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Abstract 

As market competition increases, companies must review their costs to become 
more efficient and attractive to the customer. An effective inventory management 
has a significant impact on companies profit and the combination of the efficacy 
variable capital tied up, customer service and costs can cause goal conflicts and 
complex inventory management. 
 
The purpose of this report is to investigate and bring forward suggestions for 
material procurement principles that can streamline the company's current 
inventory management with regard to security policy, the average capital tie up 
and stock holding cost per year. 
 
To achieve the purpose, literature studies has been made in parallel with empirical 
studies on the current company. Data has been collected in form of interviews, 
observations and data collection from the company's ERP system. The methods 
that have been used to produce a result are proven theories. 
 
From the company’s article assortment 1716 articles were analyzed and classified 
according to an ABC-analysis of several criteria, volumevalue and number of 
withdrawals from storage in 2011. From the classification nine different 
subgroups were established and these groups have then been analyzed in order to 
find appropriate material management policy for each group. Twenty 
representative articles were selected for further analysis with the intention of 
comparing the alternative management principle with the company’s current in 
relation to average capital tied up in inventories of finished goods and stock 
holding cost per year. 
 

The report conclusion is that if the company changes its current inventory 
management and applies the alternative control principles for each group of items 
would lead to savings of the analyzed articles.  The average capital tie up would be 
reduced by 85 % and stock holding cost would be reduced by 82 %. 

 

 

 

 

 

Keywords 
Order point system, period ordering system, economic order quantity, safety 
stock, inventory turnover, average maturity, storage cost.
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Sammanfattning 

Då konkurrensen på marknaden ökar måste företag se över sina kostnader för att 
kunna bli effektivare och attraktivare för kunden. En effektiv lagerstyrning har en 
betydelsefull inverkan på verksamheters lönsamhet och kombinationen av 
effektivitetsvariablerna kapitalbindning, kundservice och kostnader kan orsaka 
målkonflikter samt komplex lagerstyrning.  
 
Syftet med denna rapport är att utreda och föreslå förslag på 
materialanskaffningsprinciper som kan effektivisera företagets nuvarande 
lagerstyrning med hänsyn till säkerhetspolicy, genomsnittlig kapitalbindning samt 
lagerhållningskostnad per år. 
 
För att uppnå syftet har litteraturundersökningar gjorts parallellt med empiriska 
utredningar på det aktuella företaget. Datainsamlingen har skett utifrån intervjuer, 
observationer samt datainsamling ut företagets affärssystem. De metoder som 
därefter har används för att frambringa ett resultat är grundade på beprövade 
teorier. 
 
Ur företagets artikelsortiment har 1716 artiklar analyserats och klassificerats 
utifrån en ABC-analys med flera kriterier, volymvärde samt antal uttag från lager 
år 2011. Ur klassificeringen har nio olika delgrupper fastställts och 
artikelgrupperna har därefter analyserats vidare i syfte att få fram en lämplig 
materialstyrningsprincip för respektive grupp. Tjugo representativa artiklar har 
valts ut för djupare analys med avsikt att jämföra de föreslagna 
styrningsprinciperna med företagets nuvarande i avseende på genomsnittlig 
kapitalbindning i färdigvarulagret samt lagerhållningskostnad per år. 
 
Rapportens slutsats är att om företaget ändrar sin nuvarande lagerstyrning och 
tillämpar de föreslagna styrningsprinciperna för respektive artikelgrupp skulle 
besparingar göras på de analyserade artiklarna. Den genomsnittliga 
kapitalbindningen skulle därmed sänkas med 85 % och lagerhållningskostnaden 
skulle reduceras med 82 %  
 

 

 

Nyckelord 

Beställningspunktssystem, periodbeställningssystem, ekonomisk orderkvantitet, 
säkerhetslager, lageromsättningshastighet, genomsnittlig kapitalbindning, 
lagerhållningskostnad. 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet beskriver bakgrunden till examensarbetet med problemformulering, syfte och 
avgränsningar.   
 

1.1 Bakgrund  

”Logistik är de synsätt och principer som ligger till grund för att planlägga, 
utveckla, organisera, samordna, styra och kontrollera materialflödena från 
råvaruleverantör till slutförbrukare” (Björnland et.al. 2003).  
 
Läran om effektiva materialflöden grundar sig på att planera, organisera och styra 
aktiviteter i materialflödet som avser att tillfredsställa kunder och andra 
intressenter, där det långsiktiga målet för en verksamhet är att ha en hög 
avkastning på sitt investerade kapital. På grund av den ökade konkurrensen på 
marknaden måste företag se över och ständigt övervaka alla sina kostnader för att 
bli effektivare och attraktivare för kunden (Jonsson och Mattsson, 2005).  
 
Något som har en betydelsefull inverkan på lönsamheten är en effektiv 
logistikstruktur och styrning av logistiksystemet. Logistiksystemets effektivitet kan 
mätas genom olika variabler som inverkar på företagets kostnader och intäkter, där 

kombinationen av effektivitetsvariablerna kapitalbindning, kundservice och 
kostnader har en direkt påverkan på avkastningsgraden. Enligt Gossard (1996) har 
stora lagernivåer en negativ inverkan på företagets kassaflöde, långsamma och 
föråldrade artiklar har en negativ inverkan på företagets resultat då artiklarna utgör 
finansiella reserver och eventuella avskrivningar. Genom en minskning av den 
totala kapitalbindningen i lager och under transport kan räntabiliteten omedelbart 
påverkas positivt. På liknande sätt kan en minsking av logistikkostnader, som till 
exempel onödiga förflyttningar och överflödig administration, resultera i en direkt 
förbättring på avkastningsgraden. Även kundservicen har en direkt inverkan på 
räntabiliteten då företag erbjuder kunden en god kundservice genom en blandning 
av de olika serviceelementen, servicegrad, leveransprecision, leveranstid, 
leveransflexibilitet och leveranssäkerhet (Jonsson och Mattsson, 2005).  
 
Effektivitetsvariablerna kapitalbindning, kundservice och kostnader kan orsaka 
målkonflikter samt en komplex lagerstyrning då motsättningar förekommer mellan 
de olika variablerna. Till exempel vill företag erbjuda kunden en hög 
kundservicenivå, vilket kan resultera i ett stort färdigvarulager, vilket i sin tur 
medför en hög kapitalbindning (Jonsson och Mattsson, 2005). 
 
Tillämpning av lägre lagernivåer genererar i lägre kostnader och mindre 
kapitalbindning, lagerstyrningen blir lättare att övervaka och kontrollera, mindre 
fysiskt utrymme erfordras, minskning av svinn, högre lageromsättningshastighet 
samt ett ökat kassaflöde. En korrekt anpassad lagerstyrning har därmed en 
betydande inverkan på företagets lönsamhet då upprättande av rätt lagernivåer är 
en förutsättning för att företag ska kunna maximera sina vinster (Deierlein, 1998). 
 

http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/author/Deierlein,+Bob/$N?accountid=11754
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1.2 Problembeskrivning 

Det aktuella företaget är beläget i Jönköpingsregionen och ingår i en koncern 
bestående av 40 företag och avdelningar runt om i världen. Koncernen tillverkar 
och levererar stållineprodukter samt lyftutrustning främst åt stål-, papper-, gruv- 
och fordonsindustrin. Företaget är nyetablerat på den svenska marknaden och 
produktion samt lager är centraliserat i Jönköpingsregionen. Företaget erbjuder 
kunden ett brett produktsortiment på över 4000 artiklar och majoriteten av 
artiklarna köps in som färdiga produkter som lagerhålls och säljs vidare till 
slutkund. Endast ett fåtal komponenter köps in för vidare förädling i företagets 
egna produktion.  
 
För närvarande har företaget ett lagervärde på sju miljoner kronor och en uttalad 
hög kundservicenivå. Främsta fokus har varit att etablera sig på den svenska 
marknaden genom att erbjuda kunder en hög service. Företaget vill nu se över sin 
logistikstruktur och styrning avseende materialanskaffning. Strävan efter en 
minskad kapitalbindning i färdigvarulagret samt effektivare kundservice gör att 
företaget vill undersöka olika alternativa partiformningsmetoder för 
materialanskaffning.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att presentera underlag för effektivisering av 
företagets lagerstyrning genom att ge förslag på lämpliga 
materialstyrningsprinciper för anskaffning av artiklar till färdigvarulager. 
Frågeställningar som måste besvaras för att uppnå syftet är: 
 

 Hur ser företagets lagerstyrning ut i dagsläget?  

 Kan artiklar sammanföras till artikelgrupper och efter vilka kriterier bör 

detta ske?  

 Hur ska lagerstyrningen utformas per artikelgrupp med hänsyn till 

säkerhetspolicy, genomsnittlig kapitalbindning samt lagerhållningskostnad 

per år?  

1.4 Avgränsningar 

I denna rapport kommer inga personer eller företag att namnges då det finns risk 
för att känslig information blir offentlig för bland annat konkurrenter. Därför 
kommer det aktuella företaget fortsättningsvis att benämnas som ”Företaget”.  
I rapporten kommer 1716 artiklar av företagets 4000 lagerförda artiklar att 
analyseras då information i form av aktuella lagersaldon, lagerpriser, efterfrågan 
per år och uttagsfrekvens saknades för resterande artiklar.  
På grund av tidsramarna kommer transportkostnaderna och kapitalkostnaden 
under transport inte att beaktas. 
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1.5 Disposition 

Rapporten inleds med att belysa underlaget till problemet, en övergripande 
företagsbeskrivning samt syfte och frågeställningar. Därefter kommer följande 
områden att behandlas i nedanstående ordning: 
 

 Den teoretiska bakgrunden klargör de teorier som ligger till grund för den 

kommande analysen. Första delen av kapitlet redogör logistikens mål med 

fokus på kundservice och logistikkostnader. Andra delen av kapitlet klargör 

styrning av logistiksystemet och inom denna del beskrivs bland annat 

säkerhetslager och materialstyrningsprinciper. Kapitlets sista avsnitt 

omfattar verktyg för logistikutveckling med inriktning mot klassificering. 

 

 Metod och genomförande redovisar författarnas tillvägagångssätt och 

metodval för att uppnå rapportens syfte. I kapitlet redogörs vilka data som 

ligger till grund för respektive frågeställning samt hur data har behandlats 

för att komma fram till resultat. 

 

 Nulägesbeskrivningen ger läsaren en djupare företagsbakgrund, 

kartläggning av företagets aktörer samt en redogörelse av företagets 

nuvarande materialanskaffningsprocess.  

 

 Nulägesbeskrivningen och teoretiska bakgrunden ger upphov till 

nulägesanalysen där artikelklassificeringen presenteras. I efterföljande 

resultatdel redogörs de föreslagna styrningsprinciperna. 

 

 Sista kapitlet i rapporten är ett diskussionsavsnitt där resultatet av 

analyserna samt de använda metoderna diskuteras. Fördelar och nackdelar 

med resultatet behandlas i resultatdiskussionen medan tillvägagångssätten 

och valda metoder resoneras utifrån validitet och reabilitet under 

metoddiskussionen. I detta avsnitt diskuteras även vad som kunde ha gjorts 

annorlunda för att stärka resultatet eller få ett annat resultat. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel är indelat i tre logistiska områden; logistikens mål, styrning av logistiksystemet 
samt verktyg för logistikutveckling. Inom varje område redogörs teorier och begrepp som anses 
vara relevanta för examensarbetets resultat, analys och diskussion. 

 

2.1 Tillämpning av teoretiskt ramverk 

För att besvara rapportens frågeställningar har följande teori använts: 

 
 Frågeställning 1, ”Hur ser företagets lagerstyrning ut i dagsläget?” har 

besvarats med hjälp av följande teorideområden: 

1. Logistiksystemets mål 

2. Styrning av logistiksystemet 

 

 Frågeställning 2, ”Kan artiklar sammanföras till artikelgrupper och efter 

vilka kriterier bör detta ske?” har besvarats med hjälp av följande 

teoriområde: 

1. Logistiksystemets mål 

 

 Frågeställning 3, ”Hur ska lagerstyrningen utformas per artikelgrupp med 

hänsyn till säkerhetspolicy, genomsnittlig kapitalbindning samt 

lagerhållningskostnad per år?” har besvarats med hjälp av följande 

teorområden: 

1. Logistiksystemets mål 

2. Styrning av logistiksystemet 

 

2.2 Del 1: Logistiksystemets mål  

2.2.1 Kundservice/Leveransservice 

Kundservice kan även benämnas som leveransservice och är ett samlingsnamn för 
ett antal serviceelement, däribland servicegrad, leveransprecision, leveranstid, 
leveransflexibilitet och leveranssäkerhet (Aronsson et al. 2003). Enligt Jonsson och 
Mattsson (2005) avser leveransservice den service som kunden erbjuds från order- 
till leveransprocessen. 
 
Servicegrad/Servicenivå 
Servicenivån är ett mått på att bestämma sannolikheten att de produkter som 
efterfrågas för tillfället finns tillgängliga i lager (Aronsson et al. 2003). Enligt 
Jonsson och Mattsson (2005) går det att mäta servicenivån utifrån tre olika 
aspekter. Servicenivån av artiklar kan mätas genom andel komplett levererade 
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order direkt ifrån lager, andel orderrader som kan levereras direkt från lager och 
slutligen andel artiklar som kan levereras direkt från lager.    

Leveransprecision  
Leveransprecision är ett mått på leveranspålitlighet, vilket avser den grad en order 
kan levereras vid de leveranstidpunkter som har avtalats med kunden (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Detta serviceelement avser främst artiklar där beordring sker 
genom kundorder.  

Leveranstid 
Leveranstid är ett mått som avser tiden det tar från det att en kund lägger en 
beställning tills det att varan är hos kunden. Leveranstiden mäts genom att 

tidpunkterna för orderläggning samt inleverans registreras (Aronsson et al. 2003).  

Leveransflexibilitet 
Leveransflexibilitet är ett mått som används för att mäta företagets förmåga att 

kunna anpassa sig efter kundens nya önskemål och förutsättningar (Aronsson et 
al. 2003). Leveransflexibilitet före order är ett mått som avser förmågan att 

tillmötesgå förändrade leveranstider, orderkvantiter samt produktönskemål som 
skiljer från det normala. Leveransflexibilitet under order är ett mått som handlar 
om att kortsiktigt tillmötesgå nya kundönskemål då kundordern har påbörjats 
(Jonsson & Mattsson, 2005).   

Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet är ett mått som avser att rätt beställd artikel levereras till kund i 
avtalsenlig kvantitet. Leveranssäkerheten mäts genom graden kundorder utan 
anmärkning från kund i förhållande till mängden levererade order under en 
tidsperiod (Jonsson & Mattsson, 2005).     

2.2.2 Logistikkostnader 

Enligt Jonsson och Mattsson (2005) har logistikkostnaderna en direkt påverkan på 
företagets lönsamhet. Inom detta kapitel redogörs kostnader som berör 
anskaffningsprocessen ur logistisk synvinkel; transport- och hanteringskostnader 
orderkostnader, lagerhållningskostnader samt kapitalbindning. 
  
Transport- och hanteringskostnader 
Transport- och hanteringskostnader avser de kostnader som uppkommer när gods 
förflyttas samt kostnader för skador på förpackning vid förflyttning eller 
hantering. Transporterna kan vara interna och externa. De interna transporterna 
inom ett företag avser bland annat förflyttning, plockning samt paketering av 
varor och dessa kostnader inkluderas ofta i lagerhållningskostnaden (Lumsden, 
2006). Externa transporter avser främst lastning, förflyttning, omlastning och 
lossning av gods vid förflyttningar mellan företagets anläggningar, leverantörer 
och kunder. Det transporterade materialet binder kapital under transporten och 
kapitalbindningskostnaden för det transporterade godset utgör därmed en del av 
den totala transportkostnaden (Jonsson & Mattsson, 2005). 
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Orderkostnad 
Orderkostnad avser alla de kostnader som är relaterade till hantering av inköps- 

och tillverkningsorder fördelade på enskild beställning. (Aronsson et al. 2003). 
Orderkostnaden inkluderar fyra kostnadskomponenter:  

 Omställning- och nedtagningskostnader som syftar på den tid det tar att ställa 
om en maskin från en tillverkningsorder till en annan. 

 Kostnader för kapacitetsförlust avser de kostnader som uppstår vid en 
eventuell skrotning samt tidsförlust vid startande av en ny batch. 

 Materialhanteringskostnader är de kostnader som är förknippade med 
godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, materialuttag samt förflyttning av 
detaljer inom lagret.  

 Orderhanteringskostnader avser kostnader som är involverade i 
inköpsprocessen, det vill säga behandling av order inom planering-, ekonomi- 
samt inköpsavdelningar (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Lagerhållningskostnad 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) innefattar lagerhållningskostnaden alla 
kostnader som har att göra med lagerhållning av artiklar. De kostnader som ryms i 
lagerhållningskostnaden är kostnader för lagerlokaler, hanteringsutrustning, 
materiel för att lagerhålla artiklarna, hantering, värdeminskning, investeringar, 
administration, försäkringar, inventering, personal, databehandling och andra 
riskkostnader som är förknippade med lagerhållning av varor. 
Lagerhållningskostnaden baseras på mängden artiklar som lagerhålls och påverkas 
huvudsakligen av tre centrala delar; kapitalkostnad, förvaringskostnad och 
osäkerhetskostnad (Jonsson & Mattsson, 2005). Vid beräkning av 
lagerhållningskostnaderna brukar lagerränta användas. Lagerränta inkluderar 
kapital- och riskkostnader och beräknas genom uppskattningar av kapital- och 
riskkostnadernas storlek i förhållande till det genomsnittliga lagervärdet (Jonsson 
& Mattsson, 2005). 
 

 
 
Ofta är företagets kapitalkostnad redan utformad som en räntesats i form av 
kalkylränta och enligt Jonsson och Mattsson (2005) görs då beräkning av 
lagerhållningskostnaden på följande vis.  
 

 
 

Om försäkringspremien är avvägd mot lagervärdet så kan även försäkringsdelen 
utlösas ur formelen för beräkning av lagerhållningskostnader enligt följande 
formel (Jonsson & Mattsson, 2005). 
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På detta vis beräknas lagerräntan utifrån företagets totala lagerhållningskostnad. 
Därefter används den för att beräkna lagerhållningskostnaden för hela 
artikelsortimentet eller enskilda artiklar. I organisationer, litteratur samt 
facktidskrifter används lagerhållningsräntor mellan 10-50% 
(Lagerstyrningsakademin, 2012 a). 
 
Kapitalkostnad 
När företaget binder kapital i tillgångar så uppstår kapitalkostnad. Det är det 
alternativa avkastningskravet för det bundna kapitalet som motsvarar 
kapitalkostnaden, det vill säga den alternativa intäkten som skulle kunna uppstå 
om företaget inte hade bundit kapital i lager utan investerats och genererat intäkter 
till företaget på annat sätt (Jonsson & Mattsson, 2005). Kostnadens storlek beror 
på vilken återbäring som kan förväntas av det frigjorda kapitalet. Denna återbäring 
utrycks ofta i form av en kalkylränta och motsvarar företagets bästa 

förräntningsvalmöjlighet (Aronsson et al., 2003). 
 
Förvaringskostnad  
Förvaringskostnad avser de kostnader som uppstår då företaget lagerför varor, det 
vill säga lokalkostnad och de aktiviteter som krävs för att lagerföra varor. De 
faktorer som berör förvaringskostnaden är avskrivningar på anläggningar, lagrings- 
och hanteringsutrustning, interna transporten samt administration. (Jonsson & 
Mattsson, 2005). 
 

Osäkerhetskostnad  
Osäkerhetskostnaden är relaterad till det risktagande och den osäkerhet som 
uppstår när varor lagerförs. Höga kvantiteter av lagerförda artiklar medför en 
högre risk för kassationer på grund av ökad materialhantering (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Långa lagringstider kan göra att hållbarheten försämras vilket kan 
leda till ökade reklamationskostnader. Ytterligare en risk är att artiklarna kan bli 
inkuranta och måste då antigen kasseras eller säljas till reducerat pris, vilken 
medför ökade kassationskostnader eller minskade försäljningsintäkter. 
Övriga osäkerhetskostnader är kostnader för felaktigt lagersaldo samt felaktiga 
leveranser vilka leder till extra fraktkostnader, svinn samt försäkringskostnader för 
lagerförda varor (Jonsson & Mattsson, 2005).  

2.2.3 Kapitalbindning 

När företag investerar i en tillgång så binds kapital och denna kapitalbindning 
påverkar i sin tur företagets kassaflöde och betalningsförmåga. För att kunna mäta 
och analysera potentiella effektiviseringsförslag krävs det att kapitalbindningen 
räknas fram. Den genomsnittliga kapitalbindningen utrycker hur mycket kapital 
som är bundet totalt sett i materialflödet eller uppdelat i förråd, produkter i arbete, 
transporter, färdigvarulager etc. Kapitalbindning kan formuleras i absoluta tal, 
omsättningshastighet eller genomsnittlig lagringstid i aktuella lagerpunkter. Ett 
rättvist mått på kapitalbindningen fås när det genomsnittliga bundna kapitalet 
beräknas för en viss period (Jonsson & Mattsson, 2005). 
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Kapitalbindningen kan beräknas på både enskild produkt och för hela företaget 
och den kan användas till att jämföra olika produkter, avdelningar eller företag 
med varandra (Jonsson & Mattsson, 2005). Lagrets omsättningshastighet är det 
mest korrekta alternativet vid jämförelse mellan företag eftersom 
lageromsättningshastigheten visar hur många gånger lagrets genomsnittliga 
kapitalbindning omsätts under en viss period, vanligtvis ett år. Enligt Jonsson och 
Mattsson (2005) är det vid beräkning av lageromsättningshastigheten viktigt att ha 
samma värderingsprincip för både omsättningen och det totala kapitalet 
 
Lageromsättningshastighet 
Lageromsättningshastighet är ett mått som beskriver hur ofta företaget byter ut 
sitt lager, det vill säga redogör för hur lång tid en artikel i genomsnitt spenderar i 
lager innan den nyttjas. Detta beräknas genom att dividera artikelns omsättning 
med dess kapitalbindning eller efterfrågan dividerat med medellagernivån 
(Aronsson et al. 2003). 
 

 
Genomloppstid 
Genomloppstid är ett tidsmått som beskriver den tid det tar för en produkt att gå 
igenom ett speciellt avsnitt. Genomloppstiden kan mätas som total genomloppstid 
för hela flödet eller för respektive avdelning. Vid beräkning av genomloppstid 
divideras medellagernivån med artikelns efterfrågan i styck eller genom att dividera 
medellagervärdet med omsättningen (Aronsson et al. 2003). 
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2.3 Del 2: Styrning av logistiksystemet  

2.3.1 Omsättningslager 

Omsättningslager, även kallat omloppslager, är detaljer som lagerhålls i väntan på 
efterfrågan och därmed successivt plockas ut ur lagret efter förbrukningsbehov. 
Artikelkvantiteten vid inleveranser för påfyllning av lager är i regel inte alltid lika 
stora samt att tidsperioden varierar mellan inleveranserna. Därmed sker inte 

utplockningen från lagret fortlöpande då efterfrågan ofta varierar (Aronsson et al. 
2003). Figur 1 illustrerar inlevererad artikelkvantitet som plockas efter konstant 
förbrukningsbehov under en tidsperiod.  
 

 

Figur 1: Omsättningslager, samband mellan inleverans och förbrukning. 

2.3.2 Säkerhetslager 

Variationer mellan tillgång och efterfrågan skapar osäkerhet i materialflöden och 
synkroniseringen mellan dessa variabler är svår att styra vid oväntade störningar 
(Jonsson & Mattsson, 2005). Osäkerheten i behov och tillgång utgörs av två 
dimensioner, kvantitetsosäkerhet och tidsosäkerhet. För att minska osäkerheten i 
materialflöden kan olika slags säkerhetsmekanismer användas, varpå säkerhetslager 
och säkerhetstid är de mest förekommande. Syftet med säkerhetslager är att kunna 
hantera efterfrågevariationer samt undvika brist i lager under leveranstid 
(Lumsden, 2006). Säkerhetstid används främst då det förekommer tidsosäkerhet. 
Syftet med säkerhetstiden är att tidsgardera sig och det görs främst genom att 
medvetet tidigarelägga inleveranser i förhållande till när artiklarna efterfrågas av 
kund. Figur 2 illustrerar säkerhetslagrets funktion genom att undvika brist vid 
höga efterfågevariationer och leveransförseningar.  
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Figur 2: Säkerhetslagerfunktioner (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Enligt Jonsson och Mattsson (2005) finns det flera olika tillvägagångssätt att 
dimensionera säkerhetslager. Några av de mest förekommande sätten presenteras 
nedan. 
 
Manuell bedömning av säkerhetslagar eller säkerhetsledtid 
Detta är en enkel metod att använda vid dimensionering av säkerhetslager och 
säkerhetstid. Bedömningar baserars helt enkelt på historik och tidigare 
erfarenheter. Vid dessa bedömningar görs uppskattningar angående 
kapitalbindningen samt lagerkostnaden. Konsekvenser av leveransförseningar och 
brist i lager måste beaktas (Jonsson & Mattsson, 2005). 
  
Säkerhetslager som procent av ledtidsförbrukning 
Denna metod handlar om att dimensionera säkerhetslagret som en procentsats av 
den förväntade förbrukningen under leveranstid. Säkerhetslagret för respektive 
artikel baseras då på efterfrågestorlek och leveranstidens längd. På detta vis kan 
säkerhetslagret ständigt uppdateras efter förändringar i efterfrågan och 
leveranstider. Med denna metod kan säkerhetslagrets storlek enkelt differentieras 
genom användning av olika procentssatser för olika artikelgrupper. Nackdelen är 
dock att säkerhetslagret inte kommer ta hänsyn till prognosavvikelser eller 
efterfrågevariationer (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 
Säkerhetslager beräknat från önskad servicenivå 
Enligt Jonsson och Matsson (2005) är denna metod mest korrekt vid 
dimensionering av säkerhetslager eftersom metoden baseras på önskade 
servicenivåer samt variationer i efterfrågan för respektive artikel. Det finns rum 
för att koppla dimensioneringen av säkerhetslagret med företagets mål vad gäller 
leveransservice samt vilka slags störningar i materialflödena som kan accepteras. 
På samma vis kan säkerhetslagret anpassas till olika grad av osäkerhet för 
respektive artikel. Genom att utforma säkerhetslager utifrån bestämda 
servicenivåer kan säkerhetslagret differentieras, dels för olika artikelgrupper i 
aggregerad struktur samt på förhållanden som berör den enskilda artikeln.  
 



Teoretisk bakgrund  

15 

Denna metod innehåller två olika preciseringar, Serv1 och Serv2. Serv1 står för 
sannolikheten att brist inte uppstår under en lagercykel och Serv2 står för hur stor 
andel av efterfrågan som kan levereras direkt från lager (Jonsson & Mattsson, 
2005). Följande formel används vid dimensionering av säkerhetslager (SL): 
 

 
 
Ovanstående formel uttrycker att behov under leveranstid vid återanskaffning blir  
högst lika stort som den genomsnittliga förbrukningen under leveranstid inklusive 
säkerhetslager med en sannolikhet som motsvarar den bestämda servicenivån 
(Jonsson & Mattsson, 2005). Efterfrågevariation kan normalt antas vara 
normalfördelad och om Serv 1:s servicenivå är definierad hämtas säkerhetsfaktorn 
från en normalfördelningstabell. Standardavikelsen och medelvärdet i efterfrågan 
under en tidsenhet kan bedömas dels utifrån historisk data men kan också göras 
genom manuella uppskattningar vilket förenklar utformandet av säkerhetslagret 
(Axsäter, 1991). Enligt Jonsson och Mattsson (2005) kan olika servicenivåer 
utformas vid differentierad lagerstyrning. 
 
Säkerhetslager formulerad som tid 
Säkerhetslager kan framställas genom täcktid vilket innebär perioder i form av 
dagar eller veckor. Lagrets täcktid beräknas genom att dividera 
säkerhetslagerkvantiteten med medelefterfrågan per vald tidsenhet. Genom att 
uttrycka säkerhetslager i tid kan säkerhetslagret automatiskt anpassas till 
förändringar i efterfrågan vid varje materialplaneringstillfälle (Jonsson & Mattsson, 
2005).  

2.3.3 Materialstyrning 

Materialstyrning handlar om att bestämma artikelkvantiteter samt fastställa 
tidpunkter, när beordring ska ske alternativt skickas till leverantör samt när 
inleverans ska infinna sig för de tillverknings- och inköpsorder som uppstår för att 
tillgodose kundbehov. Målet med materialstyrning är att balansera tillgång mot 
behov i materialflödet där syftet är att dessa materialflöden ska vara effektiva med 
avseende på kapitalbindning, leveransservice och resursutnyttjande (Jonsson & 
Mattsson, 2005).   
 
Ur materialstyrningsperspektiv finns två olika sorters efterfrågan, oberoende och 
härledd efterfrågan. Oberoende efterfrågan av en artikel syftar på sådan 
efterfrågan som inte har något direkt samband med efterfrågan av verksamhetens 
övriga artiklar. Härledd efterfrågan är motsatsen till oberoende efterfrågan och 
innebär att efterfrågan kan härledas till efterfrågan på en annan artikel.  
 
Materialstyrningsmetoders ändamål är att ge beslutsunderlag för att besvara 
följande frågeställningar: Vilka artiklar ska anskaffas? Vilken kvantitet? När ska 
leverans ske? När ska ordern läggas? (Jonsson & Mattsson, 2005). På sidan 17 
presenteras de tre största och vanligaste materialstyrningsmetoderna. 
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Beställningspunktsystem  
Beställningspunktsystem är en materialstyrningsmetod som baseras på att 
beordring av material görs när lagernivån för respektive artikel har sjunkit till en 
viss nivå, den så kallade beställningspunkten. När lagersaldot sjunker till 
beställningspunkten uppstår en signal som initierar påfyllning av lager för berörd 
artikel, se figur 3. Vid dimensionering av ett beställningspunktsystem är 
grundprincipen att mängden artiklar som motsvarar referenspunkten avser 
förväntad förbrukning ur lager under leveranstid. Oftast beställs lika mycket varje 
gång för respektive artikel, det vill säga att man använder sig av en fast 

orderkvantitet (Aronsson et al. 2003). Vid dimensionering av 
beställningspunktsystem tillkommer även en säkerhetsfaktor i form av ett 
säkerhetslager med en bestämd kvantitet.  
 

 

Figur 3: Exempel på beställningspunktsystem 

Beställningspunktsystem används främst för artiklar med relativt hög och frekvent 
förbrukning.  Enligt Segerstedt (1999) beräknas beställningspunkten enligt 
följande formell:  

 
 
Periodbeställningssystem  
Periodbeställningssystem är en materialstyrningsmetod som avser anskaffning av 
material vid förutbestämda tidpunkter, t.ex. varje onsdag klockan 09.00 eller 
varannan vecka etc. Orderkvantiteten varierar ofta och anpassas varje gång 
beställning ska ske beroende på hur mycket material som har förbrukats sedan 
senaste beställning. Denna metod lämpar sig bäst när efterfrågan är relativt stabil 
över en längre tid och när en stor del av artikelsortimentet anskaffas från en och 
samma leverantör (Aronsson et al. 2003). Detta genererar bland annat möjlighet 
till effektivare transporter (Jonsson & Mattsson, 2005). Periodbeställningssystemet 
beräknas fram enligt följande formel:  
 

 
 
Enligt behov 
Denna materialstyrningsmetod syftar till att enbart beställa hem de kvantiteter som 
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efterfrågas och på så vis hålla en låg lagerhållningskostnad samt en hög 
kundservicenivå (Lumsden 2006). 

2.3.4 Partiformning  

Partiformning används i de olika materialstyrningsmetoderna för att bestämma 
kvantitet vid verksamheters materialstyrning (Lumsden, 2006). Ett idealiskt 
scenario för företag är att endast köpa in den kvantitet som efterfrågas vid varje 
behovstillfälle. Detta scenario är ofta inte lämpligt eller i själva verket omöjligt att 
genomföra då behov från flera aktörer måste sammankopplas till större 
orderkvantiteter för att kunna möta marknadens efterfrågan.  
 
Det finns två anledningar till partiformning, icke ekonomiska och ekonomiska.  
Icke ekonomiska skälen utmärks av att det i vissa fall är lämpligt eller helt 
nödvändigt att tillverka eller anskaffa större kvantiteter än vad som efterfrågas för 
tillfället även om det finns ekonomiska motiv. Det kan vara så att leverantören 
endast sänder materialet i en viss kvantitet (förpackning, pall etc.) eller att en viss 
maskin är anpassad för att köra en specifik mängd artiklar samtidigt (Jonsson & 
Mattsson, 2005).  
 
Det vanligaste motivet till att företag avviker från att anskaffa exakt den mängd 
artiklar som efterfrågas är ekonomiska. Företagen vill minska de kostnader som är 
förknippade med orderprocessen, se orderkostnad på sida 11. Denna kostnad är 
oberoende av orderkvantiteten och för att minimera kostnaden så försöker 
företagen slå samman alla order. Detta gör att större orderkvantiteter än vad som 
efterfrågas för tillfället beställs vilket resulterar i att stora mängder av orderpartiet 
måste förvaras i lager tills ett behov uppstår. Detta genererar ofta i onödiga 
lagerhållningskostnader och uppbundet kapital. Utöver det behov som finns för 
den kommande perioden, måste även hänsyn tas till orderkostnader och 
lagerhållningskostnader vid varje ordertillfälle. Det är kombinationen och 
avvägningen av dessa två kostnadsposter som är ändamålet med partiformning 
(Jonsson & Mattsson, 2005). Sambanden mellan vald orderkvantitet och 
orderkostnad respektive lagerhållningskostnad framgår av figur 4. 
 

 

Figur 4: Samband mellan olika logistikkostnader (Jonsson & Mattsson, 2005) 
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Större beställningskvantiteter genererar en ökning av lagerhållningskostnaderna 
samtidigt som orderkostnaderna per styck minskar. Därför är valet av lämplig 
orderkvantitet en fråga om att balansera dessa två kostnadsposter mot varandra. 
(Jonsson & Mattsson, 2005; Lumsden, 2006). Ur figur 4 utläses att kurvan för den 
totala kostnaden visar att merkostnaderna inte blir särskilt stora om det av olika 
skäl måste avvikas från den framräknade ekonomiskt optimala orderkvantiteten. 
Detta innebär att det är tillåtet att avrunda beräknade kvantiteter till jämna tal för 
att t.ex. möta förpackningskvantiteter eller fulla lastbärare (Lumsden, 2006). 
Nedan redovisas de mest förekommande partiformningsmetoderna. 
 
Ekonomisk orderkvantitet (EOK) 
Denna partiformningsmetod går ut på att orderkostnaden vägs mot 
lagerhållningskostnaden för respektive artikel och därefter beräknas en optimal 
orderkvantitet (Jonsson & Mattsson, 2005). Bakom formeln ligger en 
totalkostnadstankegång som tar hänsyn till de omkostnader som ändras vid 
förändring av orderkvantiteten (Aronsson et al. 2003).  
 
Ekonomisk orderkvantitet (EOK- formeln, även kallad Wilson-formeln) inriktar 
sig på att minimera order- och lagerhållningskostnaderna men har dock ett antal 
begränsningar då den grundar sig på en del antaganden. Exempelvis antas 
efterfrågan vara känd, jämn och konstant, att inga kvantitetsrabatter finns, att allt 
levereras in samtidigt samt att det inte finns några kapacitetsbegränsningar i lager 
eller produktion. Detta medför att denna partiformingsmetod bör tillämpas där 
ovanstående antagen är kända och korrekta (Aronsson et al. 2003). Ekonomisk 
orderkvantitet beräknas fram enligt följande: 
 

  
 
EOK- formeln härleder optimeringen av de totala beordringskostnaderna på 
följande vis (Lumsden, 2006; Jonsson & Mattsson, 2005):  
 

 
Fast orderkvantitet (FOK) 

Denna partiformningsmetod syftar till att fasta och förutbestämda 
orderkvantiteter beställs varje gång en order läggs. Detta är en lättförståelig metod 
och används främst då leverantörer kräver en särskild batchstorlek. Nackdelen 
med denna metod är att kostnaderna inte reduceras lika effektivt som med bland 
annat ekonomisk orderkvantitet (Lumsden, 2006). 
 

Ekonomisk behovstäckningstid  
Denna partiformningsmetod syftar till att optimera de totala 
lagerhållningskostnaderna samtidigt som de totala orderkostnaderna hålls på en 
oförändrad nivå (Olhager, 2000). Metoden går ut på att ett antal perioders behov 
täcks av den ekonomiska orderkvantiteten. Ekonomisk behovstäckningsgrad ger 
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upplysningar om den ekonomiska tiden mellan orderna. Ekonomisk 
behovstäckningstid räknas fram enligt följande (Jonsson & Mattsson, 2005): 
 

 
 
Optimal ordertäckningstid –TBO 
Denna partiformningsmetod tar hänsyn till att behov varierar mellan olika 
perioder. Genom att uppskatta det varierande behovet samt att ta hänsyn till ett 
genomsnittligt värde på behovet kan en optimal orderstorlek på partierna 
fastställas med hjälp av EOK- formeln. Medelefterfrågan för att antal perioder 
kommer därmed täckas av den optimala orderstorleken. Denna metod ger oftast 

varierande storlekar vid beordring av orderpartier. (Lumsden, 2006; Aronsson et 
al. 2003).  
 
Direkt ersättning – Lot 4 Lot 
Denna partiformningsmetod syftar till att så fort uttag sker ur lager så beställs ett 
nytt parti motsvarande samma kvantitet och inleverans sker nästkommande 
period. Lagernivån representeras av omsättningslagret, vilket tas fram genom att 
återfyllnadsnivån minskas med periodens efterfrågan. Återfyllnadsnivån för 
respektive artikel bör ständigt överstiga den normalt maximala efterfrågan som 
kan uppstå under de perioder som avses. Denna styrningsprincip är mest lämplig 
att använda för högvärdesartiklar som bör undvika lagerhållning. Nackdelen med 
denna partiformningsmetod är att ingen hänsyn tas till säkerhetslager eller 
ekonomiska aspekter (Lumsden 2006). 
 
Bedömd orderkvantitet 
Denna partiformningsmetod innebär att val av orderkvantitet baseras på manuella 
och erfarenhetsmässiga bedömningar i avseende på vilken kvantitet som kan vara 
läglig att tillverka eller anskaffa per gång. Uppskattningar baseras på bland annat 
prognoser i form av uppskattad årsförbrukning, pris, risk för inkurans etc. i 
förhållande till aktuellt lagersaldo (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

2.4 Del 3: Verktyg för logistikutveckling   

2.4.1 Klassificering  

”Skall man effektivt kunna utnyttja sina resurser måste man i första hand fokusera 
dem på sådant som betyder mest för företagets konkurrensförmåga och 
lönsamhet” (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 
Att klassificera och dela in artiklar i olika klasser kan möjliggöra större effektivitet i 
materialstyrningen (Aronsson et al. 2003). Det finns två olika metoder vid styrning 
av materialflöden. Den enklare styrningen omfattar en gemensam 
lagerstyrningslinje för hela ingående artikelsortimentet, till exempel ekonomisk 
orderkvantitet för alla artiklar.  
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Alternativet är differentierad styrning vilket innebär olika styrningsmetoder för 
respektive objektgrupper. Differentiering handlar om att sortera, klassificera och 
prioritera objekten i olika grupper för att kunna tillämpa bästa styrning och 
utnyttja befintliga resurser på effektivaste sätt för respektive grupp (Aronsson et 
al. 2003). Klassificering kan genomföras i avseende på artiklar, kunder och 
leverantörer. Exempelvis kan artiklarna sorteras utifrån störst påverkan på 
företagets kapitalbindning eller högst volymvärde. Genom att sortera artiklarna 
utifrån bestämda kriterier kan de betydelsefulla artiklarna prioriteras och 
därigenom tillämpa effektivare styrning för respektive artikelgrupp (Jonsson & 
Mattsson, 2005; Aronsson et al. 2003). 
 
ABC-klassificering  
ABC-analys är ett vanligt begrepp inom logistik och det är en metod som används 
för att genomföra differentiering av artiklar, kunder, leverantörer (Aronsson et al. 
2003). Enligt Lagerstyrningsakademin (2012, b), är detta den vanligaste metoden 
för differentiering av objekt för att sedan på ett effektivt sätt kunna styra 
materialflöden.  
 
Vanligtvis delas objekten in i tre olika grupper, A-, B- och C, baserat på olika 
kriterier. Exempelvis kan grupperna baseras på volymvärde per artikel, 
täckningsbidrag per produkt, omsättning per kund, leveranstid, anskaffningsvärde 
per leverantör eller något verksamheten själva anser vara en kritisk faktor. ABC-
klassificering är ett hjälpmedel både vad gäller underlag för analys av nuläget i 
existerande verksamhet samt att den möjliggör utveckling och effektivisera 
styrningen av logistiksystemet. Enligt Rudberg M. Artikel-klassificering 
(www.optilon.se/Global/Dokument/Artikel_Artikelklassificering.pdf) kan en 
ABC-analys även användas till att justera parametrar som servicegrad och 
säkerhetsnivåer.  
 
I en ABC-analys klassificeras vanligen produkterna utifrån ett kriterium, 
exempelvis volymvärde (Aronsson et al. 2003). Volymvärdet är kvantiteten av en 
särskild artikel som förbrukas under ett år multiplicerat med dess värde. Efter en 
sådan analys sammanfaller resultatet ofta med Paretos regel även kallad 80/20-

regeln (Lumsden, 2006). Vilket innebär att 20 % av artikelsortimentet eller 

kunderna står för 80 % av volymvärdet eller omsättningen. Vanligtvis brukar 
fördelning efter värde på artiklar eller omsättning per kund forma grupper på så 
vis att A-gruppen omfattar 60-80% av totala värdet, B-gruppen representerar 15-
30% av totala värdet och C-gruppen företräder 5-15% av totala värdet (Aronsson 
et al. 2003). Gruppfördelningen utifrån antal artiklar eller kunder i respektive 
grupp resulterar i omvänd ordning vilket innebär att A-gruppen består av 5-15% 
av hela artikelsortimentet medan 15-30% finns i B-gruppen och resterande mängd 
artiklar återfinns i C-gruppen (Aronsson et al. 2003; Jonsson & Mattsson, 2005), 
se figur 5. 
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Figur 5: ABC-klassificering, utifrån volymvärde (Aronsson et al. 2003). 

 

ABC-klassificering med hänsyn till flera kriterier 
Att enbart begränsa klassificeringen med avseende på enstaka variabler eller 
kriterier som volymvärde kan leda till svårigheter i materialstyrningen. Exempelvis 
kan en C-artikel egentligen behöva styras som en A-artikel. Anledningen till detta 
kan vara beroenden mellan artiklarna, då en A- klassad artikel utifrån ett kriterium 
till exempel volymvärde kan säljas tillsammans med en C-artikel.  
 
Genom att ta hänsyn till flera kriterier vid ABC-klassificeringen möjliggör detta en 
säkrare materialstyrning. Beroende på verksamhet kan flera kritiska faktorer 
generera ytterligare en dimension i beslutsunderlaget av ABC-analysen. Om en 
sekundär parameter tillförs i ABC-analysen resulterar det i två olika axlar och det 
generarar totalt nio klasser (Aronsson et al. 2003), se figur 6. 
 

 

Figur 6: ABC-analys utifrån flera kriterier 
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3 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs författarnas tillvägagångssätt vid framtagning av data samt hur 
information har vidarebehandlats i form av kalkyler och analyser.  
 

3.1 Metodval  

 
För att besvara rapportens frågeställningar har följande metoder använts:  

 
 Frågeställning 1, ”Hur ser företagets lagerstyrning ut i dagsläget?” har 

besvarats med hjälp av följande metodval: 

1. Dokumentinsamling från affärssystem 

2. Intervjuer 

3. Observationer 

 

 Frågeställning 2, ”Kan artiklar sammanföras till artikelgrupper och efter 

vilka kriterier bör detta ske?” har besvarats med hjälp av följande metodval: 

1. Dokumentinsamling från affärssystem 

 2. Intervjuer 

 

 Frågeställning 3, ”Hur ska lagerstyrningen utformas per artikelgrupp med 

hänsyn till säkerhetspolicy, genomsnittlig kapitalbindning samt 

lagerhållningskostnad per år?” har besvarats med hjälp av följande 

metodval: 

1. Dokumentinsamling  

3. Observationer 

 

3.2 Ansats 

För att besvara rapportens syfte har författarna använt sig av en kvalitativ 
metodansats eftersom rapporten bygger på en bred helhetsbeskrivning av 
verksamhetens nuläge. Vidare har en kvantitativ metodansatts använts i form av 
beräkningar och analyser (Patel och Davidson, 2003). 
 
Författarna har tillämpat en abduktiv arbetsstruktur vid insamling teori och empiri 
vilket innebär en sammankoppling av deduktivt1 och induktivt2 arbetssätt (Patel 
och Davidsson). Inledningsvis var arbetssättet induktiv men allteftersom arbetet 
fortskred övergick arbetssättet mot deduktiv struktur. Således påbörjade 
författarna de empiriska undersökningarna innan teoretiska ramverket var 
fastställt. I takt med att kvantiteten empiri samlats in från undersökningarna och 

                                                 
1
 Deduktivt arbetssätt innebär att från teorin konstateras slutsatser om specifika fall (Patel och 

Davidson, 2003) 
2
 Induktivt arbetssätt betyder att från enskilda fall utformas en teori (Patel och Davidson, 2003) 
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önskad mängd data uppnåtts så utvecklades arbetssättet mot abduktiv struktur då 
litteraturundersökningar genomfördes över lämpliga teorier samtidigt som 
fortsatta empirska undersökningar slutfördes. Valet av abduktiv arbetsstruktur 
anser författarna vara gynnsam då den insamlade empirin har kunnat jämföras 
med olika teorier.    
 
För att besvara de problemfrågor som ligger till grund för examensrapporten har 
författarna valt att genomföra en fallstudie hos det aktuella företaget. En fallstudie 
utgår från ett helhetsperspektiv och syftar mot att erhålla en stor mängd 
information vilket kommer till användning då man vill studera processer och 
förändringar (Patel och Davidson, 2003). Fallstudie anses vara det bästa 
alternativet då förståelse kring frågor om ”hur” eller ”varför” det aktuella 
tillståndet är som det är krävs (Yin, 2006).  
 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen som ligger till grund för den teoretiska bakgrunden är erhållen 
från Högskolan i Jönköpings bibliotek. Litteratur i form av böcker samt 
vetenskapliga artiklar inom området logistik har hämtats genom sökningar på 
bibliotekets olika databasaer och tidskrifter.  
 
För att besvara frågeställning ett och två har författarna använt sig av företagets 
affärssystem där ett eget konto har erhållits. Företagets anställda har hjälpt 
författarna med affärssystemet, men då större kompetens har krävts har företagets 
egen IT-konsult kontaktats.   
 
Från affärssystemet har information i form av inköpshistorik, försäljningshistorik, 
leveransloggar och artikellistor samlats in för år 2011. I dessa dokument har 
författarna studerat inköpskvantiteter, försäljningskvantiter, beställningspunkt, 
omsättning, artiklarnas volymvärde etc. Alla dokument som har erhållits från 
affärssystemet har verifierats av berörd verksamhetsavdelning för att kunna 
säkerställa att informationen stämmer.  
 
Allteftersom har data manuellt förts in i Excel för vidarebehandling i form av 
beräkningar, diagram, tabeller och analyser. Dessa dokument ligger till grund för 
kartläggningen av nuläget samt vidare analyser av rapporten.  

3.3.1 Intervjuer  

Första kontakten mellan författarna och företaget togs i november 2011 där ett 
första möte bokades för att diskutera ett alternativt samarbete som skulle resultera 
i ett examensarbete. Efter diskussioner och överläggningar mellan författarna och 
företagets verkställande direktör (VD) fattades beslut om att granska 
verksamhetens nuvarande materialstyrning och därefter föreslå hur den skulle 
kunna effektiviseras.  
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Resultatet av intervjuerna ligger till grund för nulägesbeskrivningen, där två 
intervjuer har genomförts med företagets VD som också är inköpsansvarig, en 
med försäljningsansvarige samt en med lageradministratören. Intervjuerna har 
varit halvöppna, där ett frågeformulär har sammanställts innan varje intervju 
samtidigt som spontana frågor har framkommit under intervjuernas gång, detta 
för att erhålla en större förståelse (Patel och Davidson, 2003). Se frågeformulär i 
bilaga 1.  
 
Första intervjun med företagets VD genomfördes 02-02-2012 och varade i cirka 
två timmar. Intervjun handlade om att lära känna varandra och skapa en kontakt. 
Under detta möte fick författarna en företagsbeskrivning i form av 
organisationsstruktur och alla aktörer i kedjan. Andra intervjun skedde 2012-02-14 
och varade i cirka en timme. Tyngdpunkten i intervjun var erhålla en förståelse 
kring företagets artikelsortiment samt hur anskaffningsprocessen och 
lagerstyrningen ser ut i dagsläget.  
 
Intervjun med företagets försäljningsansvarige skedde den 2012-02-24 och varade 
i 45 minuter. Under denna intervju fick författarna konkret data i form av siffror 
på företagets kunder och leverantörer samt hur mycket man säljer och köper från 
respektive. Intervjun med lageradministratören skedde den 02-03-2012 och varade 
i ungefär en timme. Under denna intervju behandlades frågor rörande transporter 
från leverantörer i form av diverse avtal samt leveranstiden från de stora 
leverantörerna.  
 
Anledningen till att författarna har intervjuat personer med olika befattningar är 
att frågorna är riktade till deras respektive ansvarsområden. Intervjuerna 
resulterade i informationsrika svar som har används för att besvara rapportens 
frågeställning ett. Intervjuerna genomfördes på så vis att en av författarna ställde 
frågor medan den andra dokumenterade all data skriftligt under intervjuernas 
gång. Även inspelningar av intervjuerna gjordes med syfte att minska bortfall av 
information. Efter intervjuerna har informationen renskrivits och sammanställts i 
ett Word dokument.  
 
Vidare har författarna använt sig av kontinuerlig mejlkontakt med företagets VD 
då data har behövts verifieras eller då nya funderingar och behov av information 
har kommit upp.  

3.3.2 Observationer 

För att få en förståelse av företagets nuvarande lagerstyrning har författarna gjort 
iakttagelser som är relaterade till hur beställningar utförs. Ansvarig inköpare har 
visuellt demonstrerat tillvägagångssättet i affärssystemet, från att ett behov 
uppkommer till att beställning görs. Författarna har även betraktat 
artikeltillgängligheten i lagret för att bekräfta att detta ej utgör en begränsning då 
detta skulle få konsekvenser för frågeställning tre.  
 



Metod och genomförande 

  

25 

3.4 Genomförande 

För att besvara rapportens frågeställning två har författarna valt att genomföra en 
ABC-analys då detta är den vanligaste metoden vid differentiering av objekt och 
därmed få underlag för ett rationellt och effektivt styrningssätt av materialflöden. 
Klassificering av artiklarna har genomförts utifrån två parametrar, volymvärde och 
uttagfrekvens från lager. Författarna har beslutat att en volymvärdeanalys är 
styrande i arbetet då volymvärdet har en stor inverkan på företagets 
kapitalbindning. Denna parameter har kompletterats med uttagsfrekvens eftersom 
det ger en god uppfattning om hur varierande eller stabil efterfrågan är samt att 
klassificering enbart efter volymvärde kan ge felaktig bild av lagerstyrningen 
(Aronsson et al. 2003). 
 
Författarna inledde med att klassificera artikelsortimentet efter andel av totala 
volymvärdet, det vill säga volymvärde per artikel. Därefter studerades respektive 
artikels uttagsfrekvens i företagets leveransloggar. Genom att ställa dessa två 
parametrar i förhållande till varandra så framkom en ABC-analys utifrån två 
kriterier. Denna ABC- analys genererade i nio olika delgrupper och ligger till grund 
för besvaring av frågeställning två och tre.  
 
Urvalet av vilka artiklar som skulle representera delgrupperna gjordes genom att 
författarna granskade alla artiklar i respektive artikelgrupp, därefter valdes en till 
två artiklar ut som representativa för varje delgrupp då de erhöll likartade 
egenskaper (volymvärde och uttagsfrekvens) som resterande artiklar i gruppen.  
 
Valet av partiformningsmetoder för respektive artikelgrupp grundar sig på 
teoretiska aspekter samt beräkningar och analyser av utvalda artiklar inom varje 
delgrupp. Eftersom företaget inte har en uttalad lagerränta har författarna vid 
beräkningar av ekonomisk partistorlek, lagerhållningskostnader samt genomsnittlig 
kapitalbindning använt sig av 15 % - samt 25 % lagerränta. Lagerränta på 15 % har 
använts för att påvisa potentialer samt understryka resultatet i rapporten. 
Lagerränta på 25 % har använts eftersom den enligt teorin uppfattas som ett 
normalvärde. Vid jämförelser mellan nuvarande styrning och de föreslagna 
styrningarna används endast alternativet med 25 % lagerränta.  
 
Säkerhetslagret för respektive artikelgrupp är utformat efter företagets önskan att 
bibehålla en hög kund- och leveransservicenivå. Beräkningar av säkerhetslager för 
respektive artikel har genomförts med hjälp av uppskattningar av 
standardavvikelser, se bilaga 4, samt författarnas förslag till servicenivå för 
respektive artikelgrupp. 
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3.5 Kvalitet 

Kvaliteten i en rapport bedöms utifrån graden säkerhet i den införskaffade 
informationen vilken styrs av två parametrar, validitet och reliabilitet (Patel och 
Davidsson). Validitet innebär att man studerar eller mäter det som är relevant och 
tänkt att studera eller mäta medan reliabilitet avser att mätningar görs på ett 
trovärdigt sätt. Samtidigt skiljer dessa två tillämpningar i avseende på kvalitativ och 
kvantitativ studie. För att uppnå god validitet i en rapport krävs det en hög 
reliabilitet dock behöver inte en hög reliabilitet genera en god validitet (Patel och 
Davidsson). 

3.5.1 Validitet  

För att säkerställa rapportens och metodvalens validitet har författarna utgått från 
beprövade teorier. För att stärka validiteten har frågor som berör respektive 
avdelning i företaget besvarats av områdesansvarig. Vidare har alla resultat från 
genomförda mätningar verifierats av företaget för att styrka att mätningen avser 
det som är tänkt att mäta.  

3.5.2 Reliabilitet  

För att stärka reliabiliteten i rapporten har författarna använt flera olika källor vid 
datainsamlingen, där intervjuer har skett med anställda som har olika kunskaper 
och tjänster inom företaget. Tillförlitligheten i resultatet av intervjuerna har stärkts 
genom att en av författarna har agerat intervjuare medan den andra författaren har 
antecknat och därtill spelat in intervjuerna. För att höja reliabiliteten har 
författarna även använt sig av två olika procentsatser avseende företagets 
lagerränta. För att stärka reliabiliteten ytterligare har datainsamling gjorts under en 
längre tidsperiod, bearbetats och sammanställts för att sedan kunna analyseras och 
jämföras. All erhållen information bedöms vara tillförlitlig då den har hämtats från 
samma tidsintervall, 01 januari 2011 – 31 december 2011.  
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4 Nulägesbeskrivning 

Denna del av rapporten beskriver företaget i dagsläget. Nulägesbeskrivningens fokus ligger på 
kartläggning av företagets leverantörs- och kundmönster, hur företaget bedriver sin lagerstyrning 
samt hur beordring av artiklar ser ut. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Företaget ingår i en koncern bestående av totalt 40 företag där koncernens 
varumärke finns representerat i över 70 länder. Moderbolaget grundades år 1880 
och huvudkontoret är beläget i Sussen, Tyskland. I dagläget finns 20 koncernägda 
enheter bestående av försäljningskontor samt produktionsanläggningar i Tyskland. 
Produktionsenheterna försörjer således koncernens centrallager i Sussen, där 
produkterna lagerhålls i väntan på kundorder för vidare distribution. 
Moderbolaget äger även en fabrik i Kina där en stor mängd av artikelsortimentet 
tillverkas och distributeras efter behov till centrallagret samt det aktuella företaget.  
 
Organisationen i Jönköping är uppbyggd på så vis att en ledningsgrupp bestående 
av tre personer styr och fattar alla viktiga beslut kring företaget. Dessa ledamöter 
får direktiv angående koncernens ledningsbeslut från moderbolaget.  
Inom företaget har ansvarsområden delats upp där en anställd ansvarar för 
respektive avdelning men arbetsuppgifterna överlöper varandra inom 
organisationen. Det vill säga att en anställd inom företaget har flera 
arbetsuppgifter vilka berör både försäljning och inköp. Verkställande direktören 
(VD) har övergripande ansvaret för alla avdelningar och alla beslut som 
ledningsgruppen fastställer. En bild över företagets organisation presenteras i figur 
7.   

 

Figur 7: Organisationsstruktur. 
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4.2 Aktörer 

4.2.1 Leverantörer 

I dagsläget arbetar företaget med totalt 210 leverantörer varifrån inköp görs 
regelbundet efter behov. Verksamheten i Jönköping köper in 95 % av sitt 
artikelsortiment till färdigvarulagret och resterande 5 % av komponenterna är 
insatsmaterial i företagets egen produktion. Inom koncernen används alternativa 
leverantörer där inköp av samma produkter ur artikelsortimentet kan beodras dels 
från centrallagret i Tyskland, från övriga produktionsenheter i Tyskland samt från 
fabriken i Kina.  
 
Från centrallagret i Tyskland köps främst lyftanordningar och kättingar. 
Leveranstid från leverantör varierar men överlag så är leveranstiden inom Europa 
tre till sju dagar. Leveranstiderna inkluderar plockning, packning och transport av 
artiklar. Leverantören i Kina (leverantör 13) levererar främst bandstropp samt 
rundsling och leveranstiden varierar mellan fem till åtta veckor. Se bilaga 2 för 
leveranstider från företagets 12 största leverantörer. 
 
Moderbolaget sluter avtal med strategiskt viktiga leverantörer utanför koncernen 
och alla bolag inom koncernen får därmed ta del av de avtal som har förhandlats 
fram. Avtalen sluts på årsbasis och innefattar bland annat fasta prisnivåer. 
Företaget i Jönköping förhandlar även fram egna avtal med några lokala 
leverantörer för att bredda sitt produktsortiment. 
 
Företagets främsta leverantör är centrallagret i Tyskland som förser företaget med 
ca 30 % av artikelsortimentet vilket motsvarar 16 % av det totala inköpsvärdet. År 
2011 var företagets totala inköpsvärde 21 miljoner kronor varav artiklar 
anskaffades för 12 miljoner kronor från de 13 största leverantörerna. Detta visar 
att dessa 13 leverantörer stod för 60 % av det ackumulerade inköpsvärdet. Se 
tabell 1.  
Tabell 1: Totalt inköpsvärde. 
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Fem av de 13 största leverantörerna ingår i koncernbolaget. Dessa är leverantör- 1, 
5, 8, 9 och 13. Se respektive leverantörs andel av totala inköpsvärdet i figur 8. 
 

 

Figur 8: Leverantörstatistik. 

4.2.2 Kunder 

Företaget riktar sin försäljning främst mot slutkund, dock förekommer även 
försäljning till återförsäljare. Återförsäljarna står för 20-25% av den årliga 
omsättningen och resterande del står slutkunderna för. Företaget har i dagsläget 
900 kunder och ca 70 % av dessa är återkommande köpare. Med hänsyn till 
offerter så har företaget totalt 1600 kunder registrerade i sitt affärssystem.  
Offerterna sparas i systemet för vidarebehandlingar och undersökningar av de 
potentiella kunderna. Huvudparten av kunderna finns på den svenska marknaden.  
 
År 2011 omsatte verksamheten 38 miljoner kronor och de tio största kunderna 
stod för 33 % av inköpen. Resterande 603 kunder stod för resten av 
omsättningen, se figur 9. Mer specifikt stod 39 kunder för 60 % av försäljningen, 
vilket visar att majoriteten av kunderna bidrar väldigt lite till omsättningen. 20 % 
av kunderna motsvarande 123 kunder, stod för 83 % av den totala omsättningen. 
Se bilaga 3 för mer information. Detta visar att företaget har ett antal storkunder 
och en stor mängd småkunder. Se kundstatistik i figur 9.    
 



Nulägesbeskrivning  

30 

 

Figur 9: Andel omsättning från de tio största kunderna. 

 
Eftersom företaget har slutit årsavtal med strategiskt viktiga kunder så erhålls 
försäljningsprognoser för det följande året på de efterfrågade artiklarna. Detta 
möjliggör prognostisering av vissa leverantörers behov.  
 
Den aggregerade försäljningshistoriken visar att efterfrågan varierar under året där 
mars, september och november är efterfrågstoppar då försäljningen överstiger 4 
miljoner kronor. Företaget har inga säsongsartiklar utan hela artikelsortimentet 
säljs under hela året. Se figur 10.   

 

Figur 10: Försäljning per månad. 

4.2.3 Kundservice  

Företaget ser kundservice som dialogen mellan verksamheten och kunderna i 
form av tydliga leveransdirektiv samt informationsuppdateringar kring 
förändringar som kan påverka leveranstiden. Företaget anser sig ha en hög 
kundservicegrad och den baseras på feedbacken som erhålls av kunderna samt 
avsaknaden av klagomål och reklamation. För tillfället används ingen annan teknik 
för att mäta kundservicenivå.  
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Kundanpassning och leveransflexibilitet är serviceelement som bidrar till att 
företaget har en hög kundservicenivå. Företaget möter kundens önskemål och 
behov i form kundanpassade produkter samt ändrade leveranstider och 
orderstorlekar.   

4.3 Lager 

Vid värdering av lager använder företaget sig av ett lagerpris per artikel vilket är 
baserat på det genomsnittliga inköpspriset per artikel vid inleveranstillfälle. 
Företaget har valt att inte använda några påslag i form av frakter, transport- och 
lagerhållningskostnader vid värdering av lager. Genom att endast ta hänsyn till 
anskaffningsvärdet för inköpt material värderar företaget sitt lager på ett 
redovisningsmässigt sätt.  
 
Lagret är i dagsläget värderat till 7 miljoner svenska kronor och detta motsvarar 
den genomsnittliga kapitalbindningen. Då lagret omsätter 38 miljoner kronor per 
år utvisar det en lageromsättningshastighet på 5,42 gånger per år. Artiklarnas 
genomsnittliga liggtid i lager är 67 dagar vilket motsvarar 9,6 veckor.  

4.3.1 Artiklar 

Företaget har 4000 registrerade artiklar i lagret men har möjlighet att sälja 60 000 
olika artiklar genom samarbetet inom koncernen. Produktsortimentet består av 
fristående artiklar samt beroendeförhållanden mellan två till flera artiklar. Ca 99 % 
av artikelsortimentet är fristående artiklar och resterande är beroende av varandra. 
Beroendeartiklar är oftast specialartiklar eller artiklar från den egna produktionen 
som kan kompletteras med en eller flera kringprodukter. Exempelvis kan ett fäste 
för ett lyftverktyg ingå vid köp av lina men just det fästet kanske inte håller 
passformen gentemot kundens verktyg och då får kunden specialbeställa ett annat 
fäste som passar. Inkuransrisken för företagets artiklar är nästintill 0 % eftersom 
artiklarnas kvalitet och hållbarhet inte försämras över en längre tid i lager. 
Artiklarnas livcykel är lång och stabil vilket också bidrar till den låga 
inkuransrisken. 
 
Artikelsortimentet delas upp i två olika klasser, beställningsprodukter samt 
anskaffningsprodukter. Beställningsprodukter är lagerförda artiklar som har en 
jämn och relativt hög efterfrågan. Anskaffningsprodukter är däremot artiklar som 
har en liten och ojämn efterfrågan och därmed säljs väldigt sällan. Det handlar om 
specialprodukter för vissa branscher eller helt skräddarsydda lösningar. Dessa 
artiklar beställs således endast mot kundorder.  
 
Leveranstiden till kund för de lagerförda artiklarna är maximalt en vecka om inget 
annat har avtalats. Anskaffningsprodukter har en varierande leveranstid, beroende 
på vilken artikel kunden efterfrågar kan leveranstiden uppgå från en vecka till två 
månader. Detta beror på om leverantören har den efterfrågade artikeln i sitt 
färdigvarulager eller måste tillverka mot beställning. 
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Totalt volymvärde för 2011 års lagerförda artikelsortiment var cirka 11,5 miljoner 
kronor och mer detaljerat stod 315 artiklar för 80 % av det totala volymvärdet. Se 
figur 11.  
 

 

Figur 11:Artiklars andel av totalt volymvärde i% 

 
Ur figur 11 går att utläsa att 67 artiklar stod för 49,7% av det totala volymvärdet 
samt att 1057 artiklar stod för 98,1% av totala volymvärdet.  
 

4.4 Anskaffningsprocess 

Företaget kan anskaffa artiklar styckvis, paketvis, per pall eller per container. Från 
leverantörerna i Europa finns möjlighet att göra beställningar styckvis, packetvis 
och pallvis medan beordring från leverantören i Kina (leverantör 13) endast sker 
pallvis och containervis. I dagsläget beställs artiklarna främst paketvis, pallvis samt 
containersvis. Av ekonomiska skäl beordras inga produkter styckvis.  

Vid anskaffning av lagerförda artiklar använder företaget ett 
beställningspunktsystem. Vid dimensionering av beställningspunkten används 
prognoser som har beräknats fram genom glidande medelvärde baserat på 
försäljningshistoriken under de senaste sex månaderna. Beställningspunkten sätts 
sedan till två månaders förbrukning, eftersom företaget vill ha två månaders 
efterfrågan i lager när ny beställning sker. På samma vis beräknas 
beställningspunkten för majoriteten av de lagerförda artiklarna. För vissa detaljer i 
artikelsortimentet är beställningspunkten utformad efter erfarenhetsmässiga 
bedömningar. 
 
Säkerhetslagret för respektive artikel är inte baserat på leveranstider eller 
leveranssäkerhet från leverantör, istället är det utformat efter erfarenhetsmässiga 
bedömningar. Orderkostnaden är beräknad till 95 kronor och detta har gjorts 
genom att multiplicera en genomsnittlig timlön för inköpare och lagerpersonal 
med tiden det tar att genomföra beställning, ta emot godset, kontrollera så att 
beställningen stämmer, inlagring och betalning av fakturan (0,67 h * 140 kr/h=95 
kr). 
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5 Nulägesanalys och resultat  

I detta avsnitt kommer resultatet av de utförda klassificeringarna att presenteras samt hurvida de 
olika artikelgrupperna bör styras.  

5.1 ABC analys 

För att identifiera företagets hög- och lågvärdesartiklar har författarna genomfört 
en enkel ABC- analys. Resultatet av analysen visar vilka produkter som stod för 
störst andel av 2011års förbrukning och därmed vilka artiklar som hade stor 
inverkan på kapitalbildningen. Totalt har 1716 stycken artiklar analyserats till ett 
totalt volymvärde av 11 532 806 kronor.  
 
A-gruppen motsvarar artiklar med högt volymvärde och på motsvarande sätt 
företräder B- och C-gruppen medel- respektive lågt volymvärde. A-gruppens 
volymvärdeintervall varierar mellan 15 000 kronor till 525 000 kronor per artikel 
och gruppens totala volymvärde är 7,5 miljoner kronor.  
 
Artiklar i B-gruppen motsvarar ett volymvärde inom intervallet 4 000 till 15 000 
kronor per produkt och gruppens totala värde uppgår till 2,7 miljoner kronor. 
Artiklar i C-gruppen har ett volymvärde per artikel mellan en krona och 4 000 
kronor. C-guppens totala värde är 1,3 miljoner kronor. Hur artikelgrupperna har 
utformats samt mängden artiklar i respektive grupp redogörs i figur 12. 

 

Figur 12: ABC-analys utifrån volymvärde. 

 

Då förbrukningen och uttagen ur lager varierar kraftigt, beroende på vilken artikel 
det gäller, genomfördes även en uttagsfrekvensanalys med avsikt att klassificera 
artikelsortimentet efter uttagsintervall. A-gruppen representerar en hög 
uttagsfrekvens, B-gruppen medel uttagsfrekvens och C-gruppen en låg 
uttagsfrekvens.  
 
Artiklar i A-gruppen har en uttagsfrekvens mellan 21 – 190 uttag per år. Artiklar i 
B-gruppen har en uttagsfrekvens på 10 - 20 uttag per år och artiklar i C-gruppen 
har en uttagsfrekvens mellan ett till nio uttag per år. Mängden artiklar i respektive 
grupp samt procentansats av totala uttagsfrekvensen redogörs i figur 13. 
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Figur 13:ABC-analys utifrån uttagsfrekvens 

 

Ur figur 13 går att utläsa att endast en liten del av artikelsortimentet, cirka 5 %, har 
en likartad procentsats av totala uttagen som cirka 89 % av resterande 
artikelsortiment. Detta visar att A-artiklar har frekventa uttag ur lager medan C-
artiklar har en låg uttagsfrekvens.  
 
En sammansättning av ovanstående figurer, figur 12 och figur 13, resulterade i en 
ABC- klassificering med flera parametrar. Denna klassificering ger en matris 
bestående av nio olika grupper innehållande varierande mängd artiklar. 
Huvudparametern, volymvärdet, representeras av Y-axeln medan 
sekundärparametern, uttagsfrekvens, representeras av X-axeln. 
Gruppfördelningarna och mängden artiklar i varje grupp åskådliggörs i figur 14 
nedan. 
 

 

Figur 14: Flerkriterieanalys (volymvärde och uttag) 

 

Totalt innehåller A-gruppen 146 artiklar, fördelade på delgrupperna AA, AB och 
AC enligt figur 14. Detta motsvarar 8,5 % av den totala artikelkvantiteten. 
Artiklarna inom A-gruppen står för den största andelen av totalt volymvärde, 
vilket har en stor påverkan på företagets kapitalbindning och kräver därför en 
hårdare lagerstyrning. A- gruppens påverkan på kapitalbildningen resulterar i att 
lagerhållning av A-artiklar i största mån bör undvikas men det är befogat att 
lagerhålla högvärdesartiklar som efterfrågas frekvent. En lägre efterfrågan på 
högvärdesartiklar bör resultera i att mindre kvantiteter lagerhållas. Dock kan detta 
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i sin tur påverka kundsservicen negativt då leveranstiderna ut till kund kan bli 
längre. För denna artikelgrupp eftersträvas en sänkning av medellagernivån för 
respektive artikel för att på så vis öka lageromsättningshastigheten, vilket skulle 
resultera i en lägre kapitalbindning. En högre lageromsättningshastighet genererar 
troligtvis en ökning av företagets orderkostader och transportkostnader. 
 
Figur 14 visar att B-gruppen består av 345 artiklar fördelade inom delgrupperna 
BA, BB och BC. Totalt motsvarar B-gruppen 20,1% av totala artikelsortimentet. 
Artiklarna i B-gruppen har lägre inverkan på kapitalbindningen samt att 
uttagsfrekvensen inte är jämnt fördelad över året då efterfrågevariationer 
förekommer för respektive artikel. Artiklar inom B-gruppen ska upprätthålla en 
hög leveransservice och bör därigenom lagerföras i större kvantiteter än A-artiklar 
i form av ett högre säkerhetslager.   
 
Ur figur 14 går att utläsa C-gruppen består av 1226 artiklar fördelade inom 
delgrupperna CA, CB och CC. Totalt motsvarar C-gruppen 71,4% av totala 
artikelsortimentet. Artiklarna i C-gruppen har ett lågt volymvärde och binder 
därmed inte några betydande värden. Därmed kan dessa artiklar lagerhållas utan 
att påverka kapitalbindningen nämnvärt och Därav behöver inte lika mycket tid 
och arbete tillägnas för styrning av C-artiklar som för A- och B-artiklar då dessa 
har en större påverkan på företagets resultat. 
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5.2 Resultat 

5.2.1  Styrningsprinciper 

De nio olika artikelgrupper i figur 14 kan styras utifrån tre olika 
materialstyrningsprinciper. Valet av materialstyrningsprincip är en följd av var 
artiklarna är placerade i den dubbla ABC-matrisen. Inom dessa tre 
materialstyrningsprinciper finns en till tre olika partiformningsmetoder att välja 
bland. Nedan presenteras vilka partiformningsmetoder som kan och bör användas 
för respektive delgrupp.  
 
A-gruppen 

 

Figur 15: A-delgrupper 

 

AA gruppen representerar artiklar som har ett högt volymvärde samt en hög och 
jämn uttagsfrekvens. Nio artiklar inom AA-gruppen beställs från leverantör 2 och 
därmed uppfyller dessa artiklar kriterierna för tillämpning av ett 
periodbeställningssystem. Ett lämpligt alternativ kan vara ekonomisk 
behovstäckningstid. Resterande 15 artiklar kan beställas enligt 
beställningspunktssystem där en ekonomisk orderkvantitet räknas fram för 
respektive artikel. Beställningar bör beordras i mindre partier och ske frekventare 
än övriga grupper. För att företaget ska bibehålla en hög leveransservicenivå samt 
en minskad medellagernivå bör säkerhetslagret för dessa artiklar utformas efter en 
servicenivå på 90 %.  
 
Ett alternativ är att använda sig av partiformningsmetoden Lot 4 Lot, där 
förutsättningen är att kunderna kan acceptera en lägre servicegrad i form av längre 
leveranstider.  
 
Ur figur 15 går att utläsa att artiklar i AB-gruppen har ett högt volymvärde 
samtidigt som de har en medel uttagsfrekvens, vilket omfattar intervallet varannan 
vecka till en gång per månad. Dessa artiklar bör därmed styras enligt 
beställningspunktsystem där en ekonomisk orderkvantitet räknas fram för 
respektive artikel. Alternativt är att använda sig av partiformningsmetoden Lot 4 
Lot. Eftersom efterfrågan på dessa artiklar är osäker så bör de lagerhållas i färre 
kvantiteter än AA- artiklar. Säkerhetslagret för respektive artikel bör utformas 
enligt en servicenivå på 95 % då dessa artiklar har större efterfrågevariationer än 
AA- artiklar.  
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AC-gruppen innehåller artiklar som är dyra att lagerhålla samtidigt som de inte har 
frekventa uttag ur lager. Artiklarna har därför en stor påverkan på 
kapitalbindningen i färdigvarulagret. Efterfrågan på artiklarna varierar mellan var 
40e dag till en gång per år. Försäljning av dessa artiklar kan förekomma i stora 
kvantiteter per gång, det vill säga att betydande mängd artiklar levereras vid ett 
uttag. Därigenom finns det ingen anledning att lagerhålla dessa artiklar utan 
artiklarna bör endast beställas hem när de efterfrågas. Därmed bör företaget klassa 
dessa artiklar som anskaffningsprodukter och därigenom får kunden acceptera en 
lägre servicenivå i form av längre leveranstider. 
 
B-gruppen 

 

Figur 16: B-delgrupper 

 

BA-artiklar är artiklar som har lägre påverkan på kapitalbindningen i 
färdigvarulagret samtidigt som efterfrågan och uttagsfrekvensen är relativt jämn 
och stadig. Beställning av dessa artiklar bör ske utifrån ekonomiskt perspektiv och 
därmed beställas enligt ekonomisk orderkvantitet. Beställningskvantiteter för dessa 
artiklar kan bland annat utformas efter leverantörserbjudande som volymrabatter. 
Säkerhetslagret för respektive artikel bör utformas efter en servicenivå på 97 %. 

 

Inom BB- gruppen återfinns tio respektive sju artiklar där anskaffning sker från 
leverantör 2 respektive leverantör 10. Efterfrågan varierar mellan varannan vecka 
till en gång i månaden och därför bör dessa artiklar beordras enligt 
periodbeställningssystem i form av ekonomisk behovstäckningstid. Övriga 16 
artiklar bör beställas enligt beställningspunktssystem i form av ekonomisk 
orderkvantitet. Dessa artiklar ska ha ett högre säkerhetslager än A-artiklarna då de 
binder lägre kapital samt att efterfrågevariationer förekommer i större 
utsträckning. Av den anledningen bör säkerhetslagret även här utformas efter en 
servicenivå på 97 %. 
 
Artiklar i BC-gruppen efterfrågas inte särskilt ofta då uttag ur lager endast sker 
maximalt mellan var 40e dag till en gång per år. Samtidigt har artiklarna ett för 
högt volymvärde för att det ska vara gynnsamt att lagerföra de under längre 
perioder. Av denna anledning bör artiklarna i denna grupp ses över då somliga 
artiklar möjligtvis kan klassas som anskaffningsprodukter istället för 
beställningsprodukter. Därmed bör en del av artiklarna beställas mot kundorder 
medan resterande artiklar inom gruppen anskaffas efter bedömd orderkvantitet. 
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Företaget bedömer vilka kvantiteter som lämpar sig bäst för artiklarna och dessa 
erfarenhetsmässiga uppskattningar bör göras utifrån försäljningshistoriken i 
förhållande till lagersaldot. Det är även lämpligt att företaget bedömer 
säkerhetslager för respektive artikel, då vissa artiklar inom gruppen är i större 
behov av säkerhetslager än andra.  
 
C-gruppen 

 

Figur 17: C-delgrupper 

 

CA-gruppen omfattar artiklar som har ett lågt volymvärde men en hög 
uttagsfrekvens ur lager. Försäljning av dessa artiklar förekommer i låga kvantiteter 
där uttag ur lager sker flera gånger per månad. Efterfrågan och uttagsfrekvensen är 
jämn samtidigt som artiklarna har en liten påverkan på kapitalbindningen i 
färdigvarulagret. Dessa artiklar bör beodras enligt ekonomisk orderkvantitet och 
beställningskvantiteter av dessa artiklar kan bland annat utformas efter 
leverantörserbjudanden som till exempel volymrabatter. Servicenivån som bör 
användas för utformning av säkerhetslager för dessa typer av artiklar är 99 %.  
 
Artiklar i CB-gruppen har ett lågt volymvärde och därmed ingen stor inverkan på 
den totala kapitalbindningen. Uttagsfrekvensen ur lager varierar mellan varannan 
vecka till en gång per månad. Därmed bör dessa artiklar beställas enligt ekonomisk 
orderkvantitet och även här bör säkerhetslagret utformas efter en servicegrad på 
99 %. 
 
CC-artiklar är artiklar med ett lågt volymvärde samt en uttagsfrekvens ur lager 
mellan var 30e dag till var 40e dag. Då lageromsättningshastigheten för dessa 
artiklar är låg och uttagsfrekvensen per artikel överstiger fyra veckor, samtidigt 
som majoriteten av leverantörerna har leveranstider som understiger fyra veckor, 
se bilaga 2, bör återanskaffning av CC-artiklar göras först när lagernivån har 
sjunkit till noll. Av denna anledning bör följaktligen inget säkerhetslager utformas. 
Beordring av material bör ske enligt behov eller beställningspunktssystem i form 
av fast orderkvantitet där en lagerpolicy för respektive artikels målnivå bör 
utarbetas. Beställningskvantiteter av dessa artiklar kan utarbetas efter 
volymrabatter eller förpacknings- och pallkvantiteter.  
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5.2.2 Fördjupad analys på artikelnivå 

För att kunna uppskatta möjliga potentialer har 20 artiklar ur sortimentet granskats 
och analyserats. Dessa 20 artiklar bedöms vara representativa för de nio olika 
delgrupperna. Analysen för dessa artiklar har utförts utifrån företagets nuvarande 
lagerstyrningsmetoder samt förslag till hur företaget bör utforma lagerstyrningen. 
Vidare har resultaten av de två styrningarna jämförts för respektive artikel med 
avseende på genomsnittlig kapitalbindning samt lagerhållningskostnad per år. 
 
I tabell 2 presenterar artiklarnas efterfrågan per år, företagets nuvarande 
beställningskvantitet per tillfälle, genomsnittliga kapitalbindning per år samt 
lagerhållningskostnader per år med avseende på olika procentsatser för 
lagerräntan. Företaget nyttjar samma styrningsprinciper för alla artikelgrupper, 
men utformningen av säkerhetslagret varierar för respektive artikel, se bilaga 6.  

Tabell 2: Företagets nuvarande styrning av de 20 utvalda artiklar 

 
 
Ur tabell 2 går att utläsa att A-artiklarna står för den totalt högsta genomsnittliga 
kapitalbindningen. Detta beror till stor del på att artikel 1 har ett högt 
säkerhetslager på 460 enheter, se bilaga 6, och beställs hem i kvantiteter som 
motsvarar ett års förbrukning. Resultatet av detta blir att denna artikel har en 
lageromsättningshastighet på 1,1 gånger per år, vilket leder till att artikel 1 har en 
liggtid i lager motsvarande 327 dagar. Detta är den största orsaken till att artikelns 
genomsnittliga kapitalbindning är 89 992 kronor per år. Lagerhållningskostnaden 
per år uppgår till 20 748 kronor. 
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På liknande vis styrs artikel 4, där beställningar görs var sjätte vecka och 
lageromsättningshastigheten är 5,6 gånger per år. Även här använder företaget sig 
av ett högt säkerhetslager på 229 enheter, vilket är högre än beordringskvantiteten 
per tillfälle och motsvarar 6,5 veckors förbrukning. Artikelns genomsnittliga 
liggtid i lager är 65 dagar och anskaffning sker från leverantör 2, som har en 
leveranstid på endast en vecka. Kombinationen av ett högt lagerpris och ett stort 
säkerhetslager, se bilaga 6, är anledningen till att artikel 4:s genomsnittliga 
kapitalbindning är 94 094 kronor per år. Därigenom hamnar den årliga 
lagerhållningskostnaden på 23 524 kronor. 
 
Artikel 5 har en uttagsfrekvens på 18 gånger per år och den genomsnittliga 
försäljningskvantiteten är 2 139 enheter per uttag. Månadsefterfrågan ligger i 
genomsnitt på 3 208 styck och vid varje beställning beordras 18 000 från 
leverantör 13 som har en leveranstid på fem till åtta veckor. Detta är en 
bidragande faktor till att ett halvårs förbrukning anskaffas per beordring, vilket 
orsakar att en stor mängd av artiklarna binds i färdigvarulagret. 
Lageromsättningshastigheten är 4,2 gånger per år och den genomsnittliga liggtiden 
i lager är 85 dagar. Därmed uppgår den genomsnittliga kapitalbindningen till 
18 154 kronor och resulterar i en lagerhållningskostnad på 4 539 kronor per år. 
 
Ur tabell 2 går att utläsa att artikel 7 har en förhållandevis hög genomsnittlig 
kapitalbindning. Detta är missvisande då företaget inte har lagerhållit artikeln utan 
den efterfrågande kvantiteten beställdes mot kundorder.  
 
Artikel 8 är en dyr artikel jämfört med övriga artiklar. Artikeln har ett lagerpris på 
1 509 kronor och försäljning sker var tredje månad i kvantiteter om fyra till fem 
artiklar per tillfälle. Företaget använder sig av ett säkerhetslager på ett styck och 
vid beordring beställs cirka 3 månader efterfrågan, se bilaga 6. Artikelns 
lageromsättningshastighet är 4,5 gånger per år och den genomsnittliga liggtiden i 
lager motsvarar 80 dagar. Detta gör att den genomsnittliga kapitalbindningen per 
år är 7 540 kronor samt att lagerhållningskostnaden uppgår till 1 885 kronor per 
år. 
 
Artikel 11 är en relativt dyr detalj med en årsefterfrågan på 35 enheter fördelade på 
17 uttag. Vid varje beordringstillfälle beställs kvantiteter som motsvarar 1,5 års 
förbrukning, se bilaga 6. Detta genererar i en lageromsättningshastighet på 1,4 
gånger per år och en genomsnittlig liggtid i lager på 308 dagar. Detta är den stora 
orsaken till att den genomsnittliga kapitalbindningen är 7 604 kronor per år samt 
att lagerhållningskostnaden uppgår till 1 901 kronor per år.  
 
Artikel 20 har en årsefterfrågan på fyra enheter fördelade på två uttag, se bilaga 6. 
Företaget initierar beställning när lagersaldot är sex stycken artiklar och då 
anskaffas en kvantitet om 10 nya artiklar. 2,5 års förbrukning beodras vid varje 
ordertillfälle och detta gör att denna artikel har en lageromsättningshastighet på 
0,4 gånger per år och den genomsnittliga liggtiden i lager uppgår till 900 dagar. 
Detta är orsaken till att den genomsnittliga kapitalbindningen är hög för att vara 
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en CC artikel, 5 468 kronor per år, samt att lagerhållningskostnaden hamnar på 
1 367 kronor per år. 

5.2.3 Förslag till styrning 

Författarna har framställt förslag på partiformning av de utvalda artiklarna och de föreslagna 
styrningsprinciperna kommer att jämföras med företagets nuvarande partiformning i avseende på 
ekonomisk orderkvantitet räknat med 25 % lagerränta, genomsnittlig kapitalbindning samt 
lagerhållningskostnad.  
 
Tabell 3 presenterar förslag till orderkvantiteter per beställning för de artiklar som 
bör beordras enligt beställningspunktsystem. I tabell 3 återges två ekonomiska 
orderkvantiteter samt deras inverkan på den genomsnittliga kapitalbindningen och 
lagerhållningskostnaden. Säkerhetslager är utformad för respektive artikel då 
förslag till styrning genererar ett säkerhetslager baserat på en servicegrad av 90-
95% för A-artiklar, 97 % för B-artiklar samt 99 % för C-artiklar. 
 

Tabell 3: Förslag till styrning med ekonomisk orderkvantitet av AA-, AB- och BA- 

artiklar 

 
 
Ur tabell 3 går att utläsa att artikel 1 har en beordringskvantitet på 96 styck och 
eftersom efterfrågan är jämt fördelad över året och inga större prognosavvikelser 
förekommer har säkerhetslagret beräknats fram till endast fem enheter. Se 
standarsavvikelsen i bilaga 4. Genom detta uppgår lageromsättningshastigheten till 
20 gånger per år vilket motsvarar en genomsnittlig liggtid i lager på 18 dagar. Detta 
kommer resultera i en genomsnittlig kapitalbindning på 4 625 kronor och en 
lagerhållningskostnad på 1 145 kronor per år.  
 
Vidare åskådliggörs att det för artikel 5 ur ett ekonomiskt perspektiv är befogat att 
beställa kvantiteter om cirka 3 800 styck. Detta motsvarar en beställningsfrekvens 
på var femte vecka. För att hantera variationer i efterfrågan har säkerhetslagrets 
storlek beräknats fram motsvarande 304 enheter. Lageromsättningshastigheten 
uppgår till 17 gånger per år och den genomsnittliga liggtiden i lager blir 21 dagar. 
Den föreslagna styrningen genererar en genomsnittlig kapitalbindning 
motsvarande 4 417 kronor och en lagerhållningskostnad på 1 104 kronor per år. 
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Artikel 9 har en uttagsfrekvens på 58 gånger per år vilket innebär att uttag sker 
oftare än en gång i veckan, se bilaga 6. Efterfrågan per vecka är sex stycken och 
även denna artikel anskaffas från leverantör 13. Med dessa faktorer föreslås en 
ekonomisk orderkvantitet på 82 enheter per beställning. Detta motsvarar cirka 14 
veckors förbrukning och för att gardera sig mot efterfrågevariationer har ett 
säkerhetslager motsvarande fyra enheter räknats fram. 
Lageromsättningshastigheten för denna artikel uppgår till 7 gånger per år och den 
genomsnittliga liggtiden i lager motsvarar 51 dagar. Den genomsnittliga 
kapitalbindningen uppgår till 869 kronor per år och lagerhållningskostnaden 
uppgår till 399 kronor per år. 
 

Tabell 4: Förslag till styrning med ekonomisk orderkvantitet av BB-, CA- och CB- 

artiklar 

 
 
Ur tabell 4 går att utläsa att artikel 11 vid varje beordringstillfälle bör beställas i 
kvantiteter om tio enheter. Då medelefterfrågan per månad är tre stycken har ett 
säkerhetslager på motsvarande 97 % servicesnivå beräknats fram till en artikel. 
Därmed uppgår lageromsättningshastigheten till 5,8 gånger per år samtidigt som 
den genomsnittliga liggtiden i lager uppgår till 62 dagar. Den genomsnittliga 
kapitalbindningen uppgår till 1 521 kronor per år samtidigt som 
lagerhållningskostnaden är 380 kronor per år.   
 
Ur bilaga 6 går det att utläsa att artikel 16 har ett lagerpris på 1,05 kronor vilket ger 
upphov till en beställningskvantitet på 841 stycken artiklar per beordringstillfälle, 
vilket är cirka ett års förbrukning. Säkerhetslagret är beräknat fram till åtta enheter 
och lageromsättningshastigheten uppgår till 2,3 gånger per år. Detta motsvarar en 
genomsnittlig liggtid i färdigvarulager på 160 dagar. Den genomsnittliga 
kapitalbindningen resulterar i 450 kronor per år samt att lagerhållningskostnaden 
uppgår till 107 kronor per år. 
 
Förslag till styrning av artikel 17 grundar sig på en ekonomisk orderkvantitet på 18 
enheter per beordringstillfälle. Säkerhetslagret är dimensionerat till noll enheter. 
Artikelns lageromsättningshastighet hamnar på 3,6 gånger per år vilket motsvarar 
en genomsnittlig liggtid i lager på 98 dagar. Detta genererar en genomsnittlig 
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kapitalbindning på 687 kronor samt en lagerhållningskostnad motsvarande 172 
kronor per år. 
 
Ur tabell 4 går att utläsa att anskaffning av artikel 18 ska utföras i kvantiteter om 
65 stycken vilket motsvarar ett års efterfrågan. Säkerhetslagret är beräknat fram till 
noll enheter. Lageromsättningshastigheten uppgår till 1,9 gånger per år vilket 
genererar i en genomsnittlig liggtid i lager på 189 dagar. Den genomsnittliga 
kapitalbindningen uppgår till 367 kronor per år samtidigt som 
lagerhållningskostnaden är 92 kronor per år. 
 
Förslag till styrning av artiklarna 3,4 och 12 är att beordring bör ske enligt ett 
periodbeställningssystem i form av ekonomisk behovstäckningstid. Samtliga tre 
artiklar anskaffas från leverantör 2 där leveranstiden uppgår till en vecka. I 
aggregerad form har beordringsfrekvensen för anskaffning av artikel 3 och 4 
beräknat fram till var 10e dag. Beordring av artikel 12 bör ske var 13e dag då 
denna artikel befinner sig i en annan klassificeringsgrupp. Då det endast skiljer 3 
dagar mellan beställningsintervallen är det befogat att samleverera artiklarna var 
10e dag för att åstadkomma effektivare transporter.   
 
För artikel 3 har ett säkerhetslager utformats efter servicenivå på 90 % vilket 
motsvarar fyra enheter och återfyllnadsnivån är beräknad till 17 stycken artiklar. 
Artikel 4 har större variation i efterfrågan och har därför ett större säkerhetslager 
motsvarande 26 stycken artiklar. Återfyllnadsnivån för artikel 4 är beräknad till 
114 enheter. Förslag till styrning av artikel 12 resulterar i ett säkerhetslager på två 
stycken artiklar och en återfyllnadsnivå i lager till fem artiklar. Orderstorleken på 
respektive artikel kommer att variera från beställning till beställning beroende på 
efterfrågestorleken och lageruttagen under dessa 10 dagar.  
 
Eftersom artikel 7 och 8 är högvärdesartiklar med en låg och instabil efterfrågan så 
kan den genomsnittliga kapitalbindningen sänkas genom att beställning av dessa 
artiklar endast görs mot kundorder. För att minska dessa artiklars genomsnittliga 
kapitalbildning bör företaget utgå ifrån partiformningsprincipen Lot 4 Lot. Se 
tidigare resonemang om AC-artiklar på sida 38. 
 
Beordring av artiklarna 13 och 14 bör ske utifrån en erfarenhetsmässig bedömning 
som grundar sig på försäljningshistoriken samt det aktuella lagersaldot. Företagets 
inköpsavdelning anses har störst möjlighet att göra en rättvisande bedömning för 
respektive artikel och därigenom för hela delgruppen BC. 
 
Anskaffning av artikel 19 och 20 sker från leverantör 13 och beordring av dessa 
artiklar bör ske enligt en fast orderkvantitet. Företaget bör utarbeta en 
målnivåpolicy för respektive artikels maxkvantitet i lager. Först när denna 
kvantitet sjunker till noll bör ny beställning ske. För mer underlag se tidigare 
resonemang om CC-artiklar på sida 39. 
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Författarna har med ovanstående beräkningar och resonemang fastställt lämpliga 
partiformningsmetoder för respektive delgrupp. I tabell 5 presenteras vald 
styrningsprincip samt önskad servicenivå för respektive delgrupp. 
 

Tabell 5: Förslag till lämpliga partiformningsmetoder samt önskad servicenivå för 

respektive delgrupp 
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5.2.4 Jämförelse av styrningsprinciper 

I detta avsnitt kommer de föreslagna styrningarna att jämföras med företagets nuvarande 
lagerstyrning. De artiklar som anses ha väsentligast skillnader presenteras nedan.  

 
Tabell 3 och 4 visar att förslag till styrning genom ekonomisk orderkvantitet är en 
differentierad lagerstyrning i form av lägre säkerhetslager med en servicegrad på 
90-95% för A-artiklar samt 97 % för B-artiklar. Detta resulterar i mindre 
kvantiteter vid beordring, frekventare beställningar och en betydande sänkning av 
den genomsnittliga kapitalbindningen för A- och B- artiklar jämförelsevis med 
företagets nuvarande styrningsprincip.  
 
Förslag till styrning av artikel 1 skulle generera en sänkning av 904 enheter per 
beordringstillfälle vilket resulterar i frekventare beställningar i form av totalt 11 
beställningar per år. Säkerhetslagret kan sänkas med 455 enheter samt att 
lageromsättningshastigheten ökar med 19 gånger per år vilket medför en sänkning 
av liggtiden i lager med 309 dagar. Förslaget till styrning av artikel 1 skulle 
innebära en sänkning av den genomsnittliga kapitalbindningen på cirka 78 000 
kronor per år samtidigt som lagerhållningskostnaden skulle sänkas med 19 603 
kronor per år.  
 
Förslaget till styrning av artikel 5 skulle resultera i en sänkning av 
beordringskvantiteten med 14 191 styck per tillfälle vilket innebär frekventare 
beställningar i form av tio gånger per år i jämförelse med nuvarande två gånger per 
år. För att hantera efterfrågevariationer behöver säkerhetslagret ökas med 232 
enheter. Lageromsättningshastigheten skulle öka med 12, 8 gånger per år vilket ger 
en sänkning av den genomsnittliga liggtiden på 64 dagar. Den genomsnittliga 
kapitalbindningen skulle sänkas med 13 737 kronor samtidigt som 
lagerhållningskostnaden per år skulle minskas med 3 435 kronor.  
 
Eftersom artikel 5 köps från leverantör 13, som har en leveranstid på 5-8 veckor, 
se bilaga 2, bör företaget göra en bedömning i avseende på sänkning av den 
genomsnittliga kapitalbindningskostnaden gentemot transportkostnaderna. Det 
kanske är mer befogat och lönsamt att anskaffa produkten från centrallagret eller 
någon annan leverantör inom Europa där leveranstiderna är kortare.  
 
Förslaget till styrning av artikel 11 skulle generera en minskning av 
orderkvantiteten med 37 enheter vilket skulle resultera i en beställningsfrekvens på 
cirka fyra beställningar per år jämfört med företagets nuvarande 
beställningsfrekvens på vartannat år (1,5 år). Lageromsättningshastigheten skulle 
därmed öka från 1,4 till 5,8 gånger per år och den genomsnittliga liggtiden skulle 
sänkas med 246 dagar. Detta skulle generera en sänkning av företagets 
genomsnittliga kapitalbindning med 6 083 kronor per år samt en sänkning av 
lagerhållningskostnaden med 1 521 kronor. 
 
Förslaget till styrning av artikel 16 skulle medföra en ökning av 
beställningskvantiteten motsvarande 341 artiklar, vilket ger en lägre 
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beställningsfrekvens än nuvarande beställningsintervall från två gånger per år till 
en gång per år. Lageromsättningshastigheten skulle sänkas från 3 gånger per år till 
2,3 gånger per år vilket skulle medföra en ökning av den genomsnittliga liggtiden i 
lager på 42 dagar. Den genomsnittliga kapitalbindning skulle ökas från nuvarande 
333 kronor till 450 kronor per år samtidigt som lagerhållningskostnaden skulle 
höjas med sju kronor. Den föreslagna styrningen ger däremot en lägre total 
beordringskostnad då färre beställningar görs, se bilaga 7 och 8. 
 
Den föreslagna styrningen av artikel 17 är jämförbar med företagets nuvarande 
styrning då beställningskvantiteten endast skiljer sig sju artiklar per beordring. 
Säkerhetslagret är i båda fallen dimensionerat till noll, dock genererar den 
föreslagna styrningsprincipen en sänkning av den genomsnittliga 
kapitalbindningen med ca 38 %.  
 
Företagets nuvarande styrning av artikel 19 är att rekommendera för hela CC-
gruppen då inget säkerhetslager används, stora kvantiteter av den totala 
efterfrågan anskaffas per tillfälle samt att beordring initieras när lagernivån sjunkit 
till noll. Kapitalbindningen kan bli relativt hög dock utvinns tid och resurser vid 
beordring. 
 
Företagets nuvarande sätt att styra artikel 20 medför en alldeles för hög 
kapitalbindning då företaget nyttjar ett alldeles för stort säkerhetslager på fem 
stycken artiklar när artikelns årsefterfrågan är fyra stycken. Detta leder till en låg 
lageromsättningshastigheten vilket medför en genomsnittlig liggtid i lager på 900 
dagar. 
 
Det nya förslaget till styrning i tabell 3 och 4 skulle generera en total genomsnittlig 
kapitalbildning på 19 425 kronor jämförelsevis med företagets nuvarande 
styrningsprincip av samma artiklar som ger en total genomsnittlig kapitalbindning 
på 126 210 kronor per år. Detta tydliggör att på endast 11 artiklar skulle företaget 
kunna göra en sänkning av den genomsnittliga kapitalbindningen i färdigvarulagret 
på 106 785 kronor, det vill säga en besparing på 85 %. 
 
Ur samma tabeller går att utläsa att förslagen till styrning kan sänka den totala 
lagerhållningskostnaden från 31 582 kronor per år till 5 624 kronor per år. På så 
vis görs besparingar med 82 %. Den totala beordringskostnaden för de föreslagna 
styrningarna uppgår till 8 545 kronor per år, vilket är en sänkning med 13 828 
kronor jämförelsevis med företagets nuvarande styrning, se bilaga 7 och 8. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med rapporten var att försöka effektivisera företagets lagerstyrning genom 
att föreslå lämpliga materialstyrningsprinciper för anskaffning av artiklar till 
företagets färdigvarulager. Författarna anser att samtliga frågeställningar var 
nödvändiga för att kunna få en bra förståelse och en god helhetsbild över 
lagerstyrningen. Frågeställningarna som skulle besvaras för att uppnå syftet var: 
 

 Hur ser företagets lagerstyrning ut i dagsläget?  

Första frågeställningen avser till att kartlägga företagets värdekedja samt fungerar 
som en referenspunkt då vidare analyser och beräkningar kan jämföras. Då 
företaget är nyetablerat och inte är speciellt insatta i styrning av lager så var det 
kritiskt för de såväl som för författarna att få överskådlighet av lagerstyrningen. 
Nulägeskartläggningen påvisade att den nuvarande lagerstyrningen är utformad 
efter beställningspunktsystem där alla lagerförda artiklar styrs på samma sätt. 
Resultatet av nulägeskartläggningen visade även att majoriteten av inköpen sker 
från 13 leverantörer samtidigt som 39 av företagets kunder står 67 % av företagets 
totala försäljning. Utfallet av frågeställning ett gav författarna en annan bild än vad 
som hade framkommit från företagets sida avseende mängden leverantörer, 
företagets inköpskvantitet från respektive leverantör samt säkerhetspolicy. 
Företaget påstod sig inte ha något säkerhetslager för artiklarna men efter närmare 
utredning av anskaffningsprocessen och styrningsprinciperna framkom det att 
säkerhetslager används för de flesta artiklar, dock varierar dimensioneringen. Se 
bilaga 6. 

 Kan artiklar sammanföras till artikelgrupper och efter vilka kriterier bör 

detta ske?  

 
Resultatet av klassificeringen gav författarna kunskap om artiklarnas påverkan på 
den totala kapitalbindningen. En överraskning var att endast 1 % av artiklarna var 
högvärdesartiklar med hög uttagsfrekvens medan 70 % av artiklarna var 
lågvärdesartiklar med väldigt låg uttagsfrekvens. Klassificeringen påvisade att 1 
522 av totalt 1 716 artiklar har en väldigt låg uttagsfrekvens i form av en gång per 
år till maximalt var 40e dag. Härigenom framkom problematiken och orsaken till 
den höga kapitalbindningen. Författarna anser att klassificering av olika objekt i 
delgrupper kan underlätta och hjälpa företaget att differentiera olika leverantör-, 
kund- samt artikelgrupper och på så vis möjliggöra en effektivare styrning.  
 

 Hur ska lagerstyrningen utformas per artikelgrupp med hänsyn till 

säkerhetspolicy, genomsnittlig kapitalbindning samt lagerhållningskostnad 

per år?  

 

Ur nulägesanalysen framkom att det finns artiklar inom artikelgrupperna som 
anskaffas från samma leverantörer men vid olika tillfällen och kvantiteter. Vid 



Diskussion 

48 

vidare analyser kom författarna fram till att sådana artiklar bör beordras var tionde 
dag med olika orderkvantiteter för respektive artikel per tillfälle. Dock är det 
oklart om detta tillvägagångssätt påverkar kapitalbindningen positivt eller negativt 
men det skulle generera i effektivare transporter och lagerstyrning. 
 
Vad som framgår av analysen är att företagets nuvarande lagerstyrning av B-
artiklar är förhållandevis likt författarnas alternativ. Dock ligger största 
problematiken med företagets nuvarande lagerstyrning i att A-artiklar styrs på 
samma sätt som B- och C-artiklar. Alldeles för stora kvantiteter anskaffas per gång 
samtidigt som stora säkerhetslager används för gardering mot osäkerhet i 
efterfrågan. Analysen i rapporten påvisar att A-artiklar har störst påverkan på 
företagets resultat och bör därmed beställas i färre kvantiteter och mer frekvent än 
vad företaget gör i dagslägget. Dessa artiklar ska ha ett mindre säkerhetslager samt 
högre lageromsättningshastighet än företagets övriga artiklar. Ur resultatet 
framkom att somliga artiklar anskaffades i kvantiter om en till två års förbrukning. 
Författarna anser detta ej motiverbart då det är den stora orsaken till den höga 
kapitalbindningen. Detta tyder på att företaget inte beaktar lagersaldot gentemot 
försäljningshistorik samt att en uppdatering av beställningskvantiteterna är 
nödvändig. Författarna är medvetna om att detta är tidskrävande och komplext på 
grund av mängden artiklar som lagerhålls. 
 
Utfallet av resultatet påvisar att förslagen till styrning skiljer sig från den 
nuvarande styrningen av artikelgrupperna samt att stora besparingar och 
kostnadssänkningar kan göras. Författarnas förslag till styrning av respektive 
delgrupp genererar lägre lagernivåer, högre lageromsättningshastighet samt lägre 
genomsnittlig kapitalbindning vilket har en betydande inverkan på företagets 
lönsamhet. Differentierad lagerstyrning med lämpligt anpassade lagernivåer är en 
förutsättning för att kunna maximera företagets vinster (Deierlein, 1998). 
Författarnas förslag till styrning av respektive delgrupp resulterar även i lägre 
säkerhetslager vars dimensionering dock anses vara tillräckligt stor för att hantera 
osäkerheten i efterfrågan och därmed bibehålla samma höga kundservicenivå som 
innehas i dagsläget. Dock finns inga konkreta data på detta då de föreslagna 
styrningarnas säkerhetslager inte har kunnat jämföras med företagets nuvarande då 
företaget inte mäter servicenivån. Därigenom är det svårt att fastställa om de 
föreslagna styrningarnas servicenivåer är lika effektiva och funktionerande som 
företagets nuvarande. 
 
Eftersom författarna endast har analyserat ett fåtal artiklar ur artikelsortimentet, är 
det oundkomligt att inte diskutera om alla artiklar inom respektive delgrupp kan 
styras enligt samma principer som de analyserade artiklarna. Författarna anser att 
om likartade förutsättningar gäller för resterande artiklar så är det befogat att styra 
dessa på liknande sätt och företaget skulle därmed kunna sänka den genomsnittliga 
kapitalbindningen med mer än en miljon kronor per år.  
 
Är förutsättningarna annorlunda, till exempel i form av att efterfrågan är större 
eller att orderkostnaden är högre så bör större kvantiteter anskaffas per 
beordringstillfälle. Skulle det däremot vara så att lagerhållningskostnaden eller 

http://search.proquest.com.bibl.proxy.hj.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/author/Deierlein,+Bob/$N?accountid=11754
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artikelvärdet ökar så föreslår författarna att mindre kvantiteter beställs vid varje 
beordringstillfälle.  
 
Vid jämförelser mellan företagets nuvarande lagerstyrning och de föreslagna 
styrningarna av respektive artikel har ekonomisk orderkvantitet, säkerhetslager, 
lagerhållningskostnad, genomsnittliga kapitalbindningen samt totala 
boerdringskostnaden nyttjas utifrån en lagerränta på 25 %. Detta är ett medvetet 
val då samma kriterier utifrån en lagerränta på 15 % är snarlika och inte skiljer sig 
allt för mycket. Användning av två olika lagerräntor påvisar emellertid att båda 
alternativen ger en lägre genomsnittlig kapitalbindning och 
lagerhållningskostnaden än företagets nuvarande styrning. 
 
Ur analysen framkom även att företaget lagerhåller en stor mängd dyra artiklar 
som endast efterfrågas en gång per år till maximalt varannan månad (AC-
gruppen). Författarna tycker att detta ej är motiverbart då dessa artiklar har en stor 
påverkan på kapitalbindningen. Författarna har inte kunnat beräkna fram något 
resultat på hur mycket som kan sparas för dessa artiklar utan utgår ifrån vad teorin 
uttalar.  
 
I vilken utsträckning osäkerheten befinner sig i dessa resultat är svårt att bedöma 
och således bör resultaten av rapporten fungera som en fingervisning på hur och i 
vilken omfattning besparingar och sänkning av den genomsnittliga 
kapitalbindningen kan göras med hjälp av de föreslagna styrningsprinciperna.  
Resultatet av denna analys är anpassat till det aktuella företag och författarna anser 
att utfallet är generaliserbart. Därmed kan studien vara intressant och användbar 
för andra företag med likartade förutsättningar. 
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6.2 Metoddiskussion 

Författarna anser att rapportens syfte har uppnåtts och dess frågeställningar har 
besvarats på ett tillfredställande sätt med hjälp av de metoder och tillvägagångssätt 
som har används. 

Datainsamlingen som ligger till grund för frågeställning två och tre har varit 
väldigt problematisk att få fram då författarna har fått sätta sig in i ett nytt 
affärssystem samt att stor del av den önskade informationen inte har varit 
tillgänglig. Med detta resonemang menar författarna att fler artiklar hade kunnat 
analyseras om datainsamlingen hade kunnat ske på ett effektivare sätt vilket hade 
genererat i en högre reliabilitet i rapporten.  
 
All insamlad data har dokumenterats och motiverande urval har gjorts. Författarna 
har upplevt att verifiering av data har skett på ett snabbt och smidigt sätt. Då 
inhämtad data grundar sig på historik finns det en risk för att informationen i 
dagsläget är föråldrad och icke aktuell, vilket författarna är väl medvetna om.  
 
För att kunna differentiera lagerstyrningen anser författarna att det var nödvändigt 
att genomföra en noggrann ABC- analys med flera parametrar, volymvärde och 
uttagsfrekvens. Författarna är medvetna om att klassificeringen av grupperna 
skulle kunna ha gjorts utifrån andra kriterier som till exempel täckningsbidrag per 
produkt, leveranstid eller leverantör- och kundgrupper. Dock ansågs volymvärde 
och uttagsfrekvent vara mest väsentligt då företaget främst har problem med 
variation i efterfrågekvantiteter samt hög kapitalbindning i färdigvarulagret. Något 
som kan diskuteras är valet av gränslinjer vid utformning av ABC- klassificeringen. 
Enligt teorin finns inga fasta gränser utan enbart riktlinjer. Med det i åtanke 
bestämde författarna de aktuella gränserna med tydliga intervall. Författarna är 
medvetna om att valen av intervallgränserna kan verkställas på andra sätt då 
somliga B-artiklar kanske bör styras enligt de metoder som har bearbetats fram för 
A-eller C-artiklar.  
 
I rapporten har en del nödvändiga antaganden förekommit vilka sedan har 
använts i beräkningar och analyser av frågeställning två och tre. Dessa antaganden 
har gjorts i samråd med företaget och har främst gällt nivån på respektive artikels 
standarsavvikelserna i efterfrågan vid beräkning av säkerhetslager samt 
lagerräntenivån. Uppskattningar av lagerräntan har gjorts eftersom företaget i 
dagsläget inte använder sig av någon procentsatts samt att de inte har upplysningar 
om osäkerhets-, förvarings- samt kapitalkostnad. Detta kan påverka validiteten av 
rapporten på ett negativt sätt. Dessa antaganden har varit nödvändiga för att 
kunna komma fram till ett resultat i form av ekonomisk orderkvantitet, 
lagerhållningskostnad samt total beordringskostnad för respektive artikel. Trots att 
uppskattningar och antaganden har behövts göras så anser författarna att resultatet 
av beräkningarna och analyserna ska vara tillräckligt för att de ska ligga till grund 
för eventuella framtida materialstyrningsprinciper hos företaget.  
 
Valet av partiformningsmetod för respektive artikel kan självklart diskuteras men 
författarna anser att de mest lämpligaste allternativen har nyttjats då metoderna 
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passar bra in på företagets nuvarande beställningspunkssystem. Vid beräkning av 
periodbeställningssystem för artiklarna 3,4 samt 12 har författarna använt sig av en 
aggregerad efterfrågan som därefter har slagits ut på ett antal tidsperioder för att få 
fram medelvärden och veckoefterfrågan för respektive artikel. Författarna är väl 
medvetna om att beräkningar på detta vis kan leda till att resultatet kan komma att 
skilja sig från verkligheten, dock ger det en fingervisning på tanke- och 
arbetsgången. Alla beräkningar som har utförts grundar sig på väl etablerade 
metoder och tillvägagångssätt som är hämtade från litteratur. Således anser 
författarna att de utgör en grund för att kunna skapa en god validitet i kalkylerna.  
 
För att få en ökad reliabilitet i rapporten hade flera observationer och intervjuer 
kunnat genomföras samt att fler artiklar hade kunnat analyseras ur delgrupperna, 
dock fanns inte tillräckligt med tid för detta.  
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6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Ur nulägesanalysen och resultatet kan ett antal slutsatser summeras. Slutsatserna 
berör de analyserade artiklarna och partiformningsmetoderna ska även kunna 
användas för övriga artiklar med liknande karaktärsdrag inom delgrupperna. Den 
övergripande slutsatsen är att genom klassificering av artiklarna i olika delgupper 
kan företaget tillämpa en differentierad lagerstyrning som leder till en sänkning av 
den genomsnittliga kapitalbindningen samtidigt som leveransserienivån förblir på 
samma nivå. Detta bekräftar Deierleins studie att en korrekt anpassad 
lagerstyrning sparar pengar och sänker kostaderna vilket resulterar i en högre 
lönsamhet. I övrigt kan författarna konstatera att ju högre upp en artikel befinner 
sig i den dubbla ABC- matrisen ju lägre liggtid i lager bör artiklarna ha. De 
generella slutsatserna sammanfattas nedan.  
  

Högvärdesartiklar 
Artiklar med högt volymvärde och hög uttagsfrekvens har stor inverkan på den 
totala kapitalbindningen och bör därför inte lagerhållas i stora kvantiteter. För 
dessa artiklar eftersträvas en högre lageromsättningshastighet än för övriga artiklar. 
Förslag till partiformningsmetoder för dessa artiklar är ekonomisk orderkvantitet, 
optimal ordertäckningstid samt Lot 4 Lot. För att kunna tillämpa effektivast 
styrningsmetod måste högvärdesartiklar granskas noggrant. Dessa artiklar bör 
eftersträva en servicenivå på ca 95 %. 
 
Lagerhållning av artiklar med ett högt volymvärde samt en mycket låg 
uttagsfrekvens har en stor påverkan på kapitalbindningen och beordring av dessa 
artiklar bör endast ske när behov uppstår. Därmed bör inget säkerhetslager nyttjas 
och på så vis sänks kapitalbindningen av dessa artiklar. Partiformningsmetoden 
Lot 4 Lot är ett bra alternativ för artiklar med dessa kriterier.  
 
Lågvärdesartiklar 
Artiklar med lågt volymvärde och en hög uttagsfrekvens bör inte prioriteras i 
avseende på anskaffningskvantiteter och anskaffningstillfällen då de har en mindre 
inverkan på den totala kapitalbindningen och företagets resultat. Lågvärdesartiklar 
bör således beordras i större kvantiteter än högvärdesartiklar och utformning av 
säkerhetslager bör baserad på en servicenivå kring 99 %.  
 
Lågvärdesartiklar med låg uttagsfrekvens ur lager kan få en betydande inverkan på 
kapitalbindningen om de efterfrågas allt för sällan. Författarna förespråkar att 
artiklarna inom denna delgrupp inte ha något säkerhetslager och beställning bör 
ske enligt en fast orderkvantitet eller enligt Lot 4 Lot.  
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Rekommendationer 

Författarna rekommenderar företaget att fokusera på de artikelgrupper som binder 
mest kapital i lager då de påverkar lönsamheten. Dessa artikelgruppen bör ej 
beordras i nuvarande kvantiteter då det leder till en onödigt lång liggtid i lager.  

Eftersom att 60 % av de ackumulerade inköpen sker från de 13 största 
leverantörerna så kan det vara intressant att vidare analysera 
periodbeställningssystem från dessa leverantörer. Ytterligare något som företaget 
kan titta vidare på är leverantörsstyrda lager då ett flertal leverantörer ingår i 
koncernen.   

Övriga rekommendationer är en tydligare roll- och ansvarsfördelningar inom 
arbetsteamet vad gäller inköpsprocessen och lagerstyrningen av artiklarna. Ett 
alternativ är att dela upp ansvarsfördelningen för respektive artikelgrupper eller 
leverantörer där exempelvis en person ansvarar för materialstyrningen av A-
gruppen, en annan för B-gruppen och en tredje för C-gruppen. Alternativt kan en 
anställd ansvara för samtliga grupper där dennes arbetsuppgifter inriktas mot 
enbart styrning och beordring av hela företagets produktsortimenter. 

Då företaget inte har konkret data på leveransservicenivån så har författarna 
framfört ett enkelt förslag till att få fram tydligare siffror på leveransservicenivån. 
Genom att använda sig av en anslagstavla där de anställda noterar hur många 
order som dem har gått miste om eller har sena leveranser till. Detta kan göras 
veckovis eller månadsvis. Därefter delas dessa siffror på totalt utlevererade order 
per vecka/månad för att få en procentsats och se var företaget befinner sig i 
strävan mot sitt mål. 

För att realisera dessa slutsatser och rekommendationer krävs ett stort 
engagemang från alla i organisationen. Resultaten kommer inte åstadkommas över 
en natt utan detta innebär en ständig arbetsprocess då företaget hela tiden måste 
uppdatera och anpassa beställningskvantiteter efter historik, efterfrågan och 
lagersaldot. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Frågeformulär 

Frågor som låg till grund till kartläggning av nuläget  

 

 Hur ser koncernen ut? Ägare, delägare?  

 Hur är organisationen utformad?  ”Organisationskartläggning”, vem har 

vilka ansvarsområden etc.  

 Vilka produkter finns och hur ser dess strukturer ut? T.ex. köper en X men 

måste ha 2 av Y för att X ska kunna användas.  

 Vilka kunder finns? Hur många är de?  

 Listor på alla kunder, vad de köper och var de är belägna/lokaliserade?  

 Hur viktig är respektive kund? Några som är viktigare än andra?  

 Finns kundgrupper? Vilka produkter säljs främst till respektive kundgrupp?  

 Leveranstid? Vad kräver kunden? Leveransservicenivå?  

 Vad ser ni som kundservice?  

 Vilka leverantörer används?  

 Var är de belägna? Ledtid? Frekvent beställning?  

 Lagerstorlek? Säkerhetslager, säkerhetspolicy? Hur mäter ni detta?  

 Vilken lagerränta används? Lagerhållningskost?  

 Hur beräknas kapitalbindning?  

 Har ni någon inventeringsstrategi? Hur fungerar den?  

 Hur ser er materialanskaffningsprocess ut i dagsläget?  

 Finns det specifika artikelgrupper? Vad har de för gemensamma 

egenskaper i så fall?  

 Hur görs beställningar? Hur ser partiformningsmetoderna ut?  

 Hur formas orderkvantiteter? Efterfrågeprognoser? Kundorder?  

 Hur ser beställningsfrekvens och repetitiviteten ut för respektive produkt?  
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8.2  Bilaga 2  

Ledtider från de 13 största leverantörerna   
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8.3 Bilaga 3 

Paretosregel 

 

Totalt antal kunder: 613*0,20=122 kunder  De 122 största kunderna stod för 83 
% av omsättningen. (20/80 regeln).  
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8.4 Bilaga 4 

Antaganden av standarsavvikelser 
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8.5 Bilaga 5  

Servicefunktiontabeller 

 

Säkerhetsfaktor ur normalfördelad efterfrågan när beställningskvantitet är okänd     

 

 

Säkerhetsfaktor ur normalfördelad efterfrågan när beordringsskvantitet är känd     
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8.6 Bilaga 6 

 
De analyserade artiklarnas  uttagsfrekvens, säkerhetslager, lagerpris, 

beställningspunkt samt huvudleverantör   
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8.7 Bilaga 7  

Företagets nuvarande totala beordringskostnad  
 
 

 



Bilagor 

63 

8.8 Bilaga 8 

 

De föreslagna styrningarnas totala beordringskostnad  

 

 


