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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how the company Viking Sewing Machines 
(VSM) should handle the storing of its sewing machines bought from the Far East. 
Should VSM continue to store the machines in assistance with Schenker, or should 
the company handle the process by itself and store the machines in its own warehouse.  
 
This question is interesting at the same time as it is complex. There are several aspects 
to consider prior to a decision can be made. It demands a thorough forecast planning, 
due to the three to four months long lead-time from the Far East. The company needs 
to consider this aspect carefully in order to keep a high quality delivery service during 
the sale fluctuations. The trade with sewing machines is highly dependent on the 
season, with increasing sales during the winter. To be able to maintain the leading 
position on the market VSM has been forced to make changes in its structure of 
products, where the simpler machines have been taken away from the production. The 
advanced machines are still produced by VSM, these machines have an impressive 
capacity that manages the most advanced sewing and patterns. The machines that 
have been taken away from production have been replaced with low-priced machines 
traded from the Far East. This change has resulted in that parts of VSM’s production 
are outsourced to low paid countries. We have conducted a case study, and our 
information consists of primary and secondary data. This study is done in order to 
collect data that is necessary for answering our research questions, and find a result 
for a decision. The primary data consists of the results received during the interviews, 
and the secondary data are based on the literature study. 
 
We have done calculations of how much of the space in the warehouse will be 
occupied by the trading machines, calculating safety-stock and the total warehouse 
has attained this. 
 
The study illustrates that by using an external part that handles the warehouse will 
result in increased costs for VSM. The result of the study is accomplished by 
comparing the cost of having the machines at “home” to the cost of using Schenker. 
The calculations demonstrate that it is much more expensive for VSM to make use of 
an external part. VSM has a fully automation system and at Schenker costs of 
handling the machines will be added, these costs consists of input and output of the 
products, besides the cost of renting the warehouse. The differences of having the 
machines on shelves, so-called “brätt”, at VSM are therefore considerably beneficial. 
It would also lead to a rationalization when handling the machines when they are sold 
and the pallets are to be loaded to respective dispatch note. At VSM the machines are 
registered in the computer system and they already have a functional packing system. 
The numbers that the report not have bin taken in consideration are the investment 
costs that are required for making the introduction of the machines at VSM´s 
warehouse possible. The problem are as said earlier a complex decision variable and 
to make a decision you have to estimate the global approach and not only to one cost 
unit. It is therefore from only this report hard to come by a 100% resolution. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida man på Viking Sewing Machines 
(VSM) skall sköta hanteringen av de symaskiner som företaget köper in från 
leverantörer i fjärran östern. Skall företaget inom egna lokaler sköta lagerhanteringen 
eller skall de fortsätta som i dagsläget med att företaget Schenker hanterar 
lagerhållningen? 
 
Det här är en intressant frågeställning men samtidigt en komplex sådan. Det finns 
flera aspekter att ta hänsyn till innan man kan komma till ett beslut. Det krävs ett 
grundligt arbete med prognosplanering, t.ex. på grund av de långa ledtiderna som 
motsvarar 3-4 månader. Det här är viktigt för att kunna hålla en hög leveransservice 
mot kund då det periodvis sker svängningar i försäljningen. Handeln med symaskiner 
är kraftigt säsongsbetonad, med ett uppsving under vinterhalvåret. För att kunna hålla 
en ledande ställning på marknaden under rådande konkurrensklimat har VSM tvingats 
att förändra i produktstrukturen, där de enklare maskinerna är på väg bort från den 
egna produktionen. Kvar finns de mer avancerade maskinerna med imponerande 
datorkraft som klarar av de mest avancerade sömnader och mönster. Maskiner som 
tagits bort från den egna produktionen har ersatts med ”billiga” köpesmaskiner från 
leverantörer i fjärran östern, för att kunna konkurrera i segmentet av enklare 
symaskiner. Den här förändringen har resulterat i att det är mer ekonomiskt att 
outsoursa verksamheten till så kallade låglöneländer. Vi har utfört en så kallad 
fallstudie, där underlaget för arbetet består av primär och sekundär 
informationsinsamling. Det här har gjorts för att kunna samla in de olika data som är 
nödvändiga för att besvara vår frågeställning och komma fram till ett 
beslutsgrundande resultat. Den primära informationsstudien består av resultatet av de 
intervjuer som gjorts på företaget och den sekundära datainsamlingen består av 
litteratursökning. 
 
Vi har räknat ut hur stor del av lagret som dessa köpesmaskinerna kommer att ta upp 
och detta har vi gjort genom att på olika sätt beräkna säkerhetslager och det totala 
maxilagret. 
Rapporten visar att lägga ut lagerhanteringen på en utomstående part medför en extra 
kostnad. Resultatet av studien är utformad så att kostnaden att ha maskinerna 
”hemma” är jämförd med kostnaden att ha maskinerna på Schenker. Uträkningar visar 
att det är väsentligt dyrare för företaget att lagerhålla hos den utomstående parten. 
VSM har ett automatiserat system och på Schenker tillkommer det 
hanteringskostnader dvs. kostnader för in- och uttag utöver hyra av lager. Skillnaderna 
i att ha maskinerna på brätt i VSM:s lager är alltså betydligt billigare jämfört med att 
ha dem på pall hos Schenker. Att lagerhålla maskinerna ”hemma” skulle också 
medföra en rationalisering av hanteringen då maskinerna skall säljas och pallarna 
skall packas om till respektive adress. Att i VSM:s lager ha maskinerna i datasystemet 
och i ett redan fungerande packningssystem tar alltså bort den arbetsbörda som 
tillkommer med att ha dem på Schenker. De siffror som inte tagits i beaktning är de 
investeringskostnader som krävs för att göra införandet av maskinerna möjligt. 
Problemformuleringen är som sagt tidigare komplex och för att ett beslut skall kunna 
tas måste man bedöma helheten och inte endast se till en kostnadspost. Det är därför 
svårt att utifrån endast resultatet av denna rapport kunna fälla ett 100% beslut.
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2 Inledning 
Det här arbetet är gjort som en avslutning av vår utbildning Industriell organisation 
och ekonomi med inriktning logistik och ledning vid ingenjörshögskolan i Jönköping. 
Uppdragsgivare för uppsatsen är företaget Viking Sewing Machines (VSM). Ett 
symaskinstillverkande företag, som är beläget i Huskvarna strax utanför Jönköping. 
VSM säljer egen producerade maskiner som tillverkas i Huskvarna och sedan början 
av 1990-talet även inköpta maskiner från leverantörer i fjärran östern. Anledningen 
till uppsatsen är att undersöka hur hanteringen av köpesmaskiner skall skötas. I 
dagsläget sköts lagerhantering av Schenker som är ett logistikföretag i Jönköping, 
Vilket resulterar i en ökad hantering av produkterna vid försäljning. Samtidigt som 
kostnaden för en inblandad utomstående part också tillkommer. 
Vi har valt att inte publicera vissa priser och kostnader eftersom det ur 
konkurrenssynpunkt är känsliga uppgifter. 
 
 

2.1 Bakgrund 
I det här avsnittet kommer en bakgrundsbeskrivning med en kort företagspresentation 
och problemformulering till rapporten. Även en redovisning av syfte, mål och 
avgränsningar. 
 

2.1.1 Företagsbeskrivning 

VSM är ett företag med lång tradition och varumärket Husqvarna har anor redan från 
slutet av 1600-talet då som en vapenfabrik. I slutet av 1800-talet tillverkas den första 
symaskinen i Huskvarna och företaget är i dag fortfarande verksamt med produktion 
och utveckling på samma plats där det en gång började. År 1997 lämnar 
symaskinsverksamheten Electrolux-koncernen som då var ägare av Husqvarna-
företaget. År 1998 ändrar symaskinsverksamheten företagsnamn till Viking Sewing 
Machines (VSM). VSM är globalt täckande och har en ledande ställning på 
världsmarknaden, viktiga märken som ingår i koncernen är bland annat Husqvarna 
Viking och PFAFF. 
 
Företaget har bytt ägare och sedan årsskiftet 2005/2006 ägs VSM av ett amerikanskt 
företag. Företaget hör i och med hopslagningen till världens främsta 
symaskinstillverkare. Företagsnamnet kommer senare i framtiden att bytas till VSP 
som är förkortningen till Viking Singer PFAFF. När namnbytet kommer att äga rum 
är i dagsläget osäkert vilket är anledningen till varför vi i uppsatsen kommer att 
referera till det ”gamla” företagsnamnet VSM. 
 
VSM har i dag 2100 anställda varav 550 i Sverige och siffror från 2004 visar på en 
försäljning av 500 000st symaskiner som genererade en nettoomsättning på 2 165 
MSEK där över 95% står för exporthandel. (Informationen är tagen från 
www.vsmgroup.se 2006-04-25).  
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Figur 1. Två tidiga modeller från Husqvarnaproduktionen från slutet av 1800-talet. 

(www.husqvarna-museum.nu) 

 

2.1.2 Problembeskrivning 

Rådande marknad och konkurrensklimat har tvingat VSM att förändra i 
produktstrukturen, där de billigare maskinerna har fasats bort från den egna 
produktionen. Kvar finns de mer avancerade dataprogrambaserade maskinerna som 
innebär imponerande möjligheter och klarar av de mest avancerade sömnader och 
mönster. De maskiner som tagits bort från produktionen för att kunna konkurrera i 
segmentet ”enklare symaskiner” har ersatts med ”billiga” köpesmaskiner från fjärran 
östern. Med anledning att kunna hålla konkurrenskraftiga priser på marknaden ut mot 
kund. Men det är inte bara positiva aspekter med att köpa in maskinerna. Det 
geografiska avståndet leder till att leveranstiden ökar, för att det inte skall drabba 
slutkonsumenten måste VSM ha goda prognoser för att erbjuda snabb leverans utan 
att hålla för stora lager. Detta leder i sin tur till ökad hantering med färdigvarulager 
och en ökning av bundet kapital.  
 
Det är dessa inköp från fjärran östern som är till bakgrund till vår problemformulering 
i denna uppsatts. 

 

    

Figur 2. Exempel på externt tillverkade symaskiner från fjärran östern som 

marknadsförs av VSM.( www.vsmgroup.se) 
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2.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att framlägga beslutsunderlag om hur hanteringen av 
köpesmaskinerna skall skötas. Skall man utveckla lagerhanteringen inom VSM: s 
lokaler eller skall man fortsätta som i dagsläget med att Schenker, som utomstående 
part, hanterar lagerhållningen. 
 
 

2.3 Mål 
Målet med arbetet har författarna diskuterat fram med vår handledare på VSM, är att 
få fram ett underlag till beslutsfattande för hantering av köpesmaskinerna. Både 
ekonomiska och kapacitetsmässiga aspekter måste tas hänsyn till. De ekonomiska 
argumenten är framför allt att eliminera lagerkostnaderna som den utomstående parten 
tillför. Internt är en minskning av hanteringen av produkterna ett stort argument till att 
ha maskinerna ”hemma” i lager. 
 
 

2.4 Avgränsningar 
Koncentrationen av uppsatsen är avgränsad till hanteringen av de Husqvarna - 
köpesmaskinerna som VSM har i sin verksamhet. Författarna har valt bort PFAFF:s 
köpesmaskiner eftersom VSM lagerhåller dem i Weselberg. Arbetes omfång har valts 
ut av olika anledningar t.ex. de långa ledtiderna och stora volymer. 
 
På grund av tidsbegränsning kommer arbetet inte att innehålla uträkningar av en 
eventuell installation av ny godsmottagning, eller de kostnader som kommer att 
tillkomma vid en nödvändig ombyggnad. Författarna ska heller inte beräkna eventuell 
personalökning som skulle kunna bli aktuellt vid högre arbetsbelastning vid 
omplacering av maskinerna till VSM: s lokaler. Författarna väljer också att inte 
fördjupa rapporten i varför man från början valde att anlita den utomstående parten till 
lagerhållning av maskinerna. 
 
 

2.5 Disposition 
Det här arbetet är uppbyggt i fem huvuddelar. Delarna är i ordningen Inledning, 
Teoretisk bakgrund, Genomförande/Metod, Resultat/Analys och Avslutande 
diskussion. 
 
Rapporten börjar i Inledningen där företagets bakgrund, problemformulering, syfte 
och avgränsningar redovisas. Därefter följer Teoretisk bakgrund där för ändamålet 
relevant fakta och tidigare forskning presenteras. I delen Genomförande/Metod 
redogörs hur författarna gått tillväga för att komma fram till de resultat som gjort 
rapporten möjlig att redovisas. I stycket Resultat/Analys presenteras de resultatet som 
gjorts samt en analysering på den teoretiska bakgrunden. Rapporten avslutas i 
Avslutande diskussion där det förs en överläggning om vad rapporten presenterat samt 
idéer och tankar om framtida fördjupningar.
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3 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt redovisas den litteraturstudie som författarna funnit vara relevant till 
Resultat/Analys- delen i denna rapport. Då rapporten är skriven inom området logistik 
som är ett omfattande ämne presenterar författarna teori som förklarar problematiken 
med resultatsökandet.  
 
 

3.1 Inledning 
Huvudmålet för ett företag är oftast lönsamhet, och då måste huvudmålet med 
produktion/försäljning också vara lönsamhet (Segerstedt, 1999). Huvudmålet delas 
naturligtvis upp i olika delmål och inriktningar men på lång sikt måste de leda till att 
inkomsterna från företagets försäljning är större än företagets utgifter (Storhagen, 
2000). När målet med lönsamhet är uppnått kan företaget överleva och resurserna kan 
användas till att öka marknadsandelar eller sträva efter att bli ett ledande företag inom 
branschen. Försäljningen av varor/tjänster är endast möjlig om kunden tycker att 
värdet av varan motsvarar kostnaden för inköpet (Segerstedt, 1999). 
 
För att kunden skall få de produkter som efterfrågas så behövs det material- och 
produktionsstyrning som står för den nödvändiga samordningen mellan marknad, 
produktion/inköp och ekonomi (Segerstedt, 1999). För att maximera lönsamhet och 
kundnöje ska man enligt Segerstedt (1999) se till dessa punkter:  

• Reducera leveranstider till kund 
• Öka leveranssäkerheten 
• Minska kapitalbindningen i lager 
• Öka utnyttjandegraden av satsat kapital 
• Sänka administrationskostnaderna 

 
 

3.2 Just In Time 
Definition av Just In Time (JIT) är: 
  
”Att eliminera alla onödiga förluster, där onödigt står för sådant som adderar 
kostnader, men inte värde till en produkt, och att alltid sträva efter ständiga 

förbättringar i produktionen” (Arnold och Chapman, 2004 s.398 ). 
 
Det innefattar att man skall göra rätt från början och undvika onödig hantering och 
minska mängden spill, kassationer och dålig kvalitet. Man ser tid som en kostnad som 
bör minskas (Storhagen, 2000).  
 
JIT är en Japansk företagsfilosofi för hur ett företag ska organisera och styra sin 
verksamhet för att sänka sin kapitalbindning och öka sin flexibilitet i produktionen 
(Storhagen, 2000). JIT är ett tankesätt som ska genomsyra hela företaget för att nå 
maximal nytta, från ledningen i toppen ner till produktion. Endast vid samarbete 
mellan företagets alla inblandade avdelningar kan denna JIT- styring uppnås (Arnold 
och Chapman, 2004). 
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Med JIT introduceras korta ledtider, minimerar lagerhållningen, och på samma gång 
arbetar mot en optimal grad av kundservice. Tanken är att produkterna skall levereras 
när de verkligen behövs. På detta sätt håller man en hög lageromsättningshastighet, 
och binder så lite kapital som möjligt. JIT påverkar i sig inte försäljningssiffror men 
för själva produktionen spelar den en stor roll (Gattorna och Walters, 1996). 
 
 

3.3 Lagerhantering 
Den primära funktionen för att ett företag måste ha lager är att tillgodose kundens 
krav på leveranstider. Lager existerar för att utbud och efterfrågan inte är 
synkroniserade, och att operationer alltid tar tid att genomföra (Arnold och Chapman, 
2004). Kunden vill kunna förlita sig på att företaget kan erbjuda tillgänglighet i rätt 
kvantitet, i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Lager används som en buffert för 
att täcka upp långa ledtider och oförutsägbara variationerna i efterfrågan (Arnold och 
Chapman, 2004). I produktionskedjan används vanligtvis mellanlager för att minska 
väntetiden och hålla ett jämnt flöde mellan produktionsenheterna (Segerstedt, 1999).  
 

3.3.1 Bundet kapital 

Att hålla lager kostar pengar vilket sänker vinsten (Arnold och Chapman, 2004). Det 
finns flera kostnader som tillkommer vid användande av lager. Målet för en 
produktionskedja är att varje produkt ska gå rakt in ifrån föregående operation till 
nästa utan väntetid. Men eftersom olika maskiner har olika förädlingshastigheter 
uppkommer det väntetid, denna väntetid kallas mellanlager. Det används också 
mellanlager för att täcka upp för oförutsägbara fel i produktionen, alltså för att inte en 
operation ska stanna upp för att föregående operation får problem (Skärvad och 
Olsson, 2003).  
 
Att se utifrån en hög maskinbeläggningsgrad är det oftast mer lönsamt att producera i 
stora batcher för att på så sett utnyttja maskinerna på bästa sätt. När ställtiderna är 
långa innebär det kostnader att byta mellan produktmodeller. Stora batcher leder till 
högre nivåer i mellanlagren då beläggningen i produktion ökar. Fler produkter i arbete 
(PIA) innebär mer bundet kapital. Mellanlager binder upp kapital, pengar som 
företaget betalar för maskiner, löner, hyra, råmaterial mm innan de får betalt för 
produkten. Att företaget tvingas binda kapital tills varan är såld påverkas kassaflödet 
och betalningsförmågan (Skärvad och Olsson, 2003). 
 
Företag idag måste enligt Skärvad och Olsson (2003) jobba hårt med 
kostnadsrationaliseringar, vilket innebär att man ska undvika att i onödan binda upp 
kapital i företaget. Rationalisering av kapitalbindning kan principiellt genomföras på 
två sätt. Det första är genom att korta ledtiderna vilket minskar tiden som produkten 
befinner sig i osäljbart skick. Om möjlighet finns kan man också rationalisera genom 
att förlägga kostnadskrävande aktiviteter som bidrar till ökad kapitalbindning senare i 
produktionskedjan (Jonsson och Mattsson, 2005). 
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Figur 3. Omsättningslager. (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 
 

 
Figur 4. Omsättningslager med tätare leveranser. (Jonsson & Mattsson 2005). 

 
 
Effektiv lagerhantering är viktigt, onödig lagerhållning kostar pengar. Att ha snabb 
omsättningshastighet på lagret innebär färre produkter i lager och mindre bundet 
kapital.  Större kostnader minskar vinsten på produkten och minskar företagets 
konkurrenskraftighet på marknaden (Skärvad och Olsson, 2003). Figur 3 visar hur 
lagernivåerna kan se ut på ett företag. Lagernivåerna i figur 4 har ett väsentligt lägre 
maxilager och frekventare påfyllnad men fortfarande klarar företaget leveranskraven. 
Detta beror på mindre genomsnittslager vilket innebär bättre omsättningshastighet 
vilket medför mindre bundet kapital. Med högre omsättningshastighet finns det mer 
utrymme i lager att utnyttja för fler produktmodeller eller för alternative 
lagerhantering (Skärvad och Olsson, 2003). 
 

3.3.1.1 Omsättningshastighet 

Man kan på olika sätt beräkna hur mycket kapital som är låst i sina lager: 
Om man tillämpar ett nytt logistikupplägg och då saknar historisk data kan man 
använda sig av absolutbelopp som innebär:  
 
Kapitalbindning i absoluta tal = Genomsnittslager (i kvantitet) * Varuvärde (per
               styck) 

Genomsnittslager 

Maxilager 

 Tid 

Lagernivå 

Omsättningslager 

50% 

0% 

100% 

Genomsnittslager 

Maxilager 

 Tid 

Lagernivå 

Omsättningslager 

50% 

0% 

100% 
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Om man vill jämföra kapitalbindningen mellan olika lager eller över tiden kan man 
inte använda formeln för absolutbelopp. Ett enkelt sätt att jämföra en artikel i olika 
mätperioder eller olika artiklar under samma mätperiod, är att räkna 
omsättningshastighet. Omsättningshastigheten kan man räkna på olika sätt.  
 
Lagrets omsättningshastighet = Årligt antal förbrukade enheter / 
              Genomsnittslager              
 

• Förbrukade enheter = sålda varor eller tillverkade enheter 
• Genomsnittslager = (Maxilager+minlager)/2 + säkerhetslager 

 
 
Ovanstående modell lämpar sig bäst när man är ute efter bundet kapital i 
materialflödet (PIA) för en artikel under en viss period. Oftast är det dock mer 
intressant att veta omsättningshastigheten för samtliga lagerförda artiklar kan man 
använda följande uträkningsmetod.  
 
Lagrets omsättningshastighet = Utleveransvärde (per år utryckt i självkostnad) /
             Genomsnittlig kapitalbindning i materialflödet  
 

• Utleveransvärde, självkostnad = samtliga kostnader som ligger på produkten 
innan att den betalats  

• Genomsnittlig kapitalbindning = medellager * varuvärde 
 
Här uppkommer ett problem om man räknar på självkostnad och inte på 
försäljningspriset. Om man skulle räkna på försäljningspriset ökar 
omsättningshastigheten medan genomsnittslagret förblir det samma.  
 

3.3.1.2 Lagringsliggtid 

Lagringsliggtid kallas ibland även genomloppstid eller täcktid och ger en inblick av 
hur länge en vara ligger i lager. 
 
Lagringsliggtid = (genomsnittlig kapitalbindning i materialflödet) * 52 /  
          Utleveranser per år    (medellager/efterfrågan per vecka) 
Lagringsliggtid = (1*52) / omsättningshastighet 
 

• Genomsnittlig kapitalbindning i materialflödet = medellager 
• 52 = används om man delar upp lagringstiden i veckor, andra alternativ är 

följaktligen 12 för månader eller 360 för dagar. 
• Utleverans = efterfrågan 
• Genomsnittlig kapitalbindning = medellager * varuvärde (Skärvad och Olsson, 

2003). 
 

3.3.2 Alternativkostnad 

Att binda upp kapital innebär också en alternativkostnad jämfört med att ha dem på 
banken, alltså en värdeökning av pengarna som företaget går miste om genom att låsa 
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dem i produkten (Arnold och Chapman, 2004). Kostnader som tynger produkten tills 
den säljs och genererar pengar kan man dela upp i direkt material, direkt lön, 
tillverkningsomkostnader, materialomkostnader, administrationskostnader och 
försäljningsomkostnader (Jonsson och Mattsson, 2005). 
 
 

3.4 Lager 
Hur mycket lager ska man ha? Man måste väga kostnaderna för lager med kostnader 
för brister i leveransförmågan, som hänger ihop med kundservicekraven. I mindre 
alvarliga fall kan dålig leveranssäkerhet innebära förlorad intäkt men att kunden 
fortfarande kan tänka sig att köpa företagets produkter. I värsta fall kan det innebära 
förlorad kund och förlorade intäkter i framtiden (Jonsson och Mattson, 2005). 
 
När produkten är färdigproducerad hamnar den i ett huvudlager i väntan på leverans. 
Målet är att man ska producera färdigvarorna i tid att säljas, produkten ska alltså vara 
så kort tid som möjligt här eftersom företaget vill få betalt för produkten (Storhagen, 
2000). Att produkten ligger på lager innebär kostnader för lagerhyra, uppvärmning, 
lagerpersonal utrustning mm (Arnold och Chapman, 2004).  
 
Målet som ett företag bör sätta upp med sin lagerverksamhet är att minimera 
lagerinvesteringarna samtidigt som man tillgodoser de funktionella kraven (Toomey, 
2000). 
 
 

3.5 Lagertyper 
Vid planering och beräkning av lager finns det i litteraturen flera olika modeller som 
tas upp. Nedan belyses några av dessa. 
 

3.5.1 Omsättningslager/ Lot-size lager 

När ett företag producerar i stora batcher, utnyttjar möjligheten att beställa stora 
kvantiteter eller när inflödet helt enkelt skiljer sig från utflödet behövs ett så kallat 
Lot-size lager, även kallat omsättningslager. Det innebär att man måste bereda 
färdigvarulagret för större inkommande batcher än nödvändigt för att ta vara på 
kostnadsreduceringen av varje produkt (Jonsson och Mattsson, 2005). Det förespråkas 
ofta eftersom kundservicen oftast är hög. På grund av storskaligheten ignorerar man 
den optimala orderkvantiteten och omsättningshastigheten för att ta vara på fördelarna 
att köpa/producera i stora mängder. Optimal orderkvantitet är det antal produkter som 
är mest ekonomiskt att beställa vid varje ordertillfälle. Den räknar man fram genom 
en formel som beaktar ordersärkostnad, lagerhållningssärkostnad och varans värde 
(Jonsson och Mattsson, 2005).  

3.5.2 Förväntanslager 

När prognoserna för framtiden lovar en säsongshöjande (S) försäljning förebygger 
man med ”förväntanslager”. Denna typ av lager behövs då produktionsledtiden inte 
klarar av att tillmötesgå kundernas krav på efterfrågan, och företaget vill behålla 
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leveranssäkerheten och maximera försäljning. Det innebär att man inte kan ha en jämn 
beläggning av lagersaldo. 
 

3.5.3 Säkerhetslager 

När man jobbar efter prognos uppkommer det oförutsägbara fluktuationer, slumpen 
(E), i antingen tillgång, efterfrågan eller i ledtiden (Arnold och Chapman, 2004). Det 
kan t.ex. uppkomma kvalitetsproblem. För att täcka dessa osäkerhetsmoment kan man 
införa säkerhetslager, vars syfte är att kompensera störningar i produktion eller 
variation i efterfrågan från kund. Säkerhetslagret kan ses som en permanent 
investering i lagret, motsvarande en anläggningstillgång (Storhagen, 2000). 
 
Om företaget jobbar med prognoser och behöver förväntanslager, säkerhetslager och 
lot-size lager blir det svårt att hålla en hög omsättningshastighet och låg genomsnittlig 
kapitalbindning (Arnold och Chapman, 2004). 
 
 

 
 

3.6 Varför säkerhetslager 
Säkerhetslager behövs då osäkerhet finns i antingen produktionen eller efterfrågan. 
När det produceras emot order är det väldigt enkelt att beräkna behovet av utrymme i 
varulagret och utrymmet som behövs, se figur 5. När ledtiden är lång eller om 
företaget vill erbjuda kunden korta leveranstider måste man spekulera framtida 
försäljning. Segerstedt betonar vikten av kontroll över leveranstiderna av produkterna 
(Segerstedt, 1999). 
 
Det finns olika sätt att bestämma säkerhetslager. Har man en jämn produktion och 
efterfrågan, eller korta ledtider finns det anledning att nöja sig med ett säkerhetslager 
som motsvarar en del av utleveranserna under en period. Ett alternativ är att ha två 
dagars säkerhetslager, vilket betyder att man kan leverera sina produkter två dagar 
utan påfyllnad innan lagret tar slut. Men om prognoserna är osäkra, ledtiderna långa 
och bristkostnaderna är stora finns det säkrare sätt att beräkna säkerhetslager på 
(Arnold och Chapman, 2004). 

Genomsnittslager 

Maxilager 

 Tid 

Lagernivå 

Figur 5. Säkerhetslager (Olhager, 2000) 

50% 

0% 

100% 

Säkerhetslager 
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Figur 6. Serv1 (Olhager, 2000). 

 
 
Genom att titta på historien bildar företaget sig en uppfattning på hur stor avvikelse 
som efterfrågan har skiljt sig ifrån prognos. Det finns olika mått på precisionen av 
detta, antingen medelabsolutbelopp (MAD) eller standardavvikelse (σ). 
Standardavvikelsen avser prognosfelet under prognosperioden (t). 
 
Det finns olika sätt att beräkna säkerhetslager. 
Sannolikheten att kunna leverera ur lager under en ordercykel, eller sannolikheten att 
inte få brist under en ordercykel kallas Serv1 som vi valt att kalla (sigma) i bilagorna 
och i rapporten. Serv2 definieras som andelen av efterfrågan som kan levereras direkt 
ur lager och kommer .

 = 1,25MAD             SS = k * 1,25MAD * L ү 

 
SS = Säkerhetslager 
k   = Säkerhetsfaktor 
σL = Standardavvikelse för prognosfelen för efterfrågan under ledtiden 
σ = Standardavvikelse för prognosfelen för efterfrågan per perioden 
L = Ledtiden i antal perioder 
ү  = konstant (om korrelerad = 1, annars = 0,5) 

      SS = k σ L = k σ L 
ү 
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Figur 7. säkerhetsfaktor www.plan.se. (Olhager, 2005) 

 
 
Enligt Serv1 (sigma) bestäms säkerhetslagret (SS) genom att multiplicera 
standardavvikelsen σ (sigma) med en säkerhetsfaktor k, se figur 6. Denna 
säkerhetsfaktor varierar efter den servicenivå i % som företaget vill ha emot kund, se 
figur 7. Konstanten ү vittnar om det föreligger någon korrelation mellan prognosfelen 
i olika perioder, alltså om prognosfelen påverkar varandra. Förekommer det ingen 
korrelation, ingen påverkan, sätts konstanten till 0,5. Standardavvikelsen räknar du 
fram genom att jämföra prognos och efterfrågan under ett antal perioder. Prognosfel i 
perioden t definieras e t = Dt -Ft,  där D är efterfrågan under tiden t och F är prognosen 
under tiden t (Olhager, 2000). 
 
 
 
 
 
Ex ur (Arnold & Chapman, 2004) 
Period Prognos Efterfrågan Avvikelse Avvikelse2 

 
1 1000 1200 200 40000 
2 1000 1000 0 0 
3 1000 800 -200 40000 
Total  3000 3000 0 80000 
 
Medeltalet av avvikelserna2 = 80000 / 3 = 26666,67 
Sigma σ = √26666,67 =  136,3 
Korrelationen är satt till 1 
Vill företaget ha en leveranssäkerhet på 90% så motsvarar k = 1,28 
Sigma σ * k = 136,3*1,28*1 = 209 
 
SS är alltså 209 st. 
 
 

Servicenivå i % Säkerhetsfaktor 
50,00  0,00  
75,00  0,67 
80,00  0,84 
85,00  1,04 
90,00  1,28 
95,00  1,65  
97,5  1,96  
98,00  2,05 
99,00  2,33  
99,5  2,57 
99,99  4,00  
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3.7 Prognoser 
Prognos innebär att man försöker spekulera om framtiden och måla upp en rimlig 
framtidsbild av produktefterfrågan (Segerstedt, 1999). På dessa prognoser förväntas 
företaget att effektivt kunna balansera tillgång och efterfrågan för att öka lönsamheten 
(Arnold och Chapman, 2004). Det behövs tillräckligt förutseende prognoser för att 
planera alltifrån anskaffandet av råmaterial till företagets produktions- och 
distributionsledtid (P) (Jonsson och Mattson, 2005).  

 
Figur 8. (Olhager, 2000)  

 
 
Kunderna har krav på företaget, se figur 8, att leverera inom en viss leveranstid (L), 
utifrån denna leveranstid sätts en kundorderpunkt (KOP). När kunder lägger orden 
(KOP) har då företaget en begränsad tid att leverera produkterna. Om företagets 
anskaffnings-, produktions- och distributionsledtid är längre än den krävda 
leveranstiden måste företaget påbörja arbetet med produkterna innan att de vet att de 
ska levereras. Den delen kräver prognosarbete (Olhager, 2000). 
 
Enligt Toomey (2000) är en av de primära principerna för prognoser är att de blir fel. 
Toomey fortsätter att prognoser fungerar bäst på kort sikt och ju längre tidsintervall 
det är mellan antagandet och verkligheten ju mindre rätt är de. Om, och antagligen 
när, prognosen visar sig vara felaktig, får företaget i framtiden ta nya beslut efter 
rådande situation, också då är ett beslut baserat på en prognos (Segerstedt, 1999). 
 

Prognos      Kundorder    

Anskaffnings-/Produktions-/Distributionsledtid (P) 

KOP 

Krävd leveranstid(L)  

Lever-
antör 

Kund 
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Figur 9. (Olhager, 2000) 

 
 
Det finns olika modeller för hur företag gör för att garantera leveranssäkerhet. Vilken 
av dessa modeller som används för företagets produkter beror på deras ledtid (P). I 
figur 9 kan man säga att spekulation är samma som prognos och åtagande är 
detsamma som känd efterfrågan (Arnold och Chapman, 2004). När kunderna kommer 
med förslag att företaget ska producera en helt ny produkt, alltså att företaget ska 
konstruera och leverera en ny modell (ETO), behövs det väldigt kort eller ingen 
spekulationtid/prognos. Detta eftersom framtagandet av en ny konstruktion tar tid och 
det ger företaget möjligheten att planera anskaffning och tillverkning, exempel kan 
vara att bygga en fastighet eller en bro. När företag tillverkar emot order (MTO) 
behövs prognoser på råvaruanskaffning mm, så att tillverkningen kan påbörjas samma 
stund som kunden lägger ordern (KOP). Montering emot order (ATO) innebär att det 
krävs bättre prognoser då delarna av produkten ska tillverkas innan beställning 
(Arnold och Chapman, 2004). Om prognosen förutspår större försäljning än utfallet, 
blir mellanlagren stora vilket binder kapital och kostar pengar, det finns även risk att 
halvfärdiga produkter ej blir sålda (Arnold och Chapman, 2004). Om efterfrågan 
däremot är större än väntat klarar företaget inte av att leverera enligt kraven vilket 
innebär förlorade intäkter och kanske till och med att de förlorar kunder. Tillverkning 
mot lager (MTS) innebär att de sålda produkterna plockas direkt ifrån färdigvarulagret 
vilket är den prognosform som innehåller mest spekulation och som är mest ömtålig 
för förändring (Arnold och Chapman, 2004). 
 
Alltså för att minska riskerna för prognosfel bör företag reducera ledtiden så mycket 
som möjligt (Toomey, 2000) . Enligt Storhagen (2000) har företag som försöker 
tillämpa JIT goda grunder för att ha väl fungerande prognoser. 
 
 

3.8 Efterfrågemodeller 
Som företag finns det olika efterfrågemodeller att ha i åtanke när de förlitar sig på 
prognoser. Nedan följer några modeller som tas upp i litteraturen.  

E 
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3.8.1 Trend 

Trend (T) kallas den modell när den beräknade försäljningen ändras i en jämn ström 
under en längre tid, detta kan antas genom att titta på hur produktens eller 
produktseriens försäljning varit tidigare perioder.  
 

3.8.2 Säsong 

Säsongmodellen (S) beräknas på en period under ett år och förbereder produktion på 
vilka perioder som försäljningen brukar förändras under perioden. 
Säsongsförändringar kan bero på väder, semestertider mm. För en restaurang kan det 
bero på tid på dygnet. Om produkterna är säsongsbaserade ökar behovet av lager, 
likaså om semestrar och ledighet minskar möjligheten att fylla på lagren.  
 

3.8.3 Cykel 

Cykelmodellen (C) har en periodtid över ett år upp till årtionden och är främst knutet 
till ekonomiska svängningar i konjunkturen.  
 

3.8.4 Nivå 

Nivå (N) är när försäljningen är jämn över hela den beräknade perioden.  
 

3.8.5 Slumpen 

Slumpen (E=error) innebär att många faktorer gör att det dyker upp små variationer i 
försäljningen. Detta innebär att det finns behov av säkerhetslager för att täcka 
avvikelserna ifrån genomsnittsförsäljningen (Arnold och Chapman, 2004). 
 
Det visar sig att aggregerade prognoser, alltså prognoser beräknat på samlade 
produkter i produktfamiljer är mer tillförlitliga än prognoser baserat på enskilda 
artiklar (Arnold och Chapman, 2004). 
 
 

3.9 Inköp från utlandet 
Då geografiska och kulturella avstånd har blivit mindre genom åren vilket öppnat 
dörrar för att köpa och sälja till marknader som man tidigare inte kunnat idka handel 
med. Att köpa ifrån dessa länder ökar även svårigheterna i produktions- och 
informationsflödena. Ledtiderna blir automatiskt längre då avstånden mellan köpare 
och säljare blir längre där själva transporten är den största delen av ledtiden. Utökning 
av flera transportsätt t.ex. mellan land och sjö, eventuella förseningar vid gränser 
mellan olika länder är också faktorer att överväga, (Storhagen, 2000). 
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4 Genomförande/Metod 

4.1 Inledning 
I den här delen av rapporten återges vilka tillvägagångssätt och metoder som vi har 
använt oss av för att nå resultaten i rapporten. Resultatet av Genomförande/Metod 
redovisas senare i nästa kapitel. 
 

4.1.1 Rapporten 

Författarna har utfört en så kallad fallstudie på ett företag (VSM). Underlaget för 
arbetet består av primär och sekundär data, där den primära informationsstudien 
består av resultatet av de intervjuer som gjorts på företaget. Den sekundära 
datainsamlingen består av litteratursökning. Studien är genomförd dels i direkt 
kontakt på plats på företaget, dels med hjälp av en teoristudie. Litteratur har sökts för 
att kunna dra paralleller mellan teori och verkligheten. Teorin som författarna har sökt 
ligger inom det stora området logistik och med en inriktning på materialflöde, 
lagerhållning, prognosplanering och kostnadsplanering. 
 

4.1.2 Informationssökning/Metod 

För att samla in de olika data som är nödvändiga för att besvara vår frågeställning och 
komma fram till ett tillfredställande svar, har vi bland annat bokat tid för intervjuer av 
personer som är inblandade i köpesmaskinerna på VSM och även gått på 
rundvandring i fabriken och på lagret. Kontakt med företaget har även förts via mail 
då det ansetts tillräckligt. För att få en mer rättvis och objektiv bild av verkligheten 
har intervjuer genomförts med personer på flera nivåer i hierarkikedjan och med olika 
arbetsuppgifter, kunskaper, erfarenheter och ansvarsområden. Intervjuerna har bestått 
av förbestämda frågor och var strukturerade på så vis att de skall ge ett underlag för 
en bas till Resultat/Analysdelen av rapporten. Vår handledare på VSM har hjälpt oss 
med att få kontakt med personer med relevant information och kunskap i 
problemformuleringen runt köpessymaskinerna. De personer som varit mål för de 
intervjuer som gjorts har befattningen projektledare, inköpare marknadsanalytiker och 
logistikchef. Den teoretiska delen av rapporten har tagits fram med hjälp av 
datasökning i bland annat högskolans bibliotek, Internet och även databaser med 
sökord som logistik, lagerhållning, lageromsättningshastighet, JIT, materialflöde, mm. 
 
Författarna har under arbetets gång löpande korrigerat riktning på avgränsningarna av 
arbetet som var satta från början. Dels för att det kommit fram information som visat 
sig varit redan kända fakta, eller att det ifrån både företagets och författarnas sida 
kommit fram mer relevanta områden att undersöka. 
Underlaget från intervjuerna har analyserats och jämförts med den teoretiska 
litteraturstudien detta kan läsas mer om i avsnittet Resultat/Analys. 
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4.1.3 Urval/Val av företag 

Anledningen till att vi valde just VSM är att det är ett stort företag med en gedigen 
historia med starka kopplingar till Huskvarna och Jönköping där vi läst vår utbildning. 
Trots den långa historien bakom företaget så sker det ständiga utvecklingar. Företaget 
har de senaste åren minskat sin personalstryka och flyttat in verksamheten i mindre 
lokaler. Företaget har bytt ägare ett antal gånger innan de blev uppköpta av ett 
amerikanskt företag vid årsskiftet 2005/2006.  

4.1.4 Metodkritik 

Fördelar med vald metod är att man kommer i kontakt med personer som har en 
gedigen erfarenhet i ämnet. Med hjälp utav intervjuer kan man på så sett få ta del av 
en bred kunskap och få ut mycket information. Nackdelar kan vara att man på ett 
företag med ”gamla” rutiner kan få svårt att få en objektiv synvinkel på verksamheten. 
Med tydligt upprättade arbetsuppgifter och ansvarsområden där man inte har så stor 
koll på vad arbetskamraterna gör, utan skickar vidare sitt arbete till nästa avdelning 
utan uppföljning av vad som händer. Vi har vid våra intervjuer tagit del av att det 
ibland förekommer variationer i informationsflödet mellan företagets olika 
avdelningar. 
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5 Resultat/Analys 

5.1 Inledning 
Här redovisas resultatet av den informationssamling gjorda på företaget som ligger till 
grund till arbetet samt en jämförelse med den litteraturstudie som använts i teoridelen. 
Eftersom VSM vill hålla sina leverantörer anonyma skrivs inte leverantörernas riktiga 
namn ut. Sifforna i bilaga 1, 2 och 3 är fiktiva eftersom VSM anser att det är 
företagshemligheter. Resultatet som redovisas i stycke 5.8.4 är baserat på verkliga 
siffror men redovisas alltså ej i rapporten. 
 
 

5.1.1 Flödet i fabriken 

VSM har idag 31 av Husqvarnas modeller i egen produktion samt 17 modeller som 
företaget köper in ifrån fjärran östern. Av de egentillverkade modellerna väntas 14 
modeller utgå och ersättas av andra modeller. Av köpesmaskinerna väntas 4 modeller 
utgå för att eventuellt ersättas av annan modell, medan två nya modeller snart kommer 
att träda in på marknaden. I dagsläget ser det ut att utfasning på berörda modeller 
kommer ske årsskiftet -06-07. 
 
I Husqvarna ligger VSM:s europalager och maskiner som lagerhålls här är de 
maskiner som skickas till de europeiska länderna.  
 

5.1.2 Platser i höglagret 

Beroende på storleken på maskinerna ryms det olika många maskiner på deras 
lastbärare som kallas brätt.  Det är fyra modeller som är så höga att de tar upp två 
platser i höjdled i höglagret. Antal platser på höjden nämns som ”höjdkod” i bilaga 2. 
Det finns ytterliggare fyra modeller som inte får plats alls. Antalet maskiner som får 
plats på ett brätt varierar mellan 6-10 stycken. Vi har valt att beräkna säkerhetslager 
”sigma” baserat på prognosavvikelser. Vi har även i bilaga 2 bifogat det 
säkerhetslager som motsvarar två veckors prognos för april månad och den månad för 
varje modell som inneburit störst säkerhetslager.  
 

5.1.3 Produktionsgods 

De modeller som produceras i Husqvarna monteras på deras anläggning i Husqvarna. 
Färdigproducerade maskinkroppar läggs på deras lastbärare så kallade brätt som är en 
typ av ”metallpall”. De har endast en symaskinsmodell på varje brätt och det får 
vanligtvis plats åtta maskinkroppar på varje brätt. Varje maskin tilldelas ett 
produktnummer för varje modell och ett unikt serienummer för varje maskin. När ett 
brätt är färdiglastat sänds de via ett automatiserat system till deras huvudlager som 
ligger vägg i vägg med monteringsverkstan.  
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Detta lager rymmer 4:a krangångar, kallade 3:an, 4:an, 5:an och 6:an. Den första 
kranen (3:an) rymmer reservdelar och tillbehör för ”after sale” marknaden. ”After 
sale” står för reservdelsförsäljning, promgramvara och andra tillbehör som man kan 
köpa till sin symaskin. De andra tre kranarna avsätts i dagsläget till lagerhållning av 
maskinkroppar, symaskinstillbehör och reservdelar. Varje krangång har en rad av 
hyllor på var sida. Hyllorna är 38 rader långa 20 rader höga, varje hylla rymmer ett 
”brätt” som är 800*1200 mm. Varje hylla har en höjd på 45 cm. Lagret rymmer alltså 
4560 stycken brätt. Lagerytan som tas upp av maskinkrangångarna är uppskattat till 
360m2. Kostnaden för lagret är 416kr/m2/ år vilket innebär en årskostnad på 149 760 
kronor. Det innebär en årskostnad per plats på 33 kronor. 
 
Detta lager är helautomatiserat och sköter inlagring och utflöde enligt first in first out 
(först in först ut) principen dvs. den maskin som först kommer in i lagret är den 
maskin som först tas ut ur lager. Systemet läser av vilka maskiner som ligger på 
brättet genom att avläsa produktnumren. När de registrerats vid kranarna tilldelas de 
en ledig plats i lagret och körs in. VSM uppskattar produktionen till ungefär 400 
maskiner per dag, vilket får till följd att VSM per dag har cirka 50 brätt i omlopp i 
anläggningen. De brätt som varken står lagrade med maskiner eller som hämtar 
maskiner står lagrade på varandra i så kallade brättstaplar. Dessa brättstaplar bokar 
upp ungefär 100 platser i höglagret.  
 
När kunden lägger en order så plockas först inkörda brättet i lagret med vald modell 
ut. Det brättet släpper av valt antal av modellerna på ett litet rullbandsystem. Sedan 
passerar maskinerna ett antal stationer där man manuellt paketerar symaskinen med 
skyddsplats och frigolit. Sedan språkanpassar man maskinen genom att tillföra rätt 
språkmanualer. Därefter passerar de en automatiserad ”kartongmaskin” som klär in 
maskinen i wellpapp. Maskinen skickas på rullbandsystemet till 
rapporteringsstationen där den leveransklara symaskinen automatiskt läggs på pall. 
Varje maskin räknas av i systemet och adresslappen sätts på automatiskt. Denna 
adresslapp innehåller bland annat kundadress och produktnumret på modellen och 
serienumret som är individuellt för var enskild symaskin. När adresslappen är på plats 
sänder de ner pallen till utlastningen. Systemet med serienummer medför att sökande 
av maskiner förenklas eftersom varje specifik maskin får en specifik kund. Om det 
blir fel med sändelsen kan man titta i systemet och se vilken maskin som kommit fel 
och vart den skulle. Varje land har en beställningsdeadline innan de måste beställa för 
att kunna garanteras leverans inom tre dagar. Det beror på att varje land har en 
deadline då dagens orders hämtas för tranport ut i världen. De har på utlastningen en 
dags leveranskrav (L), vilket innebär att de måste leverera samma dag som kunden 
lägger sin order (KOP).  
 

5.1.4 Schenker 

De maskiner som köps in ifrån fjärran östern lagerhålls idag på Schenker, där VSM 
betalar hyra av deras lager. Dessa köpmaskiner vill VSM lagerhålla i egen regi. I 
dagsläget levereras dessa modeller först till schenker för att vid kundbeställning 
sändas till Husqvarna på pall för att slutföras med språkvarianter, det vill säga rätt 
manual för respektive land. När maskinerna skickats från Schenker sker avlastningen 
manuellt på Husqvarna. De transporteras på pall till ett utrymme vid 
rapporteringsstationen där man packar om pallarna för hand efter respektive order, 
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vilket är ett fysiskt ansträngande och ergonomiskt dålig arbete. Maskinerna går på 
detta sätt inte genom systemet vilket innebär att maskinernas serienummer inte 
registreras och problem uppstår vid uppföljningen. 
 
Köpesmaskinerna produceras i fjärran östern och ska levereras färdiga i kartonger till 
Europalagret i Husqvarna. De ska där lastas av på brätt och färdas på samma rullande 
band som de egenproducerade modellerna använder för transport till lagret. Deras 
serienummer ska där precis som för de egna modellerna registreras i datasystemet och 
lagras i huvudlagret. De ska sedan gå via utlastningsbanan för att få respektive 
språkvariant. Eftersom köpesmaskinerna redan är wellpapp packade behöver de ju 
inte gå igenom wellpappmaskinen.  
 

5.1.5 Efterfrågemodell 

VSM har under April, Maj, Juni och Juli en negativ säsongssvängning (S) i 
försäljning av alla produkter jämfört med resterande året. För de egenproducerade 
maskinerna håller de en jämn produktion över hela året, även under April, Maj och 
Juni för att under industrisemestern i juli stänga helt och enbart leverera ur lager. För 
köpesmaskinerna påverkar denna säsongssvängning det antal maskiner som de 
beställer ifrån leverantörerna. För de egenproducerade maskinerna innebär det att man 
bygger upp förväntanslager under denna period för att kunna erbjuda sina anställda 
semestrar. Men packavdelning och utlastning jobbar även under semestertiden. 
 
 

5.2 Prognosplanering 
Först upprättas en grov prognos som täcker ett helt kalenderår utifrån bland annat 
föregående års försäljning, budgetering och eventuella introduktioner av nya modeller 
och kampanjer. Som det tas upp i den teoretiska bakgrunden kan man med hjälp av 
historiska data få fram en tillförlitlig prognos. VSM uppdaterar prognoserna löpande 
varannan månad med hjälp av återförsäljarnas inköpssiffror, det gäller att hålla en 
flexibel inställning till uppdateringen då radikala förändringar förekommer.  Något 
VSM fick erfara vid introduktionen av de nya köpesmaskinerna som blev en 
försäljningssuccé. Enligt litteraturen är det mer regel än undantag att en prognos inte 
stämmer, på grund av detta är det viktigt att hålla en löpande uppdatering av 
prognosarbetet. Samtidigt som det är relativt långa ledtider från leverantör i fjärran 
östern måste man hålla sig uppdaterad på förändringar i prognosen då en minskad 
försäljning kan leda till att man får ett stort överskott i lager vilket leder till en ökning 
av bundet kapital. En annan följd kan bli att varor vid utebliven försäljning kan leda 
till ett försämrat täckningsbidrag då man måste sänka priset för att ”rensa” i lagret, 
eftersom VSM håller på att byta ut vissa av sina produkter kan detta vara aktuellt. En 
ökad försäljning kan leda till att lagret börjar ta av säkerhetslagret. I de fall då 
säkerhetslagret ej kan täcka ojämnheterna uppkommer brist, som i sin tur kan leda till 
missnöje eller till och med en förlust av kund. Eftersom leveranstiden är tre-fyra 
månader kan en ökad försäljning under en månad få till följd att VSM inte skickar 
varor i tid förrän de kompenserat inflödet vilket tar tre-fyra månader. Framförhållning 
i prognosplanering stöds också i litteraturen, speciellt vid långa leveranstider. Ett 
minskat utflöde som inte upptäcks i tid kan få en kraftig effekt på bundet kapital då 
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man inte kan stoppa en beställning, och att denna släppta order antagligen redan ligger 
på ett transportfartyg på väg till Sverige.  
 
 
 

 
Figur 10. Leverantör 1 och Leverantör 2 (Olhager, 2000) 

 

 
Figur 11. Leverantör 3 (Olhager, 2000) 

 
 
Figur 10 visar förhållandet mellan prognos kundorder för underleverantörerna 
Leverantör 1 och Leverantör 2. Figur 11 visar förhållandet för underleverantören 
Leverantör 3.VSM tillverkar idag de egenproducerade modellerna emot lager (MTS) 
eftersom de har satt en så kort leveranstid (L). Det innebär enligt Arnold och 
Chapman (2004) den produktionsform som är mest känslig. Underleverantörerna 
använder sig av en variant av (ETO/MTO). Vilket innebär att det är först när de får en 
orderbeställning av VSM som de beställer råvarorna till sin produktion. Denna variant 
av (ETO/MTO) kräver mindre spekulation för underleverantörerna men ställer 
ytterliggare krav på VSM:s prognoser eftersom ledtiderna blir långa. 
Köpesmaskinerna har idag en leveranstid på antingen tre eller fyra månader beroende 
på leverantör, vilket gör att prognoserna bli svåra att hålla tillförlitliga. 
 
 

5.3 Säkerhetslager/Servicegrad 
Säkerhetslager kan ses som en konstant investering för företaget och ett verktyg 
företaget kan använda sig av för att klara av oförutsedda händelser och hålla en hög 

Prognos     4mån Kundorder  1 dag 

Anskaffnings-/Produktions-/Distributionsledtid (P) 

KOP 

Krävd leveranstid L) 
 1-3 dagar 

Lev Kund 

Prognos     3mån Kundorder  1 dag 

Anskaffnings-/Produktions-/Distributionsledtid (P) 

KOP 

Krävd leveranstid L) 
 1-3 dagar 

Lev Kund 
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servicegrad mot kund. Tanken är att VSM hela tiden vill hålla ett säkerhetslager på 2 
veckor för varje modell av köpesmaskinerna, nivån på säkerhetslagret ändras 
beroende på periodens prognos. VSM skall hålla leveranstid till slutkund på 1-3 dagar 
inom Europa och 3-7 dagar till USA. Den internt bestämda servicegraden angående 
leveranssäkerhet ligger på 97.5%, det vill säga att 97.5% av alla utgående orders skall 
levereras till kund inom spannet av begärd leveranstid detta gäller både maskiner och 
reservdelar. De övriga 2.5% innefattar oförutsedda händelser som t.ex. att en lyftkran, 
ett rullband eller en etikettmaskin skulle gå sönder. VSM räknar med andra ord alltså 
med att alltid ha maskinerna i lager då kunden lägger ordern. 
 
 

5.4 Leveranser 
Inleveranser av köpesmaskiner varierar på de olika modellerna, någon ekonomisk 
orderkvantitet tillämpas inte då man beställer från leverantören containervis. Den här 
formen av lagerhållning kallas i litteraturen för lot-size som innebär att kostnaden för 
de beställda varorna hålls på en så låg nivå som möjligt på grund av den höga 
beställningsvolymen. Det för att den långa leveransen till sjöss är en stor 
kostnadspost, det vill säga att leveranserna kommer i form av fulla containers (20 eller 
40 fots). Det för att kostnaden för inköpta varor skall hållas på en så låg nivå som 
möjligt, det är ju samma kostnad att skeppa en halvfull container som en full 
container. Det har en viss motsättning i litteraturen som säger att man bör hålla bundet 
kapital på en låg nivå för att kostnadseffektivisera, dock är rådande situation sådan för 
VSM att en volymbeställning är att föredra. Beroende på storleken på de olika 
symaskinsmodellerna så varierar antalet som får plats per godsbehållare, med en 20 
fots container ligger leveranserna mellan 330st till 480st. Med en 40 fots container 
kan man få mellan 660st och 960st levererade maskiner. 
 
 

5.5 Marknadsanalysering 
Varannan månad får marknadsanalytikern på VSM listor med beställningsprognoser 
från de ca 16 säljbolag och ca 40-50 distributörer världen över som sköter 
försäljningen mot slutkonsument av VSM:s maskiner. De här listorna sträcker sig 
över en 12-månaders period och uppdateras löpande då de nya listorna kommer in, då 
tidsramen är relativt lång för en prognosplanering är det endast fokus på den närmaste 
6-månads period som råder. Det stämmer överens med den litteraturstudie som gjorts 
där det sägs att man bör hålla en så kort periodplanering som möjligt för att den skall 
vara så relevant som möjligt. 
 
Då VSM:s handel med symaskiner är kraftigt säsongsbetonad med en koncentrerad 
ökning vid kalenderårets sista halva måste detta tas om hänsyn vid 
prognosplaneringen. I litteraturen nämns säsongsplanering av lager som något ett 
företag måste tillämpa för att kunna tillgodose kundbehovet vid en förändrad 
försäljning vid vissa perioder av året. I marknadsanalytikerns arbete vid 
prognosplanering ingår bland annat att se till olika trender på världsmarknaden, det 
kan vara konkurrenter, nya tekniker eller ökad försäljning vad gäller olika 
symaskinsmodeller. 
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5.6 Inköpsorder 
Marknadsanalytikerna på VSM sammanställer en beställningsprognos från 
säljbolagen och distributörerna. När en prognos är sammanställd hålls ett 
produktionsplaneringsmöte mellan marknadsavdelningen, inköpsavdelningen och 
inblandade medlemmar från ledningsgruppen, syftet med mötet är att komma fram till 
bredd och djup i orderläggning till leverantören. När mötet är avslutat skall 
inköpsavdelningen ha ett underlag som skall vara till hjälp för att kunna formulera en 
inköpsorder till leverantören i fjärran östern. 
 
Arbetet med inköpsordern kräver en omfattande arbetsinsats och måste vara väl 
synkroniserad med försäljningsprognosen. Anledningen till detta är de långa 
ledtiderna som krävs på grund av avståndet som varorna måste färdas med fartyg till 
Sverige och sedan med lastbil till Huskvarna, och dels då leverantören i sin tur väntar 
med att köpa in råmaterial till produktionen till dess att VSM kommer med sin 
beställning. Denna typ utav produktionsplanering som leverantören tillämpar kallas i 
litteraturen för just in time (JIT). Detta för att eliminera bundet kapital i råvaror.  Som 
tas upp i teoridelen kan komplikationer uppstå mellan företag då kulturella och 
geografiska avstånd ökar. Det faktum att man pratar olika språk kan också vara till 
nackdel när man försöker att hålla en öppen dialog när olika form utav information 
kan missförstås eller helt enkelt försvinna i översättningen. 
 

5.6.1 Kvalitetsvariationer 

Det är inte endast de långa leveranstiderna som kan sätta käppar i hjulen då 
leverantören geografiskt sett är långt borta. Variationer i kvalitet kan också vara ett 
problem som är svårt att råda över när man köper in produkter och inte själv styr 
själva produktionen. Kvalitetsproblem kan leda till stora problem och vara väldigt 
tidskrävande. Kvalitetsproblem uppkommer oftast då man t.ex. inleder ett samarbete 
med en leverantör eller då man har en introduktion av nya modeller som man tidigare 
inte haft i sortimentet. 
 
Detta kan leda till att man binder kapital i maskiner som inte går att sälja, som bara 
står och kostar pengar i form av lagerhyra i väntan på åtgärd. Dessa åtgärder kan ta 
olika former, antingen skickar VSM tillbaka hela containern med de maskinerna man 
anser vara i osäljbart skick. Man kan också begära att leverantören med sina egna 
reparatörer skall åtgärda felet på maskinerna i Sverige. 
 
Ofta kan detta leda till att man inte klarar att hålla sina leveranser mot kund, och då 
proceduren blir långvarig kan leda till utebliven försäljning. Det kan i sin tur leda till 
långsiktiga problem då kunden kanske till och med går till en konkurrent för framtida 
inköp. 
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5.7 Redovisning av beräkningar 
Det vi har kommit fram till redovisas i bilaga 1, 2 och 3. 
 

 

Figur 12. Modell A (Olhager, 2000) 

 

5.8 Lagerhantering 
Det finns 4560 platser i höglagret till förfogande. ”Antalet platser i höglagret” avser 
det antal platser som behöver avsättas för respektive modell baserat på maxilager/ 
antal maskiner per brätt. I dagsläget vet vi ej måtten på modell HL940. Och på 
modellerna E116, E118, E122 och Mega Quiltern har vi inga siffror på hur många 
som ryms på varje brätt eftersom de, enligt VSM, ej fungerar på längden, vilket kan 
åtgärdas med endast en rad maskiner men då måste speciella åtgärder vidtas som ej 
rör vårt arbete. 
 

5.8.1 Beräkning av säkerhetslager  

Vi har räknat ut säkerhetslager baserat på serv1 ”sigma” och våra uträkningar 
redovisas i bilaga 1. Vi har använt oss av siffror för perioden augusti-05 till december-
06 eftersom det har varit den information som varit bäst uppdaterad och visat siffror 
för de modeller som arbetet innefattar. Vi ser att det förekommer korrelation mellan 
prognosfelen och har därför satt konstanten Ү till 1. Vi har även valt att inkludera det 
säkerhetslager för april som är två veckor av prognostiserade försäljningen i maj, 
denna rubrik nämns i bilaga 2 som ”två v. april”.  Detta är den metod som VSM 
använder sig av idag och rubriken ”Två v. max månad” innebär den 
tvåveckorsperioden som haft högst prognostiserad försäljning under perioden augusti-
05 till december -06. Vilken månad som haft högst prognos och som vi för perioden 
valt till ”Två v. max månad” skiljer sig mellan modellerna. 
 

Maxilager  467st 

 Tid 

Lagernivå 

Omsättningslager 

50% 

0% 

100% 

Säkerhetslager  ”sigma” 
167st 

Maximalt ankommande 
antal  300st 

Modell A 
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Eftersom försäljningen är säsongsorienterad för VSM finns det en risk med att bygga 
säkerhetslager baserat på helårsprognoser eller för längre prognosperioder som vi 
gjort. Detta för att säkerhetslagret blir onödigt stor under de perioder då försäljningen 
är lägre. Motsatsen blir att ett företag baserar säkerhetslager på kortare intervaller 
vilket medför att säkerhetslagret under de perioder som för försäljningen svänger ej 
blir tillförlitligt. Alltså när försäljningssäsongerna byter ifrån högre till lägre 
försäljning binder företaget för mycket kapital och ökade kostnader, och från lägre till 
högre försäljning klarar man kanske inte av att leverera enligt åtagande. 
 
Vi ser att säkerhetslagret ”sigma” och säkerhetslagret ”två v. max månad” i bilaga 2 
varierar i att ha högst antal maskiner i säkerhet. Detta beror på att flera saker, dels så 
är de modeller med störst osäkerhet i prognos/efterfrågan överpresenterad i de fall 
som sigma har större lager. 
 
Vi kan generellt se att prognoserna ofta skiljer sig ifrån utbud, precis som Toomey 
(2000) hävdar. De säkerhetsnivåer som vi räknat fram i bilaga 2 är baserat på dessa 
avvikelser ”sigma”. 
 

5.8.2 Beräkning av ankommande antal/maxilager 

Ankommande maskiner är nödvändigt att veta för att kunna förutse hur många platser 
som ska avsättas för respektive modell i lagret. I det som heter ”ankommande antal” 
har vi valt det högsta antal maskiner som prognoserna visat för en enskild månad och 
modell under perioden augusti-05 till december-06.  
 
Vi anser att den högsta försäljningssiffran ger en bra fingervisning på hur många 
maskiner som maximalt köps in under en månad. Men eftersom VSM beställer 
containervis kan den siffran vara något missvisande. 
 
Maxilager är det ankommande antalet + säkerhetslager och anger den siffra på antal 
maskiner som maximalt kan ha vistats i lagret under perioden augusti-05 till 
december-06 om man tillämpat (sigma) respektive (två v. max i månad) 
säkerhetslager. Denna siffra använder vi oss av för att beräkna om maskinerna 
verkligen får plats i höglagret hos VSM. 
 
Försäljningen är säsongsbaserad på grund av det kan även det maxilager som angetts 
baserat på mest säljande månad variera, detta eftersom en ökad försäljning den mest 
säljande månaden medför större kvantiteter i lager. Att inte avsätta tillräckligt med 
platser kan medföra att lagret blir fullt och maskiner inte får plats att lagerhållas. Som 
nämns ovan kan högsta antalet vara i underkant om VSM den mest säljande månaden 
väljer att beställa hem mer maskiner för att få full beläggning i containerna.  
  

5.8.3 Beräkning av sexveckors lager 

Vi har använt oss av ”sexveckors lager”, se beräkning bilaga 2, vilket innebär att vi 
valt ut den sexveckors period som innehaft flest maskiner som prognostiserad 
försäljning. Det är på detta sätt som VSM beräknar sitt säkerhetslager idag, genom att 
se till att de har maskiner hemma som motsvarar försäljning innevarandemånad samt 
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halva nästa månad som säkerhet. Det är en skillnad mellan ”sexveckors lager” och 
”två veckor max månad” som är att maximalt säkerhetslager och maximalt 
ankommande antal. Maximalt säkerhetslager och maximalt ankommande antal är 
taget ifrån samma maximala prognossiffra ”sexveckors lager” är däremot den högsta 
verkligt påträffade siffran för respektive modell. Den siffra på ”sexveckors lager” som 
varit högst under augusti-05 till december-06 har vi jämfört med ”sigma” och ”två v. 
max månad” siffrorna på maxilager för att se hur många mer platser som ”sigma” och 
”två v max månad” beräknat fram jämfört med verkligt maxantal under perioden. Det 
är viktigt att man inte underskattar antalet platser som avsätts för respektive modell 
eftersom kostnaderna och problemen som följer vid att lagret blir fullt kan bli stora. 
 

5.8.4 Beräkning av upptagna platser i höglagret 

Antal upptagna platser i höglagret avser det antal platser som konstant ska vara 
avsedda för respektive modell för att risken för att lagret ska bli fullt ska vara 
minimalt. För att veta om alla symaskinsmodeller kommer få plats i lagret har vi 
beräknat fram ett resultat grundat på de fyra olika modellerna ”sigma”, ”två veckor 
april”, ”två v. max månad” och ”sexveckors lager”.  
 
Beräkningen är baserad på maxilager dividerat med antal maskiner per brätt. Genom 
att titta på ”sexveckors lager” får vi en siffra på hur många platser som varje modell 
har tagit upp som mest under perioden augusti-05 och december-06. Om man tittar på 
siffrorna som vi fått fram genom de andra tre modellerna får vi en spekulativ max 
nivå på antal platser som bör avsättas. 
 
För de samlade modellerna är den högsta nivån ”två v. max månad”. Den metoden vi 
använt kan ses exempel på i bilaga 2. Enligt icke redovisade beräkningar visar vi att 
det behövs avsättas 2010 platser totalt för de 17 modellerna. Det innebär 2550 platser 
lediga för egenproducerade maskiner och reservdelar. 
 
Vi har inga siffror som tyder på varken en positiv eller negativ trend (T) på fortsatt 
försäljning som påvisar om dessa siffror är relevanta att använda även i framtiden. 
 
 

5.8.5 Beräkningar bundet kapital 

5.8.5.1 Genomsnittslager 

Här visar vi hur många maskiner som befinner sig i lagret som snitt med de olika 
säkerhetslagren, man kan på ett enkelt sätt beräkna genomsnittlig kapitalbindning i 
höglagret genom att multiplicera genomsnittslagret med självkostnaden. Ju färre 
maskiner som genomsnittligen ligger i lagret ju mindre är det bundna kapitalet och ju 
mindre blir kostnaderna. 
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5.8.5.2 Omsättningshastighet 

Omsättningshastigheten visar hur många gånger som lagret byts ut.  Beräkningen är 
årsförsäljning/ genomsnittslager. Man vill att omsättningshastigheten ska vara så hög 
som möjligt eftersom det visar att maskinerna lagerhålls kort tid vilket ökar upp flödet 
på pengarna. Det förbättrar kassaflödet och förbättrar företagets likviditet.  
 

5.8.5.3 Lagringsliggtid 

Lagringsliggtiden är den tid i månad som varje enskild produkt ligger i lager innan 
den säljs. Exempel på siffror kan avläsas i bilaga 2 och ska vara så låg som möjligt för 
att kostnaderna ska vara låga. En hög lagringsliggtid innebär att maskiner ligger lång 
tid utan att generera pengar och tar upp plats som kan användas för andra produkter 
eller reservdelar och binder kapital. Vi använder också liggtiden för att beräkna 
kostnaderna som ligger på produkterna då de förvaras på Schenker. 
 
Vi har inga siffror som styrker en trendökning men vid eventuell ökad försäljning 
rekommenderar vi att lägga till en säkerhetsnivå på 20% över maxilagret. Detta 
grundar vi på våra beräkningar för att täcka upp för eventuell ökad försäljning under 
de månader då försäljningen är som högst. Detta innebär fler platser i lagret som är 
avsedda för respektive modell. Detta också för att ta hänsyn till att när man beställer 
hem maskiner vill man ha maximal fyllnadsgrad på containerna vilket ibland kan 
medföra att man plockar hem fler maskiner än försäljningen förutspår. 
 
 

5.9 Beräkningar Schenker 
Vi har inte räknat med tranportkostnaderna som tillkommer vid frakt mellan 
Husqvarna och Schenker. Utan hållit oss till kostnaden för hyra och kostnad för 
inlagring och utlastning. 
  
Lagerytan på VSM som tas upp av maskinkrangångarna är uppskattat till 360m2. 
Kostnaden för lagret är 416kr/m2/ år vilket innebär en årskostnad på 149 760 kronor. 
Det innebär en årskostnad i Huskvarna per plats och brätt på 33 kronor. 
 
Vi har valt att jämföra kostnaderna för VSM mellan att lagerhålla maskinerna på 
Schenker med att lagerhålla maskinerna själva. Vi använder oss av lagringsliggtiden 
som vi räknat fram i bilaga 2 för att se hur länge maskinerna ligger i lager innan de 
skickas till kund. Vi har här inte använt oss av sigma variant av liggtiden då vi ämnar 
jämföra kostnader på det sätt som arbetat fram till dagens datum.  
 
Hyreskostnaden som VSM betalar Schenker för lagerhållande av en pall är 50 kronor. 
Hyreskostnaden räknade vi fram genom att räkna ut månadsförsäljningen per pall 
prognostiserad för 2006 multiplicerat med lagringsliggtiden och månadshyran 50 
kronor. 
 
Förutom lagerhyran tar Schenker betalt för varje gång de tar emot eller skickar iväg 
en pall. Den kostnaden är 50 kronor för intag av en pall samt 31kronor i 
ordersärkostnad. För uttag är kostnaden 50 kronor samt 15 kronor i ordersärkostnad. 
Det innebär att kostnaden för att lagerhålla en pall på Schenker en månad kostar 
196kronor (50+31+50+15+50). 
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Kostnaden för inkörning/uttag beräknade vi genom att multiplicera 
månadsförsäljningen med laggringsliggtiden och med summan för 
inlagringskostnaden, uttagskostnaden och ordersärkostnaden. Med hjälp av 
totalkostnaden för Schenker och beräknad månadsförsäljning kunde vi jämföra 
kostnaderna med lagerhållningskostnaderna på VSM. 
 
Hur vi beräknat kostnaderna på Schenker kan avläsas i bilaga 3. Summan av ”kostnad 
per brätt/år baserat på April” och ”kostnad per brätt/år baserat på max månad” som vi 
kom fram till jämförs med summan 33 kronor som är kostnaden per brätt/år i 
Huskvarna. 
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6 Avslutande diskussion 
Arbetet med denna komplexa problemstruktur har varit väldigt intressant av många 
anledningar. Att komma i kontakt med olika människor i olika befattningar och 
ansvarsområden och på så sett få flera olika synvinklar har varit väldigt givande. En 
slutsats med arbetet som vi kommit fram till är att man kan på flera olika sätt angripa 
problemformuleringen i detta arbete, och det är många aspekter som skall tas hänsyn 
till. 
 
Syftet med denna rapport var att undersöka hur företaget skall sköta lagerhållningen 
med de symaskiner som man köper in från leverantörer i fjärran östern. Detta arbete 
har som sagt flera olika parametrar att angripa men också minst lika många aspekter 
att ta hänsyn till varför svaret på problemformuleringen inte är helt självklar. 
Kostnaderna för lagerhållningen minskar drastiskt om man skulle sköta hanteringen 
själva, mycket på grund av att lagerhanteringen är automatiserat på VSM och inte 
innebär ökade kostnader. Men det tillkommer en mängd introduktionskostnader och 
investeringskostnader som måste tas i beaktning när man ser de besparingar som vi 
räknat fram i bilaga 3. Det tillkommer även en problemställning vart de produkter 
som befinner sig i VSM:s lager i nuläget skall ta vägen, vilka kostnader innebär 
flyttningen av dessa produkter, och lagerkostnader på den nya platsen? Men 
spekulativt pekar mycket på att lagerhållning av köpesmaskinerna i Huskvarna är 
ekonomiskt försvarbart. 
 
Det kan vara enkelt att falla in i ett arbete med kostnadseliminering för att öka ett 
företags resultat. Men man kan inte endast se till kostnadsreducering i tron om att det 
är det bästa för företaget. Som tas upp i teoridelen måste man se till kundnyttan av 
företagets verksamhet och tillgodose dennes behov för att på lång sikt kunna överleva 
på marknaden (Segerstedt, 1999). Han menar även att om kunden skall fortsätta köpa 
produkten måste värdet av varan motsvara kostnaden för köpet. Där värdet kan 
identifieras med flera saker t.ex. att en symaskin har en viss livslängd, eller att den har 
viss teknik för olika behov. I VSM:s fall där kunden inte är slutkonsument är även 
krav på leveranstid och en hög leveranspålitlighet en viktig faktor för att behålla 
marknadsandelar. 
 
Prognosplanering har en central roll för att leveranspålitligheten ska vara hög, och det 
innebär ett grundligt arbete med prognoserna. Som behandlas i teorin är prognos ett 
sätt att försöka se in i framtiden och ge ett underlag för vad som skall köpas in 
(Segerstedt, 1999). Detta kräver ett ständigt uppdaterande då prognoser ofta visar sig 
vara felaktiga och bäst fungerar på kort sikt (Toomey, 2000).  
 
På en osäker marknad med många aktörer är det därför oerhört viktigt att man i 
företaget använder sig utav korrekta prognoser för att hålla lagerkostnader nere. 
VSM:s produkter har relativt långa lagringstider och låga omsättningshastigheter, och 
borde därför börja med att förbättra sina prognoser. Detta är viktigt för att minimera 
risken att binda för mycket kapital eller riskera att inte klara sina leveranser. Arbetet 
med mer precisa prognoser skulle man kanske kunna optimera med att införa en 
tidigare frysning av order till kunderna. En sådan frysning skulle göra 
prognosplanerarens arbete mera planerarvänligt. Det vill säga att om en kund, 
återförsäljare eller distributör kommer med en inköpsprognos var annan månad så är 
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den fryst för en förbestämd period framåt då VSM:s planerare får den. Denna 
frysningsperiod skulle kunna variera men bör vara förslagsvis två månader. Detta 
skulle resultera i att då försäljningsprognos inte stämmer överens med 
inköpsprognosen skulle detta inte drabba VSM:s lager i form av försämrad 
lageromsättning. Detta skulle ställa högre krav på återförsäljarna och distributörerna i 
deras arbete med sin egen prognosplanering. Det skulle också resultera i att VSM 
måste hålla en hög precision i leveranssäkerhetsservice då antagligen 
leveransfrekvenserna skulle öka. 
 
Vidare kan man utöka samarbetet med leverantören i fjärran östern. I dagsläget 
fungerar det som sagt tidigare i rapporten att leverantören inte köper in råvaror till 
produktionen förens VSM kommer med sin order. Detta är ett arbete som 
uppskattningsvis förlänger ledtiden med två till tre veckor. Med ett närmare samarbete 
och planering skulle detta alltså kunna leda till att den totala ledtiden kunde kortas 
med närmare en månad. 
 
I diskussionen kring lagerhållning och framför allt bundet kapital i lager är ofta fokus 
i den litteratur som är tillgänglig i ämnet att man skall sträva efter en minskning och 
helst av allt eliminering av lager. I vårt fall med VSM kan man konstatera att det 
endast är möjligt i den egna produktionen, om man som i detta arbete belyser 
hantering av köpesmaskiner så är vår slutsats att man måste hålla ett större lager med 
hänsyn till de långa ledtiderna som det tar att få hem produkterna till Sverige. Detta 
för att kunna hålla sina krav på hög leveranssäkerhet mot kund. 
 
Vi tycker att VSM borde ha serv1 i åtanke då de planerar sina säkerhetslager för att 
kunna förutspå diffar i försäljningen baserat på erfarenheter med prognoserna. Att 
uppdatera prognoserna oftare betyder att ledtiden för köpesmaskinerna blir kortare. I 
dagsläget uppdateras prognoserna varannan månad vilket betyder att en förändring i 
efterfrågan kan ta upp till två månader innan den märks på planeringskontoret i 
Huskvarna. 
 
Ledtiden på en order är mellan tre och fyra månader, vilket också är den tid det tar 
innan man kan påverka lagersaldot. Det betyder att en efterfrågeförändring kan ta upp 
till ett halvår innan den kan kompenseras fysiskt i lagernivåerna. Denna variant av 
prognosinsamling innebär att man förlitar sig stort på de prognoser man gjort vilket 
inte passar in på en bransch i förändring. Nackdelen med att införa prognoser oftare 
kan vara att återförsäljarna som tillgodoser VSM med prognoser väljer att inte skicka 
prognoserna så ofta som en gång i veckan och då försvinner fördelarna direkt. 
 
 

6.1 Förslag till framtiden 
Men om man leker lite med tanken att försöka sänka kostnaderna i färdigvarulager, 
som enligt teorin är den dyraste av lagerhållningsformer, skulle man kanske kunna i 
en utveckling av detta arbete undersöka möjligheten att köpa in halvfabrikat eller 
”halvproducerade” maskiner med modularisering som en grundprincip. Detta för att i 
VSM:s lokaler genomföra slutmonteringen vid ett senare skede. 
Med denna tanke skulle man på företaget kunna utföra, vad man i teoridelen kallar för 
en ATO-princip vid försäljning, dvs. montering mot kundorder där den slutliga 
monteringen görs vid kundorderpunkten som nämns i den teoretiska bakgrunden. Ett 
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sådant införande skulle leda till en ökning i råvarulagret men skulle resultera i en 
minskning av kostnaden i färdigvarulagret. Det skulle således medföra en frigörelse 
av bundet kapital. En modularisering skulle leda till en rationalisering av reserv- och 
råvaruhantering med enklare inköps- och prognosplaneringar. 
 
Det är svårt att spekulera i huruvida lagerkostnaderna skulle komma att sänkas men 
modularisering är en tanke som kan sänka kostnaderna. Dock borde det bli en 
hanteringsökning då det blir fler delar att behandla, men det skulle kunna hållas på en 
relativt låg nivå vid ett införande av modularisering. Vad gäller kapacitets- eller 
kunskapsmässiga möjligheter att utföra proceduren på VSM borde inte vara några 
problem då man har interna kunskaper från den egna produktionen. 
 
Det borde inte vara några problem att från leverantörens sida att utföra den 
halvfärdiga modulproduktionen. Det är också svårt att spekulera i om de omonterade 
delarna skulle ta mer plats i en container, men det borde de inte göra varför 
leveranskostnaderna skulle hållas på samma nivå. 
 
 

6.2 Förslag till framtida fördjupning av arbetet 
Det skulle vara intressant att som en utveckling av rapporten undersöka hur VSM:s 
kunder ser på servicegraden och vad de har som argument till varför de handlar 
maskiner av just VSM. Är kravet på leveranstid, kvalitet, service vid eventuella 
reparationer, tillgång till reservdelar, mm aspekter som tas hänsyn till vid valet av 
leverantör? 
 
Hur skulle man ytterligare kunna utveckla samarbetet med distributörerna och 
återförsäljarna? På lång sikt kanske se på möjligheter att öppna egna 
försäljningskanaler direkt mot slutkonsument? 
 
Något som också skulle vara intressant att se på är vad de olika åtgärder och 
investeringar skulle kosta VSM. Det vill säga delar av avgränsningarna för denna 
rapport som beräknas vara nödvändiga för att klara av hanteringen av 
köpesmaskinerna. Var går gränsen för vad en sådan investering får kosta företaget? 
Kan man tänka sig att bygga ut befintliga lokaler eller bygga nya för att öka 
kapaciteten för lagerhanteringen? Kommer man att behöva installera en ny 
godsmottagning? Kommer man att behöva utöka personalstyrkan? Känner man på 
VSM att det är värt att öka den egna hanteringen som det skulle innebära att själva 
sköta lagerhållningen? Eller är värdet av kostnaden som Schenker innebär försvarbar? 
Frågorna är många och bör besvaras innan slutgiltigt beslut kan tas. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Uträkning av säkerhetslager enligt serv1 metoden ”sigma”. 
Bilaga 2 Upptagna platser i lager, omsättningshastighet, genomsnittslager 

och lagringsliggtid. 
Bilaga 3 Kostnadsberäkningar Schenker. 
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Modell prognos  efterfrågan  Avvikelse avvikelse2  
A      
05-aug 150 200 50 2500  
05-sep 300 200 -100 10000  
05-okt 250 150 -100 10000  
05-nov 300 200 -100 10000  
05-dec 200 100 -100 10000  
06-jan 200 150 -50 2500  
06-feb 200 100 -100 10000  
06-mar 200 150 -50 2500  

summa 1800 1250 -550 57500  

 medeltal av standardavvikelse   

 7187,5     
      

 Sigma  SS = säkerhetsfaktor * sigma 

 84,77912  166,1671 st  
      
      

modell  prognos  efterfrågan  Avvikelse avvikelse2  
B      
05-aug 110 90 -20 400  
05-sep 190 180 -10 100  
05-okt 170 140 -30 900  
05-nov 260 160 -100 10000  
05-dec 150 130 -20 400  
06-jan 120 160 40 1600  
06-feb 150 120 -30 900  
06-mar 130 150 20 400  

summa 1280 1130 -150 14700  

 medeltal av standardavvikelse   

 1837,5     
      

 Sigma  SS = säkerhetsfaktor * sigma 

 42,86607  84,0175 st  
      
      

modell  prognos  efterfrågan  Avvikelse avvikelse2  
C      
05-aug 30 40 10 100  
05-sep 60 50 -10 100  
05-okt 70 60 -10 100  
05-nov 70 40 -30 900  
05-dec 50 30 -20 400  
06-jan 60 40 -20 400  
06-feb 60 30 -30 900  
06-mar 60 30 -30 900  

summa 460 320 -140 3800  

 medeltal av standardavvikelse   

 475     
      

 Sigma  SS = säkerhetsfaktor * sigma 

 21,79449  42,71721 st  
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Modell A B C 

Leveranstid från beställning 3 månader 4 månader 4 månader 
Höjdkod (antal platser i höjd/brätt) 2 1 1 
Maskiner per brätt 6 10 8 
        
Säkerhetslager (sigma) 167 85 43 
Säkerhetslager (två v. april) 90 60 20 
Säkerhetslager (två v. max månad) 150 125 35 
        
Maximalt ankommande antal 300 250 70 
        
Maxilager (sigma) 467 335 113 
Maxilager (två v. april) 390 310 90 
Maxilager (två v. max månad) 450 375 105 
        
Sex-veckors  400 300 100 
        
Upptagna platser i höglagret (sigma) 155,6666667 33,5 14,125 
Upptagna platser i höglagret (två v. april)       
Upptagna platser i höglagret (två v. max 
månad) 150 37,5 13,125 
Upptagna platser i höglagret (sex-veckors) 133,3333333 30 12,5 
        
Genomsnittslager (sigma) 317 210 78 
Genomsnittslager (två v. april) 240 185 55 
Genomsnittslager (två v. max månad) 300 250 70 
        
Försäljning 2006 2000 1500 500 
        
Lagrets omsättningshastighet (sigma) 6,309148265 7,142857143 6,41025641 
Lagrets omsättningshastighet (två v. april) 8,333333333 8,108108108 9,090909091 
Lagrets omsättningshastighet (två v. max 
månad) 6,666666667 6 7,142857143 
        
Lagringsliggtid (sigma)  i veckor 1,902 1,68 1,872 
Lagringsliggtid (två v. april) I veckor 1,44 1,48 1,32 
Lagringsliggtid (två v. max månad) i veckor 1,8 2 1,68 
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Modell A B C 

Antal maskiner/pall 30 40 50 
        
lagringsliggtid två v. april i månader 1,44 1,48 1,32 
lagringsliggtid två v. max i månader 1,8 2 1,68 
        
Total hyreskostnad baserad på april 450 346,875 103,125 
Total hyreskostnad baserad på max månad 843,75 781,25 183,75 
        
månadsförsäljning 2006 (Årsförsäljning/12) 166,6666667 125 41,66666667 
månadsförsäljningsprognos i april 2006  200 150 50 
månadsförsäljningsprognos i max månad 2006  300 250 70 
        
försäljning i pallar/ April (månadsförsäljning/antal maskiner per pall  6,666666667 3,75 1 
försäljning i pallar/ max(månadsförsäljning/antal maskiner per pall  10 6,25 1,4 
        
        
kostnad för inkörning, uttag + ordersärkostnad april 973,3333333 547,5 146 
kostnad för inkörning, uttag + ordersärkostnad max månad 1460 912,5 204,4 
        
Totalkostnad för april (hyra+inkörning+uttag+ordersärkostnad) 1423,333333 894,375 249,125 
Totalkostnad för max månad 
(hyra+inkörning+uttag+ordersärkostnad) 2303,75 1693,75 388,15 
        
        
antalet brätt per maskinpall 10 13,33333333 16,66666667 
Kostnader per pall i April (baserad på april prognos) 213,5 238,5 249,125 
Kostnader per pall i max månadl (baserad på max månads 
prognos) 230,375 271 277,25 
Kostnader per brätt i april schenker 21,35 17,8875 14,9475 
Kostnader per brätt i max månad schenker 23,0375 67,75 44,36 
        
        
kostnad per brätt/år baserat på April 256,2 214,65 179,37 
kostnad per brätt/år baserat påmax månad 276,45 813 532,32 
        
månadsförsäljning i brätt / genomsnitslager i brätt 66,66666667 50 16,66666667 

 


