till kunden. 

Inköpsprocessen här skiljer sig inte mot inköpsprocessen som illustreras i figur 4.2 

förutom det att det inte är materialbehov som initierar processen utan det är en 

kundförfrågan. 
 

En vanlig kundorder gällande tradingartiklar brukar sällan innehålla endast en artikel 

utan de flesta kunder brukar göra inköp av en större del av sortimentet eftersom de i 

flesta fall är grossister. Enligt inköpsansvarige ligger ordersärkostnaden i dagsläget 

på 100 kronor per order och företagets beräknade kalkylränta är 14 procent. 

När företaget beräknar deras säkerhetslager använder de ett affärssystem där de 

beräknar hur pass stor förbrukning/efterfrågan företaget förväntas ha samt 

transportledtiderna till företaget. Baserat på denna information räknar företaget ut hur 

stort säkerhetslager som behövs för varje artikel. Företaget har även artiklar de inte 

har något säkerhetslager på eftersom ledtiderna vid beställning av de artiklarna är 

korta 

 

 
4.3 Lagertillgänglighet 

I dagsläget har företaget ingen beräknad lagertillgänglighet på tradingartiklarna och 

de har heller ingen uppdelning på artikelsortimentet baserat på hur prioriterade 

artiklarna är. Företaget har dock som målsättning att erbjuda kunden snabba 
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leveranser och enligt VD (Intervju 2011) gör företaget beräkningar på artiklarnas 

leveransprecision. 

 

4.4 A B C-analys 

Företaget har ingen uppdelning av tradingartiklarna genom en ABC-analys. 

Enligt försäljningsansvarig (Intervju 2011) gör dock företaget en prioritering på sina 

kunder efter hur stor del av omsättningen de står för Företaget X. Företaget X har 

idag cirka 6-8 av totalt 50 kunder som står för 8-10 miljoner kronor av företagets 

omsättning. Totalt sett har företaget en omsättning på cirka 20 miljoner kronor.  

 
 
4.5. Informationsutbyte  

Enligt VD (intervju 2011) på Företaget X anser de att samarbetet med deras 

huvudleverantör fungerar bra i dagsläget och företaget letar för tillfället inte efter nya 

leverantörer för ett vidare samarbete. Informationsutbytet mellan företaget och 

leverantör sker i dagsläget via e-mail, fax och telefon. Enligt försäljningsansvarig 

(Intervju 2011) är Företaget X:s tradingartiklars efterfrågan från grossisterna i de 

olika länderna ganska varierad. Företaget X har i dagsläget inget prognossamarbete 

med sina grossister. Det enda Företaget X baserar sina inköpsprognoser på är interna 

bedömningar från föregående års beställningar.  

 

4.5.1. Intervju med Företaget X :s huvudleverantör  

Företaget X huvudleverantör av tradingartiklar är en stor global koncern som i 

dagsläget levererar majoriteten av tradingartiklarna till Företaget X. Leverantören 

samarbetar i dagsläget med många av sina kunder gällande säljprognoser. 

Anledningen till att leverantören inte samarbetar med Företaget X gällande 

säljprognoser är att leverantören endast har säljprognoser med producerande företag. 

Leverantören håller i dagsläget kontakten med sina kunder via telefon och e-mail. 

Leverantören anser att informationsutbytet i dagsläget har brister. Dessa brister 

omfattas av informationsutbytet av transporttider och information gällande nya 
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artiklar. Leverantören tycker att det finns stora förbättringsmöjligheter gällande 

informationsutbytet mellan leverantören och dess kunder.  

 
 
4.5.2. Intervju med K und 1  

I dagsläget har Företaget X och kunden inget prognossamarbete med varandra. 

Kunden som även samarbetar med andra leverantörer förklarar i intervjun att 

säljprognoser förekommer med andra leverantörer men skulle även tänka sig att ha ett 

prognossamarbete med Företaget X. Kunden baserar sina egna prognoser på 

försäljningsstatistik och säsongsartiklar baseras på tidigare kundorder. 

  

I dagsläget kommunicerar kunden med sina leverantörer genom fax, telefon och via 

e-mail. Kontakten mellan kunden och dess leverantörer varierar i dagsläget, beroende 

på ordertillfälle kan kommunikationen omfattas av produktsupport, priser och 

leveranstidsfrågor och ibland kan kommunikationen omfattas av personliga besök. 

Beställningarna från leverantörer sker genom att kunden först går igenom 

försäljningsstatistiken och kontrollerar kundorderna för att sedan lägga in en 

beställning. Kunden skulle gärna vilja uppleva förbättringar genom snabbare och 

bättre information så att leveranstiderna påverkas.  

 

4.5.3. Intervju med K und 2  

Denna utländska kund har i dagsläget inget prognossamarbete med Företaget X. 

Kunden samarbetar gällande prognoser med andra leverantörer och skulle gärna ha 

ett prognossamarbete med Företaget X. Utöver de säljprognoser kunden har med sina 

leverantörer baserar de även på prognoserna på föregående års försäljning.  

I dagsläget kommunicerar kunden med sina största leverantörer genom EDI, men 

med Företaget X sker det via e-mail. Kontakten mellan kunden och dess leverantörer 

sker ganska ofta anser kunden.  

Kundens kontakt med dess leverantör sker utöver när det görs beställningar även via 

besök, telefon och e-mail.  
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Beställningarna från leverantörer sker på olika sätt beroende av storleken på 

leverantörerna där de har EDI-samarbete med sina största leverantörer. Andra 

tillvägagångssätt vid beställningarna sker utöver EDI med hjälp av fax, post, telefon 

och e-mail.  

Kunden tror på att förbättringar skulle kunna ske mellan dem och Företaget X genom 

ökad användning av telefonkonferenser och videokonferenser i framtiden.  

 
4.6 L everantörsstyrda lager 

När det gäller leverantörsstyrda lager ser Företaget X fördelen med ett sådant 

samarbete då det skulle tydliggöra för deras huvudleverantörer vilka brister de har i 

sin logistik med bland annat långa leveranstider. Men VD:n (Intervju, 2011) menar 

att olika IT-system skulle bidra till mer nackdelar än de fördelarna som ett 

leverantörsstyrt samarbete bör generera på grund av att det skulle bli alldeles för dyrt 

att ändra IT-systemen. Huvudleverantören har även lite av en dominerande ställning i 

dagsläget och VD (Intervju 2011) menar på att företaget inte är säkra på att de vill bli 

så pass psykologiskt knutna av huvudleverantören vid ett leverantörsstyrt samarbete.  

 

4.6.1 Intervju med Företaget X :s huvudleverantör 

Leverantören har idag inga samarbeten som omfattas av leverantörsstyrda lager med 

dess kunder. Gällande transportledtiderna kan tiderna skilja sig beroende på vad det 

är för artikel som ska skickas. 

 

4.6.2  Intervju med K und 1  

I dagsläget använder sig kunden inte av leverantörsstyrt lager med någon av sina 

leverantörer. 

 

4.6.3 Intervju med K und 2  

I dagsläget använder sig kunden inte av leverantörsstyrt lager med någon av sina 

leverantörer. 



57 
 

5. Analys 
I analysavsnittet kopplas empiri och teori ihop i syfte att kunna besvara uppsatsens 

 

 
 
5.1 Beräkning av genomsnittlig kapitalbindning 

Författarna har beräknat den genomsnittliga kapitalbindningen på de 283 artiklar 

genom att räkna på det genomsnittliga lagersaldot per artikel multiplicerat med 

artikelns inköpspris. Det genomsnittliga lagersaldot har räknats fram genom att 

dividera det totala lagersaldot per artikel med antal lagersaldotillfällen.  

 

Den genomsnittliga kapitalbindningen för samtliga 283 artiklarna är beräknad till 690 

872 kronor. I tabell 5.1 nedan visas ett utdrag från beräkningen och visar 

tillvägagångssättet vid beräkningen av den genomsnittliga kapitalbindningen. Längst 

upp på tabell 5.1 visas den totala genomsnittliga kapitalbindningen som är 690 872 

kronor.  

 

Det har även upptäckts att det finns 74 olika artiklar som inte har några registrerade 

utleveranser. Dessa artiklar har ingen efterfrågan och kan klassas som hyllvärmare, 

samtliga hyllvärmare finns på bilaga 4. 

 I tabell 5.2 visas ett utdrag från beräkningen av hyllvärmarna som har beräknats till 

142 158 kronor av den totala summan 690 872 kronor.  

Samtliga 283 artiklar som det har gjorts på beräkningar, återfinns på bilaga 3. 
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Tabell 5.1 - U tdrag från beräkningar av totala genomsnittliga kapitalbindningen i lager för samtliga 

tradingartiklar  

 

 
Tabell 5.2 - Utdrag från beräkningar av totala genomsnittliga kapitalbindningen i 

lager för hyllvärmarna 

 

 
5.1.1 Analys av genomsnittlig kapitalbindning 

I figur 5.2 visas fördelningen av Företaget X:s genomsnittliga kapitalbindning mellan 

de 74 artiklar utan efterfrågan och övriga 209 tradingartiklar. Enligt Tersine (1994, s 

20) binder de artiklar som inte har någon efterfrågan onödigt med kapital. De 74 

artiklarna utgör cirka 26 procent (74/283) av Företaget X:s artikelsortiment och i 

figur 5.3 visas den procentuella fördelningen av hyllvärmarna och övriga 

tradingartiklar. Detta överrensstämmer med Murphy & Woods (2004, s 286) teori om 

att 20 till 40 procent av ett företags artiklar inte har någon efterfrågan. Då 
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hyllvärmarna ökar lagerhållningskostnaderna och tar upp plats i lager bör företag 

enligt Murphy & Woods (2004, s 286) göra sig av med dessa artiklar snabbt för att 

kunna fylla på med nya artiklar.  

 

 
F igur 5.2 - fördelning av den totala genomsnittliga kapitalbindningen i lager mellan hyllvärmare och 

övriga tradingartiklar 

 

 
 
Figur 5.3 - Procentuell fördelning av antalet artiklar mellan hyllvärmare och övriga tradingartiklar 

 

Enligt Oskarsson et al (2003, s 35) kan kostnaden för kapitalbindningen ses som en 

alternativkostnad för att inte kunna använda kapitalet på ett bättre sätt. Företaget har 

därmed i dagsläget en alternativkostnad på drygt 142 158 kronor i lager på 74 artiklar 

som inte efterfrågas av kunder.  
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5.1.2 Analys av arbetssätt k ring lager av tradingartik lar 

Företaget X beställer sina inköp i samband med kundernas efterfrågan. Dessa inköp 

varierar i kvantitet där Företaget X inte alltid tar hänsyn till en optimal 

hemtagningskvantitet. Storhagen (2003, 78-79) där företag bör göra en avvägning 

mellan ordersärkostnad och lagerhållningskostnad för att få fram den lägsta 

totalkostnaden.  

 

Vid beräkning av företagets säkerhetslager för deras artiklar utgår företaget från deras 

affärssystem där de tar i beaktning den uppskattade efterfrågan företaget kommer att 

ha samt transportledtiderna till företaget. Enligt Lumsden (2006, s 311) så är 

säkerhetslagrets funktion bland annat att gardera mot brist i lagret vid oväntat hög 

efterfrågan men även vid långa leveranstider. 

 

Enligt Jonsson & Mattsson (2005, s 334) så kan ett omsättningslager användas när 

inleveranser sker i en annan takt och varierande kvantiteter än vad som motsvaras av 

förbrukningen . För att säkra efterfrågan på vissa artiklar så köper företaget in större 

partier av vissa artiklar exempelvis innan vinterperioden då efterfrågan på dessa 

artiklar ökar. Företaget använder sig i dagsläget av ett beställningspunktssystem som 

varnar när artiklarnas lagernivåer är för låga. Detta definieras av Jonsson & Mattsson 

(2005, s 334) av att man gör en jämförelse mellan den kvantitet som finns i lager och 

beställningspunkten.  

 

Företaget försöker då att beställa så många olika artiklar som möjligt vid ett och 

samma ordertillfälle även sådana artiklar som ännu inte nått beställningspunkten i 

syfte att uppnå en ekonomisk orderkvantitet, detta för att erhålla en så låg 

fraktkostnad som möjligt. Detta är enligt Mattsson (2000, s 97) en fördel när ett 

företag beställer flera olika artiklar från en gemensam leverantör. Detta i syfte att 

reducera den sammanlagda order- och transportkostnaden men brukar användas då 
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man använder sig av ett periodbeställningssystem vilket Företag X i dagsläget inte 

gör.  

 

Företaget använder sig i dagsläget av transaktionsvis lagerredovisning. I dagsläget så 

registrerar företagets lagersaldo endast inleveranser från leverantörer och utleveranser 

till kunder och är då kopplat till lagersaldot. Lagersaldot förändras i dagsläget också 

när en utleverans sker till produktionen men registreras inte i utleveranser. Detta 

överensstämmer med Jonsson & Mattsson (2005, s 365) där lagersaldot uppdateras i 

samband med transaktioner. Detta kan enligt Jonsson & Mattsson (2005, s 369-370) 

leda till att det blir skillnader i inventering av det redovisade lagersaldot och det 

verkliga lagersaldot. Skillnaderna uppstår enligt Jonsson & Mattsson (2005, s 369-

370) på felaktig inrapportering eller att det har glömts bort att rapportera rörelser i 

lager.   

 

5.2 Beräkning av lagertillgänglighet 

Vid beräkning av artiklarnas lagertillgänglighet har författarna valt att beräkna 

lagertillgängligheten endast på de artiklar som har leverats ut från lager till kund. Av 

de 283 artiklar som varit med i beräkningarna av den genomsnittliga 

kapitalbindningen, har 209 artiklar minst en registrerad transaktion ut från lager till 

kund. Det har inte varit möjligt att beräkna lagertillgängligheten på 74 artiklar (283-

209) och de är som tidigare nämnts hyllvärmarna vilka inte har haft någon 

efterfrågan.  

Artiklarnas exakta efterfrågan har inte varit känd och det har därför valts att göra en 

schablonmässig uppskattning av en artikels efterfrågan baserat på hur många enheter 

av en artikel som har leverats ut till kund under tidsperioden. Författarna reserverar 

att en artikels beräknade lagertillgänglighet eventuellt kan vara felaktig då 

ovanstående information saknas. Formeln som det har utgåtts ifrån är Mattssons 

(2010, s 17) alternativa tillgänglighetsmått och har modifierats i syfte för att kunna 

beräkna lagertillgängligheten för en specifik artikel. I bilaga 5 redovisas samtliga 
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artiklars lagertillgänglighet som har uträknats.  Formeln för beräkning av en artikels 

lagertillgänglighet är följande: 

Lagertillgänglighet i procent för en artikel = antalet tillfällen lagersaldo är större än 

noll / totalt antalet lagersaldotillfällen * 100 

I tabell 5.3 nedan visas artikel nummer 10:s lagertillgänglighet. Kolumnerna visar 

datum när aktuellt lagersaldot har förändrats. Vid 8 av totalt 10 lagerredovisade 

transaktioner har artikeln funnits tillgänglig på lager och har därmed 80 procents 

lagertillgänglighet. 

 
Tabell 5.3 - U tdrag från beräkningar av lagertillgängligheten på 209 tradingartiklar 

 
5.2.1 Analys av lagertillgänglighet 

Av de 283 artiklar som författarna hade som utgångspunkt att beräkna artiklarnas 

lagertillgänglighet på, har 209 artiklars lagertillgänglighet identifierats. Det har inte 

gått att beräkna lagertillgängligheten på 74 artiklar (283-209) och dessa är som 

tidigare nämnts hyllvärmare som inte har haft någon efterfrågan under perioden. 

Storhagen (2003, s170) definierar lagertillgänglighet som sannolikheten att en artikel 

finns i lager när den efterfrågas av kund.  Författarna har upptäckt att 97 artiklar har 

en lagertillgänglighet på 100 procent. I figur 5.4 nedan illustreras de 209 artiklarnas 

lagertillgänglighet och hur fördelningen av dessa ser ut. Enligt Mattsson (2002, s 

170-172) leder en högre lagertillgänglighet till en högre kapitalbindning i lager.  

 



63 
 

Vidare påpekar Mattsson (2002, s 170-172) att företag som har en konkurrensfördel 

att leverera sina artiklar omedelbart vid kundefterfrågan, är det vanligt att dessa satsar 

på en hög lagertillgänglighet på sitt artikelsortiment. Företaget X har idag enligt VD 

(Intervju 2011) som målsättning att erbjuda kunden snabba leveranser vid 

kundförfrågningar och det görs i dagsläget beräkningar på leveransprecisionen. 

Företaget prioriterar enligt VD (Intervju 2011) inte heller sina artiklar på något sätt. 

Risken med detta är enligt Tersine (1994, s 20) att det kan leda till att företagets 

säkerhetslager och kostnader för lager ökar ju högre lagertillgänglighet företaget har 

på sitt artikelsortiment.  

 

 
F igur 5.4 - Antalet tradingartiklar fördelade i olika lagertillgänglighetsintervall 

 

5.3 A B C-analys 

Företaget X har idag ingen differentiering av sina tradingartiklar och författarna har 

valt att undersöka hur företaget kan differentiera dess tradingartiklar via en ABC-

analys. Enligt Vollman et al.(2005, 157) kan artiklar i lager klassificeras utifrån 

artiklarnas omsättning (inköpspris * uttagna enheter) med benämning A, B eller C. 

Via en ABC-kurva i figur 5.5 nedan visas omsättningsfördelningen för artiklarna i en 

ABC-kurva. ABC-kurvan visar att A-artiklarna utgör cirka 14 procent av de totala 

artiklarna och står för ungefär 80 procent av den totala omsättningen i lager. Detta 
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bekräftar teorin om 80/20-regeln vilket enligt Bjørnland et al. (2003, s 210-211) 

innebär att cirka 20 procent av artiklarna står för drygt 80 procent av totala 

omsättningen i lager. Knappt 19 procent av artiklarna i lager är B-artiklar och står för 

cirka 15 procent av den totala omsättningen. De resterande 67 procenten består av C-

artiklar i lager, men de utgör endast 5 procent av den totala omsättningen.  

Detta överrensstämmer med Nahmias(2009, s284) rekommendation om att B-

artiklarna ska stå för cirka 15 procent av den totala omsättningen och att C- artiklarna 

står för 5 procent av den totala omsättningen. I figur 5.6 visas den procentuella 

fördelningen av antal artiklar i varje ABC-klass. 

 
F igur 5.5 - Omsättningsfördelning för artiklarna i en ABC-kurva 

 
 

 
F igur 5.6 - Procentuell fördelning av antal artiklar i varje ABC-klass 
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Nedanför i figur 5.7 visas en sammanställning av det totala antalet artiklar.  

Resultatet visar att 39 artiklar är A-klassade, 53 stycken är B-klassade artiklar och 

191 stycken är C-klassade artiklar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

F igur 5.7 - Antalet artiklar i varje ABC-klass. 
 

I figur 5.8 nedanför har författarna gjort en sammanställning av artikelkategorierna 

vilket visar hur stor omsättning respektive artikelkategori står för av den totala 

omsättningen. A-artiklarna utgör drygt 1 320 000 kronor. B-artiklarna står för drygt 

247 000 kronor och C-artiklarna för cirka 81 000 kronor. Den totala omsättningen för 

samtliga tradingartiklar är 1655 383 kronor. 

 
F igur 5.8 - Totala omsättningen i varje ABC-klass 
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Därmed står A-artiklarna för den största omsättningen av den totala omsättningen och 

är även minst i antal av artikelsortimentet. Enligt Vollman et al. (2005, 157) är A-

artiklarna oftast få i antal men står för en stor del av den totala omsättningen.  B-

artiklarna och C-artiklarna utgör en stor del av artiklarna i lager (cirka 86) procent se 

figur 5.5, men endast 20 procent av Företaget X:s omsättning vilket överensstämmer 

med Nahimas (2009, s 250) teori om B- och C-artiklarnas omsättning i relation till 

deras procentuella storlek.  

 

I tabell 5.4 nedan visas ett utdrag av samtliga 39 A-artiklar. Artiklarna är rangordnade 

efter omsättningen i fallande ordning där artikeln som har högst omsättning är först 

sedan visas också artiklarnas lagertillgänglighet(LTG). 

 
Tabell 5.4 - U tdrag från författarnas beräkningar av ABC-analys för A-artiklar 
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Vid en sammanställning av lagertillgängligheten för samtliga A-artiklar från 

ovanstående tabell ser vi nedan i figur 5.9 hur artiklarnas lagertillgänglighet är 

fördelad. Enligt Nahimas (2009, s 209) bör A-artiklarna få mest uppmärksamhet 

genom att erhålla en hög lagertillgänglighet. Vid en granskning av ovanstående tabell 

har endast 14 av totalt 39 A-artiklar en lagertillgänglighet på minst 98 procent. Enligt 

Roos (2004, s 286) bör A-artiklarna ha en lagertillgänglighet på minst 98 procent, 

därmed har 25 stycken (39-14) A-artiklar en lagertillgänglighet som är för låg enligt 

Roos (2004, s 286). 

F igur 5.9 - Antalet A-artiklars lagertillgänglighet fördelad i olika lagertillgänglighetsintervall 

Nedan i tabell 5.5 visas de 10 C-artiklar med högst omsättning. 8 av de 10 artiklarna i 

tabellen har 100 procents lagertillgänglighet och enligt Bjørnland et al. (2003, s 210- 

211) bör C- artiklar erhålla en acceptabel lagertillgänglighetsnivå till lägsta kostnad. 

Vidare menar Bjørnland et al att C-artiklarna bör ha enkla beställnings- och 

styrsystem. 
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Tabell 5.5 - U tdrag från författarnas beräkningar av ABC-analys för C-artiklar 

Nedan i figur 5.10 visas fördelningen av alla C-artiklars lagertillgänglighet. På 

diagrammet går det att se att C-artiklarnas lagertillgänglighet är ganska utspridd där 

hela 57 artiklar med en lagertillgänglighet på 100 procent utmärker sig mest, dessa 

artiklar bör enligt Bjørnland et al. (2003, s 210-211) erhålla en acceptabel 

lagertillgänglighetsnivå till lägsta kostnad. Vidare menar Bjørnland et al att C-

artiklarna bör ha enkla beställnings- och styrsystem. Enligt både Mattsson (2003c, s 

3) och Bowersox & Closs (1986, s 301) är 90 procent en lämplig 

lagertillgänglighetsnivå för C artiklar. Utifrån deras riktlinjer så har dessa 57 artiklar 

en för hög lagertillgänglighet då den ligger på 100 procent. 

 

 
1Figur 5.10 - Antalet C-artiklars lagertillgänglighet fördelad i olika lagertillgänglighetsintervall 

                                                 
1 Totalt antal C-artiklar är 191 stycken (jämför figur 5.6) i detta exempel har lagertillgängligheten 
endast beräknats på 117 stycken artiklar eftersom de resterande 74 artiklarna är hyllvärmare vilket togs 
upp i avsnitt 5.2.   
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Nedan i figur 5.11 så visas antalet artiklar i varje klassificering som har 100 procents 

lagertillgänglighet. Av totalt 97 artiklar som har 100 procents lagertillgänglighet finns 

det 13 stycken A-artiklar, 27 stycken B-artiklar och 57 stycken C-artiklar. Utifrån 

både Mattsson (2003c, s3) och Bowersox & Closs (1986, s 301) förslag på 

lagertillgänglighetsnivåer på de olika klassificeringarna, skulle samtliga varit för 

höga. A-artiklarna rekommenderas att ha en lagertillgänglighet på 98 procent, B-

artiklarna 95 procent och C-artiklarna 90 procent.   

 

 
Figur 5.11 - Antalet artiklar i varje ABC-klassificering med 100 procents lagertillgänglighet 

 
 
Enligt Murphy & Wood (2004, s 283) förekommer det att företag tillämpar en fjärde 

klassificering på de artiklar i lager som inte efterfrågas vilket kallas hyllvärmare. 

Genom att tillämpa denna klassificering på Företaget X:s artiklar, får 74 artiklar 

benämningen D-artiklar. De artiklarna är de hyllvärmare som tidigare nämnts i 

analysdel 5.1.  

I figur 5.12 så visas det procentuella antalet artiklar i relation till dess omsättning. 

Vid jämförelse med figur 5.6 så har en ny klassificering tagits i beaktning vilken är 
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artikel D. C-artiklarna har reducerats från 67 procent till 41 procent vilket innebär att 

D artiklarna består av 26 procent av de totala artiklarna i Företaget X lager. 

 

F igur 5.12 - procentuella antalet ABC-artiklar i relation till dess omsättning  

 

I figur 5.13 så visas antalet artiklar i varje klass. Vid jämförelse med figur 5.6 visas 

fördelningen av antalet artiklar i varje klass där A- och B artiklarna är oförändrade i 

antal men C-artiklarna har minskat med 74 stycken(191-116) som har blivit D-

artiklar 
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F igur 5.13 - Antalet artiklar i varje ABC-klass inklusive D-klassificering 

 

Författarna har även undersökt hur mycket den genomsnittliga kapitalbindningen är i 

de fyra klassificeringar. A-artiklar binder mest genomsnittligt kapital och är drygt 

282 000 kronor. B-artiklar cirka 117 000 kronor, C-artiklar binder i genomsnitt 

148 000 kronor. För att reducera kapitalbindningen föreslår Oskarsson et al (2006, s 

257) att företag ska beställa hem A-artiklar mer frekvent för att hålla ett lågt 

säkerhetslager. Tersine (1994, s 547) föreslår att A-artiklarna skulle kunna beställas 

hem genom EOQ formeln där variablerna bör undersökas varje gång vid beställning. 

Vidare menar Tersine (1994, s 548) att A-artiklarna skulle kunna beställas hem varje 

vecka. Oskarsson et al (2006, s 257) menar att företag borde lägga ner mer tid på 

leverantörskontakter för att säkerställa att materialförsörjningen för A-artiklarna 

fungerar bra istället för att hålla höga säkerhetslager.  

 

Enligt Tersine (1994, s 547) bör även B-artiklarna beställas hem via EOQ där 

variablerna inte behövs undersökas lika noga vid beställning. Vidare menar Tersine 

(1994, s 548) att denna produktgrupp skulle kunna beställas hem varannan vecka.  

Gällande C-artiklar bör dessa enligt Oskarsson et al (2006, s 257) beställas mer sällan 

och ha ett lätt administrerat beställningspunktsystem med ett stort säkerhetslager 
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eftersom det inte är så kostsamt att lagerhålla dessa. Enligt Tersine (1994, s 548) bör 

C-artiklar beställas hem halvårsvis.  

D-artiklar binder i genomsnitt 142 000 kronor och enligt Murphy & Wood (2004, s 

287) skapar D-artiklar ökade lagerhållningskostnader och dessa bör avlägsnas snabbt 

från lager genom att exempelvis realisera bort artiklarna eller aktionernas ut i syfte att 

skapa plats för nya artiklar. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F igur 5.14 - Genomsnittlig kapitalbindning för varje ABC-klassificering 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

F igur 5.15  Den genomsnittliga procentue lla kapitalbindningen för varje ABC- klassificering 
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5.4 O rsaker till varför författarna har valt att inte gå vidare med 

teoretiskt kor rekta beräkningar av omsättningslager och 

säkerhetslager 

För att eventuellt kunna reducera kapitalbindningen i lager finns det olika metoder för 

att kunna genomföra detta. Författarnas ambitioner var att undersöka eventuella 

reduceringar via teoretiskt korrekta omsättnings- och säkerhetslager beräkningar. 

Författarna avsåg att göra kapitalbindningsberäkningar utifrån artiklarnas 

lagertillgänglighet. Vidare ville författarna göra en kapitalbindningsberäkning utifrån 

artiklarnas klassificering som gjordes i delavsnitt 5.3. Varje klassificering skulle 

erhålla en specifik lagertillgänglighet. De tre lagertillgänglighetsnivåer som 

författarna avsåg att sätta på respektive artikelklass var följande:  

 

A-artiklar= 98 procents lagertillgänglighet 

B-artiklar= 95procents lagertillgänglighet 

C-artiklar= 90 procents lagertillgänglighet. 

 

Författarna valde dessa lagertillgänglighetsnivåer därför att Mattsson (2003 c, s 3) 

och Bowersox & Closs (1986, s 301) rekommenderar dessa lagertillgänglighetsnivåer 

för respektive klass. 

 

För att kunna göra nämnda kapitalbindningsberäkningar krävs det att följande formler 

beräknas vilket visas nedan i tabell 5.6.  
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Tabell 5.6 - Lista över formler som krävs vid uträkning av teoretiskt korrekt säkerhetslager och 

omsättningslager 

 

 

Författarna har i syfte att visa hur beräkningarna ser ut valt att visa ett utdrag från de 

teoretiska beräkningarna av omsättningslager och säkerhetslager för varje artikel. 

Författarna avsåg med denna beräkning att visa vilka effekter en förändring av 

lagertillgängligheten medför på säkerhets och omsättningslager samt den eventuella 

reducering av kapitalbindning i lager som denna förändring medför.  

 

 I tabell 5.7 visas beräkningar som har gjorts utifrån artikelns lagertillgänglighet 

vilket författarna tidigare har identifierat i kap 4.3. Författarna har gjort beräkningar 

på hur stort omsättningslager och säkerhetslager varje artikel behöver samt hur 

mycket kapital som är bundet för varje artikel. Exempelvis visar tabellen att 

Symbol Definition Formel/förklaring 
A rt A rtikelnummer*  

Q-opt Optimal 

hemtagningskvantitet 

 

LT dagar Genomsnittlig ledtid Genomsnittlig ledtid  för artikelns inleveranser  

ST T D LT Osäkerhet i ledtid Osäkerhet i ledtid för artikelns inleveranser  
 

D E fterfrågan per år Antal uttagna enheter per artikel under tidsper ioden 

ST T D D Osäkerhet i 

efterfrågan 

Osäkerhet i efterfrågan 

Tidsper iod Tidsper iod i dagar 365 dagar 

ST T D E LT Samtidig osäkerhet i 

efterfrågan och  

ledtid 

tidsper iod) ^2 

Serv 2 Lagertillgänglighet A rtikelns lagertillgänglighet 

L( Z) Servicefunktion f(k) 1-(Serv2)*(Q-opt /  ST T D E L T 

Z säkerhetsfaktor baserad på lagertillgänglighet enligt Serv2 och 

servicefunktion f(k) 

Säkerhetslager Säkerhetslager ST T D E LT * L(Z) 

O msättningslager O msättningslager Q-opt / 2 

Totalt lager Totalt lager SL + O L 

K r/st Inköpspris Inköpspris 

K apitalbindning 

(SE K) 

K apitalbindning per 

artikel 

Totalt lager * K r/st 
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artikelnummer 10 som har en lagertillgänglighet på 80 procent enligt beräkningar 

kommer att behöva ett säkerhetslager på 7 stycken artiklar och ett omsättningslager 

på 17 stycken artiklar. Den totala kapitalbindningen för artikelnummer 10 blir enligt 

beräkningar cirka 1745 kr. 

 
 

 
Tabell 5.7 - U tdrag från författarnas teoretiska beräkningar av säkerhetslager och omsättningslager 

utifrån artiklarnas nuvarande lagertillgänglighet. 
 
 
I tabell 5.8 visas beräkningar som författarna har gjort utifrån artiklarnas 

klassificering. Via en ABC-klassificering har artiklarnas lagertillgänglighet 

differentierats och därmed erhållit en ny lagertillgänglighet. A-artiklarna har fått en 

lagertillgänglighet på 98 procent, B-artiklar 95 procent och C-artiklarna har 90 

procents lagertillgänglighet. Artikelnummer 10 har nu fått en ny lagertillgänglighet 

på 95 procent eftersom den klassas som en B-artikel vilket författarna gjorde i kapitel 

5.3 där artiklarna klassificerades efter dess omsättning. 

 

Med en ny lagertillgänglighet på 95 procent så behöver artikelnummer 10 enligt 

beräkningarna ha ett säkerhetslager på 2 stycken artiklar och ett omsättningslager på 

stycken17 artiklar .  

Den totala kapitalbindningen blir 1371 kronor och är en reducering med 341 kr (1745 

kronor - 1371 kronor) vid jämförelse med föregående beräkning. 
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Tabell 5.8 - U tdrag från författarnas teoretiska beräkningar av säkerhetslager och 
omsättningslager utifrån en differentiering av lagertillgängligheten 

 

Författarna kunde endast göra beräkningar på totalt 155 av 283 artiklar och har valt 

att inte gå vidare med beräkningarna då författarna anser att det inte skulle ge en 

rättvis bild av hur mycket Företaget X:s kapitalbindning skulle reduceras via de 

beräkningar som har gjorts. I figur 5.17 visas de tre orsakerna till varför författarna 

inte kunde göra teoretiska beräkningar på säkerhetslager och omsättningslager. Då 

det saknas information som krävs för att göra delberäkningar som tidigare förklarats i 

tabell 5.6 var det totalt 128 artiklar (283-155) som inte kunde tas med i  

beräkningarna. 

F igur 5.16 - Orsaker till att författarna inte kan göra teoretiska beräkningar på säkerhetslager och 

omsättningslager 

1. A rtiklar utan transaktioner in till lager eller ut från lager (hyllvärmare) 

För att kunna räkna ut optimala hemtagningskvantiteten (EOQ-formeln) krävs det enligt (Storhagen 

2003, s 78-79) att efterfrågan, ledtiden och kostnaderna är kända för att kunna räkna ut optimal 

orderkvantitet. I detta fall uppfyllde inte denna kategori av artiklar kriterierna för att kunna räkna ut 

optimal hemtagningskvantitet eftersom varken efterfrågan eller ledtiden är känd för artiklarna. 

Vidare kan inte standardavvikelsen under ledtiden räknas ut eftersom det enligt Oskarsson et al (2006, 

s 240-241) krävs att osäkerheten under ledtiden är känd. 

Efterfrågan per år kan inte räknas ut då artiklarna inte har haft någon utleverans och därför är 

efterfrågan okänd. Standardavvikelsen i efterfrågan ej går att räkna ut eftersom någon efterfrågan inte 

har funnits på artiklarna. 

2. A rtiklar med transaktioner in till lager , men ingen transaktion ut f rån lager 

I denna kategori kan inte heller hemtagningskvantiteten räknas ut på artiklarna eftersom ingen 

efterfrågan funnits. Efterfrågan på dessa artiklar kan inte heller räknas ut eftersom ingen utleverans har 

skett. Vidare kan inte avvikelsen i efterfrågan räknas ut eftersom ingen efterfrågan funnits 

3. A rtiklar med transaktion ut från lager , men ingen transaktion in till lager . 

I denna kategori så kunde inte standardavvikelse under ledtid räknas ut eftersom det inte har skett 

några inleveranser. 
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5.5 Analys informationsutbyte  

Informationsutbytet mellan Företaget X och huvudleverantören samt kunderna sker i 

dagsläget genom mail, fax och telefon. Detta innebär enligt Mattsson (2002, s 283) 

att företagen använder sig av informationsbehandling av off-line karaktär eftersom 

avsändaren och mottagaren inte har direktkontakt med varandra. Företaget och 

kunderna har i dagsläget inget utarbetat prognossamarbete med varandra. Det enda 

företaget baserar sina inköpsprognoser på är interna bedömningar från föregående års 

beställningar.   

Mattsson (2002, s 381) menar att om inget prognosutbyte sker med dess kund, leder 

det till att företaget måste göra sina egna uppskattningar i utgångspunkt från 

efterfrågehistorik som har skapats internt i företaget.  

Både Kund 1 och kund 2 kan tänkas sig att ha ett prognossamarbete med Företaget X. 

Mattsson (2002, s 280) menar att tillgången till information om framtida behov 

innebär även att osäkerhetsfaktorn minskas vilket kan möjliggöra en reducering av 

företags säkerhetslager.  

Företaget har i dagsläget kontakt med kund 1 via fax, telefon och e-mail och med 

kund 2 så håller företaget kontakten enbart via e-mail. Kund 2 använder sig idag av 

EDI-system fast enbart med sina största leverantörer. Mattsson (1999, s 212) 

förklarar att EDI-system är ett alternativt system som möjliggör för leverantören att 

tillämpa ett gemensamt system för alla dess kunder. Information om lagerpåfyllnad 

överförs direkt till kundens system via EDI-system. Enligt Mattsson (2002, s 381) 

kan då kunden utföra egna bedömningar och uträkningar av det framtida behovet av 

material och kan överföra informationen direkt till leverantören via ett EDI-system. 

Detta leder enligt Mattsson (2002, s 383) till att leverantören utifrån kundens prognos 

kan göra en totalprognos där leverantörens prognos kopplas samman med kundens 

och fördelen med detta är att osäkerhetsfaktorn på efterfrågan kan minskas avsevärt.  

Både kund 1 och kund 2 vill i dagsläget uppleva informationsförbättringar i form av 

leveranstider och information. Mattsson (2002, s 383-384) menar att om kunden delar 

med sig av information gällande planerade behov av inleveranser som gäller tid och 
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kvantitet, kan det skapa en stabil och effektiv grund för leverantören att planera in 

sina egna aktiviteter med hänsyn till kundens materialbehov och framtida aktiviteter. 

Företaget X ser positivt på ett utvecklat samarbete med sina kunder gällande 

informationsutbyte men de tror att en EDI implementering skulle kräva nya 

datasystem som skulle leda till för höga kostnader. 

 

5.6 Analys leverantörsstyrda lager 

I dagsläget så har Företag X och huvudleverantören inget utvecklat samarbete 

gällande företagets lagerhantering. Huvudleverantören tycker att förbättringar inom 

informationsutbytet av transporttider och information gällande nya artiklar skulle 

kunna förbättras i dagsläget. Genom att tillämpa ett leverantörsstyrt lager skulle det 

enligt Hugos & Thomas (2006, s 75) innebära att leverantören övervakar kundens 

lagernivåer gällande leverantörens produkter och leverantören blir skyldig att 

kontrollera saldot och beräkna den optimala inköpskvantiteten. Kunden skulle vid en 

tillämpning av leverantörsstyrda lager enligt Enarsson (2006, s 158-160) kunna 

fokusera mer på sin kärnverksamhet då huvudleverantören ansvarar för företagets 

lagerhantering. Genom att huvudleverantören får tillgång till Företag X:s verkliga 

behov blir det lättare att planera in lagerpåfyllnader, därmed får leverantören bättre 

förutsättningar att styra och hantera sitt och kundens lager. 

 

 Enligt Mattsson (2002, s 360) skulle detta resultera i minskade kvantiteter i lager. 

Enligt Enarsson (2006, s 158-160) leder ett samarbete av ett leverantörsstyrt lager till 

att kunden alltid kommer att ha ett minimumlager och få minskade risker för inkurans 

och reducerade administrativa kostnader på inköpssidan. I dagsläget använder sig 

Företag X endast av en leverantör för tradingartiklar och vid en implementering av ett 

leverantörstyrt lager så blir företag enligt Enarsson (2006, s 161) tvungna att dela 

med sig av känslig information som företaget måste försäkra sig om att det inte läcks 

ut till konkurrenter. 
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Företaget X menar att olika IT-system i företaget skulle bidra till mer nackdelar än de 

fördelar som ett leverantörsstyrt samarbete skulle generera. Enarsson (2006, s 161) 

menar att skillnader i olika EDI-system kan ge en negativ syn av ett leverantörsstyrt 

lagersamarbete. Vid ett samarbete gällande leverantörsstyrt lager menar Mattsson 

(1999, s 209) att kunden och leverantören måste komma överens om vem det är som 

ska äga lagret. Om kunden ska äga lagret så menar Jonsson & Mattsson (2005, s 456-

457) att partnerna måste komma överens om vilka min- och maxgränser det ska vara i 

lagret. Dessa gränser skulle göras efter kundens önskemål beroende på hur mycket 

kunden är villig att bekosta sig. Om leverantören fysiskt ska äga lagret så påpekar 

Matsson (2002, s 355) att ett avtal måste regleras upp för att visa vem det är som ska 

inventera lagret samt vem det är som ska bekosta inventeringsdifferenser, svinn och 

kassation.  
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6. Slutsats 
Inledningsvis kommer författarna att kortfattat redovisa resultaten för uppsatsens del 

frågor. Därefter kommer uppsatsens huvudfråga att besvaras och inkluderar även 

författarnas rekommendationer till företaget. Sedan följer författarnas egna 

reflektioner och avslutningsvis ges förslag för vidare forskning i ämnet.  

 

6.1 Vad är den genomsnittliga kapitalbindningen i lager för 

Företaget X :s tradingartiklar? 

Den genomsnittliga kapitalbindningen i lager är drygt 690 000 kronor och författarna 

har upptäckt att 74 av de 283 artiklar som beräkningen gjordes på står för cirka 

142 158 kronor av den totala genomsnittliga kapitalbindningen. Dessa 74 artiklar 

saknar efterfrågan och kan klassas som hyllvärmare.  

 

6.2 Vilken lagertillgänglighet har Företaget X A B:s tradingartiklar 

idag? 

Författarna kan inte garantera att tradingartiklarnas lagertillgänglighet är korrekt 

eftersom författarna inte har fått information om artiklarnas exakta efterfrågan, vilket 

är ett av kriterierna vid beräkning av artiklarnas lagertillgänglighet. Författarna har 

beräknat lagertillgängligheten på 209 av totalt 283 artiklar och upptäckt att 97 av 

dessa artiklar har 100 procents lagertillgänglighet. Författarna har inte kunnat göra en 

beräkning på de 74 hyllvärmarna då dessa inte haft in- eller utleveranser. 

 

6.3 Hur kan Företaget X differentiera dess tradingartiklar? 

Företaget X kan differentiera dess tradingartiklar genom en ABC-analys.   

Författarna har gjort en ABC-analys baserat på de 283 artiklarnas omsättning. Av 

dessa artiklar blev 39 artiklar klassade som A-artiklar, 53 artiklar blev klassade som 

B-artiklar och 191 artiklar blev klassade som C-artiklar. Via ABC-analysen stod A-
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artiklarna för 80 procent av totala omsättningen, B-artiklarna för 15 procent och C-

artiklarna för 5 procent.  

 

6.4 Hur ser Företag X :s informationsutbyte ut med dess leverantör 

och kunder 

Informationsutbytet mellan Företaget X och huvudleverantören samt kunderna sker i 

dagsläget genom mail, fax och telefon. Både Företaget X:s huvudleverantör och 

kunder tycker att informationsutbytet skulle kunna förbättras i dagsläget, främst 

gällande prognosutbyten.   

 

6.5 Hur skulle en implementer ing av ett leverantörsstyrt lager 

gällande Företaget X :s tradingartiklar se ut?  

Eftersom huvudleverantören står för majoriteten av leveranserna av tradingartiklarna 

skulle huvudleverantören kunna ta över hanteringen av Företaget X lager. Detta 

skulle kunna leda till att Företaget X kan fokusera mer på sin kärnverksamhet och 

underlätta för huvudleverantören att planera sitt och Företaget X:s lagernivåer.  

 
 
6.6 V ilka möjligheter finns det för Företaget X att reducera 

kapitalbindningen i lager för dess tradingartiklar? 

Författarna har upptäckt att 97 av de 208 artiklarna har en lagertillgänglighet på 100 

procent. Via en ABC-analys har författarna upptäckt att A-artiklarnas 

lagertillgänglighet är relativt låg i relation till dess omsättning. För C-artiklarna är 

läget omvänt där 57 av de 97 artiklar med en lagertillgänglighet på 100 procent är C-

artiklar vilket författarna anser är för högt i förhållande till dess omsättning. En 

möjlighet för företaget att reducera kapitalbindningen i lager kan vara att de anpassar 

lagertillgängligheten efter artiklarnas omsättning där A-artiklarnas lagertillgänglighet 

bör anpassas efter dess omsättning, förslagsvis 98 procent på alla A-artiklar. 
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En annan möjlighet för företaget att reducera kapitalbindningen i lager är enligt 

författarna troligtvis det enklaste tillvägagångssättet och det är att företaget gör sig av 

med D-artiklarna. D-artiklarna består av 74 artiklar och har ingen efterfrågan. Kan 

företaget göra sig av med artiklarna kan de frigöra bundet kapital då D-artiklarna 

binder drygt 142000 kronor och står för 26 procent av företagets totala 

genomsnittliga kapitalbindning i lager. 

 

Genom att Företaget X förbättrar informationsutbytet med deras kunder och 

leverantörer skulle osäkerhetsfaktorn minskas. Detta kan bland annat göras genom att 

de börjar med ett lite enklare prognosutbyte med sina kunder och leverantörer. 

Genom att införa ett prognossamarbete och få information om framtida behov skulle 

osäkerhetsfaktorn minskas och även möjliggöra en reducering av företagets 

säkerhetslager och därmed reducerat kapitalbindning.  

 

Ett annat alternativ för att reducera kapitalbindningen kan vara för Företaget X 

inleder ett samarbete med huvudleverantören om att sköta Företaget X:s 

lagerhantering för dess tradingartiklar. Genom att huvudleverantören får tillgång till 

Företag X:s verkliga behov blir det lättare att planera in lagerpåfyllnader, därmed får 

leverantören bättre förutsättningar att styra och hantera sitt och kundens lager vilket 

kan leda till reducerade lagernivåer hos både Företaget X och huvudleverantören.  

 

6.7 Egna reflektioner 

Författarna har fått erfara att verkligheten i företag skiljer sig från det som står i 

teorin. Resultatet av uppsatsen var inte heller det som författarna hade förväntat sig. 

Detta främst på grund av att lagerredovisningen inte uppfyllt de krav som krävdes för 

att kunna göra mer avancerade beräkningar. Författarna anser att de i ett tidigare 

skede borde ha fördjupat sig mer på kvalitativa tillvägagångssätt genom att intervjua 

merparten av företagets kunder och därmed få en bredare bild av informationsutbytet 

mellan företaget och dess kunder. Men då författarna i ett för sent skede upptäckte att 
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lagerredovisningen inte var god nog för att kunna användas på det sätt som 

författarna ville så valde författarna att istället ändra riktning och ge lite enklare 

förslag till företaget. Detta eftersom författarna ansåg att företaget skulle ha mer nytta 

av enkel och begriplig information som kan hjälpa dem att minska kapitalbindningen 

på kort sikt. Men även att företaget och dess anställda på lång sikt skall lära sig att 

hantera sitt lager och förstå innebörden av att ha en riktig och lättöverskådlig 

lagerredovisning. 

   

6.8 Förslag på vidare forskning 

Författarnas förslag på vidare forskning är att studera ABC-analysen och undersöka 

hur stor del av A, B samt C artiklarnas omsättning företagets kunder står för och 

sedan dela upp kunderna i en liknande klassificering. Det hade sedan varit intressant 

att göra kriterier för hur stort informationsutbyte man skall ha med dess kunder 

baserat på om det är en A, B eller C kund. Vidare skulle man kunna gå ett steg bakåt i 

varuflödet och undersöka hur stor del av A-, B- eller C-artiklarna respektive 

leverantör står för samt även här göra kriterier för hur stort infoutbyte man bör ha 

med varje leverantör.      
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Bilaga 4  Hyllvärmare 
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Bilaga 5  Lagertillgänglighet 
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Bilaga 6  Intervjufrågor till Företag X 

Frågorna nedan ställdes med hänsyn till teoriavsnittet som berör 
problemfråga ett  
 

Hur mycket kapital i lager binder företagets tradingartiklar idag? 

Hur mycket kapital kan era tradingartiklar tänkas binda? 

Hur räknar ni fram er kapitalbindning? 

Hur beräknar ni ert säkerhetslager idag? 

Hur stort säkerhetslager har ni idag? 

Vad var kostnaden för kapitalbindning för tradingartiklar under 2010?  

Vad har ni för kalkylränta?  

Hur stora kvantiteter innebär en order i medeltal?  

Hur länge finns artiklarna i färdigvarulagret innan leverans sker? 

Hur stor del av färdigvarulagret betraktas som säkerhetslager?  

Beskriv kort hur er inköpsprocess ser ut  används EOK? Vad funkar bra respektive 

dåligt i denna aktivitet? 

Hur kontrollerar ni vad som finns i lager?  

 

Frågorna nedan ställdes med hänsyn till teoriavsnittet som berör 
problemfråga två  
 

V ilken lagertillgänglighet har Företaget X A B:s tradingartiklar idag? 

Mäter företaget lagertillgänglighet och leveransservice?  

Vad är företag X mål för lagertillgänglighet och leveransflexibilitet?  

Hur stor försäljningsvolym har ni på era tradingartiklar? Säljs olika artiklar olika 

mycket? (för att mäta hur frekventa artiklarna är) 

 

Frågorna nedan ställdes med hänsyn till teoriavsnittet som berör 
problemfråga tre  
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Vilka möjligheter finns det för Företaget X A B att reducera kapitalbindningen i 

lager för dess tradingartiklar? 

Klassificerar företag X artiklarna idag? Om ja, på vilket sätt klassificerar ni dessa 

tradingartiklar? Om JA - Differentierar ni era tradingartiklar efter hur pass mycket de 

säljs? Om JA - Lagerhåller ni dessa artiklar mer än andra tradingartiklar?  

 
Vilka är era leverantörer? 

Vilken typ av avtal skrivs med leverantör?  

Hur lång tid vill företag X ha från beställning till leverans?  

Hur förmedlar kunden en order till företag X (EDI, fax, telefon)? 

Valet av leverantör, hur går det till? Kontraktsituationen, hur fungerar den? 

Vad har ni för ledtider på era beställningar av era tradingartiklar? 

Har ni informationsutbyten med era leverantörer? Om ja, vad är det för sorts 

informationsutbyte? Om nej, skulle ni tänka er att ingå i ett slags partnerskap som 

innebär mer informationsutbyten emellan?  

Använder sig företag X av prognoser? Hur?  

Skulle ni tänka er att utveckla gemensamma prognoser med era leverantörer?  

Dessa frågor ställdes för att få en övergripande bild av verksamheten och dess 

artiklar  

 
Övrigt 

Vad har ni för typ av tradingartiklar? 

Hur många olika typer av tradingartiklar har ni?  

Vad är det för typ av artiklar som köps av respektive kund? (Diffrentiering 

möjligtvis) 

Hur stor brukar den totala inköpsmängden vara för varje kund?  

Vilka har ni för typ av kunder?  

Förekommer säsongsvariation i efterfrågan?  

Köper kunderna en artikel per order eller flera olika?  
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Bilaga 7  Intervjufrågor till Företag X :s huvudleverantör 
 
We are three students who study at the logistics department in Linneaus University in 

Växjö, Sweden. We are doing our bachelor thesis on (Company X). Our purpose is to 

exam the relations between (Company X) and its suppliers. Therefore we would be 

very thankful if you could help us answer some questions concerning our thesis. The 

purpose of the thesis is to see if the customer/supplier relations could expand by 

sharing more information concerning for example future sales of the products. 

 
Frågorna nedan ställdes med hänsyn till teoriavsnittet från berör 
problemfråga tre 
 
 Does Mekra co-operate with its customers (for example Company X) 

concerning sales forecasts? 

 If the answer above is N O then would Mekra Lang consider to share 

information with (Ex.Company X) concerning future sales of your products? 

 How does Mekra connect to its customers (Fax, Telephone, Internet, EDI-

system)? 

 Does Mekra think that the information sharing between the company and its 

customers could be better in some aspect? You can give own examples of 

improvements! 

 Is Vendor Managed Inventory (VMI) something that Mekra uses today? This 

means that for example Mekra runs a customers inventory and fills it up when 

needed. Or that Mekra maybe owns a part of or the whole Inventory that a customer 

runs? 

 Does Mekra use own forecasts when planning the production or is it just 

planned by the mean of orders from customers? 
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Bilaga 8  Intervjufrågor till Företag X :s kunder 
 
Frågorna nedan ställdes med hänsyn till teoriavsnittet som berör 
problemfråga tre 
 
1. Samarbetar ni med era leverantörer gällande sälj prognoser?  

 

2. Om inte? Skulle ni tänka er att utbyta information med exempelvis Företaget X 

gällande framtida försäljningsprognoser av era artiklar?  

 

3. Vad använder ni er av för slags prognoser i dagsläget? Är prognoserna baserade på 

tidigare kundorder eller på något annat sätt? 

 

4. Hur kommunicerar ni i dagsläget med era leverantörer? (Fax, telefon, internet, 

EDI-system etc.)  

 

5. Tror ni att informationsutbytet med era leverantörer skulle kunna bli bättre på 

något sätt? Ge gärna exempel på hur ni tror förbättringar skulle kunna se ut.  

 

6. Hur ofta håller ni kontakten med era leverantörer? Är det endast vid ordertillfällen 

eller kan det vara andra tillfällen? Om ja, ge exempel på andra tillfällen.  

 

7. Hur går era beställningar till i dagsläget med era leverantörer?  

 

8. Använder ni er i dagsläget av leverantörstyrda lager (VMI)? Detta innebär att 

leverantörer tar över kundens administrativa arbetsuppgifter gällande dess lager. 

Samarbetspartnerna dvs. kunden och leverantören bestämmer vem det är som ska äga 

lagret, var lagret ska ligga fysiskt och vem det är som ska fysiskt administrera lagret. 
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