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Abstract 

i 

Abstract 

Purpose – The purpose of the report was to enhance the understanding of logistics 

within dairy production by investigating if theories of logistics concerning inventory 

functions and inventory management methods can be applied to dairy production, and 

if those theories can be used to analyze the costs for materials management. The 

research question was: 

 

What kind of inventory functions and inventory management methods are used within 

dairy production? 

 

The objective of the report was formulated as: 

 

To investigate if logistics theories concerning materials management can be used to 

analyze the costs of fodder inventory? 

 

Method – Theories concerning inventory functions and inventory management where 

collected. To see if these theories could be applied to dairy production four interviews 

were conducted with different dairy production producers. From those four, two were 

selected for further research. At those two producers more interviews were held and the 

authors complemented the interviews with document studies. The gathered data where 

calculated and analyzed. 

 

Findings – Both inventory functions and inventory management methods were 

identified and therefore a cost analysis of the warehouse could be made. The findings 

of the report shows that it is possible to use the theories presented and that they should 

be used to develop dairy production.  

 

Implications – Dairy producers should be able to systemize their warehouse 

management by using calculation methods to decide order quantities and order time. 

Their security stock should also be calculated to create a stock level adapted for their 

operations. The authors are aware of the fact that all methods that are transferred to 

dairy production needs to be adapted for its new use, but believes that it is feasible. 

 

Limitations – The report is limited to interviewing four dairy producers and more 

interviews would have given the authors more data for analysis, which would have 

given the report more credibility. The fact that the authors demarcated some kind of 

fodders are to be considered a lack of internal validity for the report. Also the fact that 

the authors could not use all costs since a few of them were not identified reduces the 

reports internal validity. 

 

Keywords – Logistics, dairy production, fodder, inventory functions, carrying charge. 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med rapporten var att öka förståelsen för logistiken inom 

mjölkproduktion genom att undersöka om logistikteorier för lagerfunktioner och 

lagerstyrningsmetoder är applicerbara hos mjölkproducenter samt om teorierna går att 

använda för att analysera kostnadsbilden. För att uppnå syftet med rapporten har en 

frågeställning och en målformulering tagits fram. Rapportens frågeställning 

formulerades till: 

 

Vilka lagerfunktioner och lagerstyrningsmetoder används inom mjölkproduktion? 

 

Rapportens mål formulerades till: 

Att undersöka om logistikteorier gällande lagerstyrning kring materialhantering går 

att använda för att analysera kostnadsbilden rörande lagerhållning av foder. 

Metod – Teorier kring lagerstyrning och materialhantering togs fram. För att se om 

dessa kunde implementeras på lantbruket genomfördes fyra intervjuer på olika lantbruk 

där senare två stycken lantbruk valdes ut som fallstudieföretag. Vid dessa utfördes 

djupare intervjuer och dokumentstudier. Den insamlade empirin analyserades och 

utgjorde en grund för beräkningar. 

Resultat – Både lagerstyrningsmetoder och lagerfunktioner har identifierats vilket 

ledde till att en kostnadsanalys av lager kunde genomföras. Resultaten av den visar på 

att det är möjligt att använda teorierna som presenteras i ramverket. Författarna anser 

att därmed att logistikteorier borde börja användas inom mjölkproduktion för att 

utveckla verksamheterna. 

Implikationer – Mjölkproducenter bör kunna systematisera sina 

lagerstyrningsmetoder med hjälp av olika beräkningsmodeller för 

beställningskvantiteter och tidpunkt för beställning. Även deras säkerhetslager bör 

beräknas med beräkningsmetoder för att skapa en lagernivå anpassad för deras 

verksamhet. Författarna är väl medvetna om att samtliga metoder som överförs bör 

anpassas till mjölkproduktionsbranschen men anser att det är möjligt. 

Begränsningar – Rapportens avgränsning på att intervjua fyra mjölkproducenter 

identifieras som en brist då fler intervjuer skulle ha gett författarna mer data att 

analysera. Detta skulle i sin tur ha gett rapporten en större trovärdighet. Även det faktum 

att författarna avgränsat bort fodersorter är identifierat som en brist då det påverkar den 

interna validiteten negativt. Det faktum att kostnadsposter har eliminerats från 

beräkningar då författarna inte kunna identifiera dem minskar också rapportens interna 

validitet. 

Nyckelord – Logistik, mjölkproduktion, foder, lagerfunktioner, lagerhållningsränta. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till rapporten och det problemområde som rapporten byggts 

upp kring. Vidare presenteras rapportens syfte och dess frågeställning samt mål. 

Därtill beskrivs rapportens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med 

rapportens disposition. 

1.1  Bakgrund 
Fram till början av nittonhundratalet var Sverige en agrar nation och lantbruket var den 

huvudsakliga inkomstkällan för en stor del av befolkningen. I takt med att 

industrialiseringen och därmed urbaniseringen har ökat i Sverige, har antalet lantbruk i 

Sverige konstant minskat. Från och med andra världskriget ökade tillväxten inom den 

industriella sektorn vilket samtidigt har medfört att lantbrukets betydelse för svensk 

ekonomi minskade. Sedan den senaste industriella revolutionen har konkurrensen på 

den internationella marknaden hårdnat och den svenska industrin har varit tvungen att 

anpassa sig efter de nya förutsättningarna (Norborg, 1988). Olika sätt att möta de nya 

förutsättningarna har rört allt från minskning av personal, effektivisering av processer 

till automatisering av arbetsmoment. För att åstadkomma de förändringarna har 

näringslivet bland annat fokuserat på att organisera, planera samt styra aktiviteter som 

utförs i materialflödet, vilket faller inom ramarna för definitionen av logistik (Jonsson 

& Mattsson, 2011). Vidare definierar Jonsson och Mattsson (2011) på sidan 20 logistik 

som “Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

råmaterialanskaffning till slutgiltig konsumtion och returflöden av använd produkt, och 

som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, 

dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 

miljökonsekvenser.” 

 

Logistik är ständigt under utveckling (Lumsden, 2012) och fler branscher än 

tillverkningsindustrin, exempelvis sjukvården, börjar intressera sig för logistik 

(Arvidsson, 2007). Företag vill tjäna pengar och genom implementering av 

logistikteorier kan kundvärde höjas utan att resursåtgången höjs (Arvidsson, 2007; 

Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

En vital del inom logistiken är lagerstyrning då det har visat sig att korrekta beräkningar 

av storleken på sitt säkerhetslager, rätt tidpunkt att beställa samt beställningskvantitet 

är lämpligt för att undvika onödigt bundet kapital i sitt materiallager (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Kapital bundet i material innebär även att resurserna inte kan användas 

till annan verksamhet för att generera mer inkomster (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). 

Större kapital bundet i lager innebär ökad risk för bland annat stöld och inkurans (Ax 

et al, 2009). 

 

Precis som den industriella revolutionen påverkat tillverkningsindustrin, har den också 

påverkat det svenska lantbruket genom ökad extern konkurrens. Sverige tillhör nu till 

de länder i Europa som har lägst självförsörjning av mat i Europa (SVT Nyheter, 2016).  
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Tillverkningsindustrin har visat på att arbeta med sin verksamhets materialhantering är 

ett effektivt sätt att minska kostnader (Lumsden, 2012), och lantbruket behöver precis 

som tillverkningsindustrin arbeta med sina förutsättningar för att inte riskera att 

utkonkurreras av den internationella marknaden. 

1.2 Problembeskrivning 
I såväl Nordamerika som Europa finns det klara tendenser att det pågår en 

strukturförändring inom lantbrukssektorn. En sådan strukturförändring sker bland annat 

inom mjölkproduktionen, där mjölkproducenterna blir färre och större (Ferguson & 

Hansson, 2013). 

 

År 2010 fanns det 5697 mjölkproducenter i Sverige (Lantbrukarnas Riskförbund, 

2016). I december 2015 var det enligt samma statistik 4117 mjölkproducenter kvar. Det 

är cirka 72 % av alla mjölkproducenter som fanns i Sverige år 2010 (Lantbrukarnas 

Riskförbund, 2016). Det är en klar indikation på att mjölkproducenter i Sverige 

överväger att avveckla sin verksamhet (Ferguson & Hansson, 2013). Vid beslutet kring 

framtiden för sin verksamhet är det många faktorer för mjölkproducenten att ta hänsyn 

till. En av de faktorerna är hur lönsam verksamheten är (Ferguson & Hansson, 2013). 

Bristande lönsamhet uppstår när kostnadsbilden är för hög i förhållande till genererade 

intäkter (Ax et al. 2009). Mjölkproducenter huvudsakliga inkomstkälla är försäljning 

av mjölk och priset på mjölk har visat sig vara en faktor som påverkar 

mjölkproducentens strategiska val för verksamheten (Foltz, 2004), där valet ofta stått 

mellan att avveckla eller utveckla verksamheten (Ferguson & Hansson, 2013). Enligt 

Jordbruksverket (2016) har det svenska mjölkpriset de senaste åren minskat vilket gör 

att vi kan anta att antalet mjölkproducenter som står inför valet att avveckla sin 

verksamhet har ökat. Genom att öka mjölkproducentens möjligheter att förbättra sin 

verksamhets lönsamhet finns det en möjlighet att fler mjölkproducenter väljer att 

utveckla sin verksamhet snarare än att avveckla (Ferguson & Hansson, 2013). 

 

För lantbruk som har djurhållning kommer foderkostnader alltid att finnas. Till en viss 

mån kan mjölkproducenter tillhandahålla sig med sitt eget foder men de flesta har behov 

av att köpa in foder till sin verksamhet (L. Eriksson, personlig kommunikation, 7 mars, 

2016). Enligt uppgift kan kostnaderna för foder uppgå till 50 % av verksamhetens 

kostnader (L. Eriksson, personlig kommunikation, 7 mars, 2016). Det finns olika typer 

av foder men den stora andelen foder kor äter är grovfoder samt gräs (L. Eriksson 

personlig kommunikation, 7 mars, 2016). För att öka mjölkproduktionen ger även 

mjölkproducenten sina mjölkkor så kallat kraftfoder. Det finns flera olika sorters 

kraftfoder vilket gör att mjölkproducenten kan anpassa fodret efter sin egen 

verksamhets behov. 

 

Inom mjölkproduktion har logistik som ett vidare begrepp inte varit aktuellt för 

forskning och därmed saknas det logistikteorier att använda för utveckling av 

verksamheterna. Hanteringen av djurfoder uppvisar stora likheter med 

materialhantering inom tillverkningsindustrin och därmed finns det grund för att utreda 

om logistikteorier framtagna för tillverkningsindustri kan användas för att utveckla 

mjölkproducenters verksamheter. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen konstateras att bristen på logistikteorier inom mjölkproduktion 

samt att ökad förståelse för logistik skulle kunna utveckla verksamheterna och öka 

lönsamheten. Detta kan göras genom att undersöka om de teorier framtagna för 

tillverkningsindustrin rörande lager och lagerstyrning är möjliga att använda inom 

mjölkproduktion. Detta skapar rapportens syfte; 

 

Att öka förståelsen för logistiken inom mjölkproduktion genom att undersöka om 

logistikteorier för lagerfunktioner och lagerstyrningsmetoder är applicerbara hos 

mjölkproducenter samt om teorierna går att använda för att analysera kostnadsbilden. 

 

För att besvara rapportens syfte formulerade författarna en frågeställning och ett mål. 

Ett första steg för att kunna uppfylla syftet är att skapa en bild av hur 

mjölkproducenterna i dagsläget hanterar lagerhållning av foder utifrån den kontext som 

mjölkproduktion utgör. Detta leder till rapportens frågeställning; 

 

Vilka lagerfunktioner och lagerstyrningsmetoder används inom mjölkproduktion? 

 

Genom att besvara rapportens frågeställning skapas en ökad förståelse för logistiken 

inom mjölkproduktion. För att gå vidare och uppnå den andra delen av rapportens syfte, 

att undersöka om logistikteorier kan användas för att analysera kostnadsbilden inom 

mjölkproduktion, formulerades följande mål; 

 

Att undersöka om logistikteorier gällande lagerstyrning kring materialhantering går 

att använda för att analysera kostnadsbilden rörande lagerhållning av foder. 

 

För att få en bild av om lantbrukets foderlager fungerar på samma sätt som ett 

materiallager inom tillverkningsindustrin genomförde författarna beräkningar baserade 

på verksamma mjölkproducenters kostnadsbild. Dessa beräkningar var baserade på 

logistikteorier framtagna för tillverkningsindustrin och genom detta kunde rapportens 

syfte uppnås.  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Rapporten avgränsas från att mjölkproducenten identifierar behov av inköp till uttag av 

foder görs ur fodersiloanläggningarna. Rapporten kommer hantera leverantörer som 

passiva deltagare och inte gå in på mjölkproducenternas inköpsprocess. Rapporten 

kommer inte att behandla eventuella transporter till utfodringsplats eller foderblandare. 

Figur 1 visualiserar rapportens omfång. De ljusa pilarna visar på materialflödet medan 

de svarta pilarna visar på informationsflödet. 
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Figur 1 Rapportens omfång 

 

Som nämnt i problembeskrivningen utgör foder en stor kostnad för lantbrukare. Det 

finns flera fodersorter därför väljer författarna att avgränsa rapporten till spannmål, 

kraftfoder och färdigfoder. I rapportens frågeställning inkluderas alla fodertyper av 

kraftfoder som är nödvändiga. Rapporten avgränsas till kor som används i 

mjölkproduktion då det är mjölkproducenternas kärnverksamhet. 

1.5 Disposition 
Rapportens struktureras upp i sex kapitel för att skapa en tydlighet och förenkla 

förståelsen för läsaren. Kapitel ett identifierar ett problemområde, dess bakgrund samt 

redogör för en problembeskrivning vilket skapar rapportens syfte. Vidare redogör 

kapitlet rapportens frågeställning samt mål som är uppsatta för att kunna uppnå syftet. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av omfång och avgränsningar. Det andra kapitlet 

redovisar metodval som inleds med att beskriva kopplingen mellan frågeställning och 

mål med vald metod. En beskrivning av ansats för att besvara frågeställningen samt nå 

rapportens mål följt av beskrivningen av de fallstudier som genomförts för att nå 

rapportens må redovisas. Därefter följer en beskrivning av de metoder som använts för 

datainsamling samt en beskrivning av vilka metoder som använts för dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse hur författarna gått tillväga för att stärka 

trovärdigheten i rapporten. Kapitel tre är det teoretiska ramverk som beskriver de teorier 

författarna har använt sig av samt hur de kopplar till övriga kapitel. Kapitel fyra 

redovisar empiri samt insamlad data, och börjar med en generell 

verksamhetsbeskrivning för att läsarna ska få en bild av hur mjölkproduktion fungerar.  

Kapitel fem handlar om analysen av data och följer samma uppdelning som teorikapitlet 

för att underlätta för läsaren. Kapitel sex diskuterar problemområdet och drar slutsatser. 

I det kapitlet presenterar författarna resultatet. Författarna diskuterar även implikationer 

samt vilka begränsningar som finns i rapporten. Rapporten avslutas med förslag på 

vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av rapportens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

rapportens ansats och design. Därtill beskrivs rapportens datainsamling och 

dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring rapportens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan rapportmål och metod 
Baserat på bakgrund och problembeskrivning skapade författarna ett syfte med 

rapporten. För att kunna uppnå rapportens syfte började författarna med att formulera 

en frågeställning. För att besvara frågeställningen behövde författarna ett teoretiskt 

ramverk vilket byggdes upp genom litteraturstudier. Därefter genomfördes intervjuer 

för att samla in data vilken analyserades. Analysen genomfördes med 

släktskapsdiagram vilket gjorde att slutsatser kunde dras för att besvara rapportens 

första frågeställning. 

 

Baserat på resultatet av rapportens frågeställning skapade författarna ett mål. För att 

uppnå målet designade författarna en fallstudie. Data till fallstudien kom från insamlad 

empiri från de tidigare genomförda intervjuerna. Redan insamlad data kompletterades 

med två utökade intervjuer samt dokumentstudier. Nödvändiga beräkningar 

genomfördes i Excel. 

 

Figur 2 visualiserar vilka metoder som används för att besvara frågeställningen och 

målet.  

 

Figur 2  Koppling mellan frågeställning, mål och metod 
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2.2 Arbetsprocessen 
Rapporten inleddes med att författarna valde en bransch och undersökte olika problem 

inom den. Förfrågan angående om att bli kontaktföretag ställdes till Lantbrukarnas 

Riksförbund, LRF, som valde att acceptera. Definitionen av problemområdet för 

rapporten skedde via litteraturstudier och diskussioner med handledare på 

kontaktföretaget. När problemområdet var definierat skapade författarna ett syfte och 

två frågeställningar med rapporten. Därefter planerades utredningen och 

sammanfattades till en planeringsrapport vilken har använts som grund för denna 

rapport. Rapportskrivning och litteraturstudier skedde löpande under arbetets gång. Det 

tillvägagångssätt som valts för rapporten var att litteraturstudierna byggde upp det 

teoretiska ramverket, samt att intervjuer användes för att samla data om 

lagerstyrningsmetoder för foder samt hur foder lagerhålls. Tillsammans med 

representant för LRF sattes kriterier upp för val av mjölkproducenter som var 

intressanta att ingå i rapporten. De kriterier som valdes var att mjölproducenten skulle 

vara beläget inom cirka en timmes bilkörning från Jönköping. Mjölkproducenten skulle 

ha minst två mjölkrobotar och en besättning på cirka 130 mjölkkor. Dessa kriterier 

ansågs representera en lite större mjölkproducent. Mjölkproducenterna presenteras i 

rapporten som Mjölkproducent A, B, C och D. 

 

När författarna analyserat insamlad data stod det dock klart att det syfte och de 

frågeställningar som initialt hade satts upp för rapporten inte var relevanta för 

mjölkproducenterna och därmed ej heller för vidare forskning. I samtal med författarnas 

handledare på Jönköping University tog författarna beslutet att ändra syftet på rapporten 

från att undersöka om de partiformningsmetoder som ursprungligen är framtagna för 

tillverkningsindustrin går att applicera på foderinköp inom lantbruk och om det leder 

till kostnadsbesparingar. Även de två målen att identifiera foderinköpsprocessen och 

skapa en processbeskrivning samt att undersöka vilka partiformningsmetoder för 

foderinköp som genererar lägst kostnader för lantbruk ändrades. Det nya syftet, 

frågeställning och mål är de som är presenterade i rapporten. Baserat på det nya syftet 

kunde författarna formulera en ny frågeställning och använda det insamlade materialet 

från intervjuerna för att besvara den. Resultatet från besvarandet av frågeställningen 

gav därefter rapportens mål. 

 

Samtidigt som en metod för att uppnå rapportens mål togs fram genomfördes vidare 

litteraturstudier för att stärka det teoretiska ramverket. Metoden som valdes var att 

genomföra en fallstudie med nya intervjuer hos två utvalda mjölkproducenter samt 

dokumentstudier. Efter intervjuerna genomfördes en analys av insamlad data med 

beräkningar i Excel. Författarna avslutade med att färdigställa rapporten. Figur 3 visar 

på tidsdisponeringen under perioden rapporten har fortlöpt. 
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Figur 3 Tidsplanering för rapporten 

 

2.3 Ansats 
Problemområdet som valts av författarna är ett område där det saknas etablerad 

kunskap. Anledningen till att det saknas etablerad kunskap är att området är en 

sammanslagning av två skilda branscher, logistikteorier från tillverkningsindustrin och 

mjölkproduktion. Bristen på etablerad kunskap och tidigare forskning för logistikteorier 

inom mjölkproduktion leder till att det inte fanns en sammanhållen teoretisk bas för 

rapporten. Enligt Patel & Davidson (2012) är det bäst att under de förutsättningarna 

genomföra en undersökande studie även benämnt som en explorativ studie. Detta då 

den explorativa studien har som främsta syfte att inhämta så mycket kunskap som 

möjligt om ett bestämt problemområde (Patel & Davidson, 2012). Detta kan ligga till 

grund för att skapa nya teorier snarare än att konfirmera tidigare teorier. 

 

För att besvara frågeställningen i rapporten inledde författarna med ett induktivt 

förhållningssätt då det gav en bra ansats för att samla in information (Patel & Davidson, 

2012). Författarna bedömde att en kvalitativ forskningsansats skulle komma att ge den 

information som var nödvändig för vidare studier. 

 

För att uppnå målet använde sig författarna av fallstudier med en deduktiv ansats med 

baserat på resultat givna från frågeställningen. Enligt Patel  & Davidson (2012) innebär 

en deduktiv ansats att befintliga teorier testas mot verkligheten och baserat på resultatet 

kan slutsatser dras. Författarna valde att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ 

forskningsansats för att kunna uppnå rapportens mål. 

2.4 Fallstudie 
För att uppnå rapportens mål designades och genomfördes två fallstudier. Patel och 

Davidson (2012) beskriver en fallstudie som en undersökning av en eller flera mindre 

grupper där forskaren försöker få en så heltäckande bild som möjligt av det som 

undersöks. En fallstudie beskrivs oftast som holistisk, vilket innebär att forskaren ser 

helheten i de enskilda fallstudierna och på så vis kan upptäcka hur de olika delarna 

påverkar varandra (Denscomb, 2000). För att genomföra en fallstudie behövs minst en 

analysenhet, där analysenhet menas en form av enhet som ska analyseras, exempelvis 
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en organisation (Yin, 2007). I samråd med kontaktföretaget valdes två 

mjölkproducenter, C och D, ut från de ursprungliga mjölkproducenterna A, B, C och D 

vilka kontaktades med en förfrågan om att bli fallföretag och därmed skulle agera som 

fallstudiens analysenheter. Mjölkproducenterna valdes ut baserat på att författarna ville 

ha två mjölkproducenter med olika lagerfunktioner och lagerstyrningsmetoder. Den ena 

mjölkproducenten valdes ut baserat på att han odlade och köpte in spannmål samt flera 

kraftfoder som blandades till ett färdigfoder. Den andra mjölkproducenten valdes ut 

baserat på att han köpte in färdigblandat foder samt ett kraftfoder. Enligt Patel och 

Davidson (2012) är det förekommande att olika typer av information insamlas för att 

skapa en heltäckande bild av det aktuella fallet. Fallstudien inleddes med intervjuer med 

mjölkproducenterna där både kvalitativ data och kvantitativ data samlades in. 

Dokumentstudierna genomfördes för att samla in kvantitativ data. Avgränsningen för 

fallstudierna sattes till år 2015 därför inriktades intervjufrågorna och 

dokumentstudierna på det året. 

2.5 Datainsamling 
Rapportens datainsamling bestod av litteraturstudier, dokumentstudier samt intervjuer. 

Litteraturstudierna lade grunden till rapportens teoretiska ramverk. Insamlingen av data 

genomfördes via intervjuer samt via dokumentstudier tagna från rapportens 

fallstudieföretag. 

2.5.1 Litteraturstudier 

I syfte med att skapa sig en bild av problemområdet och bygga upp en teoretisk bas 

genomförde författarna litteraturstudier. Syftet med litteraturstudierna var att få tillgång 

till etablerad kunskap såväl som ny forskning. Mycket av den redan etablerade 

kunskapen införskaffades via läroböcker och facklitteratur inom ämnet. Sökningar efter 

artiklar och vetenskapliga rapporter skedde i databaserna Scopus och Epsilon där olika 
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nyckelord kombinerades på olika sätt för att reducera antalet träffar. Samma sökord 

användes för sökningar på engelska i syfte med att ta fram internationell litteratur.  

Tabell 1 redovisar använda sökordord och antal träffar.  

Tabell 1 Sökord och antal träffar 

 

 

2.5.2 Intervjuer 

För utomstående är det extremt svårt att finna information om hur lagerstyrningen 

fungerar och vilka lagerfunktioner som finns inom mjölkproduktion. På grund av detta 

var det viktigt att mjölkproducenterna fick komma till tals för att författarna ska kunna 

utgå från deras terminologi och omtolka den till logistiktermer. Enligt Patel & Davidson 

(2012) är intervjuer en bra metod för att utforska områden som är outforskade. I syfte 

att bygga upp och få ut det mesta av intervjuerna utgick författarna från det teoretiska 

ramverket vid sina intervjuer. De mjölkproducenter som intervjuades hade alla samma 

befattning och fick frågor kring bland annat hur deras lagringsmöjligheter ser ut, vilka 

inköpskvantiteter som används samt antal djur som fanns på gården. Detta för att kunna 

inhämta en så bred bild av problemområdet som möjligt. I Tabell 2 redovisas 

intervjuerna. 

 

Intervjuerna hölls på mjölkproducenternas gårdar och författarna fick tillstånd att spela 

in intervjuerna. Under intervjuerna förde bägge författarna separata anteckningar för att 

minimera risken att missa relevant information. Författarna har använt sig av intervjuer 
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med låg grad av standardisering samt låg grad av strukturering då författarna önskade 

att göra en kvalitativ analys av resultaten och ville ha möjligheten att ställa följdfrågor. 

Frågor som ställdes var ofta ställd som en hur-fråga snarare än en varför-fråga. Detta 

hjälper den intervjuade att slappna av och att författarna får den information de är ute 

efter, samt att författarna inte upplevdes som partiska/styrande enligt Yin (2007). 

Intervjuernas förfarande kunde även liknas vid styrda samtal där författarna följde en 

röd tråd och inte lät intervjun avvika från ämnet (Yin, 2007). Vid vissa tillfällen uppkom 

det ny information under intervjuerna rörande saker som redan besvarats vilket är 

typiskt för explorativa studier enligt Patel och Davidson (2012). 

 

I syfte att uppnå rapportens mål genomfördes två nya intervjuer tillsammans med två 

mjölkproducenter som tidigare intervjuats, dessa redovisas i Tabell 2. Då syftet var att 

inhämta specifik data oftast av kvantitativ art valde författarna att genomföra 

intervjuerna med hög grad av standardisering och strukturering (Patel & Davidson, 

2012). Detta minskar möjligheten att de intervjuade mjölkproducenterna gör egna 

tolkningar av frågorna och ger författarna missvisande data (Patel & Davidson, 2012). 

 

Tabell 2 Intervjutabell 

 

 

2.5.3 Dokumentstudier 

Dokumentstudier genomfördes då författarna behövde historisk data för att uppfylla 

rapportens mål. De dokument som undersöktes var huvudsakligen ekonomisk 

dokumentation kring inköp av foder och lagerhållningskostnader från år 2015. Detta 

skapade en överblick samtidigt som informationen blev mer trovärdig då den kom från 

två olika kanaler, dels från intervjuer med mjölkproducenterna och dels korrekta siffror 

från deras dokumentation. 
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2.6 Dataanalys 
Den insamlade informationen har analyserats löpande längs med utformningen av 

rapporten i form av en process. Data som samlats in med intervjuer transkriberades för 

att underlätta analysen. De transkriberade intervjuerna samt egna anteckningar 

analyserades mot det teoretiska ramverket. I enlighet med Yin (2007) är det bra att 

analysera kvalitativ data på ett strukturerat sätt. Därför valdes analysmetoden 

släktskapsdiagram även kallat KJ modellen efter Jiro Kawakita (Kunifuji, 2016) för att 

analysera data. Metoden innebar att författarna utgick från intervjusvaren och sökte 

mönster från de olika intervjuerna som visade på vilka lagerfunktioner och 

lagerstyrningsmetoder mjölkproducenterna använde sig av.  

 

Fallstudien som genomfördes var kvantitativ genom dokumentstudierna samt kvalitativ 

genom styrda intervjuer. Insamlad data från dokumentstudierna och intervjuerna kunde 

användas i de formler som presenterats i det teoretiska ramverket för beräkningar. 

Resultaten av de olika beräkningarna kunde sedan analyseras mot det teoretiska 

ramverket för att uppnå rapportens syfte. Figur 4 illustrerar rapportens analysprocess. 
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Figur 4 Beskrivning av rapportens analysprocess 

 

2.7 Trovärdighet 
För att säkerhetsställa rapportens tillförlitlighet har författarna granskat rapporten 

löpande under arbetet. Har studien uppnått hög validitet och reliabilitet innebär det 

samtidigt att studien har hög kvalitet (Patel & Davidson, 2012). Med intern validitet 

menas att det som ska undersökas verkligen undersöks, medan reliabilitet innebär att 

undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt och är möjlig att upprepa med ett likvärdigt 

resultat (Yin, 2007). Enligt Yin (2007) åstadkoms extern validitet genom vilken 

utsträckning resultatet på studien kan generaliseras och appliceras på andra liknande 

verksamheter. I syfte att skapa en generalisering jämfördes empirin med tidigare 

etablerade teorier inom logistik. Detta definieras som analytisk generalisering enligt 

Yin (2007). Extern validitet eftersträvas i rapporten genom att genomföra intervjuer 

med flera lantbrukare för att på så sätt få fler synvinklar kring problemområdet. Enligt 
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Patel & Davidson (2012) är att välja flera olika datakällor en metod för att öka 

validiteten som kallas triangulering. 

 

För att stärka den interna validiteten har rapporten utgått från bakgrund och 

problembeskrivning för att skapa ett syfte med rapporten. När syftet var fastställt kunde 

författarna förstå vad som behövdes undersökas. Detta ledde till att författarna kunde 

skapa rapportens frågeställning samt mål och därmed tillvägagångssättet för att 

uppfylla dem. För att besvara rapportens mål har beräkningar genomförts vilket har 

medfört en viss osäkerhet. För att minimera risken av manuella räknefel använde 

författarna sig av Excel som hjälpverktyg. På detta sätt stärks den inre validiteten. 

Författarna har enbart använt sig av etablerade logistikteorier för att göra det möjligt att 

återskapa beräkningarna i rapporten. Genom att författarna noggrant dokumenterat 

rapportprocessen och arbetat enligt metodbeskrivningen skapas enligt Patel & 

Davidson (2012) en hög reliabilitet då processen är repeterbar. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till rapporten och det syfte,  

frågeställning samt mål som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställning, mål och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara 

rapportens frågeställning och mål. Figur 5 beskriver kopplingen mellan rapportens 

frågeställning och mål med använd teori. 

 

Figur 5 Koppling mellan frågeställning, mål och teori 

 

För att ge en teoretisk grund till rapportens frågeställning “Vilka lagerfunktioner och 

lagerstyrningsmetoder används inom mjölkproduktion?” behandlas olika teorier 

rörande vilka funktioner ett lager kan ha samt vilka metoder verksamheter kan använda 

för att styra dem.  Lagerfunktioner behandlas för öka kunskapen vilka olika former av 

lager det finns. Då olika verksamheter har olika förutsättningar väljer författarna att 

dela in lagerstyrningsmetoderna i fyra områden beroende på om inköpsbeslutet är 

tidsinitierat eller inte, samt nivåinitierad eller inte. Dessa behandlas för att ge en 



Teoretiskt ramverk 

15 

grundförståelse för lagerstyrning. Svaret på rapportens frågeställning skapar 

förutsättningarna för att behandla rapportens mål. För att ge en teoretisk grund till 

rapportens mål “Att undersöka om logistikteorier gällande lagerstyrning kring 

materialhantering går att använda för att analysera kostnadsbilden rörande 

lagerhållning av foder” beskrivs kapitalbindning och olika lagerkostnader. 

Kapitalbindning behandlas för att visa på kapital som kan bindas vid lagerhållning. 

Lagerkostnader behandlas för att ge en förståelse för vilka kostnader som kan uppstå i 

samband med lagerhållning och lagerstyrning.  

3.2  Lagerfunktioner 
En verksamhet som har en produktionsprocess har ett behov av att säkra upp att 

produktionen kan fortgå utan störningar vilka kan uppkomma på grund av osäkerheter. 

För att minimera störningar kan verksamheten arbeta med exempelvis buffertar, täcktid 

eller lager. Som definition på lager beskriver Lumsden (2012) på sidan 291 “ett upplag 

av försäljning eller distribution av avsedda varor “. Ett lager kan fylla många olika 

funktioner baserat på vart i processen de befinner sig och hur de används (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Exempel på olika sorters lager är omsättningslager, säkerhetslager 

samt spekulationslager (Jonsson & Mattsson, 2011; Mentzer, 2001). 

3.2.1 Omsättningslager 

Omsättningslager fyller den klassiska definitionen av ett lagers uppgift, att säkra 

produktionen från att stoppas på grund av osäkerheter samt att minska antalet 

materialbeställningar genom att beställa större kvantiteter än vad som behövs för att 

täcka det omedelbara behovet (Jonsson & Mattsson, 2011; Mentzer, 2001). Mängden 

material illustreras i Figur 6 med blått streck är den mängd som krävs för att möta 

genomsnittet av efterfrågan under materialets orderledtid (Mentzer, 2001). Materialet i 

omsättningslager är alltid av den typen som används i verksamhetens 

produktionsprocesser (Jonsson & Mattsson, 2011). Det finns olika faktorer som skapar 

förutsättningar på mängden material som verksamheten väljer att föra in i 

omsättningslagret och mängden av material som ska finnas i lagret. De faktorerna är 

produktionens batchstorlek, transportkostnader, lagerareal, återfyllnadsledtid, priset vid 

inköp samt lagerhållningskostnader (Lumsden, 2012; Mentzer, 2001). Uttag av material 

ur omsättningslager görs i samband med att behovet uppstår. Figur 6 illustrerar hur 

kvantiteten i ett omsättningslager förändras i samband med inköp i Figur 6 benämnt 

orderkvantitet samt uttag ur lager vilket benämns förbrukning. 
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Figur 6 Lageromsättning baserad på Jonsson och Mattsson (2012) 

 

Det existerar alltid en osäkerhet kring efterfrågan och skulle efterfrågan bli betydligt 

lägre än förväntat kommer en lageruppbyggnad skapas, på samma sätt som att det finns 

risk att efterfrågan kommer vara högre än kvantiteten som finns i omsättningslagret och 

brist uppstår (Jacobs, Berry, Whybark, & Vollman, 2011; Jonsson & Mattsson, 2011). 

För att hantera den osäkerheten använder sig många verksamheter av säkerhetslager 

(SL). 

3.2.2 Säkerhetslager 

Syftet med ett säkerhetslager, ibland benämnt buffertlager, är att om den mängd 

material som finns i omsättningslagret inte täcker det omedelbara behovet kan 

verksamheten använda säkerhetslagret för att täcka nämnda behov. På detta sätt kan 

verksamheten öka sin möjlighet att kunna leverera till kund (Jonsson & Mattsson, 2011; 

Mentzer, 2001). Då ett lager innebär bundet kapital samt extra kostnader blir det 

nödvändigt för verksamheten att göra en avvägning mellan kvantiteten som ska finnas 

i säkerhetslagret och hur hög säkerhetsnivån ska vara för att kunna tillgodose eventuella 

extra behov (Jacobs et al., 2011; Jonsson & Mattsson, 2011; Chaturvedi & Martinez-

de-Albeniz, 2016). En sådan avvägning kan baseras enligt (Jacobs et al, 2011) på minst 

ett av följande två kriterier: 

1. Sannolikheten för att lagret ska bli helt tomt. 

2. Vilken servicenivå verksamheten vill ha. 

 

De osäkerheter som kan orsaka brister är som tidigare nämnts antingen baserade på 

kvantiteter eller ledtider. För att hantera dem finns det två generella metoder för att 

bemöta dessa osäkerheter, antingen genom att gardera sig i kvantitet eller i tid. (Jacobs 
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et al, 2011; Jonsson & Mattsson, 2011). Mot kvantitetbaserad osäkerhet är 

kvantitetsbaserad gardering att föredra. Detta brukar benämnas säkerhetslager. 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Om osäkerheten är tidsbaserat är en tidsbaserad gardering 

oftast att föredra, detta brukar benämnas säkerhetstid (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Säkerhetstid innebär att verksamheten beräknar hur många dagars produktion det är 

tanken att säkerhetslagret ska kunna täcka innan det tar slut, tillskillnad från ett 

kvantitetsberäknat säkerhetslager som beräknar mängden producerade enheter som 

lagret ska täcka (Jonsson & Mattsson, 2011).  

Det har utvecklats många sätt att beräkna vilken nivå säkerhetslagret behöver hålla 

(Jacobs et al, 2011). Ett sätt är att verksamheten manuellt sätter en nivå, baserad på sina 

erfarenheter och kunskap om marknaden de befinner sig i (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Verksamheten kan också välja att koppla säkerhetslagernivån till förbrukningen under 

ledtiden. Exempelvis genom att låta säkerhetslagret uppgå till en vald procentsnivå av 

ledtiden i omsättningslagret (Jacobs et al., 2011; Jonsson & Mattsson, 2011). En mer 

avancerad beräkningsmetod är att utgå från en vald servicenivå som verksamheten ska 

kunna leverera om brist uppstår. När den nivån är satt går behovet av säkerhetslager att 

beräkna med en matematiskformel under förutsättningen att variansen på efterfrågan är 

känd (Jacobs et al., 2011; Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.2.3 Spekulationslager 

När det finns speciella omständigheter för en bransch eller en verksamhet som förväntas 

leda till ökade priser på material i framtiden kan företag välja att bygga upp ett betydligt 

större lager än vad som är planerat att förbrukas inom en nära framtid (Coyle, Langley, 

Novack, & Gibson, 2013; Jonsson & Mattsson, 2011). Med speciella omständigheter 

menar Coyle et al. (2013) exempelvis strejk eller att materialet har en säsong och därför 

har skiftande kostnader. Lagret har samma funktion som ett omsättningslager men på 

grund av uppbyggnaden brukar det definieras som ett spekulationslager (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Vanligt är att företag som är verksamma i branscher vilka har en stor 

säsongspåverkan brukar bygga upp spekulationslager i syfte att kunna hålla sin 

verksamhet igång även om materialet inte finns till försäljning eller om materialet står 

inför en prisökning som verksamheten inte vill eller kan betala (Coyle et al., 2013). 

Exempel på branscher som har stor säsongspåverkan på råvaror är livsmedelsbranschen 

där deras material ofta bara finns tillgängligt under en kort period på året (Coyle et al., 

2013; Mentzer, 2001). 

3.3 Lagerstyrningsmetoder 
Att veta när och hur mycket som ska beställas kan vara svårt och därför finns det flera 

olika verktyg och metoder för lagerstyrning. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) 

väljer att dela in dessa efter två aspekter; beställningsperiodicitet och 

beställningskvantitet. Figur 7 illustrerar fyra typfall som består av en kombination av 

de två olika aspekterna. 
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Figur 7 Indelning av avsnitt efter beställning baserad på periodicitet & kvantitet 

 

3.3.1 Nivåinitierad och ej tidsinitierad 

I detta typfall sker inköpen oregelbundet, men kvantiteten är konstant. Vanligaste sättet 

att avgöra när det är dags att beställa nytt material är med hjälp av en beställningspunkt, 

vilken studeras utifrån lagernivån som styrs av förbrukningstakten. När nivån når den 

punkten räknas en lämplig orderkvantitet ut för beställning. 

Beställningspunktssystem 

Inom lagerstyrning används beställningspunktsystem. Detta system indikerar när det är 

dags att beställa hem mer material då lagernivån minskat till en bestämd nivå, se Figur 

8. Denna indikation kallas för beställningspunkt (Coyle et al., 2013). 

Beställningspunkten fastslås genom en beräkning av den förväntade förbrukningen 

under ledtid adderat med säkerhetslagernivån (Harrison & Van Hoek, 2011; Jonsson & 

Mattsson, 2011). Om metoden fungerar enligt teorin och den verkliga förbrukningen 

stämmer överens med den hypotetiska förbrukningen kommer den nya leveransen att 

ske precis när materialvolymen i lagret når säkerhetslagret (Oskarsson et al., 2013). 

 



Teoretiskt ramverk 

19 

 

Figur 8  Beställningspunktsystem baserad på Jonsson & Mattsson (2012) 

 

3.3.2 Tidsinitierad och ej nivåinitierad  

Vid det andra typfallet sker inköp på en bestämd tidpunkt, men inköpskvantiteten kan 

ändras vid varje inköpstillfälle. I vissa fall kan det vara självklart när inköp behöver ske 

exempelvis när verksamheten behöver anpassa sig efter leverantörer som levererar 

enbart på vissa dagar i veckan. Hur mycket som ska beställas beror på vilken strategi 

verksamheten använder sig av. Antingen kan verksamheten blicka framåt och arbeta 

mot prognos. Alternativt kan verksamheten se bakåt hur stor förbrukningen har varit 

och därmed beställa upp till en viss nivå (Jonsson & Mattsson, 2011; Oskarsson et al., 

2013).   

Periodbeställningssystem 

I ett periodbeställningssystem används ett så kallat periodinspektionsintervall för att 

jämföra lagersaldot med den givna beställningspunkten. Periodinspektionsintervaller 

sker på bestämda tidpunkter och om det redovisade lagersaldot samt planerade 

inleveranser inte uppgår till en av verksamheten bestämd nivå läggs en ny beställning 

(Oskarsson et al., 2013; Emmet & Granville, 2007). Detta leder till att orderkvantiteten 

kan variera från ordertillfälle till ordertillfälle (Harrison & Van Hoek, 2011). 

Periodbeställningssystem är lämpligt att använda sig av för en verksamhet som har en 

varierad efterfrågan (Harrison & Van Hoek, 2011). Periodbeställningssystem är även 

lämpligt för verksamheter som önskar en lägre medellagernivå (Harrison & Van Hoek, 

2011). Om verksamheten beställer stora kvantiteter från en och samma leverantör är det 

också fördelaktigt att använda sig av periodbeställningssystem (Oskarsson et al., 2013). 
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3.3.3 Ej tidsinitierad och ej nivåinitierad 

Detta typfall hänvisar till att både orderkvantitet och beställningsintervall kan variera 

beroende på variationer i efterfrågan som uppstår. Det kan handla om att efterfrågan 

uteblir under en längre period där det är lämpligt att styra med Lot-for-Lot principen 

vilken innebär att orderkvantiteten är lika stor som efterfrågan (Yelle, 1979). Har en 

fortlöpande efterfrågan stora variationer kan det vara lämpligt med användning av 

lagerstyrningsmetoder som beräknar och justerar kvantitet och beställningsintervallet 

(Oskarsson et al., 2013). Silver & Meal och Wagner-Whitin är två 

lagerstyrningsmetoder som kan hantera större variationer i efterfrågan (Axsäter, 1991). 

Dessa två kallas för dynamiska då de uppdaterar orderkvantiteten och tidpunkt för då 

beställning ska läggas i samband när prognoserna uppdateras (Jonsson & Mattsson, 

2011). Silver & Meal beräknar den lägsta genomsnittliga totalkostnaden per period 

medan Wagner-Whitin beaktar hela tidshorisonten. Med de dynamiska metoderna 

beräknas orderkvantiteten för att svara på prognostiserad efterfrågan för ett fullt antal 

perioder (Axsäter, 1991). Vid jämförelse av lagerstyrningsmetoder är det de dynamiska 

lagerstyrningsmetoderna som genererar de lägsta kostnaderna (Oskarsson et al., 2013). 

3.3.4 Tidsinitierad och nivåinitierad 

Detta typfall är tillämpbart när efterfrågan är jämn och konstant. Krav ställs på att 

efterfrågan är känd och att ingen trend eller variation förekommer som kan leda till 

eventuell lageruppbyggnad eller brist. Detta är ett scenario som knappt existerar och 

därför blir den praktiska tillämpningen knappfällig (Oskarsson et al., 2013). 

Täcktidsplanering 

Med täcktid menas den tid som tillgängligt lager ska räcka, det vill säga den uttrycker 

behovet som en tid istället för en kvantitet. Täcktidsplanering beräknar den tid det 

tillgängliga lagret och planerade inleveranser förväntas räcka (Oskarsson et al., 2013). 

En säkerhetstid används som gardering mot osäkerheter och variationer i efterfrågan 

under återanskaffningstiden (Jonsson & Mattsson, 2011). Beslutsregeln kring 

täcktidsplanering är att en ny order planeras in om täcktiden är mindre än 

återanskaffningstiden plus säkerhetstiden. Leveranstidpunkten sätts till dagens datum 

plus den beställda produktens ledtid (Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.4  Kapitalbindning  
Då en verksamhet har mer material än vad som är nödvändigt binds kapital vilket 

påverkar företagets kassaflöde och betalningsförmåga. Detta resulterar i att företaget 

låser kapital som inte kan användas till andra ändamål, detta brukar benämnas som 

kapitalkostnad (Jonsson & Mattsson, 2011; Mentzer, 2001). Material brukar utgöra en 

stor del av en verksamhets kostnader, enligt Mentzer (2001) kan de vara upp till 25 % 

av verksamhetens bundna kapital. Utöver den kostnad som detta medför kommer även 

lagret att generera fler kostnader i form av förvaringskostnader och osäkerhetskostnader 

(Jonsson & Mattsson, 2011; Mentzer, 2001). För att kunna mäta och analysera 

logistikprestationen krävs att kapitalbindningen beräknas. Den genomsnittliga 

kapitalbindningen uttrycker hur mycket kapital som är bundet totalt sett i 

materialförrådet, produkter-i-arbete (PIA), uppdelat i förråd, färdigvarulager och 

transporter etc.  
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Kapitalbindningen uttrycks som antingen absoluttal eller som en omsättningshastighet 

inom de aktuella lagerpunkterna (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Absoluttal innebär att lagervärden anges i kronor. Om ett nytt logistikupplägg avses där 

ingen historisk data visar på de lagervärden som finns är att tillgå måste 

kapitalbindningen räknas fram på ett annat sätt. Ett tillvägagångssätt för att skapa en 

bild av verksamhetens kapitalbindning är att utgå från det genomsnittliga antalet 

bundna varor under en specificerad tidsperiod, vilket också definieras medellagernivå 

(MLN) (Jonsson & Mattsson, 2011). Beräkning av MLN sker enligt följande formel 

enligt Jonsson och Mattsson (2011) 

 

Formel 1 MLN formel enligt Jonsson och Mattsson (2011) 

𝑀𝐿𝑁 =
𝑄

2
+ 𝑆𝐿 

Q = Orderkvantitet  

SL= Säkerhetslager 

 

Figur 9 visar på hur MLN fungerar baserat på hur behovet minskar kvantitet i lager.  

 

 

Figur 9 MLN nivå baserad på jämn förbrukning enligt Jonsson & Mattsson (2012) 

 

Genom att multiplicera MLN med varuvärdet (V) per styck erhålls kapitalbindningen i 

absoluta tal, vilket definieras som medellagervärde (MLV) (Jonsson & Mattsson, 

2011). Mer om olika metoder för val av varuvärde kommer i kapitel 3.6.2 

lagervärdering. Jonsson och Mattsson (2011) menar att MLV beräknas enligt följande 

formel. 
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Formel 2 MLV formel enligt Jonsson och Mattsson (2011) 

𝑀𝐿𝑉 = 𝑀𝐿𝑁 ∗ 𝑉 

 

Lagrets omsättningshastighet, LOH, är ett lämpligt mått för att mäta företagets 

kapitalbindning under en längre tid (Jonsson & Mattsson, 2011). Lagrets 

omsättningshastighet definieras enligt Lumsden (2012) som det antal gånger per år ett 

lager omsätts och är på så sätt ett mått för att mäta materialförsörjningens inre 

effektivitet enligt Aronsson et al. (2004). Enligt Muller (2011) är det viktigt att mäta 

LOH då det påverkar ett företags likviditet. Samtidigt är omsättningshastigheten för 

material ett ekonomiskt mätetal och ska inte misstas med hur snabbt det fysiska 

materialet omsätts i realiteten (Muller 2011). Enligt Muller (2011) finns det inget 

absoluttal på LOH som är standard utan LOH bör ses ur sin bransch eller verksamhetens 

egna förutsättningar. En verksamhet som har produkter vilka har väldigt hög 

förbrukningstakt kan ha en LOH på upp till 30 gånger per år medan företag som håller 

stora lager eller har en produkt som tar lång tid att producera kan ha en LOH på bara 

två eller tre gånger per år (Muller, 2011). 

 

Problemet med att beräkna lageromsättningshastigheten är att omsättningen ofta 

baseras på den årliga omsättningen. Värdet på materialet i den beräkningen är baserat 

på försäljningspriset och inte på materialets självkostnad, vilket det bundna kapitalet är 

uttryckt i (Lumsden, 2012). Lageromsättningshastigheten beräknas enligt Jonsson och 

Mattsson (2012) på följande sätt; 

 

Formel 3 LOH formel enligt Jonsson och Mattsson (2011) 

𝐿𝑂𝐻 =  
Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑀𝐿𝑁
 

 

3.5 Lagerkostnader 
Logistikkostnaderna och kapitalbindningen har tillsammans med kundservicen direkt 

lönsamhetspåverkan (Jonsson & Mattsson, 2011). Därav blir det viktigt att identifiera 

sina logistikkostnader för att kunna ställa dem mot prestation och värdera effekterna av 

kostnads- och kapitalrationaliserade åtgärder (Jonsson & Mattsson, 2011). I termen 

logistikkostnader ingår bland annat kostnader för lager vilka kan definieras som 

lagerhållningskostnader. 

3.5.1 Lagerhållningskostnader 

Med lagerhållningskostnader menas vad det kostar att lagerhålla material. 

Lagerhållningskostnaderna bygger på tre kostnadskomponenter; kapitalkostnaden, 

förvarningskostnaden och osäkerhetskostnaden (Jonsson & Mattsson, 2011). Dessa tre 

kostnadskomponenter måste vara trovärdiga för att kunna beräkna 

lagerhållningskostnaden så korrekt som möjligt. Kapitalkostnaden syftar till om det 

existerar några avkastningskrav på kvantiteten som lagerhålls och 

förvarningskostnaden på de driftkostnader som uppstår för att lagerhålla kvantiteten. 



Teoretiskt ramverk 

23 

Osäkerhetskostnad ingår också i lagerhållningskostnaden och är den risk som är 

förknippad med lagerhållningen av kvantiteten. 

 

Kapitalkostnaden: Genom att värdera kostnaden för lagerhållningen likställs det 

material som finns bundet i lager med en investering i omsättningstillgångar. Det gör 

att lagerhållningskostnaden ses som att verksamheten har bundit kapital i lagret. Att 

undvika binda kapital i lager skapar möjligheter att investera kapital som istället kan 

generera intäkter (Silver, Pyke, & Peterson, 1998). I investeringskalkyler kan detta 

uttryckas genom att använda en kalkylränta som motsvarar den ränteförlust som 

uppkommer genom att rörelsekapitalet är låst i lager snarare än att vara tillgängliga för 

andra investeringar (Wramsby & Österlund, 2009). Det finns flera metoder för en 

verksamhet att bestämma sin kalkylränta för investeringar. En metod är den alternativa 

avkastningen (Wramsby & Österlund, 2009). Utgångspunkten för kalkylräntans 

bestämmande är att verksamheten utgår från det näst bästa investeringsprojekts 

internränta, om utgångspunkten är att den investering verksamheten undersöker är den 

bästa internräntan (Wramsby & Österlund, 2009). Exempel på det är att alternativet till 

den investering verksamheten planerar att göra skulle vara att investera i fonder. Då kan 

företaget använda den förväntade förräntningen i fonder som kalkylränta i sin planerade 

investering. 

 

Förvaringskostnaden: kostnader som är knutna till aktiviteter som den lagerförda 

kvantiteten medför, samt kostnad för lagerlokalen. Exempel på typiska 

förvaringskostnader kan vara avskrivningar på anläggningar, lagrings- och 

hanteringsutrustning, lageradministration samt energiåtgång.  

 

Osäkerhetskostnaden: Med lagerföring av kvantiteter tillkommer risker och 

osäkerheter. Det kan vara risker som exempelvis inkurans, stöld eller brand av den 

lagerförda kvantiteten (Lambert & Quinn, 1981). Desto större kvantitet som lagerförs 

desto större är riskerna att någonting kan inträffa (Oskarsson et al., 2013). Vid höga 

lagringsvolymer ökar den genomsnittliga liggtiden för kvantiteterna vilket ökar risken 

för inkurans (Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.5.2 Lagervärdering 

Varuvärdet för de lagerförda enheterna påverkar kostnaderna för lagerhållningen. Med 

varuvärdet menas det ackumulerade värdet som har påförts enheten under 

värdeförädlande aktiviteter, med andra ord dess självkostnad (Ax et al. 2009). 

Värdeförädlande aktiviteter som bidrar till självkostnaden kan exempelvis vara 

transport, hantering samt inköp. Då lagerförda kvantiteter inte alltid blir lagerförda 

samtidigt utan köps in vid olika tillfällen innebär det att de kostnader som påförs 

respektive enhet inte är exakt lika för varje enhet. För att uppskatta ett värde lika för all 

kvantitet kan någon av följande principer användas (Jonsson & Mattsson, 2011);  

 

Standardpris: Med standardpris menas att ett fast pris beräknas och fastställs för att 

användas under en längre period (Jonsson & Mattsson, 2011), oftast upp till ett år (Wild, 

2008). Denna princip används huvudsakligen vid egentillverkade artiklar då en 

kalkylkostnad baserad på standardpriser på material, löner och olika pålägg beräknas. 

Används denna princip vid inköpsartiklar sätts det förväntade inköpspriset för 
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kommande år som standardpris (Jonsson & Mattsson, 2011; Emmet & Granville, 2007). 

Standardprissättning är vanligt inom tillverkningsindustrin då den är lätt beräknad och 

kan användas för att täcka upp overhead kostnader (Wild, 2008).  

 

Medelpris: Ett medelpris beräknas löpande vid varje inleveranstillfälle. Beräkning sker 

med ett viktat pris från medelvärde av kvantiteten i lager och inköpspriset för den 

kvantitet som precis har levererats in (Jonsson & Mattsson, 2011; Wild, 2008). Denna 

princip leder till att samtligt material i lager får en och samma kostnad vilket inte 

stämmer med verkligheten (Emmet & Granville, 2007). 

 

Pris enligt principen först-in-först-ut (FIFU): Med denna princip innebär att den först 

inlevererade kvantiteten också levereras ut först. Skulle en större kvantitet ligga kvar 

när en ny kvantitet levereras innebär det att den nyligen inlevererade kvantiteten 

värderas till dess inköpspris medan den äldre kvantiteten värderas till inköpspris som 

den äldre varan hade vid inköp (Jonsson & Mattsson, 2011; Wild, 2008). Enligt Emmet 

& Granville (2007) är detta den metod som mest påminner om det verkliga fysiska 

materialflödet. 

 

Pris enligt principen sist-in-först-ut (LIFO): LIFO innebär att allt material i lagret 

värderas enligt det senast inköpta materialets värde, oavsett om det är billigare eller 

dyrare (Wild, 2008). Enligt Wild (2008) är det vanligaste att värdet är lägre och därmed 

minskar det totala värdet på lagret. Emmet & Granville (2007) menar på att detta är en 

bra metod för att matcha kostnader med nutiden för att få en troligare 

omsättningskalkyl. 

3.5.3 Lagerhållningsränta 

En beräknad lagerränta är ett verktyg som kan underlätta styrningen av en verksamhets 

logistik i syfte att minska kostnader genom att minska det bundna kapitalet. Enligt 

Lambert & Stock (2001) måste kapitalet investerat i lager och material konkurrera mot 

andra investeringsalternativ för en verksamhet. Därav måste ledningen av en 

verksamhet veta sina lagerhållningskostnader för att kunna fatta bra beslut. Då många 

kostnadsposter rörande logistik samt även verksamhetens kalkylränta ingår i beräkning 

av lagerräntan kommer analysen av dem att ge bra beslutsunderlag (Lambert & Stock, 

2001).  

 

Med lagerhållningsränta avses den årliga lagersärkostnaden i procent av MLV (Jonsson 

& Mattsson, 2011; Bjørnland, Persson, & Virum, 2003; Oskarsson et al. 2013). En hög 

lagerhållningsränta ökar lagerhållningskostnaden för material, medan en låg 

lagerhållningsränta ger en låg lagerhållningskostnad och därmed stimulerar 

verksamheten att ha en högre lagernivå (Bjørnland et al., 2003). För att beräkna 

lagerhållningsräntan måste lagerhållningssärkostnaden beräknas. 

Lagerhållningssärkostnaden brukar definieras som ett kostnadsuttryck för mer eller 

mindre lager och är baserad på lagerhållningskostnaderna. Med särkostnad menas att 

kostnaden styckvis ökar i takt med att volymen ökar, vilket i detta fall är särkostnaderna 

för kapital-, förvaring-, och osäkerhetskostnaden. Där kapitalsärkostnaden motsvarar 

det bundna kapitalet i materialet. Då förvaringssärkostnaden och osäkerhetskostnaden 

varierar beroende på vad det är som lagerförs, kan det vara lämpligt att använda sig av 
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olika lagerräntor för de olika artiklarna. En del företag uppskattar sin 

lagerhållningsränta medan vissa beräknar den (Lumsden, 2012). För att kunna beräkna 

lagerhållningsräntan måste även ett genomsnitt på det årliga lagervärdet uppskattas. 

Lagerräntan beräknas enligt Jonsson & Mattsson (2011) enligt följande formel. 

 

Formel 4 Lagerhållningsränta formel enligt Jonsson och Mattsson (2011) 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎 =  
(𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠ä𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝐹ö𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠ä𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑂𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑠ä𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑)

𝑀𝐿𝑉
 

 

Lagerräntan kan även vara användbart vid strategiska beslut för en verksamhet. Genom 

att analysera hur lagerräntan förändras vid beslut om kapaciteten ska utökas kommer 

ledningen av en verksamhet kunna se hur den totala kostnaden förändras genom 

investeringen (Lambert & Stock, 2001). Eftersom lagerräntan beräknas med hjälp av 

en kostnadsanalys där många kostnadsposter ingår blir det möjligt att komma närmre 

ett totalt kostnadsminimum för verksamheten. Det vill säga att, även om investeringen 

leder till att vissa kostnadsposter ökar, men om lagerräntan minskar är det fortfarande 

en besparing för företaget (Lambert & Stock, 2001; Oskarsson et al., 2013). 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas översiktlig beskrivning av verksamheterna. Vidare beskrivs 

empirin som samlats in för att ge svar på rapportens frågeställning och mål. 

4.1 Verksamhetsbeskrivningar 
De mjölkproducenter som besökts för intervjuer var belägna i Småland. Tre av dem var 

lokaliserade utanför Värnamo och en av dem var belägen utanför Tranås. Överlag var 

gårdarna familjeföretag och hade varit i familjens ägo i flera generationer. En av 

gårdarna var ett undantag från den regeln och hade varit i familjens ägo sedan år 1986. 

Gårdarna bestod av bostadshus samt ett flertal byggnader vilka användes inom 

verksamheten, varav den centrala var kostallet. I anslutning till mjölkproducenternas 

kostall fanns fodersiloanläggningar och beroende på vilket foder som lagras i dem hade 

de olika storlekar. Fodersiloanläggningarna var antingen direktkopplade via rör till 

utfodringsplatserna eller till foderblandare beroende på vilket foder mjölkproducenten 

använde sig av. Samtliga mjölkproducenter som besöktes för intervjuer hade under 

perioden 2007 - 2013 expanderat samt moderniserat sina kostallar. Mjölkproducenterna 

som intervjuats hade utöver sin kärnverksamhet även bisysslor som exempelvis 

skogsbruk.  

 

På gårdarna fanns en stor mängd kor vars antal varierade från gård till gård. Förutom 

mjölkkor fanns det också nyfödda kalvar samt kor som slutat mjölka och var planerade 

för slakt. Kalvar hölls separerade från mjölkkorna och återintroducerades när de var 

gamla nog för att börja mjölka. Kärnverksamheten hos en mjölkproducent var 

mjölkproduktion och korna som används för mjölkproduktionen hölls i ett stort kostall 

där korna var frigående. Samtliga mjölkproducenter hade helt automatiserade 

mjölkningsrobotar, se Figur 10 för ett exempel, som utförde mjölkningen.  

 

 

Figur 10 Automatiserad mjölkningsrobot av märket DeLaval 

 

Varje ko bär ett halsband med en unik RFID kod, vilken kommunicerar med 
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mjölkningsroboten som identifierar hur mycket kraftfoder kon ska äta per dag. När kon 

känner att det är dags att bli mjölkad går hon själv till mjölkningsroboten. För att 

komma in till roboten går hon igenom en passage där hennes RFID- kod läses av och 

om mjölkningsroboten bedömer att det är dags att hon blir mjölkad får hon passera in i 

utrymmet framför mjölkningsroboten. Om kon inte bedöms redo för att mjölkas slussas 

hon ut till det öppna utrymmet i kostallet igen.  

4.1.1 Fodersorter 

Under empiriinsamlingen har det framkommit att det fanns en stor variation i foder, 

men författarna av rapporten har inte menat att göra en utredning om foder utan 

behandlar foder som material avsett för tillverkning. Författarna har därmed varit 

tvungna att ta ställning till hur de definierar olika former av foder för att skapa en 

tydlighet i rapporten. 

 

Foder delas upp i tre kategorier i denna rapport. 

1. Spannmål: Alla typer av spannmål, som exempelvis korn och vete. Spannmål 

ingår alltid som en del i mjölkkornas dagsbehov. 

2. Kraftfoder: Fodersorter som soja, koncentrat, proteinfoder, HP-massa, och 

kraftfoder. Kraftfoder ges mjölkkorna för att de ska få extra energi. 

3. Färdigfoder: Färdigblandat foder kan ätas direkt. Färdigfodret består av en unik 

blandning av de tre ovanstående kategorierna. 

 

Sammansättningen av fodersorter kallas foderstat och varierar mellan 

mjölkproducenterna då de har olika förutsättningar. Mjölkproducenterna tillsammans 

med en foderrådgivare försökte komma fram till den mest optimala foderstaten för att 

korna skulle kunna producera så mycket mjölk som möjligt. Foderstaten anpassades till 

hur bra kvaliteten var på mjölkproducenternas grässkörd det året och på så sätt varierar 

sammansättningen mellan de olika foderstaterna från år till år.  

 

Vid intervjuer hos mjölkproducenterna har det visat sig att fodermarknaden är 

säsongsbaserad och att priset styrs av vädret samt andra omständigheter där fodret är 

producerat. Även fodersorterna som i rapporten definieras kraftfoder påverkas av 

omständigheterna eftersom de baserades på spannmål. Mjölkproducenterna hänvisade 

ofta till spannmålsmarknaden och att de följde spannmålsbörsen. Detta för att kunna 

spekulera om det var lämpligt att köpa extra kvantitet. Mjölkproducent B uttryckte sig 

enligt följande: “ …Det gäller ju kraftfodret också, det är ju mycket import i det, som 

soja. Mycket från Brasilien och…Där har de ju exempelvis haft mycket problem i 

perioder med dålig infrastruktur som gör att de inte får ut den [sojan] till båtarna då. 

Är man då i fel tillfälle å ska skriva ett kontrakt till exempel då de [foderföretagen] inte 

fått hem mer så är det ju jättedyrt. Det kan ju göra både 10 och 20 öre per kilo". 

 

4.2 Lagerfunktioner 
De intervjuade mjölkproducenterna använde sig av olika typer av foder. 

Mjölkproducenterna A, B och C köpte in spannmål och olika kraftfoder för att kunna 

blanda sitt eget foder. Mjölkproducent D köpte ett färdigblandat foder bestående av en 
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blandning av spannmål och kraftfoder vilket kallades färdigfoder. Mjölkproducent D 

köpte även in ett kraftfoder som kallades koncentrat. Då allt foder behövde någonstans 

att förvaras var det nödvändigt att lagren identifierades. Insamlad data från intervjuerna 

visade på att det fanns fysiska lager i form av fodersiloanläggningar. Författarna 

sammanställde dessa lager och dessa presenteras i Tabell 3 som också visar vad som 

förvarades i lagren. Ett x i Tabell 3 innebär att det fanns ett lager och ett streck att det 

inte fanns. Uttag av foder skedde per automatik till foderbord eller foderblandare 

beroende på om fodret behövde blandas eller om det redan var färdigblandat 

färdigfoder.   

 

Tabell 3 Identifierade lager hos mjölkproducenterna. 

 
 

4.3 Lagerstyrningsmetoder 
Författarna identifierade att i förhållande tillvarandra köptes fodersorterna in olika ofta 

och i varierande kvantitet. Därför väljer författarna att dela in resterande av kapitel fyra 

i enlighet med de olika fodersorterna 

4.3.1 Spannmål 

Mjölkproducent A och C odlade till en stor del sitt eget spannmål samt kompletterade 

med extra inköp. Mjölkproducent A uppgav att han  kompletterings köpte en gång per 

år och köpte då in cirka 200 ton spannmål, vilket utgjorde cirka 55 % av hans  

spannmålsinköp och produktion på ett år. Mjölkproducent C uppgav att han köpte cirka 

73 ton per år vilket han delade upp på två inköpstillfällen. Dessa 73 ton spannmål  

motsvarade cirka 19 % av hans årsbehov. Mjölkproducent B hade ingen egen odling 

utan gjorde sina spannmålsinköp två gånger om året och köpte då cirka 200 ton vardera 

gång, vilket innebar att varje inköps batch uppgick till cirka 50 % av hans totala 

inköpskvantitet per år. Mer detaljer finns i bilaga 2. Samtliga mjölkproducenter uppgav 

att spannmålspriset var avsevärt lägre direkt efter skörd jämfört med andra tidpunkter 

på året, därav de få inköpstillfällena och stora inköpskvantiteterna.  Mjölkproducent B 

uttryckte det på följande vis: “Naturligast är att börja [köpa in spannmål] vid skörd i 

september, oktober och köpa in för då är priserna som lägst när det är fullt i alla torkar 

på de stora anläggningarna [foderföretagen]... För väntar man för länge fram mot 

våren börjar priserna gå upp igen”. 

 

Både mjölkproducent B och C köpte sitt spannmål från Lantmännen AB. 

Mjölkproducent B upplevde att de stora foderföretagen var de enda leverantörerna som 

kunde möta hans årsbehov. Mjölkproducent A uppgav att han köpte sitt spannmål via 

granngårdsavtal, vilket innebar att han köpte sitt spannmål direkt från en annan 
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lantbrukare. Mjölkproducenten var medveten om att han fick betala ett högre pris än 

vad lantbrukaren skulle fått ut ifall han sålt sitt spannmål till exempelvis Lantmännen 

AB. På detta sätt fick lantbrukaren en högre vinstmarginal, men samtidigt genererades 

ett lägre inköpspris för mjölkproducent A än om han hade köpt spannmålet från 

exempelvis Lantmännen AB. Mjölkproducent B uppgav att han till stor del utgick från 

vilken leverantör som erbjöd honom bäst pris. Genom att han köpte stora kvantiteter 

fanns möjlighet att få mängdrabatt och därför lade han tid för att hitta en lämplig 

leverantör. Spannmålet levererades i samtliga fall av leverantören till 

mjölkproducenterna. Som visat i Tabell 3 använde sig inte mjölkproducent D av 

spannmål då det ingick i hans färdigfoder 

4.3.2 Kraftfoder 

Samtliga mjölkproducenter uppgav att de köpte in någon form av kraftfoder och att 

Lantmännen AB huvudsakligen användes som leverantör. Ett undantag var 

mjölkproducent A som med ett av sina kraftfoder, HP-massa, använde Nordic Sugar 

AB som leverantör då HP-massa är en restprodukt från sockertillverkning. Eftersom 

HP-massa behandlades och lagrades annorlunda från övriga kraftfodersorter kom det 

hädanefter inte att behandlas mer i rapporten. Fler detaljer kring andra kraftfoder som 

behandlas annorlunda finns i bilaga 2. 

 

Samtliga mjölkproducenterna uppgav att de försökte ha fasta beställningsdagar för 

kraftfoder men att dessa beställningsdagar kunde variera. Mjölkproducenterna uppgav 

att de vanligtvis beställde på måndagar och att leveransen av kraftfoder skedde efter tre 

arbetsdagar. För att minska kostnaden för foder hade samtliga avtal med leverantören 

om att leverans kunde ske upp till ytterligare två arbetsdagar senare utöver de tre vanliga 

arbetsdagarna. Leverantörens möjlighet att planera sina leveranser blev det som styrde 

datumet för leverans till mjölkproducenten. Mjölkproducenterna uppgav att de räknade 

med att inleveransen också kunde ske upp till sex dagar senare baserat på vilken 

veckodag de lade sin beställning. Mjölkkornas förbrukning var kopplat till 

mjölkproducenternas affärssystem vilka var behjälpliga vid beräkningar och kunde 

meddela när det var dags att köpa in nytt foder. Dock litade ingen av 

mjölkproducenterna fullt ut på systemet utan utförde även dagliga manuella kontroller 

via titthål som visade på fodernivån i siloanläggningarna för kraftfoder. De beskrev att 

de manuella kontrollerna inte tog någon större tid, utan att de kastade ett öga på titthålen 

på siloanläggningarna för kraftfoder när de passerade. 

 

Beställningskvantiteten av kraftfoder varierade mellan de olika mjölkproducenterna 

men låg runt 20-33 ton per beställning. Mjölkproducenterna A, B och C uppgav att de 

försökte utnyttja sin maxkapacitet av kraftfodersilon och på så sätt anpassade de sin 

beställningskvantitet. Mjölkproducent D använde sig också av kraftfoder, men i en 

mindre utsträckning än resterande mjölkproducenter. Kvantiteterna han beställde var 

cirka 5 ton vilket var cirka 6 % av den årliga beställningskvantiteten, och han utnyttjade 

en väldigt liten del av sin siloanläggning för kraftfoder. 

 

Det faktum att det fanns många mjölkkor och varje mjölkkos behov varierade beroende 

på om de var högpresterande eller normalpresterande i sin mjölkning, samt att deras 

individuella behov varierade ledde till att det fanns en stor varians i verksamhetens 



Empiri 

30 

dagliga behov av foder. På grund av det uppgav samtliga mjölkproducenter att de kände 

en viss oro om kraftfodret skulle räcka. Vid beställning räknade samtliga 

mjölkproducenter med att ha kvar en viss kvantitet för att kunna täcka behovet under 

leveransledtid vilket var 3-5 dagar samt några extra dagar. De extra dagarna var ifall en 

beställning lades senare på veckan eller om något annat problem uppstod, som 

exempelvis extra helgdagar. Detta gjordes för att minimera riskerna att få slut på 

kraftfoder. Mjölkproducent B förklarade följande: “Exempelvis beställer jag på 

måndag att jag behöver på onsda´- torsdag´- freda´ till exempel. Det måste ju ändå 

räcka till freda´n det är ju sista leveransdag å det måste ju räcka då med. Det får man 

ju ut och en liten del buffert blir det ju då också” och mjölkproducent A hade följande 

metod för att beräkna när han behövde beställa och hur stort säkerhetslager han 

behövde: “När det gäller kraftfodret så är det ju ganska enkelt, jag behöver ha 5-6 

dagar kvar för att jag ska foder i rätt tid, det kan fela lite över helger.” 

 

Samtliga mjölkproducenter uppgav att de kunde upphandla kontrakt med 

foderföretagen. I det upphandlade kontraktet band sig mjölkproducenterna till att köpa 

en viss kvantitet till ett bestämt pris under en bestämd period. Mjölkproducenterna 

uppgav att de försökte spela ut foderföretagen mot varandra vid omförhandlingarna 

men det var svårt då foderföretaget hade tillgång till varandras prislistor. 

Mjölkproducent B uppgav att han upplevde att det inte var värt besväret för att få 

kraftfodret något öre billigare per kilo. Även om ett upphandlat kontrakt fanns måste 

mjölkproducenterna ta kontakt med foderföretagen då behov uppstod för att ange en 

önskad levereraskvantitet samt en leveranstidpunkt.  

4.3.3 Färdigfoder 

Mjölkproducent D köpte färdigblandat färdigfoder direkt från Lantmännen AB. Han 

köpte in kvantiteter om 36-39 ton var 20:e dag. Varje inköp motsvarade alltså cirka 6 

% av den årliga inköpskvantiteten. När han beställde uppgav han att det alltid fanns 

minst 5-6 dagars behov kvar i färdigfoderlagret. Mjölkproducent D visste  att han kunde 

binda upp kontrakt med foderföretagen men har valt att inte göra det.  

4.4 Kapitalbindning och lagerkostnader 

För att uppnå rapportens mål genomfördes fallstudier hos mjölkproducenterna C och 

D. Dessa mjölkproducenter valdes för att de använde olika typer av foder och 

författarna ansåg de därför var av intresse att studera närmare. 

4.4.1 Fallstudie på gård C 

Mjölkproducent C använde sig av två sorters kraftfoder samt spannmål vilka han 

blandade för utfodring till sina kor. De kraftfoder mjölkproducent C använde kallades 

koncentrat och soja. Spannmålet och soja blandades tillsammans med ensilage, i en 

foderblandare. Denna blandning transporterades sedan vidare för utfordring, se Figur 

11. Koncentratet ingick också i fodret men blandades ej i foderblandaren utan 

transporterades direkt till utfodringsplats vilket illustreras i Figur 11

 Flödesschema från lager till utfodring mjölkproducent CFigur 11. 
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Figur 11 Flödesschema från lager till utfodring mjölkproducent C 

 

Kostnadsbild av lagerhållning för foder hos mjölkproducent C 

Mjölkproducent C hade 130 mjölkkor vars dagsbehov uppgick till 6 kilo koncentrat, 1 

kilo soja och 6,5 kilo spannmål per ko. Mjölkproducent C räknade alltid med att ha 30 

stycken mjölkkor som inte kunde vara med i produktion på grund av dräktighet. Dessa 

mjölkkors dagsbehov låg på 0,25 kg soja samt 0,25 kg spannmål men inget koncentrat. 

Spannmål 

Mjölkproducent C uppgav att han odlat eget spannmål och skördat 260 ton år 2015. 

Utöver sin egen spannmålskvantitet köptes spannmål två gånger om kvantiteter på 35 

respektive 38 ton. Kostnaden för spannmål uppgavs till 1,50 kronor per kilo från 

leverantören Lantmännen AB medan mjölkproducent C uppgav att han hade beräknat 

ett självkostnadspris för sitt egenodlade spannmål vilket var 1,30 kronor per kilo. 

Spannmålslagret byggdes år 2010 och hade 15 års avskrivningar på 95 000 kronor varje 

år. Utöver avskrivningarna hade material till underhåll för 4897 kronor används och 

cirka 20 arbetstimmar hade lagts på underhåll. Driftkostnader för spannmålslagret 

uppskattas till 1500 kronor per år. Dessa kostnader var framtagna för att vid analys av 

data beräkna en lagerhållningsränta. Presenterad data finns angiven i Tabell 4.  

 

Tabell 4 Sammanfattning av empiriinsamling mjölkproducent C 
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Kraftfoder  

Kraftfodersorterna som mjölkproducent C använde köptes in från leverantören 

Lantmännen AB. Under år 2015 köptes totalt 51 ton soja samt 282 ton koncentrat där 

den totala inköpskostnaden blev 260 000 kronor respektive 953 000 kronor. År 2015 

köptes soja in vid 12 tillfällen och koncentrat vid 16 tillfällen. Mjölkproducent C 

inköpspris på soja och koncentrat var 5 kronor per kilo respektive 3,40 kronor per kilo. 

Både soja och koncentrat förvarades i separata lager vilka hade en gemensam 

avskrivning på 80 000 kronor per år.  Lagren för soja och koncentrat är robusta och 

krävde inte någon service eller hade några reparationskostnader under år 2015. 

4.4.2  Fallstudie på gård D 

Mjölkproducent D köpte färdigblandat färdigfoder samt kraftfoder i form av koncentrat 

och då färdigfodret och koncentratet inte behövde blandas i en foderblandare, 

transporterades det direkt till utfodringsplatsen. Figur 12 illustrerar flödet från fodrens 

lager till utfodringsplats. 
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Figur 12 Flödesschema från lager till utfodring mjölkproducent D 

 

Kostnadsbild av lagerhållning för foder 

Dagsbehovet för mjölkproducent D kor låg på 1,7 kilo koncentrat per mjölkko samt 

10,7 kilo färdigfoder per mjölkko. Utöver sina 130 mjölkkor hade även mjölkproducent 

D 25 stycken mjölkkor som inte utnyttjades för mjölkproduktion på grund av 

dräktighet. De hade inget behov av färdigfoder eller kraftfoder och därför togs inte 

hänsyn till dessa i rapporten. 

Färdigfoder 

Beställning av färdigfoder skedde i snitt var 22:e dag. År 2015 uppgick den totala 

inköpskvantiteten till 675 ton vilket gav kostnaden 1 680 000 kronor. Färdigfodrets 

lager var redan avskrivet och lagrets lagerhållningskostnader uppgick endast till 320 

konor för drift. 12 arbetstimmar lades ner för service vilket gav totalkostnaden 3600 

kronor. Denna information återges i Tabell 5. 

Kraftfoder 

Koncentratet köptes in samtidigt som färdigfodret, var 22:a dag, dock i mindre 

kvantiteter och år 2015 uppgick den totala inköpskvantiteten till 90 ton vilket gav 

kostnaden 315 000 kronor. Precis som färdigfodrets lager var även koncentratets lager 

avskrivet. Lagret för koncentrat hade identiska kostnader som lagret för färdigfoder 

vilket innebar driftkostnader som uppgått till 320 kronor och en totalkostnad på 3600 

kronor för service år 2015. I Tabell 5 sammanfattar empirin från mjölkproducent D.  
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Tabell 5 Sammanfattning av emperiinsamling mjölkproducent D 
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5 Dataanalys 
Kapitlet ger svar på rapportens frågeställning och mål genom att jämföra insamlad 

empiri med teoretiskt ramverk. 

5.1 Lagerfunktioner 
Som presenterat i det teoretiska ramverket är ett omsättningslager enligt Jonsson och 

Mattsson (2011) en uppbyggnad av material som används i verksamhetens processer. 

Foder är nödvändigt för att kor ska kunna producera mjölk och kraftfoder är nödvändigt 

för att kunna öka mjölkproduktionen till en kvantitet som ger bäst lönsamhet. 

I empirin presenterade författarna att de mjölkproducenter som köpte in spannmål 

genomförde deras inköp med stora kvantiteter en eller två gånger om året, helst i 

samband med skörd. De uppgav att de gjorde detta eftersom att priserna ökar efter skörd 

och de försökte göra inköpet när foderkostnaderna var låga. Som visat i det teoretiska 

ramverket är ett spekulationslager en form av omsättningslager. Spekulationslager 

används för att gardera verksamheten mot bland annat prisökningar på material. Enligt 

Coyle et al. (2013) byggs spekulationslager upp i branscher utsatta för 

säsongsvariationer i tillgänglighet av material samt att matproduktion är ett exempel på 

en sådan bransch (Coyle et al., 2013; Mentzer, 2001). För spannmål har det inte gått att 

identifiera om mjölkproducenterna använder sig av säkerhetslager. Detta då det görs få 

beställningar per år och kvantiteterna är stora och spekulationsbaserade.  

När det kommer till kraftfoder och färdigfoder angav samtliga mjölkproducenter att de 

köpte in fodret tidsinitierat och att kvantiteten som köptes in skulle täcka flera veckors 

förbrukning av fodret. Fodret togs ut från foderlagret regelbundet för att mata djuren 

och hålla mjölkproduktionen på den avsedda nivån. Både Jonsson & Mattsson (2011) 

samt  Mentzer (2001) visar på att en anledning till att bygga upp ett omsättningslager 

är för att täcka mer än det direkta behovet. 

Vid beställning av kraftfoder och färdigfoder uppgav mjölkproducenterna att det fanns 

en osäkerhet på tre dagar när leveransen av nytt foder kom att ske. Mjölkproducenterna 

såg även till att gardera sig med kraftfoder över såväl vanliga helger som högtidshelger. 

Samtliga mjölkproducenter påpekade vikten av att kraftfodret inte fick ta slut. I det 

teoretiska ramverket presenterar författarna att ett säkerhetslagers funktion är att 

gardera verksamheten mot osäkerheter i samband med leverans och behovsvarianser 

under leveranstiden. Då osäkerheten i samtliga mjölkproducenters fall handlar om 

osäkerhet i form av tid är deras säkerhetslager att ses som säkerhetstid enligt Jonsson 

och Mattsson (2012). 

5.2 Lagerstyrningsmetoder 
Författarna valde att dela in empirikapitlen med fler underrubriker i enlighet med 

fodersorterna och har fortsatt med detta i analyskapitlet. Inom lagerstyrningsmetoder 

har författarna valt att skriva kraft- och färdigfoder under samma rubrik då var så pass 

lika varandra i hanteringen. 
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5.2.1 Spannmål 

Mjölkproducenterna A, B och C köpte in spannmål och köpte det en eller två gånger 

per år och i stora kvantiteter då de uppgav att kvantiteterna skulle täcka ett halvt till ett 

års förbrukning. Mjölkproducenterna gjorde dessa inköp baserat på tillgänglighet av 

material samt att spannmålet började ta slut och nytt foder behövdes för nästa år. Enligt 

det teoretiska ramverket sker inköp på en bestämd tidpunkt men inköpskvantiteten 

ändras vid varje inköpstillfälle hos en lagerstyrning som är tidsinitierad men inte 

nivåinitierad. Lagerstyrningsmetoden används också hos verksamheter som behöver 

anpassa sig efter leverantörer som enbart levererar på vissa tidpunkter. Valet av 

kvantitet baseras på förutsägbarhet av framtida behov.  

5.2.2 Kraft- och färdigfoder 

I empirin presenterar författarna att två mjölkproducenter, A och C, genomförde sina 

inköp av kraftfoder två gånger i månaden medan mjölkproducenten B gjorde sitt inköp 

en gång varje månad. Som nämnt uppgav samma mjölkproducenter att 

beställningskvantiteten kunde variera beroende på olika omständigheter. Detta 

överensstämmer med tidsinitierad men inte behovsinitierad materialanskaffningsmetod 

med jämförelse med det teoretiska ramverket. Dessa mjölkproducenters 

materialanskaffningsmetod kan liknas vid periodbeställningssystem som används inom 

tillverkningsindustrin. Även mjölkproducenten D inköpssätt liknas vid ett 

periodbeställningssystem då han beställer färdigfoder var 20:e dag. I samband med hans 

färdigfoderinköp köpte han också kraftfoder och därför tolkas även hans 

kraftfoderinköp som ett periodbeställningssystem. Samtidigt upplevde samtliga 

mjölkproducenter en osäkerhet och stress kring att fodertillgången aldrig fick ta slut 

och använde sig av olika system som extra säkerhet. Detta indikerar att de fasta 

beställningsdagar som finns inte är tillräckligt säkra och kan ändras vid behov.  

Som presenterat i empirin uppgav samtliga mjölkproducenter att de hade två stycken 

titthål på kraft- eller färdigfodersiloanläggningarna. Dessa var placerade på två olika 

nivåer. Syftet med dessa titthål var att mjölkproducenterna skulle kunna se när 

foderlagret sjönk under nivåerna. Det översta titthålet var för att identifiera behov av 

att beställa, samt att det nedre titthålet indikerade när fodernivån närmade sig en kritisk 

punkt. Som presenterat i det teoretiska ramverket initierar denna metod 

beställningspunktsystem. Inköpskvantiteten uppgavs överlag vara jämn, men att den 

kunde variera beroende på variation i behovet därav kan även beställningsdagen variera. 

Samtliga mjölkproducenter uppgav att de hade en viss kvantitet kvar i 

siloanläggningarna när de genomförde ett inköp av kraft- och färdigfoder. Samtliga 

uppgav att de räknade kvantiteten i antal dagar kraft- och färdigfodret skulle räcka 

istället för i termer av kvantitet. Att uttrycka sig på detta sätt kan liknas vid 

täcktidsplanering inom det teoretiska ramverket.  

5.3 Kapitalbindning och lagerkostnader 
När analysen av rapportens frågeställning var gjord kunde författarna jobba vidare med 

rapportens mål, att analysera kostnadsbilden.  

 



Analys 

37 

Då det har framkommit längs med rapportskrivandet att dagsbehovet för kor har en stor 

varians utgick författarna från ett medelvärde givet från mjölkproducenterna. 

Författarna stötte på problemet att identifiera vilka foderkvantiteter som fanns i lager 

den 1: sta januari år 2015.  Baserat på detta bröt författarna ner år 2015 till veckor för 

att göra beräkningar på lagernivåerna vecka för vecka. Detta gjordes för att kunna 

identifiera om något lager hamnade på en negativ kvantitet någon gång under året 

baserat på de data som insamlats. Eftersom ett foderlager inte kan bli negativt och 

samtliga mjölkproducenter uppgav att deras lager inte varit tomma någon gång under 

år 2015 kunde författarna utgå från den vecka som fått det högsta negativa värdet. 

Ingångskvantiteten i januari år 2015 sattes till ett värde som gjorde att det högsta 

negativa värdet uppgick till noll. Denna upphöjning visar troligen en lägre 

ingångskvantitet i januari än vad det antagligen var. Däremot valde författarna att inte 

sätta lagerkvantiteten i januari högre eftersom det skulle påverka resultatet baserat på 

författarnas antaganden. Författarna valde detta eftersom att göra ett eget antagande 

skulle minska reliabiliteten i rapporten. För mjölkproducent C skedde upphöjningen på 

samtliga foderlager. Den beräknade delen av foderlagret såg författarna som 

omsättningsdelen av lagren. Hänsyn togs till säkerhetslager om det framkommit att ett 

sådant fanns.  

5.3.1 Mjölkproducent C 

Med utgångspunkt från mjölkkornas dagliga behov av de olika fodersorterna kunde 

författarna beräkna årsbehovet av samtliga foder. Mjölkproducent C hade även 

mjölkkor som inte utnyttjades i mjölkproduktion på grund av dräktighet. Dessa kor är 

medräknande då de äter av samma foder men i andra kvantiteter och 

inköpskvantiteterna är planerade att täcka deras samt mjölkkornas behov.  

 

Beräkningar för foderbehov gjordes på spannmål, soja och koncentrat för 

mjölkproducent C baserat på hans 130 mjölkkor samt 30 mjölkkor tillfälligt tagna ur 

produktion. Tabell 6 visar totalt behov per dag hos mjölkproducent C. 
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Tabell 6 Foderbehov per dag mjölkproducent C 

 

 

Analys av kostnadsbild mjölkproducent C 

För att ta fram en kostnadsbild över mjölkproducentens lagerfunktioner och 

lagerstyrningsmetoder behövdes kapitalbindningen för samtliga lager beräknas. Ett steg 

för att identifiera kapitalbindningen är att beräkna MLV, enligt Formel 2 som Jonsson 

och Mattsson (2011) som presenteras i kapital 3.5 det teoretiska ramverket, för samtliga 

lager. Detta görs för att uppskatta den mängd pengar som är låst i lager.  

Spannmål 

För att kunna beräkna MLV behövde författarna först beräkna MLN för att kunna 

uppskatta den kvantitet som lagerhölls. För samtliga lager beräknades MLN med 

Formel 1 presenterad i kapitel 3.5. Genom att beräkna MLN för varje inköpstillfälle per 

kvantitet och sedan addera ihop dessa, för att sedan dividera med antalet inköpstillfällen 

skapades ett genomsnittligt MLN för hela året. Detta gjordes då inköpen hade skett med 

varierande tid och kvantitet, detaljer kring beräkningarna se bilaga 2. I MLN formeln 

ingår säkerhetslager, vilket inte gick att identifiera för spannmål och fick därmed 

utelämnas. För att få fram spannmålets varuvärde (V) per kilo användes inköpspriset 

givet av mjölkproducenten. Detta uppgavs år 2015 till 1,30 kronor per kilo för det 

egenproducerade spannmålet och 1,50 kronor per kilo för det inköpta fodret. Det egen 

satta priset 1,30 kronor per kilo är att jämföra med standardprissättning enligt Jonsson 

och Mattsson (2011) samt Emmet och Granville (2007) beskrivet i kapitel 3.6.3 medan 

1,50 kronor per kilo är ett uppskattat medelvärde av inköpspriset. Även detta pris 

bedöms vara en standardprissättning enligt Jonsson och Mattsson (2011) samt Emmet 

och Granville (2007). Uträkningar av MLN och MLV redovisas i Tabell 7. I tabellen 
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visas också med ett x om orderkvantiteten kommer från egen skörd eller 

externleverantör, ett streck innebär motsatsen.  

Tabell 7 Beräkningar av MLN och MLV för spannmål mjölkproducent C 

 

 

Kraftfoder 

Precis som värdet på det egenproducerade spannmålet behandlades även värdet på soja 

och koncentrat med en standardprissättning av mjölkproducent C egen bedömning som 

presenterat i kapitel 4.5.1. Då Q för soja hade 12 inköpstillfällen och inköpskvantiteten 

varierade vid varje beställning beräknade författarna 12 olika MLN, se bilaga 4. 

Författarna adderade därefter samtliga MLN och dividerades med 12 för att få ett 

genomsnittligt MLN.  På de 12 separata MLN kunde 12 MLV beräknas med V för Soja 

3,4 kr/kg, se bilaga 4, för att sedan adderas och ge ett totalt MLV, vilken presenteras i 

Tabell 9. I Tabell 8 visas att MLN uppgick till 2829 kilo varav 1000 kilo är SL, det 

innebär att SL utgör cirka 30 % av MLN.  

För koncentrat varierade även där Q vid varje inköpstillfälle och därför följde 

författarna samma metod som för soja men använde sig av 16 MLN istället för 12 då 

koncentrat hade fler inköpstillfällen. Vid beräkning av MLV användes värdet 5 kr/kg 

som V, se bilaga 5. Det genomsnittliga MLN för år 2015 för soja och koncentrat 

redovisas i Tabell 8. För koncentrat blev MLN 12 761 kilo varav 4000 kilo är SL, även 

här uppgår SL till cirka 30 % av MLN. 

Tabell 8 Beräkningar av nyckeltal mjölkproducent C 

 

 

För att få en bild av kapitalbindningen adderades samtliga separata MLV för varje 

fodersort. Med hjälp av detta kunde lagerhållningsräntan börja beräknas. 

Lagerhållningsräntan beräknas enligt Oskarsson et al., (2013) med den formel som 
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presenterades i kapitel 3.5.2, där kapitalsärkostnaden, förvaringssärkostnaden och 

osäkerhetskostnaden ingår. Med utgångspunkt från det teoretiska ramverket och 

insamlad data valde författarna ut vilka kostnadsposter som kunde användas i 

beräkningarna. 

Förvaringssärkostnaden beräknades för spannmål och kraftfoder enligt det teoretiska 

ramverket. Mjölkproducent C uppgav att inget märkbart spill på varken kraftfoder eller 

spannmål förekommit samt att andra osäkerhetsfaktorer täcktes av gårdens försäkring, 

vilken nedbruten till rapportens avgränsning blir ytterst liten. Därför väljer författarna 

att sätta osäkerhetssärkostnaden till 0 kronor. Kapitalkostnaden beräknades med MLV 

multiplicerat med kalkylräntan som sattes till 7 % då författarna ansåg att 7 % skulle 

vara möjligt att förränta kapitalet i enlighet med teorierna presenterade av Wramsby 

och Österlund (2009). Nivån på 7 % var baserad på att Malmö kommun använder sig 

av en ränta på 4 % (www.malmo.se, 2016) och är en skattefinansierad verksamhet. 

Författarna anser att mjölkproduktion är affärsverksamhet och bör kunna ha högre 

ränta. Genom addera dessa tre kostnadsposter och sedan dividera med MLV erhålls en 

lagerränta för respektive lagerpunkt. Precis som Jonsson och Mattsson (2011) beskriver 

i kapitel 3.5.1 används lagerhållningsräntan för att visa på kostnaderna för lagerhållning 

som i sin tur påverkar kapitalbindningen. Lambert och Stock (2001) menar att bundet 

kapital i lager måste kunna konkurrera med andra investeringsalternativ där 

lagerhållningsräntan kan användas som ett verktyg för att underlätta styrningen av sin 

verksamhets logistik, därför anser författarna att det är av vikt att lagerhållningsräntan 

beräknas.  

Författarna var också intresserade av att se LOH för varje lagerpunkt då det är ett mått 

på verksamhetens kapitalbindning under en längre tid presenterat av Jonsson och 

Mattsson (2011) i kapitel 3.5. Vidare i kapitel 3.5 beskriver Lumsden (2012) 

svårigheten att beräkna LOH är att omsättningen ofta baseras på den årliga 

omsättningen och inte materialets självkostnadspris. Författarna har valt att beräkna 

MLV på inköpspriset och det satta standardpriset på spannmål. Det är viktigt för 

mjölkproducenterna att veta sin LOH då det påverkar företagets likviditet (Muller, 

2011) vilket är ett problem ifall de vill utveckla sin verksamhet.  

En sammanställning av nyckeltalen MLV, LOH och lagerhållningsräntan för år 2015 

presenteras i Tabell 9. Vidare visar den att  nyckeltalen resulterar i bundet kapital till 

cirka 940 000 kronor för mjölkproducent C. LOH på spannmålslagret, vilket är ett 

spekulationslager, ligger på cirka 5 gånger per år, vilket närmar sig ett LOH hos ett 

mindre effektivt omsättningslager. LOH på cirka 18 och 22 på lagren för soja och 

koncentrat ligger inom de värden som kan förväntas på ett omsättningslager enligt det 

teoretiska ramverket. Lagerhållningsräntorna på samtliga lager ligger inom värden som 

är ansedda låga vilket gynnar hög kapitalbindning. Författarna anser att det finns en 

osäkerhet i de framräknade räntorna baserat på att det saknats kostnadsposter som borde 

ingått enligt teorin. Med bättre underlag borde räntorna bli högre. 
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Tabell 9 Bundet kapital mjölkproducent C 

 

 

5.3.2 Mjölkproducent D 

Vid beräkning av behov användes samma metod som vid beräkningar av foderbehovet 

hos mjölkproducent C. Precis som mjölkproducent C har även mjölkproducent D 

mjölkkor som är tillfälligt tagna ut produktion men till skillnad mot mjölkproducent C 

äter inte dessa av fodret som är till för mjölkkorna. De fodersorter som beräknades var 

färdigfoder samt koncentrat, där Tabell 10 redovisar mjölkkornas dagsbehov.  
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Tabell 10 Foderbehov per dag mjölkproducent D 

 

 

Analys av kostnadsbild mjölkproducent D 

I den ekonomiska dokumentationen som erhölls under empiriinsamlingen framgick 

bara en sammanställd inköpskvantitet och inköpskostnad för hela år 2015. Då 

inköpstillfällena och inköpskvantiteterna var jämnare än hos mjölkproducent C var det 

möjligt för författarna att beräkna ett genomsnittligt MLN vilket presenteras i Tabell 

11. Tabell 11 redovisar att för färdigfoder ligger MLN på 27 525 kilo varav 13 000 kilo 

är SL. Det innebär att SL uppgår till cirka 50 % av MLN för färdigfoder. För koncentrat 

utgör SL 1500 kilo av ett MLN på 4576 kilo. Det innebär att SL är cirka 30 % av MLN. 

Av detta gör författarna analysen att på grund av osäkra leveranstidpunkter binder 

mjölkproducent D onödigt mycket kapital i sina omsättningslager som säkerhet.  

Tabell 11 Beräkning av nyckeltal mjölkproducent D 

 

 

Som nämnt hade mjölkproducent D inga tydliga variationer i sina Q och därför har 

författarna kunnat beräkna MLV enligt formel presenterad i det teoretiska ramverket. 
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V sattes till 2,6 kronor per kilo för färdigfoder samt 3 kronor per kilo för koncentrat, 

prissättningen har författarna hämtat direkt från leverantören.  I Tabell 12 redovisas det 

totala MLV över hela 2015 vilket beräknades genom att multiplicera MLV med 18. För 

att vidare kunna sammanställa bundet kapital hos mjölkproducent D beräknades 

lagerhållningsräntan med hjälp av data från empirikapitlet 4.6.1 för att se kostnaden för 

lagerhållenkvantitet. Bjørnland et al. (2003) beskriver i kapitel 3.5.3 att en hög 

lagerhållningsränta kan generera höga lagerhållningskostnader. Som Tabell 12 visar är 

även lagerhållningsräntan för mjölkproducent D låg. Författarna misstänker även i detta 

fall att inte tillräcklig information kring lagerkostnader identifierats. Precis som 

beräkningarna hos mjölkproducent C har författarna ansett att även här är 7 % en 

lämplig kalkylränta. Av samma anledning som hos mjölkproducent C beräknades LOH. 

LOH för mjölkproducent D:s lager ligger på cirka 18 för båda, vilket ligger på en 

godtagbar nivå för omsättningslager enligt teorin. En summering görs av 

lagerhållningsräntan och MLV för att sammanställa det totala kapitalet som är bundet 

mellan foderlagret och utfodringen enligt Tabell 12. 

 

Tabell 12 Bundet kapital mjölkproducent D 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av rapportens resultat. Vidare beskrivs 

rapportens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs rapportens slutsatser 

och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Rapporten har ett syfte att öka förståelsen för logistik inom mjölkproduktion genom att 

undersöka om logistikteorier för lagerfunktioner och lagerstyrningsmetoder är 

applicerbara hos mjölkproducenter samt om dessa teorier går att använda för att 

analysera kostnadsbilden. För att uppnå rapportens syfte har det brutits ner till en 

frågeställning och ett mål. Frågeställningen är som tidigare presenterat: 

 

Vilka lagerfunktioner och lagerstyrningsmetoder används inom mjölkproduktion? 

 

För att besvara frågeställningen utgick författarna från den insamlade empirin och 

analyserade den. Att identifiera vilken typ av lager som fanns var grundläggande för att 

kunna förstå om dessa fyllde samma funktion som inom tillverkningsindustrin.  

 

Resultatet av analysen är att mjölkproducenternas fodersiloanläggningar fyller samma 

funktion som materiallager enligt de logistikteorier som presenterats i det logistiska 

ramverket. Kapitel 5.1 visar att mjölkproducenterna använder sig av spekulationslager 

för att lagra sitt spannmål och att uppbyggnaden sker baserat på förväntningen att priset 

på spannmål kommer att öka ju längre tid från skörd man kommer. De 

mjölkproducenter som har en egen produktion av spannmål genererar stora kvantiteter 

i och med detta bygger de upp ett spekulationslager, där spekulationen består av att 

deras interna pris kommer vara lägre än vid inköp av extern part. Författarna har inte 

kunnat identifiera att mjölkproducenter använder sig av säkerhetslager eller 

säkerhetstid rörande spannmål. I Tabell 13 presenteras de spekulationslager som 

författarna identifierat. 

 

Kraftfoder och färdigfoder är tydliga omsättningslager då de uppfyller de krav Mentzer 

(2001) presenterar, att materialet används i verksamhetens produktion och det ska täcka 

omsättningen till nästa leverans. Då samtliga mjölkproducenter använder sig av 

kraftfoder är omsättningslager den vanligaste formen av lager för mjölkproducenter, 

vilket visas i Tabell 13. För kraftfoder bygger mjölkproducenterna upp säkerhetslager 

men tänker i säkerhetstid. Metoderna för att bygga upp lagret sker genom att utgå från 

erfarenhet eller enklare beräkningsmetoder i stil med kornas behov multiplicerat med 

antal dagar fodret ska räcka innan ny leverans. 
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Tabell 13 Lagerfunktioner 

 
 

Författarna anser att egen produktion av spannmål ska anses som ett internt inköp och 

därav blir spannmålsproduktionen ett lagerstyrningssystem styrt av externa faktorer 

vilket gör att det rör sig om ett tidsinitierat och ej nivåinitierat system vilket presenteras 

i Tabell 14. Enligt Oskarsson et al. (2013) teorier om täcktid uttrycker 

mjölkproducenterna såväl lagersaldot som behovet i tid snarare än kvantitet. Rapporten 

visar att den vanligaste lagerstyrningsmetoden för inköp av spannmål från extern 

leverantör är täcktidsplanering men att beställningspunktsystem också användas i 

undantagsfall. Det faktum att mjölkproducenterna köper in stora lager gör att det blir 

svårt att systematisera lagerstyrningen enligt de teorier som presenterats i rapporten. 

Rapporten visar dock på att det finns en struktur i inköpen. 

 

Enligt Oskarsson et al. (2013) har ett periodbeställningssystem regelbundna 

inspektionsintervall och baserat på nivån i lager samt planerade inleveranser beställs 

nytt material. När kraft- och färdigfoder beställs är det vanligast att mjölkproducenterna 

tänker i och försöker hålla ett periodbeställningssystem vilket är ett tidsinitierat och ej 

nivåinitierat system. De identifierade lagerstyrningsfunktionerna presenteras i Tabell 

14. Rapportens resultat är att även om det finns en systematik för periodbeställning är 

mjölkproducenterna flexibla och kan bryta systemet och använda sig av 

beställningspunktssystem eller täcktidsplanering. Rapporten visar också att även om det 

finns ett grundsystem för hur stor kvantitet som ska beställas per gång så ändras det 

regelbundet och det bör ses snarast som att mjölkproducenterna använder sig av ett 

kvantitetsintervall i sina beställningar. 

 

Tabell 14 Lagerstyrningsmetoder 
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Resultatet för rapporten är att mjölkproducenternas fodersiloanläggningar är 

materiallager och att de teorier som är framtagna för tillverkningsindustrins 

materiallager är applicerbara på dem. Även teorier om lagerstyrning framtagna för 

tillverkningsindustrin har visat sig användas inom mjölkproduktion och därmed är det 

möjligt att applicera de teorierna på deras verksamheter. Med detta resultat kunde 

författarna gå vidare och fokusera på att uppnå rapportens mål.  

 

Att undersöka om logistikteorier kring lagerstyrningsmetoder kan användas för att 

analysera kostnadsbilden för lagerhållning av foder. 

 

Resultatet från rapportens frågeställning visar att mjölkproducent C bygger upp ett 

spekulationslager av spannmål på grund av att han köper stora kvantiteter till ett lägre 

pris, vilket innebär att det finns mycket bundet kapital i ett spekulationslager. Med detta 

kan författarna konstatera att teorin om LOH kan användas för kostnadsanalys inom 

mjölkproduktion. Då det är konstaterat att företag med stora lager ofta har låg LOH kan 

spannmålslagrets LOH på cirka 5 innebära att lagret är stort och har mycket bundet 

kapital.  

 

Soja och koncentrat har LOH på cirka 18 och 22 vilket ligger inom ramen för ett 

omsättningslager. Enligt Muller (2011) kan verksamheter med hög förbrukning ha en 

LOH på upp till 30 och att ha en låg LOH tyder på att mycket kapital binds i lager enligt 

Lumsden (2012). Säkerhetslagernivå på 30 % av MLN i omsättningslagren leder till att 

onödigt kapital binds i lager. Minskas säkerhetslagernivån kommer även LOH att öka.  

 

Lagerhållningsräntorna för mjölkproducent C är låga i förhållande till 

tillverkningsindustrin. Författarna anser att det beror till viss mån på att kostnadsposter 

saknas och att lagren inte är arbetsintensiva. Då det saknas branschstandarder inom 

mjölkproduktion att jämföra med går det inte att säga om värdet är normalt eller 

avvikande för mjölkproducenter. LOH och lagerhållningsräntan samt det bundna 

kapitalet för mjölkproducent C redovisas i Tabell 15.  

Tabell 15 Nyckeltal mjölkproducent C 

 
 

Mjölkproducent D har som bekant ett lägre årsbehov av sitt kraftfoder, koncentrat, än 

färdigfoder men har samma beställningsintervall som färdigfodret. Mjölkproducent D 

ekonomiska dokumentation pekar på att beställningskvantiteten för koncentrat inte 

anpassas till beställningsintervallet och på så sätt kan onödig lageruppbyggnad uppstå, 

vilket binder onödigt kapital. 
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Mjölkproducent D får en LOH på sina två omsättningslager som ligger i samma nivåer 

som mjölkproducent C:s omsättningslager. För mjölkproducent D uppgår SL av 

färdigfodret till cirka 50 % av MLN och 30 % för koncentratet. Att minska SL skulle 

öka LOH och minska det bundna kapitalet. Lagerhållningsräntan är också låg i 

förhållande till tillverkningsindustrin men i samma nivå som mjölkproducent C. Då 

bägge mjölkproducenters lagerhållningsränta har beräknats med samma metoder och 

de är så likvärdiga blir resultatet att även teorierna om lagerhållningsränta är 

användbara för att analysera kapitalbindning inom mjölkproduktion. LOH och 

lagerhållningsräntan samt det bundna kapitalet för mjölkproducent C redovisas i Tabell 

16. 

 

Tabell 16 Nyckeltal mjölkproducent D 

 

 

6.2 Implikationer 
Foder är en av de största kostnadsposterna för mjölkproducenter därav är det viktigt att 

hantera foderinköp och dess lagernivåer på ett systematiskt och rationellt sätt. 

Verksamheter med en hög kapitalbindning i sina verksamheter minskar möjligheterna 

att använda de resurserna till andra aktiviteter på ett sätt som skulle kunna skapa högre 

förräntning på kapitalet. Även om mjölkproducenterna har speciella förutsättningar då 

de arbetar med levande djur vars behov kan variera så är det författarnas åsikt att 

likheterna mellan mjölkproduktion och annan tillverkningsindustri är hög. Exempelvis 

säger mjölkproducenterna att om foderkvaliteten är fel så blir produktionen lidande, 

men det gäller vid all form av tillverkning.  

 

Författarna anser därför att det vore en vinst för mjölkproduktionsbranschen att börja 

arbeta med ett uttalat logistiskt synsätt i sina verksamheter. Detta kan göras genom att 

utgå från den kraftfodersort som köps in mest frekvent och försöka hitta en fast 

beställningskvantitet som täcker behovet mellan beställningarna. Förslagsvis kan det 

ske genom att utnyttja de teorier för inköpskvantitetsberäkningar med hög varians som 

finns framtagna för material inom tillverkningsindustrin. 

6.3 Begränsningar 
Baserat på den tid som avsatts för rapporten har rapporten avgränsats rejält. För att 

besvara rapportens frågeställning har författarna intervjuat fyra mjölkproducenter som 

alla har samma storlek på verksamheten. Genom att öka antalet intervjuer och även 

intervjua mjölkproducenter med fler eller färre mjölkkor skulle mer och kompletterande 

data kunnat insamlas vilket skulle ha ökat reliabiliteten i rapporten. 
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Även det faktum att författarna valt att avgränsa bort vissa fodersorter och foder till 

vissa djur, som exempelvis kalvar, gör att en del behov och låst kapital inte kunnat 

beräknas. Om författarna valt att inkludera exempelvis produktion av ensilage och 

spannmål hade de kunnat räkna in kapitalintensiva maskiner som behövs för den 

produktionen. Om detta hade gjorts skulle resultatet se annorlunda ut, men det är svårt 

att spekulera i hur annorlunda. 

 

Vid uträkning av lagerhållningsränta fanns det vissa svårigheter att få ut en 

osäkerhetskostnad. Dels för att den mängd foder som försvann var väldigt lågt och dels 

för att försäkringen var heltäckande för hela verksamheten. Författarna hittade inget 

system för att bestämma vilken storlek av försäkringen som skulle användas för att 

bestämma osäkerhetssärkostnaden och därför sattes den till 0 kronor. För 

förvaringskostnader saknas det även här kostnadsposter vilket ökar osäkerheten i 

beräkningarna av lagerhållningsräntan, exempelvis kostnader för räntor på lån tagna i 

samband med konstruktion av lagren.  Lagerhållningskostnaderna var överlag ganska 

låga då det bland annat inte behövdes personal som arbetar i lagren samt att den enda 

kostnad som verkligen påverkade var avskrivningar. Tillsammans skapar detta ganska 

låga lagerhållningsräntor i förhållande till tillverkningsindustrin. Författarna anser att 

detta sänker trovärdigheten i rapporten men ser inga lösningar för att kunna stärka den 

inom rapportens ramar. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
De teorier som presenteras i rapporten om lagerfunktioner samt lagerstyrning har visat 

sig vara användbara för mjölkproducenter och bör användas, eftersom de har visat sig 

fungera inom tillverkningsindustrin för att utveckla verksamheter. Det saknas inom 

mjölkbranschen standarder för att kunna jämföra vilka nivåer en verksamhet bör ha på 

LOH och lagerhållningsräntan. Därför har författarna inte kunnat dra några slutsatser 

om vilken nivå av exempelvis LOH och lagerhållningsränta en mjölkproducent bör 

ligga på men generellt är det ansett bra att ha en hög LOH. 

 

Mjölkproduktionsbranschen bör tillämpa metoder för att beräkna vilken nivå av 

säkerhetslager en verksamhet bör ha och de beräkningsmetoder som finns kan 

användas. Även mjölkproducenters lagerstyrning bör kunna utvecklas mot en starkare 

systematisering i enlighet med vad Oskarsson et al. (2012) har presenterat i det 

teoretiska ramverket. Författarna rekommenderar att mjölkproducenter bör använda en 

metod och beräkna sin beställningskvantitet för det kraftfoder de köper in mest av.  

 

Författarna rekommenderar att mjölkproducenter beräknar sina lagerhållningsräntor för 

foder och använder lagerhållningsräntorna för beslutsunderlag, då de ger en bra bild av 

hela kostnadsbilden vid förändringar. Författarnas slutsats är att det finns tillräckligt 

många likheter mellan mjölkproduktion och tillverkningsindustrin för att det ska vara 

möjligt att använda logistikteorier inom lagerstyrning och materialhantering för att 

utveckla mjölkproduktionsverksamheter. Författarna är medvetna om att en direkt 

överföring av teorier för en bransch till en annan sällan blir bra, utan att metoderna 

måste anpassas till den nya branschens förutsättningar. 
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6.5 Vidare forskning 
Rapporten har hållits avgränsad på grund av kunskaps- och tidsbrist. Under arbetet med 

rapporten har författarna identifierat en del områden där mer forskning skulle behövas. 

Då logistik för lantbruk är relativt outforskat skulle listan kunna göras lång därför väljer 

författarna följande områden; 

 

I syfte att öka förståelsen för produktionslogistik för mjölk vore det intressant att 

genomföra en ordentlig värdeflödesanalys hos mjölkproducenter som blandar sitt eget 

foder. Dels för att öka förståelsen för kostnadsbilden av produktionsprocesserna och 

kunna ställa den emot vad det kostar att köpa färdigblandat foder. Värdeflödesanalysen 

skulle även identifiera arbetstiden mjölkproducenterna måste lägga på varje delprocess 

vilket författarna upplever som väldigt varierande och inte alltid kostnadsidentifierat. 

Värdeflödeskartläggningen skulle då kunna ligga till grund för en totalkostnadsanalys. 

 

Ett annat forskningsområde författarna har identifierat är att undersöka hela supply-

chain från mjölkkonsument och bakåt för att identifiera vilka områden samverkan 

mellan leverantörer skulle åstadkomma kostnadsbesparingar för samtliga parter. Det 

författarna lade märke till är att det finns intresse av att skapa långsiktiga 

samverkansavtal mellan spannmålsproducenter och mjölkproducenter. Det finns en 

intressant möjlighet att skapa win-win för båda parter då bägge parter producerar något 

som den andre behöver för sin produktion. En biprodukt från mjölkproduktion är gödsel 

vilket spannmålsproducenter behöver till sin produktion.  

 

Under arbetet med rapporten har författarna förstått att mjölkproducenterna köper 

kraftfoder i stora kvantiteter, och försöker fylla upp leveransbilen till full fyllnadsgrad 

med övrigt foder för att undvika transportkostnader. Det här gör att samtliga foder som 

köps in kan variera i kvantitet. Här skulle det vara intressant att forska på om 

partiformningsmetoden ekonomisk orderkvantitet kan vara ett bra alternativ för att 

bestämma vilken kvantitet kraftfoder ska köpas in i. 
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Bilaga 1 - Intervju mall 

 

1 Foderinköp 

 Hur ofta? 

 Vilken volym köper du? 

 Hur vet du när det är dags att köpa? 

 Är pris viktigt för ditt beslut? 

 Svenskt foder? 

 Beskriv din inköpsprocess? 

 Vilket förhållande har du till säljaren? 

 Hur stor del av verksamhetens kostnadsbild uppskattar du att foder uppgår till? 

2 Lager 

 Externt lager? 

 Lagervolym? 

 Säkerhetslager? 

3 Fodertransport 

 Volym på kärran? 

 Drivmedel? 

 Äger själv? 

4 Utfodring (behov) 

 Hur ofta äter? 

 Hur mycket äter? 

 Vilka foder? 

 Hur många kor? 

 Hur stor del ute/inne? 
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Bilaga 2 - Sammanställning empiri 

Materiallager 

Mjölkproducent A B C D 

Spannmål     

Producerar eget spannmål x x x - 

Blandar färdigfodret på gården x x x - 

Köper in färdigfoder - - - x 

Lagringskapacitet spannmål (ton) 400 [400] 400 - 

Kraft- & färdigfoder     

Lagringskapacitet färdigfoder (ton) - - - 40-50 

Lagringskapacitet kraftfoder (ton) 56 - - - 

Lagringskapacitet HP-massa (ton) 690 - - - 

Lagringskapacitet proteinfoder (ton) - 22 - - 

Lagringskapacitet Soja (ton) - - 22 - 

Lagringskapacitet koncentrat (ton) - - 38 - 

     

Materialanskaffningsmetoder 

Mjölkproducent A B C D 

Spannmål     

Odlar eget spannmål 175 - 260 - 

Antal inköp av spannmål(år) 1 2 1 - 

Inköpskvantitet ton/år spannmål 200 200 73 - 

Leverantör Granngårdsavtal Lantmännen Lantmännen - 

Årsbehov (ton) 292 277,4 379,6 - 

Kraftfoder     

Använder sig utav kraftfoder x x x - 

Använder sig utav färdigfoder - - - x 

Inköpskvantiteter av kraftfoder (ton) 20-30 28 - - 

Antal inköp av kraftfoder (mån) 1 2 - - 

Leverantör Lantmännen Lantmännen - - 

Årsbehov kraftfoder (ton) 292 584 - - 

Använder HP-massa i foderstaten x - - - 

HP-massa kvantitet 612 - - - 

HP-massa inköpstillfällen 1 - - - 

Leverantör Nordic Sugar - - - 
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Årsbehovs av HP-massa 389,3 - - - 

Proteinfoder - x - - 

Proteinfoder inköpstillfällen (mån) - 2 - - 

Proteinfoder inköpskvantitet (ton) - 5 - - 

Leverantör - Lantmännen - - 

Årsbehov av proteinfoder - 146 - - 

Använder sig utav Soja - - x - 

Inköpstillfällen soja (mån) - - 1 - 

Inköpskvantitet soja (ton) - - 4 - 

Leverantör av Soja - - Lantmännen - 

Årsbehov av Soja - - 58,4 - 

Använder sig utav Koncentrat - - x x 

Inköpstillfällen koncentrat (mån) - - 1 1,5 

Inköpskvantitet koncentrat (ton) - - 21 5 

Leverantör av koncentrat - - Lantmännen Lantmännen 

Årsbehov av koncentrat (ton) - - 350,4 82,13 

Färdigfoder     

Inköpskvantitet av färdigfoder (ton) - - - 36-39 

Antal inköp av färdigfoder (mån) - - - 1,5 

Leverantör av färdigfoder - - - Lantmännen 

Årsbehov av färdigfoder (ton) - - - 113,15 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till fördjupade intervjuer 

 

Färdig- och kraftfoder: 

1. Hur såg djurbesättningen ut år 2015 och deras behov av foder? 

2. Utöver spannmål och ensilage, vilka foder använde sig verksamheten av år 

2015?  

3. Vid hur många tillfällen köptes färdigfoder in år 2015? 

4. Hur mycket uppgick den totala inköpskostnaden för färdigfoder år 2015?  

5. Vilken/Vilka leverantörer/-er av färdigfodret använde du dig av år 2015? 

6. Hur många ton finns kvar i silon efter du har ringt och beställt mer 

färdigfoder? 

7. Brukar denna kvantitet som finns var i silon när beställning läggs variera? 

8. Hur många ton finns kvar i silon när det understa titthålet är tomt? 

9. Hur många ton finns kvar i silon när det översta titthålet är tomt? 

 

Färdig- och kraftfoderlager: 
1. Använder du dig av en standardkostnad för vad det kostar att lagerhålla 

färdigfoderfoder och i så fall hur stor är den? 

2. Hur stora avskrivningar hade verksamheten på färdigfoderlagret år 2015? 

3. Hur stor är lagerkapaciteten för färdigfoder i dagsläget? 

4. Hur mycket arbetstid uppskattar du att det lades på service och underhåll av 

färdigfoder lagret under år 2015? 

5. Hur stor var kostnaden för använt material et cetera för underhåll av 

färdigfoderslagret år 2015? 

6. Skedde det några reparationer av färdigfoderslagret år 2015 som inte faller in 

under service/underhåll? vad menar vi med det? 

7. Hur mycket kostade det att driva färdigfoderslagret 2015? I form av 

exempelvis elkostnader och dylikt. 

8. Hur stor volym har färdigfodersilon? 

9. Hur fungerar verksamhetens försäkringar? Tas det extraförsäkringar för 

lagerhållningen?  

 

Spannmål: 
1. Hur många ton spannmål köptes in år 2015? 

2. Antal gånger spannmålsinköp gjordes år 2015? 

3. Hur mycket uppgick den totala inköpskostnaden för spannmål år 2015?  

4. Vilken/vilka leverantör/-er av spannmål använde du dig av år 2015? 

 

Spannmålslager: 
1. Använder du dig av en standardkostnad för vad det kostar att lagerhålla 

spannmål och i så fall hur stor är den? 

2. Hur stora avskrivningar hade verksamheten på spannmålslagret år 2015? 

3. Hur stor är lagerkapaciteten för spannmål i dagsläget? 

4. Hur mycket arbetstid uppskattar du att det lades på service och underhåll av 

spannmålslagret under år 2015? 

5. Hur stor var kostnaden för använt material et cetera för underhåll av 

spannmålslagret år 2015? 
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6. Skedde det några reparationer av spannmålslagret år 2015 som inte faller in 

under service/underhåll? 

7. Hur mycket kostade det att driva spannmålslagret 2015 i form av exempelvis 

elkostnader och dylikt? 
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Bilaga 4 - Analys av MLN och MLV för soja för mjölkproducent C 
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Bilaga 5 – Analys av MLN och MLV för koncentrat för mjölkproducent C 

 

 

 


