
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G--17/022--SE

Analys av kapitalbindning vid
Rejmes Lastvagnar

Christian Ladekrans

Niclas Leinmark

2017-05-19



LiU-ITN-TEK-G--17/022--SE

Analys av kapitalbindning vid
Rejmes Lastvagnar

Examensarbete utfört i Logistik
vid Tekniska högskolan vid

Linköpings universitet

Christian Ladekrans
Niclas Leinmark

Handledare Andreas Ekeskär
Examinator Stefan Engevall

Norrköping 2017-05-19



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Christian Ladekrans, Niclas Leinmark



 

Linköping Universitet, Campus Norrköping 

VT2017 

 

 

 

 
Analys av kapitalbindning på reservdelslager 

vid Rejmes Lastvagnar i Norrköping 

Beslutsunderlag & förändringsförslag 

 

 

 

 

 

Niclas Leinmark - nicle657@student.liu.se 

Christian Ladekrans - chrla014@student.liu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinator: Stefan Engevall 

Handledare: Andreas Ekeskär



i 

 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts vid Linköpings Tekniska Högskola och Tage Rejmes 
Lastvagnar AB i Norrköping under vårterminen 2016. 
 
Tage Rejmes Lastvagnar AB säljer och reparerar lastvagnar och bussar samt erbjuder leasing 
från företagets lokaler i Butängen, Norrköping. Branschen ställer höga krav på servicenivåer 
och flexibilitet kopplat till verksamhetens reparation och service av lastbilar, varpå behov av 
lagerhållna artiklar uppstår för företaget. Majoriteten av dessa artiklar köps in från en enskild 
leverantör som ensamt styr prognostisering av efterfrågan och inköpskvantiteter. 
 
Förändringar i företagets omsättning och förändringar i leverantörens beställningssystem har 
skapat en ökad kapitalbindning på Tage Rejmes Lastvagnar AB’s lager under de senaste åren. 
Denna studie har därför genom datainsamling, observationer och intervjuer jämfört det 
nuvarande beställningssystemet med teoretiska modeller, och genom artikelklassificering 
föreslagit alternativa tillvägagångssätt för företagets lagerstyrning. 
 
Resultatet av ABC-klassificeringen som utförts har kategoriserat företagets artiklar baserat på 
dess efterfrågan och volymvärde, varpå en differentiering av servicenivån för dessa 
kategorier gör att kapitalbindningen kan sänkas. Artiklar med låg efterfrågan och höga priser 
blir i det nya systemet beställningsvaror till priset av en sänkt servicenivå. Studiens analys 
visar dock att förändrade partiformningar kan öka det totala antalet transporter från 
beställaren, vilket i sig kan resultera i både en ökad miljöpåverkan och förhöjda 
orderkostnader.  
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Abstract 
This bachelor thesis has been completed at Linköping Institute of Technology and Tage 
Rejmes Lastvagnar AB in Norrköping during the spring semester of 2016. 
 
Tage Rejmes Lastvagnar AB sells and repairs trucks and buses, as well as offering leasing 
from the company’s premises in Butängen, Norrköping. The industry in which the company 
operates places high demands on service levels and flexibility linked to the business of 
repairs and service of trucks, whereby a need for stock build of materials accrues. The 
majority of these items are purchased from a specific supplier that alone holds control of the 
forecasting procedures of calculating demand and determining purchase quantities for the 
customer. 
 
Changes in the company’s revenue and in the order system of the supplier has created an 
increase in tied up capital for Tage Rejmes Lastvagnar AB inventory in recent years. This 
study has, through collection of data, observations and interviews, compared the current order 
system with an alternative, and through classification of articles also been able to propose 
new approaches for the company’s inventory control. 
 
The results of the ABC article classification system categorized the company’s articles based 
on demand and volume value, whereon a differentiation of service levels for these categories 
enabled the reduction of tied up capital. In the proposed order system, products with low 
turnover and high pricetags would solely be ordered in the event of demand. Subsequently, 
service levels for these products would drop. The study’s analysis also shows that changing 
the lot sizes could increase the number of total shipments from the supplier, which in itself 
may cause an increase in order costs and environmental impact. 
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1.0 Inledning 
När företag köper in större mängder artiklar så minskar företagets likvida medel. Pengarna, 
eller investeringen, som krävs för att köpa artiklarna binds till produkter och företaget får 
därmed mindre kapital att röra sig med för övriga omkostnader. Svinn, inkurans och andra 
risker för artiklarna som binder upp kapital riskerar vidare att skapa en värdeminskning för 
det investerade kapitalet. Hur lagrets artiklar hanteras ur ett ekonomiskt perspektiv bör därför 
tilldelas en hög prioritet hos företag som innehar en betydande lagerverksamhet. 
 
Detta examensarbete undersöker lagerverksamheten och artikelhanteringen på Tage Rejmes 
Lastvagnar AB - ett service- och reparationsföretag som haft en ökad kapitalbindning under 
de senaste åren. Nyckelpersoner i företaget misstänker att den främsta orsaken till den ökade 
kapitalbindningen grundas i avtalet med deras primära leverantör, som ensam reglerar hur 
prognostiseringen utförs samt föreslår lämplig ordermängd i beställningsförfarandet för Tage 
Rejmes Lastvagnar AB. Denna rapport lägger därför en grund för vilka förändringar och 
faktorer som kan beaktas i förhållande till inköp och lagerstyrning för företaget. 
 
I kommande delar av rapporten kommer Tage Rejmes Lastvagnar AB att benämnas som 
Rejmes AB. 

1.1 Bakgrund 
Företagets lager består av diverse reparationsartiklar i skilda dimensioner, både sett till 
kostnad, efterfrågan och skrymme. Majoriteten av de artiklar som köps in på företaget 
kommer från en etablerad person- och lastbilstillverkare. Företags lagerchef1 uppger att 
omkring 90% av den årliga och totala artikelmängden som beställs till Rejmes AB, beställs 
från denna specifika leverantör. 
 
Eftersom Rejmes AB står i en stark beroendeposition till denna leverantör så är det rimligt att 
samtliga förändringar som genomförs avseende leverantörens tillvägagångssätt har en kraftig 
påverkan på kapitalbindning, möjlig omsättningshastighet, ledtid, leveranssäkerhet och i 
allmänhet företagets möjlighet till kundservice. Det finns dock enkelhet i att ha en leverantör 
som levererar en så stor procentuell del av företagets lagerartiklar då förändrings- och 
kravförslag till stor del endast behöver förhandlas mellan dessa parter. Det senaste året har 
dock en del förändringar genomförts från leverantörens sida - förändringar som enligt Rejmes 
AB åsidosatt beställarens egna ekonomiska preferenser. 
 
Dessa förändringar har gett effekten av en ökad kapitalbindning under de senaste åren för 
Rejmes AB, där en huvudleverantör tagit ansvar för hur prognostisering, beställning och 
leverans ska skötas från beställarens sida. Resultatet av detta är en höjning av minsta 
kvantitet för beställning av vissa artiklar samt sänkta frihetsgrader för justering av detta från 
Rejmes AB’s sida. Förändringarna har införts efter ett antal simuleringar från leverantörens 
håll, där det framkommit resultat som visar att servicegraden har stigit efter införandet. Det 

                                                             
1 Patrik Carlsson, lagerchef Tage Rejmes Lastvagnar AB, Diskussion om examensarbete den 17 februari 2016. 
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kan dock konstateras att detta troligtvis skett på bekostnad av att kapitalbindningen också 
ökat markant. Idag har den ökade kostnaden för kapitalbindning och lagerhållning 
identifierats till omkring 20%. 

1.2 Syfte 
Examensarbetets huvudsakliga syfte är att, med tydlig koppling till viktiga nyckeltal såsom 
lageromsättningshastighet och servicenivå, skapa ett underlag för minskning av 
kapitalbindningen vid reservdelslagret på Rejmes AB. 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att ge Rejmes AB ett beslutsunderlag för hur företaget kan minska sin 
kapitalbindning. Beslutsunderlaget ska ge en tydlig bild av vilka faktorer som påverkar 
kostnaderna kopplat till företagets lagerföring samt ge förslag på förändringar i 
lagerstyrningen kopplat till detta. 

1.4 Frågeställningar 
Att identifiera orsaker och ge förslag för förbättringar av lagerstyrningssystem och minskad 
kapitalbindning kan ske på flera olika sätt. Eftersom problemet enligt Rejmes AB idag ligger 
i kopplingen mellan Rejmes AB och dess största leverantör så ansluts frågorna till Rejmes 
AB’s beställningsförfarande i detta förhållande. Syftet och målet med studien uppnås således 
genom att besvara följande frågeställningar: 
 • Hur är företagets beställningssystem utformat i dagsläget? 
 • Hur kan företaget kategorisera sina artiklar för att få bättre översikt över 

lagerstyrningen? 
 • Vilka förändringar bör implementeras, kopplat till hur lagerstyrningen är utformad i 
dagsläget?  

 • Hur kommer nya lagerstyrningsmetoder att påverka kapitalbindningen för företaget 
jämfört med nuläget? 

 
Frågeställningarna har formulerats i syfte att tydliggöra rotorsaken för den ökade 
kapitalbindningen på Rejmes AB samt visa på vilka förändringar som potentiellt kan leda till 
en minskning av denna. Svaren ska också undersöka om dessa förändringar är möjliga att 
implementera med nuvarande arbetssätt och metoder, samt vilken påverkan en förändring har 
på kapitalbindningen. 

1.5 Avgränsningar 
Studien kommer endast att behandla Rejmes ABs lager i Norrköping. Totalt finns omkring 
5000 olika artiklar med olika pris och storlek i lagret på Rejmes AB. I samband med en 
klassificering av dessa artiklar bestäms dess påverkan på företagets nuvarande 
kapitalbindning. Eftersom klassificeringen kräver att artikeln som ska beräknas har en 
efterfrågan så kommer detta examensarbete endast ta hänsyn till de som har beställts från 
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Rejmes AB under föregående år. Säsongsvariationen är också i branschen relativt obetydlig, 
vilket resulterar i att studien inte beräknar förändringar i efterfrågan per säsong. 
 
Studien tar endast hänsyn till de artiklar som kommer från huvudleverantören. Denna studie 
kommer främst att undersöka de delar hos Rejmes AB som berör lagerstyrningen och 
kapitalbindningen kopplad till denna. Studien kommer därmed inte undersöka flödet ur ett 
större perspektiv för hela den aktuella försörjningskedjan. I figur 1 illustreras systemgränsen 
för studien. Vidare så gör vi avgränsningen att inte sätta variabler som inkluderas för 
beräkning av servicenivå till de exakta metoder som Rejmes AB fått fram i sina egna 
beräkningar för denna. En direkt jämförelse mellan den nu använda servicenivån och en 
senare framräknad är därför i den mån inte precist jämförbar. 
 
Denna studie inkluderar inte heller de kostnader eller icke-kostnader som skapas vid de 
tillfällen då företaget har möjlighet att returnera varor som inte gått åt enligt det nuvarande 
beställningssystemets efterfrågan. Denna avgränsning sätts främst då det inte finns en tydlig 
kontinuitet i den typen av förehavande vid inköp av varor med varierande kostnad. 
 
 

 
Figur 1: Systemgräns för studien 

 

1.6 Rapportföljd  
I kapitel 2 redovisas vilka metoder som använts för att genomföra studien. I kapitel 3 
behandlas den teoretiska referensramen där relevant teori för studien redovisas, och i kapitel 
4 beskrivs nuläget på företaget där fallstudien äger rum. Efter detta tydliggörs 
tillvägagångssättet för studiens beräkningar i kapitel 5. Resultatet av dessa redovisas i kapitel 
6, varpå efterföljande kapitel 7 behandlar studiens analys och diskussion. Rapporten avrundas 
sedan i kapitel 8 med en slutsats. 
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2.0 Metod 
Att beskriva tillvägagångssätt gällande sökning, insamling och sammanfattande av data och 
teori är nödvändigt för att visa en tydlig arbetsgång. Vår fördjupning har därför först utförts 
genom en litteraturstudie där vi analyserar och undersöker vilken metodik, vilka begrepp 
samt vilken direkt teori som bör appliceras i arbetet. Med grund i de metoder som sedan 
används samlas empirisk data på lämpligt vis från Rejmes AB. Detta är data som främst 
inhämtats via kontakter på plats, samt från företagets datasystem.  
 
En helhetssyn och ett totalperspektiv för själva företaget har således antagits för att 
rapportens föreslagna beslutsunderlag inte bara ska vara begripligt, utan för att det även ska 
vara till praktisk nytta för det undersökta företaget. 

2.1 Arbetsprocess 
Examensarbetet har grundat sig i problemformuleringen, sammansatt efter diskussion mellan 
oss som studenter och Rejmes AB. Efter detta har syftet samt nåbara mål för arbetet 
framarbetats. En nulägesanalys har sedan utfärdats för att skapa en överblick för arbetets 
gång. Empirisk data hämtades från företaget, observationer och intervjuer, utförda parallellt 
med insamling av forskning kring ämnet och frågeställningarna. Efter detta beskrivs 
arbetsgången för processen metodiskt, varpå själva genomförandet tydliggörs och den 
databehandling som gjorts förklaras. Efter detta har rapportens resultat författats, där samtliga 
delar av studiens data beskrivs efter att databehandlingen genomförts och teorin anknutits. 
Den sista delen av detta arbete innefattas av en sammanfattande process. Här anknyts 
studiens syfte och mål till det resultat studien uppnått, varpå en diskussion kring relevans och 
förändringsmöjligheter för resultatet sammanfattas i kombination med etiska och 
samhälleliga aspekter och de framtagna rekommendationer som finns för det undersökta 
företaget.  Figur 2 beskriver arbetsgången bildligt. 
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Figur 2: Studiens disposition 

 

2.2 Litteraturstudie  
Litteraturstudien i detta arbete har främst fokuserat på forskning och undersökningar kring 
områden rörande logistik och ekonomi, men inkluderar även delar av litteratur med logistiskt 
grundläggande information. Kopplat till logistiken har detta arbete sökt efter litteratur kopplat 
till lagerstyrning och materialförsörjning för vidare information avseende kapitalbindning och 
dess kostnader. De sökord som använts är typiska nyckelord inom logistik och lager som 
kapitalbindning, artikelklassificering, totalkostnadsanalys, lageromsättningshastighet, 
beställningspunkt, beställningssystem, ordersärkostnad, servicenivå. De motsvarande 
engelska översättningarna är således i stora drag tied up capital, classification of warehouse 
articles, inventory turnover, order point, ordering, ordering costs, level of service. Sett till 
ekonomi har sökningar kopplat till kostnadsberäkningar och nyckeltalspåverkan- och analys 
genomförts. Sökmotorer och universitetsbibliotek som Linköpings Universitets UniSearch 
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och Google Scholar har använts för att hitta bland annat vetenskapliga artiklar, rapporter, 
undersökningar och bokuppslag. Diva-portal med examensarbeten och rapporter kring dessa 
ämnen har också bidragit till litteraturstudiens uppbyggnad. 

2.3 Fallstudie 
En fallstudie är en detaljerad undersökning och analys av ett enskilt fall (Bryman, 2016). 
Enligt Bryman (2016) lämpar sig fallstudie-metoden när exempelvis en person, en händelse 
eller ett företag ska studeras. Forskningsdesign och datainsamling utvecklas utifrån 
fallstudiens frågeställningar. En fallstudie kan användas både vid kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar. När en fallstudie har en kvalitativ karaktär tenderar den att ha en induktiv 
infallsvinkel, det vill säga studien utgår ifrån datainsamling/observationer för att sedan 
generaliseras genom teori. När fallstudien har en kvantitativ karaktär tenderar den att ha en 
deduktiv infallsvinkel, det vill säga att studien utgår ifrån teori för att sedan prövas mot 
verkligheten. (Bryman, 2016) Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) är fallstudier en 
bra metod för förändringsarbeten inom företag. För att utföra en fallstudie på ett företag 
måste kunskap om företaget införskaffas, kombinerat med krav på en förståelse för språk och 
begrepp för gällande företag (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2011).  
 
Då examensarbetet handlar om ett enskilt företag och ett specifikt förändringsförslag lämpar 
sig fallstudie att använda som metod. Detta för att examensarbetet dels behandlar kvantitativ 
och kvalitativ data och även teoretiska resonemang. Den kvantitativa data examensarbetet 
behandlar är kopplad till de artiklar som Rejmes AB omsätter på sitt lager genom exempelvis 
pris och efterfrågan, inklusive den nuvarande kapitalbindningskostnaden. Den kvalitativa 
data som behandlats är insamlad via intervjuer och observationer på plats hos företaget. Den 
påföljande analysen binder följaktligen samman den kvantitativa och kvalitativa datan med 
anknytande teori. 

2.3.1 Systemdata 
Den artikeldata som används är främst den som idag finns tillgänglig i Rejmes ABs 
datasystem, där information avseende produktvärde, inköpskvantiteter och tid för beställning 
finns tillgängligt - huvudsakligen i Microsoft Excel. Rejmes AB har delgivit studien aktuell 
data, samt historik sett till försäljning och efterfrågan, efter mailkorrespondens och möten. 
Den angivna datan har sedan sorterats och strukturerats för att både ligga som grund, men 
även fungera som ett tydligt verktyg i analysen kring kapitalbindning. 

2.3.2 Observationer 
Eftersom examensarbetet ska fungera som ett beslutsunderlag som förbättrar verksamheten 
för företaget i studien så krävs det också att den innehåller fler verktyg för att identifiera hur 
företaget idag arbetar mot sina mål och strategier. Genom att observera arbetsgången, 
metodiken och se vilka angreppssätt som antas mot problemen så ger studien en bättre 
överblick för hur arbetet ska utformas. Observationerna kartlägger hur Rejmes AB lägger 
sina ordrar idag, vilken inställning företaget har till sin kapitalbindning i nuläget, samt 
klargöra hur informationsflödet kopplat till detta fungerar på företaget. Observationerna har 
skett öppet på företaget. Med detta menas att studien haft åtkomst till de delar och den 
information som företaget väljer att delge under denna tid (Holme & Solvang. 1997). 
Fältanteckningar har också varit en viktig del av observationerna då större system ofta kan 
vara komplexa och svåra att tolka på plats (Holme & Solvang. 1997).  
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Information kring arbetsgången, metodik och hur företag hanterar själva 
beställningsförfarandet har främst insamlats genom en öppen och formell observation (Holme 
& Solvang. 1997) av den processen i Rejmes ABs egna datorsystem, vilket innebar att 
observera den praktiska beställningen från att behovet av en ny artikel uppstår. Observationen 
följde en anställd på företaget genom denna del från start till slut för en godtyckligt vald 
artikel ur systemet. För att skapa förståelse för hur det fungerar har observationerna således 
varit kombinerade med en intervjuande del, vilket beskrivs i kapitel 2.3.3. 

2.3.3 Intervjuer  
Att som utomstående sätta sig in och undersöka ett företags problem kan vara svårt genom att 
endast analysera insamlad kvantitativ data. Enligt Tracy (2013) är kvalitativa intervjuer ett 
effektivt verktyg för att skapa en helhetsbild av problemet då det kan komplettera och styrka 
den kvantitativa data som samlats in. Detta sker förslagsvis genom observationer från 
intervjuobjektet som kan detaljera bakgrund och omständigheter för problemet (Tracy, 2013). 
 
Tracy (2013) menar att det finns två olika strukturer för intervjuer - strukturerad och 
ostrukturerad. En strukturerad intervju innebär att frågorna skrivs ner som en lista och ställs i 
den givna ordningen. Denna typ av intervju lämpar sig när en stor grupp agerar som 
intervjuobjekt, exempelvis vid marknadsundersökningar (Tracy, 2013). En ostrukturerad 
intervju är mer flexibel och innebär att intervjuaren för en öppen dialog med endast en guide 
med frågor. Denna struktur tillåter intervjun att vara mer undersökande och intervjuaren kan 
anpassa frågorna efter reaktionen på respondenten och ställa följdfrågor. (Tracy, 2013) 
Vidare menar Backman et al. (2012) att det finns en tredje struktur av intervjuer som 
benämns semistrukturerad. En semistrukturerad intervju innebär att frågorna är förberedda 
men följden som de ställs i är anpassningsbar. Svaren på frågorna kan bli öppnare och längre 
än i en strukturerad intervju. (Backman et al. 2012) 
 
Studien har använt dels en blandning av semistrukturerad och ostrukturerad intervju, vilket 
innebär att det kommer finnas förberedda intervjufrågor. Dessa frågor kommer dock inte vara 
någon bestämd turordning, och följdfrågor har ställts på de svar som erhålls på de förberedda 
intervjufrågorna. Studien har även utfört en intervju av strukturerad natur. 
 
Två intervjuer är genomförda med nyckelpersoner på Rejmes AB - lagerchefen och företagets 
VD. Intervjun med lagerchefen genomfördes under loppet av ungefär 40 minuter, där 
funktioner i och kring beställningssystemet främst diskuterats, vilket underlättades av 
blandningen mellan ostrukturerad- och semistrukturerad intervju. Intervjun med företagets 
VD var av strukturerad natur. Respondenten fick intervjufrågorna via mejl och svaren erhölls 
även via mejl. 

2.4 Analysmetodik 
Insamlad data analyseras i nära koppling till frågeställningarna. Denna koppling och dess 
relevans för rapportens syfte ska således tydliggöras strukturerat för läsaren. Datan måste 
också avläsas kritiskt för att tydliggöra hur analysen fortlöper. Detta kan exempelvis gälla 
produktvärde och kostnad för kapitalbindning, där fokalföretagets fastställda lagerränta och 
kalkylränta är direkt avgörande för hur frågan kommer att besvaras. 
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Genom att kombinera den empiriska datan med den teoretiska referensramen växer en analys, 
slutsats och diskussion fram för att inte bara presentera resultat, utan även för att ge rum och 
argument för våra förändringsförslag baserat på denna data. Kortsiktighet jämförs exempelvis 
med långsiktighet som ett förslag för att klargöra skillnader, både kostnadsmässigt och 
praktiskt sett för företaget. Den analytiska, och slutgiltiga, delen av denna rapport studeras 
kritiskt i syfte att få arbetet att vara objektivt utfört ur flera synvinklar. 

2.4.1 Reliabilitet  
Enligt Backman et al. (2012) är det viktigt att sträva efter en hög reliabilitet när data samlas 
in. Det innebär att om datainsamlingen upprepas ska samma värden och resultat erhållas. Den 
kvantitativa data som erhålls i studien är inhämtad från företagets system och datan kommer 
vara oföränderlig såvida inte företagets avtal om artikelpriser med mera förändras. Enligt Yin 
(2014) bör alla steg i en fallstudie dokumenteras och föras in i en databas. Yin (2014) menar 
att om dokumentation av genomförandet uteblir, resulterar det i att reliabiliteten för 
fallstudien bör bli ifrågasatt. Studien använder sig av Yins (2014) metod, där insamlad data 
och gjorda antaganden vid beräkningar har dokumenterats och samlats i en databas. 

2.4.2 Validi tet 
En studie har hög validitet då datan som analyseras verkligen är kopplad till det område som 
studien avser undersöka (Backman et al. 2012). Enligt Shaw (1999) kan detta uppnås genom 
triangulering av datainsamling, teorier och metoder. Detta innebär att flera källor används för 
att styrka dessa delar och ge trovärdighet till resultatet. För att styrka validiteten kan även 
reflexiv subjektivitet användas, det vill säga, antaganden och avgränsningar gjorda i relation 
till insamlad data redovisas (Shaw, 1999). I studien används dels trianguleringsmetoden för 
att stärka validiteten. Data inhämtas både i form av kvantitativ och kvalitativ natur. I studiens 
fall har den kvantitativa datan hämtats ur företagets datorsystem och den kvalitativa datan 
genom intervjuer och observation. De kvalitativa källorna används således som ett 
kompliment till de kvantiativa. Studien redovisar vilka avgränsningar som görs (se Kap. 1.5) 
och även vilka antaganden som görs för att stärka validiteten ytterligare. 
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3.0 Teoretisk referensram 
Nedanstående rubriker ger både kortare förklaringar för läsarens förståelse av rapport och 
struktur samt detaljerade förklaringar för anknuten teori. Den teoretiska referensramen för 
studien inkluderar teori och litteratur som beskriver lager och lagerstyrning i syfte att 
utveckla och föreslå åtgärder och förslag för examensarbetets analysdel. Utöver detta finns 
det även mer grundläggande källor för logistiken där studien använder kortare förklaringar 
för att ge en tydlig bild av begreppet eller sakämnet. Förklaringar för termer och begrepp 
inom logistiken ämnar även höja läsarens förståelse för studien som helhet. 

3.1 Logistik 
Logistik är ett ämne som syftar till läran om att effektivt tillhandahålla och hantera sina 
resurser i ett företag. Resurserna som omtalas är generellt sett kopplade till material, 
transporter och processer som inkluderar dessa, men även effektivisering av tjänster, 
exempelvis i form av informationshantering. Grunderna i logistik handlar om att kunna 
leverera rätt sak, på rätt plats, i rätt tid (Jonsson & Mattsson, 2011). 
 
Ur en logistisk synvinkel delas enligt Oskarsson et al. (2013) ett företag ofta in i de tre 
delarna materialförsörjning, produktion och distribution. Dessa tre poster är vad som utgör 
det så kallade logistikröret, figur 3. Oskarsson et al. menar att det övergripliga målet med 
logistik är att erhålla en hög leveransnivå till så låg kostnad som möjligt. För att ett företag 
ska uppfylla detta mål är de tre aspekter som är speciellt väsentliga, för det första behöver 
företaget se till att logistikrörets kapacitet är dimensionerat efter kundens behov. För det 
andra behöver logistikrörets alla delar ha en jämn kapacitet, för att till sist sträva efter att göra 
genomloppstiden i logistikröret så kort som möjligt. (Oskarsson et al. 2013) 
 

 
Figur 3: Illustration av logistikröret. (Inspirerad av Oskarsson et al., 2013 sid 48) 

 
Jonsson & Mattsson (2011) påtalar att logistiken generellt har ett brett omfång av aktiviteter i 
ett företag. Den inkluderar både aktivitetsstyrning, materialanskaffning, planering, 
organisation och den tillhörande kundservicen. Vidare menar Jonsson & Mattsson (2011) att 
syftet med god logistik är att frambringa en positiv resultatpåverkan genom förbättring av 
effektiviteten i ett företag. En förbättring av effektiviteten kan uppnås genom att företag sätter 
mål för verksamheten och följer upp dessa mål med hjälp av effektivitetsvariabler. Dessa 
effektivitetsvariabler kan exempelvis vara kopplade till kundservice, flexibilitet, kostnader, 
tid kapitalbindning och miljö. Vissa av dessa effektivitetsvariabler kan vara i konflikt med 
varandra, vilket innebär att de måste prioriteras utefter företagets generella mål och 
eftersträva optimal effektivitet (Jonsson & Mattsson, 2011). Vidare menar Jonsson & 
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Mattsson (2011) att det även uppstår logistiska målkonfliker på olika avdelningar i ett 
företag. Ett exempel på en målkonflikt mellan två avdelningar är att inköpsavdelningen vill 
köpa in stora volymer för att erhålla kvantitetsrabatter, samtidigt som ekonomiavdelningen 
föredrar låga volymer för att hålla en låg kapitalbindning. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

3.2 Lager 
De flesta artiklar som företag köper in och har för avsikt att förädla eller sälja förvaras på ett 
lager. Ett företag använder sig av lager för att kunna leverera sina artiklar direkt när kunden 
lägger en order och undvika att ledtiden blir för lång för kunden (Relph & Milner, 2015). 
Enligt Arnold et al. (2008) är lagerstyrningen riktad mot vilken funktion lagret fyller och hur 
det klassas - alltså - om det är ett råvarulager, ett lager för produkter i arbete (PIA) eller ett 
färdigvarulager. Arnold et al. (2008) menar att lagerstyrning är ekonomiskt orienterat och tar 
hänsyn till de kostnader och fördelar som varje typ av lager bistår med. Några av de kriterier 
och mål som styr lagerstyrningen innefattas i flöden och behov för lagren, funktioner som 
lagren fyller, kostnader som hör till lager och tillgång samt efterfrågemönster (Arnold et al. 
2008). Vidare menar Arnold et al. (2008) att lagerstyrning även kan ske på artikelnivå. En 
lagerstyrning på denna nivå beslutar hur lagerstyrningen för de enskilda artiklarna ska 
utformas. Kriterierna som hanteringen grundas på är vilka artiklar som är viktigast för lagret, 
hur denna artikelklassificering genomförs, hur många artiklar som ska beställas åt gången och 
när de ska beställas. (Arnold et al. 2008)   
 
Ett lager har en mängd kostnader att ta ställning till. Enligt Arnold (2008) är dessa kostnader 
artikel-, hantering-, order-, och kapacitetsrelaterade, inkluderat de kostnader som uppstår då 
lagret tar slut. Artikelkostnaden är det som artikeln kostar att köpa in. I artikelpriset ingår ofta 
alla övriga kostnader för att få artikeln levererad till lagret, exempelvis transport- och 
försäkringskostnader. Hanteringskostnader är de kostnader som uppstår för att lagerhålla en 
artikel. Dessa kostnader är bland annat löner för personal, hyra av lagerlokal, 
kapitalbindnings- och riskkostnader (Arnold et al. 2008). Orderkostnaderna är de kostnader 
som uppstår när en beställning från en leverantör görs. I dessa kostnader ingår de kostnader 
som uppstår hos leverantören när de behandlar en order relaterat till varje specifik order, 
exempelvis schemaläggnings-, lastnings- och administrativa kostnader. De 
kapacitetsrelaterade kostnaderna uppstår när ett lager måste öka sin utleverans kvantitet. 
Denna kostnad innefattar då nyanställningar, utbildning och övertid. Om ett lager får slut på 
artiklar kan detta innebära kostnader i form av förlorade kunder och försäljningar. (Arnold et 
al. 2008) 
 
Enligt Kolias et al. (2010) är lagerstyrning i allmänhet den delen av företaget som är svårast 
att effektivisera, oavsett om det är ett tillverkande eller distribuerande företag. Då 
lageravdelningen ofta innehåller både inköp, ekonomi- och försäljningspolicys krockar också 
målen för dessa tre avdelningar med varandra. Kolias et al. (2010) menar exempelvis att 
ekonomiavdelningen vill hålla lagernivån låg då den binder kapital. Enligt Gaur et al. (2005) 
binder lager i genomsnitt ungefär 53 % av ett slumpmässigt och lagerhållande företags 
tillgångar. Samtidigt vill försäljningsavdelningen att lagernivån ska vara hög så de kan 
leverera det kunden efterfrågar direkt. Inköpsavdelningen försöker alltså hålla önskvärd 
lagernivå till en så låg kostnad som möjligt. (Kolias et al. 2010) 
 



11 

 

Lagerstyrning är således en balansgång mellan rätt lagernivå och rätt kostnad. Är lagernivån 
för låg på ett lager riskerar företaget att inte kunna leverera en artikel i tid till kunden. Detta 
kan innebära att kunden istället går till en konkurrent, vilket i sin tur kan leda till minskade 
intäkter och en eventuellt förlorad kund. Att tillägga är dock att det även finns risker med att 
ha en för hög lagernivå - något som istället kan leda till höga kostnader för hantering av 
artiklarna. För mycket bundet kapital kan orsaka likvida problem som resulterar i att företaget 
inte kan köpa in en artikel som det är brist på. (Relph & Milner, 2015)  

3.2.1 Omsättningslager 
Enligt Chopra & Meindl (2007) är omsättningslager de artiklar som hela tiden säljs och sedan 
ersätts med nya artiklar. Omsättningslager uppstår då ett företag köper in orderkvantiteter 
som överstiger efterfrågan. 
 
Chopra & Meindl (2007) beskriver att större omsättningslager skapar längre intervall mellan 
leveranser. Detta gör att lagret kan bli känsligt för variationer i efterfrågan. Med ett mindre 
omsättningslager är leveransintervallen tätare, företaget binder mindre kapital och kan justera 
orderkvantiteten lättare efter efterfrågan. Dock innebär ett mindre omsättningslager högre 
orderkostnader (Chopra & Meindl, 2007). En illustration av ett omsättningslager visas i figur 
4. 
 

 
Q = Kvantitet/Beställningskvantitet 
E = Efterfrågan 
 
Figur 4: Illustration av omsättningslager (Inspirerad av Oskarsson et al., 2013 sid 110) 

 

3.2.2 Säkerhetslager 
Säkerhetslager är ett lager som används för att skydda ett företag mot variation i efterfrågan, 
produktionsfel och försenade leveranser av en produkt. Skulle till exempel efterfrågan öka 
under en period så har alltså företaget en extra buffert att ta av om efterfrågetakten skulle vara 
så hög att företaget inte hinner få sin leverans av produkten i tid. (Chopra & Meindl, 2007) 
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Enligt Mattsson (2008a) sätts ofta säkerhetslagernivån till att vara proportionell med 
efterfrågan - det vill säga att säkerhetslagernivån är en viss procent av årsförbrukningen eller 
ett antal dagars efterfrågan. Vidare menar Mattsson (2008a) att sådana 
proportionalitetsmetoder bidrar till en hög kapitalbindning och osäkerheter i servicenivå. 
Används istället kvantitativa beräkningsmetoder som tar hänsyn till servicenivå och 
efterfrågevariationen under ledtiden blir istället både servicenivån säkrare och 
kapitalbindningskostnaden lägre (Mattsson, 2008a). I figur 5 illustreras säkerhetslagrets 
funktion, där ett nyttjande av säkerhetslagrets funktion exemplifieras genom en försenad 
leverans. 
 

 
Q = Kvantitet/Beställningskvantitet 
E = Efterfrågan 
 
Figur 5: Illustration av säkerhetslagrets funktion 

 

3.2.3 Ledtid 
Ledtid för beställning är enkelt förklarat den tidsperiod det tar från det att kunden har lagt en 
order på en produkt tills det att kunden tar emot leveransen av den beställda produkten 
(Oskarsson et al. 2013). Ledtiden kan vara beroende av flera olika faktorer beroende på hur 
förfarandet med beställning och hur avtalet med den aktuella leverantören ser ut. Det 
geografiska avståndet mellan beställare och leverantör, produktens vikt, storlek och i vissa 
fall även värde spelar också in i ledtidens slutgiltiga längd då olika produkter kräver olika 
typer av transportmetoder (Christopher, 2011). Ledtiden, och möjliga differenser i dess 
säkerhet påverkar utformningen av artikelns säkerhetslager då det beställande företaget ofta 
har en bestämd servicenivå (se kapitel 3.2.4) som ska hållas gentemot kunden. En förlängd 
ledtid, eller höga avvikelser i den orsakar således i vissa fall en högre kapitalbindning vid 
denna typ av osäkerhet. (Christopher, 2011) 

3.2.4 Kapitalbindning  
Kapitalbindning är det sammanlagda produktvärdet som uppstår i, exempelvis, ett företags 
lager. Kapitalbindningskostnad är den kostnad som uppstår hos ett företag vid lagring av 
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artiklar som är inräknade i det egna kapitalet. Beräkningen av denna kostnad utgår från att de 
likvida medel som motsvaras av produktens värde teoretiskt sett kunnat placerats för en 
värdeökning, istället för att vara bundet i lagret och artiklarna. Kapitalbindningskostnaden 
beräknas således med en fast eller rörlig kalkylränta genom att lagervärdet på artiklarna 
multipliceras med kalkylräntan för en viss tidsperiod. (Oskarsson et al. 2013).  
 
Kapitalbindningen påverkas i stor omfattning av företagets servicenivå, eftersom den ställer 
krav på lagerartiklarnas tillgänglighet gentemot kund. Begrepp och förklaring kopplade till 
servicenivå finns tydligt förklarat i kapitel 3.3.5. Sambandet mellan dessa två faktorer 
förklaras enligt figur 6: 
 

 
Figur 6: Kapitalbindning & Servicenivå 

 
Kopplingen mellan kapitalbindning och servicenivå visas i figur 6. Att garantera att 
produkterna finns tillgängliga för kund och eliminera risken för att lagret tar slut blir ett 
kostsamt förehavande, då beräkningen av säkerhetslager bygger på servicenivå. Logiken 
säger här också att en dyrare produkt med hög servicenivå binder än mer kapital för 
företagets lager. Avvikelser i ledtid och efterfrågan gör också att säkerhetslagret ökar enligt 
dess beräkning. (Mattsson, 2005). Mattsson (2005) påstår vidare att orsaken till att många 
företag har en onödigt hög kapitalbindning är att de räknar på artiklarnas efterfrågan utan att 
ta hänsyn till variationen över en längre tidsperiod. Resultatet blir således att en stor del av 
lagret får en låg omsättning då det blir liggandes mellan efterfrågeperioderna. 
 
Arnold et al (2008) belyser särskilt kopplingen mellan servicenivå och kapitalbindning, där 
de fastställer att ju högre kundservicenivå som sätts, desto mer ökar artikelmängden och 
därmed kapitalbindningen för företagets lager. Likväl blir servicenivån lidande när företaget 
väljer att minska sin kapitalbindning för att få en högre omsättningshastighet och mer likvida 
medel. Om det för företaget sedan finns möjlighet att beställa oftare, snarare än i större 
mängder, så kommer en potentiell påföljande kostnadsanalys över förfarandet i all rimlighet 
visa att de administrativa- och transportmässiga kostnaderna ökar, om inte för företaget i sig, 
så i vart fall för den värdekedja som inkluderar det beställande företaget och leverantören 
(Arnold et al. 2008). Detta resultat kopplar an till teorier om supply chain management, där 
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Christopher (2011) hänvisar till sina påståenden om frånsett kostnadseffektivitet och 
konkurrens, är det idag mer aktuellt att få ett helhetsperspektiv, där värdekedjor snarare än 
enskilda företag måste öka sin konkurrenskraft mot andra kedjor än separat mot andra 
företag. Således kan det inte uteslutas att en ökad beställningsfrekvens med resultatet av 
minskad kapitalbindning inte är eller blir långsiktigt lönsamt för företaget i fråga, särskilt om 
de ökade transportkostnaderna och de administrativa kostnaderna ökar för leverantören då 
detta kan slå tillbaks på beställaren i form av höjda priser eller andra avgifter (Christopher, 
2011). 
 
En beräkning av ett företags kapitalbindning kan ske genom en stegande kalkyl. Eftersom det 
bundna kapitalet bör motsvaras av artiklarnas värde måste beräkningen först ta fram värdet på 
lagrets artiklar. Produktvärdet kan baseras på inköpspriset om beräkningen utförs på det 
förråd eller lager som tar in artiklarna direkt från leverantör (Oskarsson et al. 2013). 
 
Att bestämma mängden artiklar på ett lager beror på vilket tidsspann som är intressant i den 
aktuella situationen. Kvantiteten bestäms utifrån mängden artiklar som ingår i en beställning 
eller order. Mattsson (2005) tydliggör här svårigheterna i att rättvist beräkna 
medellagernivåer och medellagervärde. Poängen är att modellen är en förenkling av 
verkligheten, där ordermängder i många fall skiljer sig åt från beställning till beställning, 
vilket i sin tur resulterar i att den beräknade medellagernivån inte överensstämmer med 
verkligheten då det där finns en viss variation (Mattsson, 2005). 
 
Efter att produktvärdet och orderkvantiteten tagits fram fastställs säkerhetslagernivåerna för 
artikeln eller artiklarna. Dessa nivåer kan och bör konkretiseras med kvantitativa beräkningar 
på efterfrågan, ledtid och all variation i båda delarna (Mattsson, 2005). Detaljerade 
förklaringar för detta finns i kapitel 3.3.1 och 3.3.2. När säkerhetslagret är beräknat kan 
medellagernivån under en period  räknas ut genom att addera säkerhetslagernivån med 
beställningskvantiteten, delat med två. 
 
Efter detta kan företaget få fram medellagervärdet genom att multiplicera artikelpriset med 
enligt ovan förklarad medellagernivå. Följt av detta genomförs det sista steget i hur ett 
företag kan ta fram kapitalbindningskostnaden genom att multiplicera medellagervärdet med 
företagets satta kalkylränta. 

3.3 Lagerstyrning 
Lagerstyrning syftar till de handlingar och förändringar som genomförs i syfte att 
effektivisera lagerverksamhet och funktion, i många fall med hjälp av kvantitativa 
beräkningar. Området innefattar således hantering, beställning, påfyllning och omsättning av 
artiklarna i ett lager, och vilka styrmedel som används för att påverka dessa faktorer. 
(Mattsson, 2007) 

3.3.1 Lageromsättningshastighet 
Enligt Kolias et al. (2010) är lageromsättningshastighet ett nyckeltal som används för att 
kartlägga hur ofta lagret fylls på med helt nya produkter. Tydliggjort är detta i vilken 
hastighet artiklarna på lagret ersätts med nya under ett räkenskapsår. Kolias et al. (2010) 
menar att lageromsättningshastigheten visar på hur effektiv lagerstyrningen är på ett företag 
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och att nyckeltalet även kan användas för att jämföra prestandan med konkurrenter. 
Lageromsättningshastigheten räknas ut genom att dividera efterfrågan med medellagernivån 
(Oskarsson et al. 2013). 

3.3.2 Lagerränta 
Enligt Holmström & Lindblom (2011) är lagerräntan den ränta som används för att tillskriva 
ett avkastningskrav för investeringar eller produkter som, i detta fall, finns i lagret. Beroende 
på avkastningsalternativen som finns bestäms en fast kalkylränta för att utföra beräkningen 
för framtagandet av lagerräntan (Oskarsson et al. 2013). Efter att lagerräntan är framtagen 
används den för att ta fram en del av företagets lagerföringskostnader genom att multiplicera 
lagerräntan med medellagervärdet.  
 
För att räkna ut lagerräntan adderas kapitalkostnaden per år med riskkostnaden per år, detta 
divideras med medellagernivån och kvoten multipliceras med 100 för att få lagerräntan i 
procentenheter. Lagervärdet är alltså den totala kapitalkostnaden som uppstår när artiklar 
lagerhålls. Riskkostnader avser de kostnader som kan uppstå vid exempelvis inkurans, svinn, 
stöld och brand. Alternativt kan lagerräntan räknas ut genom att addera kalkylräntan till 
kvoten av riskkostnaden per år dividerat med medellagervärdet och sedan multiplicera det 
med 100 för att erhålla lagerräntan i procentenheter. (Oskarsson et al. 2013) 

3.3.3 Ordersärkostnad 
Vid handläggning och genomförande av inköp av artiklar så uppstår en kostnad i samband 
med detta. Kostnaden kan variera ordentligt, beroende på vilka delar som tillskrivs 
orderläggningen som helhet. Jonsson & Mattsson (2011) förklarar att samtliga kostnader som 
kan tillskrivas orderläggningen potentiellt kan inkluderas i andra kostnadstyper för att 
förenkla vid totalkostnadsberäkningar, men att det främst är nödvändigt att skilja vid 
beräkning av orderkvantiteter. Distans för transporten, hantering av känsligt gods och 
liknande komplikationer kan göra att ordersärkostnaden blir avgörande för beslut kring 
inköpsmängden, och därmed även för den förväntade kapitalbindningen för det köpande 
företaget. (Arnold et al. 2008). 
 
När bristen på material och behovet av orderläggning infaller samtidigt uppstår det ett stopp 
för andra uppgifter för inköpshanteringen, då fokus måste läggas på att utföra en ny order för 
att fortsätta med andra tjänster eller produktion. Den förlorade produktionstiden för samtliga 
inblandade i orderprocessen ska därför anknytas till ordersärkostnaden. (Arnold et. al, 2008).  
Vidare kan också lönekostnader för det administrativa arbetet kopplat till ordrarna knytas till 
ordersärkostnaden. 

3.3.4 Servicenivå 
Enligt Mattsson (2008b) är servicenivå benämningen för sannolikheten att ett företag har den 
artikel som kunden efterfrågar på lager. Vid beräkningar av säkerhetslager används 
servicenivå som då ofta benämns som Serv1 och Serv2. Dessa är två olika 
servicenivådefinitioner och står för cykelservice och fyllnadsgradsservice. Serv1, det vill säga 
cykelservice, är den definition som används oftast då beräkningar utifrån denna anses som 
lättare att applicera. Cykelservice är definierat som sannolikheten att det mellan 
påfyllningarna inte uppstår brist på ett lager. Serv2, det vill säga fyllnadsgradsservice, är 
definierat som den andel av efterfrågan som lagret kan leverera direkt. En av fördelarna med 
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att använda fyllnadsgradsservice är att företaget får reda på hur stora brister som kan 
förväntas och inte bara sannolikheten för att brist uppstår. (Mattsson, 2008b)  

3.3.5 Beställningspunkt 
En beställningspunkt är då lagersaldot av en produkt når en viss bestämd nivå, varpå en ny 
beställning av produkter ska ske. Beställningspunkten bestäms ofta efter efterfrågan under 
ledtiden på produkten så att leveransen av de nya produkterna mottages innan brist på lagret 
uppstår. (Jonsson & Mattsson, 2011). Nyttjandet av en beställningspunkt är en 
lagerstyrningsmetod som används för att flödet av material ska fungera kontinuerligt för 
verksamheten i fråga. Med detta menas att beställningspunkten hamnar där det finns 
tillräckligt material kvar under den ledtid en ny beställning artiklar innehar innan de når fram 
till lagret (Jonsson & Mattsson, 2011). De nödvändiga värden som krävs för att upprätta en 
beställningspunkt är således säkerhetslagrets storlek, efterfrågan per period samt ledtiden 
enligt figur 7. 
 

 
Figur 7: Koppling lagernivå - beställningspunkt 

 
Beställningspunkten behöver dock nödvändigtvis inte vara baserad på artikelmängden kvar i 
lagret, utan kan även vara baserad på andra typer av system. Förklaringar och förslag finns i 
nedanstående kapitel 3.3.6. 

3.3.6 Beställningssystem 
En produkt eller artikel kan beställas på flera olika sätt. En inköpsansvarig kan exempelvis 
välja att handla på känn genom att endast studera tidigare historik, göra en egen prognos för 
framtiden och sedan beställa artiklarna. Dessa typer av manuella beställningsförfaranden 
lämnar givetvis en del att önska i de fall då mängden artiklar och efterfrågan ökar till en gräns 
då det inte längre är tidsmässigt försvarbart för inköparen att undersöka och bedöma varje 
artikel. Vilken typ av beställningssystem som bör användas skiljer företag åt beroende på 
variation i efterfrågan till vald servicenivå. Ett genomarbetat och kvantitativt kalkylerande 
system som ser till företagets fördel är dock naturligtvis att föredra. 
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Ett kvantitativt kalkylerande beställningssystem är exempelvis det som kallas för 
periodbeställningssystem. Detta system fungerar på det vis att beställningar läggs vid givna 
tidpunkter; eller givna intervall (Jonsson & Mattsson, 2011). Detta innebär att företaget gör 
inventeringar av lagret vid särskilt bestämda tidpunkter, då den aktuella produktmängden 
avgör om en ny order behöver läggas. Jonsson & Mattsson (2011) förklarar vidare att 
periodbeställningssystem underlättar för inköp i den mån att företaget istället kan se över alla 
artiklar under en samtidig arbetsinsats, och genom detta minska det administrativa arbetet 
kring inköpen. Det kan dock tilläggas att denna typ av system kräver att artiklarna 
klassificeras och åtskiljs då efterfrågemönstret kan vara väldigt olika från produkt till 
produkt. 
 
En annan viktig del när det gäller beställningssystem är partiformningen. Beroende på hur 
noggrann och effektiv ett företags prognostisering är kan olika typer av kvantitativa 
beräkningar göras för att bestämma hur mycket artiklar som helst ska levereras på samma 
gång. Detta beror på att varje beställning eller order utgör en ny kostnad (Arnold et al. 2008). 
Metoder för partiformning använder ofta enskilda artiklars pris och efterfrågan i samband 
med lagerränta och ordersärkostnad. Således behöver artiklarna ofta beräknas separat eller i 
klasser (Oskarsson et al. 2013).  
 
En annan kvantitativt kalkylerande partiutformning är exempelvis Wilsonformeln (Oskarsson 
et al. 2013). Wilsonformeln är en matematisk formel som används i syfte att beräkna en 
optimal mängd artiklar som beställs vid orderläggning. Formeln tar således hänsyn till det 
kostnadsmässiga förhållandet mellan kapitalbindningen för produktvärdet kontra 
ordersärkostnaden för en lagd beställning. Enligt Rezaei (2016) tar dock denna typ av 
beräkning inte hänsyn till kvaliteten på artiklarna och antagandet att alla artiklar är av perfekt 
kvalitet. Vidare menar Rezaei (2016) att det finns utvecklingar av metoder för beräkning av 
ekonomisk orderkvantitet, där hänsyn tas till kvalitén och i beräkningarna görs antagandet att 
en procentuell del av den beställda kvantiteten artiklar är defekta. Dock görs även antagandet 
att vid leverans inspekteras varje artikel. En sådan metod gör att diskrepansen mellan 
verklighet och teori minskas (Rezaei, 2016). 
 
Partiutformningen kan också skapas utifrån andra kriterier än vad den ovanstående 
Wilsonformeln förklarar. Med partiformningen lot-for-lot är ordetkvantiteten identiskt med 
behovskvantiteten, det vill säga att beställningarna endast täcker det prognostiserade behovet 
(Jonsson & Mattsson, 2011). En sådan typ av partiformning lämpar sig väl för artiklar som 
har höga priser, höga transportkostnader eller som skapar andra ekonomiska eller 
lagermässiga obekvämligheter - exempelvis vid stort skrymme. Således är den inte alltid 
lämpad att använda gemensamt över en mängd artiklar, utan passar bäst för specialfall, 
alternativt i de fall där materialflödet i stora mått är styrt av kundorderbeställningar (Jonsson 
& Mattsson, 2011). Detta ställer naturligtvis också höga krav på prognostiseringen och dess 
korrekthet. 
 
För att koppla an till problem som uppstår när produkter har en ojämn efterfrågan vänder sig 
företag ofta till att just enkelt beställa efter erfarenhet och tidigare prognoser. Denna form av 
bedömning kan dock ofta vara en god idé vid behov av snabba beslut, då erfarenhet och 
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manuella bedömningar som är fattade efter inköparens erfarenhet och data tar med mjukare 
faktorer i kombination med data för uppskattad förbrukning, artikelpris och hur stor 
ordersärkostnaden uppskattas bli (Jonsson & Mattsson, 2011). Att beställa enligt bedömd 
orderkvantitet kan också vara en god väg att gå om artiklarna snabbt blir inkuranta (Jonsson 
& Mattsson, 2011). 

3.3.7 Kostnadsberäkningar 
Det finns många fördelar med att omfattande förändringsarbeten kompletteras med en 
totalkostnadsanalys. Grunden till detta är främst att förändringar inom en viss del av 
företagets verksamhet i princip alltid orsakar kostnadsförändringar i närliggande avdelningar 
och områden. Minskas exempelvis orderkvantiteten och säkerhetslagret för en produkt 
minskar ofta lagerföringskostnaderna för produkten. Enligt Nahmias (2009) orsakar dock en 
sådan typ av förändring ofta fler orderläggningar och transporter vilket höjer kostnaderna. En 
minskad lagerföringskostnad för en produkt kan således innebära en ökad totalkostnad - 
detsamma gäller även förändringar där det sker en kostnadsökning i ena ledet men innebär en 
kostnadsminskning totalt sett. Att utföra en totalkostnadsanalys på förändringsförslag är 
därför ett effektivt verktyg för att ta reda på kostnadseffekterna av en förändring ur ett 
processperspektiv. (Oskarsson et al. 2013) 
 
Totalkostnadsanalysen är endast ett steg av många i ett förändringsarbete. Innan analysen 
utförs måste förutsättningarna klargöras, en beskrivning och analys av nuläget ska utföras och 
alternativa lösningar ska tas fram. När detta är gjort ska nuläget jämföras med 
förbättringsförslagen vilket är där totalkostnadsanalysen kommer in i bilden. Några vanliga 
kostnadsposter att undersöka i liknande förhållanden är förslagsvis lagerföring, lagerhållning, 
transport, administration och övrigt (Jonsson & Mattsson, 2011). Det är dock inte bara dessa 
kostnadsposter som kan påverkas utan det varierar beroende på förändringsförslagets 
omfattning och form. Totalkostnadsanalysen utförs i fyra olika steg. Det första steget som 
utförs är att identifiera relevanta kostnadsposter för förändringen, det vill säga vilka 
kostnader som kommer att påverkas av att en förändring genomförs. Steg två i 
genomförandet av en totalkostnadsanalys är att anpassa totalkostnadsmodellen. Då det är 
väldigt många kostnader som kan komma att påverkas av en förändring kan åtföljande 
beräkningar bli ohanterliga. Totalkostnadsmodellen anpassas därför efter hur stor 
kostnadspåverkan blir på en kostnadspost (Oskarsson et al. 2013). De kostnadsposter där 
endast små förändringar sker kan därför förbises då de inte påverkar slutresultatet nämnvärt. 
Fokus läggs istället på de kostnadsposter där större förändringar sker. När det står klart vad 
som ska beräknas bestäms sedan hur det ska beräknas, vilket är tredje steget i 
totalkostnadsanalysen. Beroende på vilka kostnadsposter som har valts ut som relevanta för 
att undersöka så behövs data samlas in för att göra de nödvändiga beräkningarna. Hur 
beräkningarna ska utföras kan, och bör, således fastställas efter vilken sorts data som finns att 
tillgå. Planeringen av beräkningarna genomförs alltså för att ta reda på exakt vilken data som 
behövs så att fokus läggs på rätt saker. Det fjärde och sista steget i totalkostnadsanalysen är 
att utföra själva beräkningarna för att kunna jämföra nuläget med förbättringsförslaget och se 
om det är en förbättring eller försämring. (Oskarsson et al. 2013) 
 
En viktig fördel med en totalkostnadsanalys är att den ofta kan fungera som ett utmärkt 
beslutsunderlag för beslutsfattare om en förändring ska genomföras. Nackdelen är att en 
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totalkostnadsanalys kan vara mycket komplex och det kan vara svårt att identifiera rätt 
kostnadsposter som påverkas av förändringen. Detta kan leda till att totalkostnadsanalysen 
riskerar att få missvisande resultat och visa att en förbättring som egentligen skulle innebära 
stora kostnadsökningar istället visar kostnadsminskningar. Det kan även vara svårt att få tag 
på rätt data till beräkningar, vilket kan leda till att ett alternativt sätt att räkna på en förändring 
måste hittas och det kan leda till missvisande resultat (Oskarsson et al. 2013). 

3.4 Artikelklassificering 
För att styra ett lager så effektivt som möjligt används ofta artikelklassificering som metod. 
Artiklarna på lagret bedöms utifrån ett eller flera kriterier och delas sedan in i olika grupper, 
varje grupp styrs sedan på på det optimala sättet för respektive grupp (Oskarsson, et al. 
2013). Vanligast är att klassificera artiklarna utifrån hur viktiga de är baserat på valda 
kriterier (Oskarsson et al. 2013). Metoden för detta kan se ut på många olika sätt. 
Exemplifierat är två särskiljda metoder ABC-klassificering och AHP-klassificering. Analytic 
Hierarchy Process (AHP) är en metod där flera kriterier på olika nivåer rangordnas 
hierarkiskt, det vill säga efter viktighetsgrad. Efter att dessa kriterier vägts mot varandra 
erhålls ett värde på hur viktig artikeln är och den kan kategoriseras (Gajpal, et al. 1994). Den 
förstnämnda artikelklassificeringen baseras på pareto-principen och beskrivs i detalj nedan. 
 
Pareto-principen är en teori inom lagerstyrning och säger att 20% av ett företags produkter 
står för 80% av lagervärdet. Denna princip är även känd som 80/20-regeln och illustreras i 
figur 8 (Grosfeld-Nir et al. 2007). En ABC-klassificering klassificerar de olika artiklarna som 
finns på lagret i kategorierna A, B och C, där C-klassen är den största gruppen och innehåller 
de artiklarna som binder minst kapital. B-klassen är en mindre grupp och binder lite mer 
kapital än artiklarna i C-klassen. A-klassen utgör en liten grupp med de artiklar som binder 
mest kapital. De A-klassade artiklarna får här i egenskap av sin kostnad mest fokus (Arnold 
et al. 2008). Då målet är att minska kapitalbindningen utgör exempelvis de A-klassade 
artiklarna den grupp som binder mest kapital. Beställningar av dessa artiklar sker mer 
frekvent och ofta i mindre partier. Företaget tillämpar även en noggrann orderbevakning för 
dessa artiklar, vilket i sin tur kan resultera i en sänkning eller eliminering av säkerhetslagret 
för de artiklar som binder mest kapital hos företaget. För de B-klassade artiklarna görs 
beställningarna inte lika ofta och i större partier och med litet säkerhetslager. Slutligen 
beställs de C-klassade artiklarna hem i störst volymer och har ett stort säkerhetslager. 
(Oskarsson et al. 2013) 
 



20 

 

 
Figur 8: illustration av pareto-principen (Effso Tools, 2016) 

 
En ABC-klassificering utförs enligt Oskarsson et al. (2013) och Jonsson & Mattson (2011) i 
sju steg. Ordningen och följden för dessa steg varierar dock beroende på vilken av 
ovanstående författares metod studien väljer att följa. Det första steget enligt Oskarsson et al. 
(2013) bygger på att företaget väljer vilket volymvärde för artiklarna som ska användas för 
analysen. Volymvärdet kan till exempel baseras på en artikels inköpspris, kapitalbindningen 
eller täckningsbidrag. Enligt Oskarsson et al. (2013) lämpar sig ett volymvärde baserat på 
kapitalbindningen vid lagerstyrning. Sedan räknas volymvärdet för varje artikel ut där 
årsförbrukningen av artikeln multipliceras med artikelns värde. I steg två rangordnas sedan 
artiklarna efter volymvärde i en fallande ordning. Vidare i steg tre så räknas artikelns 
procentuella del av det totala volymvärdet av alla artiklar ut. I steg fyra räknas sedan den 
ackumulerade procentuella andelen av volymvärdet ut. Steg fem är enligt Oskarsson et al. 
(2013) ofta ett onödigt steg men bygger på att skriva ut artikelns procentuella del av antalet 
artiklar. Detta är ett moment som Jonsson & Mattsson (2011) inte tar upp i sin ABC-
klassificering. Steg sex bygger vidare på steg fem och den ackumulerade andelen av 
artiklarna beräknas. I det sjunde och avslutande steget väljs lämpliga klassindelningar för de 
olika artiklarna. (Oskarsson, et al. 2013) 
 
Det finns dock enligt Oskarsson et al. (2013) nackdelar med att utföra en ABC-analys som 
endast baseras på ett kriterium. Situationer kan uppstå där en C-klassad artikel hör ihop med 
en A-klassad artikel, vilket innebär att den C-klassade artikeln bör styras som en A-klassad. 
En sådan situation kan vara att en C-klassad artikel krävs för att kunna använda en A-klassad 
artikel. Detta kan lösas genom att ABC-klassificeringen utförs med två kriterier. Exempelvis 
kan volymvärdet baserat på kapitalbindningen ställas mot antal plock för artikeln, figur 9 
illustrerar detta. Utförandet av en sådan ABC-analys är liknande det ovan beskriva 
tillvägagångssättet med förändringen att artikeln blir indelad i två klasser. (Oskarsson et al. 
2013) 
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Figur 9: ABC-analys med två kriterier 

 
Enligt Torabi et al. (2012) utförs en ABC-klassificering traditionellt med ett enskild kriterium 
- den totala kostnaden för en artikel under ett år, baserat på dess pris. Enligt Liao et al. (2015) 
så är denna metod endast effektiv när de olika artiklarna som finns i sortimentet är homogena, 
det vill säga att artiklarna är av samma typ, exempelvis reservdelar. Och där den stora 
skillnaden mellan artiklarna är kostnaden. Torabi et al. (2012) menar precis som Oskarsson et 
al. (2013) att en ABC-klassificering baserad på endast ett kriterium kan vara ineffektiv. 
Vidare menar Torabi et al. (2012) att kriterier som ledtid, hållbarhet, lagerkapacitet, 
leveranssäkerhet med flera kan ha stor inverkan på klassindelningen för en artikel. En artikel 
kan alltså komma att styras på helt olika sätt beroende på vilket kretirie som används. Det 
finns även modeller för att utföra en ABC-klassificering med multi-kriterier, det vill säga 
klassificeringen av artiklarna baseras på en större mägnd kriterier. De flesta av dessa 
modeller klarar endast av kvantitativa kriterier. Dock finns det även modeller som kan 
kombinera kvantitativa kriterier med kvalitativa (Torabi et al. 2012). Enligt Liao et al. (2015) 
finns det dock risk att en artikel hamnar i en högre klass än den bör göra vid användning av 
en modell med multi-kriterier. Detta på grund av att artikeln kan få låg klassning i 
huvudkriterierna men vägas upp av hög klassning i övriga kriterier (Liao et al. 2015). 
 
En fördel med ABC-klassificering är att den skiljer på olika artiklar, kopplat till vilka 
kriterier som tillskrivs dessa, och det blir tydligt vilka produkter som ingår i företagets 
kärnverksamhet. I de fall där detta inte tidigare var uppmärksammat så gör det nu att det är 
möjligt att sänka kapitalbindningen genom att istället föra noggranna protokoll och 
inventeringar av dessa produkter (Storhagen, 2003). Det finns dock samtidigt vissa 
begränsningar med en ABC-klassificering, när klassificeringen utförs med ett kriterie kan 
klassificeringen ge motsatt effekt än tänkt. Används exempelvis volymvärdet som kriterie på 
artiklarna kan en artikel som blir klassad som A, det vill säga viktig, vara en förlustartikel. Ett 
högt volymvärde garanterar alltså inte höga intäkter. (Oskarsson, et al. 2013) 
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4.0 Företagsbeskrivning 
Nedanstående delkapitel beskriver nuläget på Rejmes AB kopplat till mål och syfte för denna 
studie. Observationer, intervjuer och andra datainsamlingsmetoder utgör basen för empirin. 

4.1 Rejmes AB 
Rejmes AB tillhör en förhållandevis stor koncern inom fordonsbranschen, och är dotterbolag 
till Rejmes Bil AB. Företaget arbetar med service- och reparation av lastvagnar, bussar och 
släp, såväl privata som företagsanknutna sådana. Företaget bedriver även försäljning av 
reservdelar och drivmedel samt uthyrning av lastvagnar och bussar. Bolaget har fyra 
anläggningar placerade i Norrköping, Linköping, Tranås och Motala (Rejmes lastvagnar, 
2012). Anläggningen i Norrköping byggdes år 1972 och har idag 44 anställda (Tage Rejmes 
Bil AB, 2016a/b). Enligt företagets VD2 arbetar Rejmes AB aktivt för att på kort sikt nå målet 
att få företagets samtliga avdelningar att generera vinst. De långsiktiga målen för företaget är 
att utveckla verksamheten samt bredda sig till nya marknader. 
 
Rejmes ABs omsättning har haft en negativ trend mellan åren 2011 till 2014, men företaget 
lyckades bryta denna trend år 2015. Dessa nyckeltal visas i tabell 1 tillsammans med 
företagets årsresultat för åren 2011 till 2015. 
 

Tabell 1: Ekonomiska nyckeltal och antal anställda (Retriever Business, 2016) 

År  Omsättning (Tkr) Årsresultat (Tkr) 

2011 357 535 122 

2012 314 188 433 

2013 282 346 44 

2014 260 090 204 

2015 310 255 1 011 

 

4.2 Kapitalbindning 
Rejmes AB har för närvarande 4 528 olika artiklar som omsätts på lagret. I den funktion 
Rejmes AB fyller som reparations- och serviceföretag är detta artiklar som skruvar, blinkers, 
filter och ventiler. Det är tydligt att det finns en stor variation och bestämda skillnader mellan 
artiklarna såsom storlek, vikt, pris och omsättningshastighet. Av denna anledning finns det 
således stora skillnader när det gäller kostnaden av bundet kapital i lagret, kopplat till 
efterfrågan på de olika artiklarna. 
 

                                                             
2 Stefan Sandberg, VD Tage Rejmes Lastvagnar AB. Mejlkonversation 2016-04-25. 
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Rejmes AB har konstaterat att de haft en ökning av kapitalbindningskostnader med 20% i 
jämförelse med föregående år. Denna förändring och ökade kostnad skildras i figur 10 där 
kapitalbindningen är mätt i början av andra kvartalet under tre år. 
 

 
Figur 10: Kapitalbindningen på Rejmes ABs lager i Norrköping 

 
Leverantören gjorde under 2015 förändringar i sitt beställningssystem kallat LPA som bidrog 
till den ökade kapitalbindningen som figur 10 visar. Orsaken till att förändringarna i systemet 
genomfördes var att servicenivån ansågs vara för låg. Förändringarna som gjordes för att öka 
servicenivån var att orderkvantiteten per artikel ökades. Som beslutsunderlag för 
förändringen genomfördes simuleringar hos leverantören. Simuleringarna visade att 
servicenivån skulle öka samtidigt som kapitalbindningen skulle förbli oförändrad. 
 
Det är även möjligt att den ökade kapitalbindningen kan ha sitt ursprung i Rejmes ABs ökade 
omsättning, det kan även tänkas bero på prishöjningar för artikelsortimentet. Den ökade 
kapitalbindningen kan även ha sin rot i att leverantören för några år sen lanserade sex 
uppgraderade lastbilsmodeller, vilket innebär att Rejmes AB behövt utöka sitt sortiment med 
helt nya artiklar. 

4.3 Servicenivå 
En förhöjd servicenivå för Rejmes AB är enligt leverantör den huvudsakliga drivkraften till 
att förändringarna i LPA-systemet genomförts. När ändringarna i LPA-systemet genomfördes  
hade Rejmes AB en servicenivå på 92.4%. Denna servicenivå är en uppskattning baserat på 
de varor Rejmes AB idag har som lagerstyrda varor. Ungefär ett år efter förändringarna 
gjordes en ny mätning och som visar att Rejmes AB nu har en servicenivå på 93.0 %. 
Förändringen i LPA-systemet medförde alltså en ökad servicenivå med 0.6 procentenheter. 
Dock menar leverantörer att om Rejmes AB följt deras hänvisningar till fullo så skulle det ha 
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inneburit en ökad servicenivå med 1.4 procentenheter, vilket innebär att servicenivån hade 
ökat till 93.8%. Med att följa leverantörens hänvisningar till fullo menas att låta LPA-
systemet rulla på och inte beställa hem någonting manuellt, vilket enligt Rejmes ABs 
lagerchef3 är en mycket svår uppgift med grund i kundpåtryckningar avseende leveranstider. 

4.4 Beställningssystem 
Rejmes AB använder sig i huvudsak av två olika system när beställningar av artiklar görs, där 
det ena utgörs av ett manuellt beställningsförfarande och det andra sker genom ett 
automatiskt beställningssystem som underhålls av deras huvudleverantör. De båda väver in i 
varandra på ett sätt som tydliggörs i följande delkapitel. 

4.4.1 LPA-System: Leverantörsbeställning 

LPA är benämningen på det automatiserade beställningssystem Rejmes AB använder sig av i 
samarbete med sin huvudleverantör. Detta system underhålls och sköts helt och hållet av 
leverantören, som själv sköter hantering kring algoritmer och formler för hur prognostisering 
och beställningspunkterna för Rejmes ABs artiklar beräknas. 
 
Förfarandet som sådant behandlar artiklarna utifrån historik kring Rejmes ABs försäljning av 
dessa. När försäljningsvärdet överstiger ett avsnitt i en så kallad värdetrappa så automatiseras 
leveranserna från leverantören till Rejmes AB för nästkommande vecka. En 
efterfrågeprognos bildas, varpå artiklar med efterfrågan skickas ut i prognostiserat behov för 
nästkommande fyra dagar för ledtiden, samt för artikelförsäljningen under en vecka (5 dagar). 
Totalt blir ordern således för efterfrågan under 9 dagar. Artiklarna som ligger kvar i lagret vid 
en förändring i försäljningen vid nästkommande vecka blir lagrade i upp till tolv månader 
innan en returleverans av dessa sker till leverantören i fråga. Värdetrappan visualiseras enligt 
figur 11. 
 

 
Figur 11: Leverantörens värdetrappa - LPA 

 

Leverantören har således en form av flerdimensionell klassificeringsteknik för de olika 
artiklarna i beställningsförfarandet. Denna baseras på artikelns värde och antalet 
                                                             
3 Patrik Carlsson, lagerchef Tage Rejmes Lastvagnar AB, Diskussion om examensarbete den 17 februari 2016. 
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försäljningstillfällen per artikel. Det röda området i figur 11 illustrerar att om efterfrågan 
saknas 12 månader bakåt i tiden beställs inte artikeln hem, varken manuellt eller automatiskt. 
Det första steget från automatisk påfyllning till manuell beställning sker då ett 
försäljningstillfälle på en vara som har ett värde på över 120 SEK uppstått, varpå det 
automatiska beställningssystemet beställer samma behov tills nästkommande vecka.  
 
Den automatiska påfyllningen aktiveras således i det gröna området, markerat i figur 11. 
Rejmes AB får tre leveranser i veckan med artiklar som beställts av LPA-systemet och 
leveranserna innehåller alltså behovet för de artiklar som har sålts den föregående veckan. 
LPA-systemet utför alltså tre beställningar i veckan och artiklarna på lagret fördelas på dessa 
tre tillfällen. När antal plock och tillhörande prisklass når en specifik nivå i trappan sparar 
LPA-systemet informationen och beställer vid beställningstillfället hem den prognostiserade 
veckoefterfrågan för artikeln från leverantören så att de finns på plats fyra dagar efter 
beställningen. Artiklar vars inköpspris överstiger 12 000 SEK utesluts helt ifrån LPA-
systemet och beställs endast när efterfrågan uppstår på grund av att de anses binda för mycket 
kapital. Beställningsartiklarna är till antalet 113 stycken i dagsläget. 

4.4.2 Manuella beställningar 

Med manuella beställningar åsyftas sådana ordrar som mekaniker, lagerarbetare och 
inköpshanterare på Rejmes AB skickar iväg till leverantören själva. Dessa beställningar sker 
när företaget efter identifierat behov upptäckt att artiklarna som krävs för arbetet inte finns på 
lager. Figur 12 tydliggör hur en sådan beställning genomförs från behov till försäljning; 
 

 
Figur 12: Manuellt beställningsförfarande 

 
När behovet uppstår på Rejmes AB så kontrollerar reservdelsteknikern som hanterar 
förfrågan artikelnumret för de nödvändiga artiklarna. Tidsåtgången för detta kan variera 
mellan någon minut till en timme beroende på artikeln, beroende på om den aktuella artikeln 
finns registrerad i affärssystemet eller inte. Detta kan skilja sig beroende på om artikeln är 
utdaterad, specialanpassad och dylikt. Till äldre fordon kan således reservdelsteknikern bli 
tvungen att bläddra genom kataloger i pappersform, ett förfarande som ofta är mycket 
tidskrävande. När artikelnumret identifierats kontrolleras sedan aktuella saldonivåer på lagret, 
varpå en beställning läggs till leverantören om artiklarna inte finns på plats. Efter en ledtid på 
två dagar inkommer artiklarna till lagret varpå den ansvarige handläggaren registrerar detta i 
lagret. Skulle det hända något i denna fas som gör att kunden inte behöver artikeln kan 
Rejmes AB returnera artiklarna utan extra kostnader inom 42 dagar. Vid försäljning 
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registreras sedan artiklarna enligt historiken i leverantörens beställningssystem, LPA. Alla 
uttag ifrån lagret måste manuellt registreras i Rejmes ABs system så att lagersaldot alltid är 
uppdaterat. 

4.4.3 Säkerhetslager 

Artiklarna i Rejmes AB’s lager har stora differenser avseende efterfrågan. I nuläget använder 
sig Rejmes AB av LPA-systemet som bedömer om det är lämpligt att lagerhålla dessa, samt i 
vilken mängd de bör lagerhållas. Säkerhetslagret baseras precis som orderkvantiteten på den 
historiska efterfrågan 12 månader bakåt. Behovet av ett säkerhetslager är inte nödvändigtvis 
högt, frånsett artiklar som skapar ett direkt beroende för andra så som skruvar, 
monteringssatser, och packningar. Ledtiderna är dock fasta och säkerhetslagret beräknas 
räcka under de fyra dagars ledtid som LPA-systemet har.  

4.4.4 Buyback 

I företagets LPA-system finns det en funktion för särskild varuåterlämning. Buyback innebär 
att om en artikel har lagerförts i 12 månader eller mer köps den tillbaka av leverantören. 
Under ett år finns det sex buyback-tillfällen. Det är under dessa förbestämda tillfällen som 
Rejmes AB kan skicka tillbaka de artiklar som är äldre än 12 månader. Är artikeln inlagd av 
LPA-systemets automatfunktion erhåller Rejmes AB 100 % av inköpsvärdet för artikel. Är 
artikeln däremot inköpt manuellt så erhåller Rejmes AB endast 50 % av inköpsvärdet för 
artikeln. Skulle Rejmes AB välja att gå ifrån från LPA-systemet och istället sköta 
lagerstyrningen själva så försvinner möjligheten till att erhålla ersättning för artiklar som är 
äldre än 12 månader. Artiklarna måste då istället skrotas om ingen nytta finns, eller i fall av 
inkurans. 

4.5 Lageromsättningshastighet 
Rejmes ABs mäter lageromsättningshastigheten i tre olika kategorier - det totala lagret, det 
automatiska lagret, samt för det manuellt beställda. Innan förändringen i LPA-systemet var 
lageromsättningshastigheten för det automatiska lagret 4,18 ggr/år, och för det manuellt-
beställda lagret 12,24 ggr/år. Lageromsättningshastigheten för det totala lagret låg på 5,74 
ggr/år. Ungefär ett år efter förändringen när mätningarna gjordes igen, varpå värdet för det 
automatiska beställda lagret låg på 3,24 ggr/år och för det manuellt beställda lagret på 10,92 
ggr/år. Lageromsättningshastigheten för det totala lagret hade ett år efter förändringen sjunkit 
till 4,43 ggr/år. Sett till det totala lagret minskade alltså lageromsättningshastigheten med 
1,31 ggr/år efter leverantörens justering av LPA-systemet. 

4.6 Aktuell data 

Den kvantitativa data som inhämtats i studien behandlar samtliga registrerade artiklar på 
Rejmes AB med artikelnummer och artikelbenämning. Datan visar att Rejmes AB har 15666 
unika artiklar registrerade i sitt lagersystem, dock sålde företaget endast 4528 artiklar av 
dessa 15666 under år 2015. För varje enskild artikel finns försäljningshistorik med antalet 
sålda artiklar per månad från januari år 2012 fram till april år 2016.  
 
LPA-systemet genererar tre ordrar per vecka, vilket innebär att systemet lägger 156 ordrar per 
år. I dagsläget finns det på Rejmes AB ingen data på hur stora kostnaderna är för enskilda 
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orderläggningar, oavsett artikel. Det finns heller inget dokumenterat särskilt pris för 
transportkostnaderna vid leverans eller order - datan i sig finns egentligen i prissättningen per 
artikel, då leverantören bakat in både kostnad för sitt administrativa arbete och transport 
genom att täcka detta just artikelpriset. 
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5.0 Tillvägagångssätt 
Följande kapitel förklarar kopplingen mellan teori och empiri i arbetet, hur dataanalys och 
databehandling genomförts samt hur studien med hjälp av denna har genomfört en ABC-
klassificering. Detta kapitel behandlar således arbetets genomförande, samt tydliggör hur 
studien samlat in och nyttjat den data som det funnits tillgång till - och vilka begränsningar 
som bör beaktas kopplat till detta. 

5.1 Genomförande 
Genomförandet av rapportens analytiska delar har skett genom sammanvägda påståenden och 
fakta från den teoretiska referensramen och den empiriska datan. Analysen har grundats i en 
ABC-klassificering av företagets artiklar, där efterfrågan samt inköpspris och volymvärde 
fungerat som variabler för kategoriseringen. Kopplat till detta finns föreslagna 
orderkvantiteter och säkerhetslagernivåer för samtliga artikelkategorier, samt hur de bör 
hanteras ur ett lagerstyrningssyfte. 
 
En analys om effekterna av en systemförändring har genomförts för att identifiera de 
kostnadsdrivande faktorerna när det gäller kapitalbindningen på Rejmes AB. Denna är rotad i 
beräkningar med stöd från anslutande teori. Kvalitativ data, insamlad genom observationer 
och intervjuer, har nyttjats i syfte att sätta lämpliga avgränsningar för studiens mål och 
tillhörande förslag för företaget i rapportens slutsats och diskussion. Vidare används detta 
främst för att stödja resonemanget i studiens slutsats och diskussion. 

5.1.1 Datainsamling & observation 
För att tydliggöra analysmetodens tillvägagångssätt redogörs här kortfattat den systemdata 
studien haft tillgång till under dess fortlöpande. Datafilerna innehållandes denna information 
finns bifogade till denna rapport. 
 
Enligt Oskarsson et al. (2013) krävs det att företaget i fråga har en god uppfattning om ett 
snitt för det totala medellagervärdet under en bestämd period för att rättvist beräkna 
företagets kapitalbindning. För att göra detta på Rejmes AB har företaget inventerat lagret vid 
den första arbetsdagen varje månad för att identifiera den månatliga kapitalbindningen. 
Oskarsson et al. (2013) påtalar att det finns en osäkerhet och vissa risker med detta 
tillvägagångssätt då det finns en chans att företaget som gör beräkningarna inventerat vid en 
större inleverans eller vid beställningspunkten av en artikel, vilket gör att kapitalbindningen 
inte alltid är representabel för en längre period. 
 
Genom tillgång till datafiler som redovisar artiklarnas totala efterfrågan per år kan studien ge 
en bättre fingervisning för hur kapitalbindningen förändrats över tiden. Datafilerna har också 
en stor relevans för studiens undersökning, då de redovisar efterfrågan per artikel över en tid 
samt deras respektive priser. Datan har också redovisat efterfrågan under tidigare månader 
och år, vilket ger studien möjlighet att identifiera standardavvikelsen för dessa artiklar. 

5.1.2 Databehandling 
Baserat på den insamlade datan har volymvärdet för varje artikel räknats ut genom att 
multiplicera snittet på månadsefterfrågan med priset. Som förtydligat av Oskarsson (et al. 
2013) är volymvärdet nära kopplat till kapitalbindningen. Till varje artikel har även den 
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procentuella delen av det totala volymvärdet räknats ut och det ackumulerade procentuella 
volymvärdet då volymvärdet är ett av de två kriterium som används i ABC-klassificeringen. 
För det andra kriteriet har den procentuella delen av efterfrågan och den ackumulerade 
procentuella efterfrågan för varje artikel beräknats genom att dividera varje aktuell artikel 
med den totala efterfrågan. Vidare beräknades även den procentuella andelen per artikel ut 
genom att dividera ett med det totala antalet artiklar för att få fram de ackumulerade 
procentuella andelarna för artiklarna. Detta behövdes som riktlinjer i samband med att 
standardavvikelsen i efterfrågan till sist räknades ut för varje enskild artikel utifrån 
försäljningshistoriken per månad för år 2012-2016. 
 
För varje artikel har en ekonomisk orderkvantitet baserat på variablerna pris, efterfrågan, 
ordersärkostnad, pris och ränta räknats ut. Två olika servicenivåer har även tagits fram. Den 
första är den teoretiska sannolikheten för brist som har räknats ut genom att multiplicera den 
tilldelade servicenivån per klass med antalet artiklar i respektive klass. Dessa summeras 
sedan och divideras med totala antalet artiklar för att få fram ett medelvärde för servicenivån. 
Den andra servicenivå är den verkliga förväntade servicenivån - en servicenivå baserad på de 
faktiska bristerna som kommer att uppstå. Detta tas fram genom att först för var enskild 
artikel ta fram antalet inköpsordrar per år. Detta utförs genom att dividera årsefterfrågan med 
beställningskvantiteten. Sedan räknas hur stor andel av året som har utestående inköpsordrar 
genom att multiplicera antalet kundordrar som antas vara en per efterfrågan under ett år, med 
kvoten av ledtiden genom antalet arbetsdagar på ett år. Påföljande beräkning utförs genom att 
räkna andelen av året som inte har utestående inköpsordrar ut. Detta värde tas fram genom att 
subtrahera 1 med värdet av andelen av året som inköp sker. Vidare räknas antalet kundordrar 
som sker innan ett inköp triggas genom att multiplicera värdet för andelen av året som inköp 
inte sker med antalet kundordrar som sker på ett år - det vill säga årsefterfrågan i denna 
studie. 
 
Studien ämnade sedan ta fram hur många kundordrar som uppstår under inköpsperioden. 
Detta togs fram genom att multiplicera antalet kundordrar med värdet för andelen av året som 
inköp sker. Med denna data kan sedan antalet kundordrar som inte kan levereras räknas ut 
genom att multiplicera antalet kundordrar som sker under inköpsperiod med differensen av 
ett minus servicenivån. I de fall då studien satt servicenivån till 95% så multipliceras här 
exempelvis antal kundordrar under inköpsperioden med 0,05. Den verkliga förväntade 
servicenivån tas sedan fram genom att dividera antalet kundordrar som inte kan levereras 
med det totala antalet kundordrar för artikeln och sedan subtrahera detta värde från ett, det 
vill säga 100%. Differensen är här den sökta servicenivån. För att summera den totala 
verkliga förväntade servicenivån divideras det totala antalet kundordrar som inte kan 
levereras med det totala antalet kundordrar och subtrahera med ett (100%) där differensen är 
den totala förväntade servicenivån. Varje artikel har även ett uträknat säkerhetslager baserat 
på servicenivå, efterfrågan och ledtid med tillhörande standardavvikelser. 
 

5.2 ABC-Klassificering 
I nuläget har Rejmes AB ingen direkt klassificering av sina artiklar, bortsett från det 
automatiska system som LPA-trappan arbetar efter. Detta innefattar sorteringen av artiklar 
kopplat till dess prissättning och efterfrågemängd under en viss period, och är satt identiskt 
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oavsett hur artikeln är utformad. Mängden artiklar som både lagras i säkerhetslagret och 
beställs i ordrarna kan alltså fortfarande åtskiljas specifikt per artikel, sett till deras 
volymvärde och därmed relevans för företagets försäljning. En ABC-klassificering är således 
ett av flera möjliga alternativ som Rejmes AB kan nyttja som ett stöd för att ge förslag på 
förändring till det nuvarande beställningssystemet, och i längden, företagets kapitalbindning. 

5.2.1 Utförande 
Att differentiera artiklarna i sortimentet är viktigt i ledet att få en bättre lagerstyrning och i 
slutändan sänkt kapitalbindning. Den ABC-klassificering som studien genomfört tar därför 
inte bara hänsyn till artiklarnas priser och efterfrågan separat, utan även volymvärdet i 
förhållande till efterfrågan. Denna studies klassificering, utförd med två kriterium, tydliggörs 
med nedanföljande matris i tabell 2 som en referensram för uppdelningen. 
 

Tabell 2: Klassificeringsmatris 

 
 

Kombinationen med volymvärdet och efterfrågan skapar således en flerdimensionell analys 
som ger sammanlagt nio olika klasser. De nio klasserna benämns som A1, A2, A3, B1, B2, 
B3, C1, C2, och C3. De första - A, B, C - definieras genom volymvärdet. Gränserna för 
artiklarna i detta avseende sätts efter inspiration från paretoprincipen, där 20% av alla artiklar 
ofta står för 80% av försäljningen (Grosfeld-Nir et al. 2007). I Rejmes ABs fall står ca 20% 
av artiklarna för ca 83% av volymvärdet. Det betyder att en artikel med över 448 SEK i 
volymvärde faller inom kategori A. För kategori B och C sätts gränserna med inspiration från 
Axsäter (1991), som vid ABC-analys sätter gränserna för kategori B från 20% till 50% av 
artiklarna och kategori C är de övriga 50%. I detta fall blir en artikel med över 79,5 SEK men 
under 448 SEK i volymvärde placerad i kategori B, vilket ger ett intervall från ca 20 % till 50 
% av artiklarna. Slutligen hamnar alla artiklar under volymvärdet 79,5 SEK i kategori C, 
vilket är de resterande 50% av artiklarna. 
 
Det andra kriteriet enligt studiens klassificering är snittet på efterfrågan per månad från 
Januari 2012 till April 2016. Som förklarat i kapitel 4.6 sålde Rejmes AB 4528 artiklar av de 
15666 registrerade artiklarna under de senaste fem åren. Detta ledde till ABC-klassificeringen 
endast inkluderar de artiklar som är aktuella. Detta definieras genom de artiklar som såldes år 
2015. Datan på efterfrågan är också särskilt viktig som kriterium då branschen som företaget 
är aktivt i karaktäriseras av det faktum att många artiklar har en väldigt låg efterfrågan. Detta 
är alltså artiklar som sällan efterfrågas, men som samtidigt är nödvändiga för Rejmes AB 
verksamhet.  
 
Klassificeringen med efterfrågan som kriterium är indelat i kategorierna 1, 2, och 3. Kategori 
1 innefattar de artiklar med högst efterfrågan. Kategori 2 innefattar de artiklar med medelhög 
efterfrågan och kategori 3 innehåller alla artiklar med låg efterfrågan. Gränserna för 
kategorierna är satta efter naturliga brytpunkter på grund av att paretoprincipen i detta 
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kriterium gett orimliga resultat och klumpat en stor del av artiklarna i kategori 1. De valda 
naturliga brytpunkterna ger att de artiklarna som har en efterfrågan på minst 2 enheter i 
veckan, det vill säga minst 8 enheter per månad placeras i kategori 1. De artiklar med en 
efterfrågan inom intervallet mindre än 8 enheter ner till 1 enhet per år placeras i kategori 2 
och de artiklar vars efterfrågan understiger 1, alltså färre än en artikel i månaden, placeras i 
kategori 3.  

5.2.2 Klassindelning 
Enligt kriterierna representerar således två av de nio slutgiltiga klasserna extremer i matrisen. 
Dessa innehar då egenskaper, eller tillförda attribut, som gör att de i ett beställningssystem 
måste behandlas på väldigt skilda vis. Tabell 3 visar studiens klassindelning. Baserat på detta 
kan arbetet således fastställa vilka handlingar och vilken särskild hänsyn som ska tas 
gentemot de skilda kategoriserade artiklarna. I efterföljande kapitel kommer en detaljerad 
förklaring av artiklarnas klasser enligt denna studie. 
 

Tabell 3: Klassificeringsmatris med klassfördelning 

 
 

De artiklar som som binder mycket kapital och även tillhör den kategori som har högst 
efterfrågan blir då placerade i cell A1. De artiklar som binder mycket kapital men har en låg 
efterfrågan placeras i cell A3. Vidare blir artiklar som binder lite kapital men har en hög 
efterfrågan placerade i cell C1. 

5.2.3 Servicenivå 
För att skapa en differentierad lagerstyrning har de olika klasserna blivit tilldelade olika 
servicenivåer baserat på de tidigare beskrivna kriterierna avseende efterfrågan och 
volymvärde. De satta servicenivåerna för scenario 1, 2 och 3 visas i tabell 4, 5 respektive 6. 
Klassernas servicenivåer tar hänsyn till hur mycket kapital artiklarna i klassen binder i 
relation till efterfrågan. 
 

Tabell 4: Servicenivå per klass i scenario 1 
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Tabell 5: Servicenivå per klass i scenario 2 

 

Tabell 6: Servicenivå per klass i scenario 3 

 

 
A1: I denna klass finns de artiklar som har ett högt volymvärde och en hög efterfrågan. Det 
innebär att de binder mycket kapital, men att de samtidigt måste finnas på lagret då de har en 
hög efterfrågan. Denna klass har i alla tre scenarier tilldelats en servicenivå på 95,0 % vilket 
innebär att säkerhetslagret för dessa artiklar kommer att hålla en låg nivå för att hålla nere 
kapitalbindningen. Optimalt vore att inte ha något säkerhetslager för artiklarna med tanke på 
det höga volymvärdet, dock måste lagret vara skyddat mot mindre variationer i efterfrågan 
eftersom dessa artiklar är mycket eftertraktade. 
 
A2: I denna klass finns det artiklar vars volymvärde är högt och som har en medelhög 
efterfrågan. Servicenivån för dessa artiklar är i samtliga scenarier satt till 90,0 %  på grund av 
att det är artiklar som binder mycket kapital när de ligger på lagret, samtidigt som efterfrågan 
är medelhög. Det är därför lämpligt att ha ett lite mindre säkerhetslager som skyddar mot små 
variationer i efterfrågan. 
 
A3: Artiklarna i klassen A3 är de artiklar som har ett högt volymvärde men en låg 
efterfrågan. Artiklar med dessa egenskaper anses vara onödiga att lagerhålla. Med grund i 
detta är servicenivån i scenario 1 och 2 satt till 0,0 %. Med andra ord är alltså artiklarna i A3 
klassen rena beställningsartiklar som endast beställs när efterfrågan finns - eller åtminstone 
inte har något definierat säkerhetslager i scenario 1 och 2. I scenario 3 har denna klass en 
servicenivå som är satt till 85%. Detta är den lägsta servicenivån som är satt i scenario 3, på 
grund av artiklarnas låga efterfrågan och höga volymvärde. 
 
B1: I denna klass finns de artiklar vars volymvärde är medelhögt och vars efterfrågan är hög. 
Dessa artiklar binder inte lika mycket kapital som A1/A2/A3-artiklar, varpå de kan tilldelas 
en högre servicenivå om företaget så önskar. Då artiklarna i denna klass har en hög 
efterfrågan och ett medelhögt volymvärde sätts servicenivån till 98,0 % i samtliga scenarier. 
Det innebär att säkerhetslagret kommer att vara större och att risken för brist på artiklar blir 
lägre. 
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B2: De artiklar som placerats i denna klass har ett medelhögt volymvärde och en medelhög 
efterfrågan. Det innebär att artiklarna binder lika mycket kapital som artiklarna i B1. Dock är 
efterfrågan lägre vilket leder till att den tilldelade servicenivån blir lägre och sätts till 96,0 % i 
alla tre scenarier. Detta är främst på grund av att säkerhetslagret inte måste vara så stort på då 
den minskade efterfrågan och tillhörande variationen i efterfrågan förväntas bli mindre. 
 
B3: Artiklarna i klassen B3 är artiklar som har ett medelhögt volymvärde och en låg 
efterfrågan. Precis som med A3 klassen anses dessa artiklar binda för mycket kapital för att 
lagerhållas i väntan på efterfrågan i Scenario 1. Det innebär att dessa artiklar precis som A3-
artiklarna är beställningsartiklar och servicenivån är satt till 0,0 %. I scenario 2 och 3 är 
servicenivån satt till 93% för att skydda mot variationer men samtidigt för att försöka hålla 
nere kapitalbindningen. 
 
C1: Denna klass innehåller artiklar vars volymvärde är lågt och som har en hög efterfrågan. 
Servicenivån i samtliga scenarier är därför satt till 99,9 %, vilket innebär att säkerhetslagret 
blir stort och klarar av större variationer i efterfrågan. Eftersom artiklarna binder lite kapital 
men är viktiga på grund av att de är mycket eftertraktade kan de lagerföras i större volymer 
jämfört med A1 och B1. 
 
C2: I denna klass finns artiklar vars volymvärde är lågt och där efterfrågan är medelhög. Med 
det i åtanke har servicenivån i samtliga scenarier satts till 99,0 % på grund av att artiklarna 
inte binder mycket kapital men efterfrågan är lägre jämfört med artiklarna i C1. Det gör att 
denna klass får en minskad servicenivå. 
 
C3: De artiklar som placerats i denna klass har lågt volymvärde och låg efterfrågan. Den 
servicenivå som klassen tilldelats är 98,0 % i alla tre scenarier, vilket innebär att dessa 
artiklar kommer att ha ett stort säkerhetslager sett till dess efterfrågan. Detta på grund av att 
artiklarna binder så pass lite kapital att det är onödigt att ha allt för stor risk för brister. 
Samtidigt som efterfrågan är så pass låg att servicenivån ändå kan sänkas jämfört med C2 
artiklarna. 

5.2.4 Partiformningar  
De partiutformningar som studien använder sig av i den nya formen av beställningssystem 
kommer att vara ekonomisk orderkvantitet (EOQ) och Lot-for-lot (LFL). 
 
Den beräkning som genomförs när det gäller partiformningen EOQ kräver fasta tal för 
efterfrågan, ordersärkostnad, kalkylränta och artikelpris (Jonsson & Mattsson, 2011). 
Formeln blir således enligt följande för varje specifik artikel som beräknats. 
 √に ∗ 頚 ∗ 継岫 堅なに岻 ∗ 鶏   ⇒ √に ∗ にぬ8 ∗ 継岫ど,になに岻∗ 鶏   

 
E = Artikelns snittefterfrågan/månad 
P = Artikelns pris/st 
O = Ordersärkostnad 
r = Lagerränta 
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E och P är alltså artikelspecificerade tal, samtidigt som övriga kan antas som fasta. O 
(Ordersärkostnaden) är en kostnad som är bestämd enligt en antagande beräkning på grund 
av att Rejmes AB inte har en fastställd ordersärkostnad i nuläget. Detta beror dels på att 
transportkostnader och andra administrativa avgifter redan är inräknade i artikelpriserna. 
Denna studie beräknar en uppskattad ordersärkostnad enligt följande faktorer: genomsnittliga 
tiden för en orderläggning (15 min ~), godsmottagning (20 min ~), ankomstkontroll (30 min 
~) och den uppskattade snittlönen för ansvarig orderläggare (25.000~). Detta ger en årlig lön 
på 300 000 SEK, vilket innebär en årlig lönekostnad på ca 421 000 SEK för företaget. 
Förutom lönen inkluderar lönekostnaden exempelvis arbetsgivaravgift, försäkring och 
semesterlön. Eftersom att en arbetsvecka i snitt uppgår till 40h/v så ger det en lönekostnad på 
220 SEK/timme.  
 
Baserat på dessa antaganden kan vi således fastställa en snittlig ordersärkostnad till ca 238 
SEK, fullt baserat på orderläggarens lön under detta arbete om det vid varje orderläggning tar 
ungefär lika lång tid oavsett mängd/storlek på ordern. 
 
Det nuvarande systemet med 3 ordrar per vecka ger 156 ordrar per år uppgår den totala 
ordersärkostnaden till 37.128 kr per år, samtidigt som det nya systemet bidrar till att antal 
ordrar per år stiger till 261 vilket resulterar i en total ordersärkostnad på 62.118 kr per år, 
alltså en ökning med ~67%. 
 
Värdet på lagerräntan r är i studiens beräkningar antagen till att vara till 20%, vilket är vad 
Rejmes AB använt sedan tidigare. Eftersom denna studie inte har tillgång till företagets 
uppskattade riskkostnader kan inte ett rimligare förslag för en ny lagerränta beräknas. 
Eftersom 20% bedöms vara företagets årsränta så divideras denna följaktligen med samma 
tidsenhet som övriga beräkningar utförs med - i detta fall per månad. 
 
Orderkvantiteten för EOQ har begränsats till ett återfyllnadsintervall på ett år för att ta hänsyn 
till det begränsade lagringsutrymmet. Begränsningen är även på grund av risken för inkurans 
och av att reservdelar hela tiden utvecklas och ersättas med nya varianter. Detta innebär att 
om orderkvantiteten är för stor kan Rejmes AB få stora volymer över som de ej kan sälja. 
 
Partiformningen LFL används i scenario 1 och 2. Antagandet har som tidigare beskrivits 
inkluderat både klasserna A3 och B3 i scenario 1, och klassen A3 i scenario 2 är rena 
beställningsartiklar och beställs endast när efterfrågan finns. 

5.2.5 Säkerhetslager 
För de 4528 artiklar som finns med i ABC-klassificeringen har säkerhetslager för varje artikel 
räknats ut. Detta har gjort genom användandet av formeln. 
 鯨� = 倦 ∗ √岫��岻2 ∗ �劇 + 岫���岻2 ∗ 経2 

 倦 = 鯨ä倦結堅ℎ結建嫌血�倦建剣堅 �� = 鯨建�券穴�堅穴����倦結健嫌結 血ö堅 結血建結堅血堅å訣�券 
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�劇 = �結穴建�穴 ��� = 鯨建�券穴�堅穴����倦結健嫌結券 血ö堅 健結穴建�穴結券 経 = 継血建結堅血堅å訣�券 鯨� =  鯨ä倦結堅ℎ結建嫌健�訣結堅 

 
I formeln sätts säkerhetsfaktorn efter den valda servicenivån. Ju högre servicenivå desto 
större blir säkerhetslagret för artikeln. För att ta fram standardavvikelsen i efterfrågan 
användes försäljningshistoriken per månad från Januari 2012 till April 2016 för de 4528 
artiklar som ingår i ABC-klassificeringen. Ledtiden har antagits till att vara 4 dagar, vilket är 
samma som för LPA-systemet och den ledtid som företaget skulle ha om de bytte 
beställningssystem från LPA. Enligt lagerchefen på Rejmes AB håller leverantören denna 
ledtid nio av tio leveranser. När det sker en avvikelse är det vanligtvis en dag mindre eller en 
dag extra ledtid. Med detta som data räknades en standardavvikelse ut för ledtiden. Detta 
gjordes genom att simulera 100 leveranser där var tionde leverans hade en avvikelse med +/- 
en dag, vilket gjorde det möjligt att räkna ut standardavvikelsen. Efterfrågan togs fram under 
inhämtningen av datan. 

5.3 Val av lagerstyrda artiklar 
För att ge studien ett bredare perspektiv på vad de faktiska effekterna blir när olika 
klassificerade artiklar går genom ett beställningssystem alternativt beställs manuellt då 
efterfrågan uppstår så är tre olika scenarier skapade. 
I det dataverktyg som skapat i studiens syfte finns möjlighet att testa alla möjliga 
kombinationer av lagerstyrning och manuella beställningar för de olika klassificeringarna. 
Följande scenarier är skapade, där angivna klassificeringar går genom den 
lagerstyrningsmodell och det beställningssystem som utformats. Dessa är således inte enligt 
manuell beställning på efterfrågan för varje scenario, detta illustreras nedan i figur 13. 
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Figur 13: Ingående lagerartiklar per scenario 

 
Ovanstående val av lagerstyrda klassificeringar är baserat på det faktum att klass A3 och B3 
står för en betydande del av den nuvarande kapitalbindningen på Rejmes AB. Studien 
inkluderar och exkluderar dessa klasser för att visa påverkan på lagrets totala kapitalbindning, 
omsättningshastighet och uppnåbara servicenivå i förhållande till dessa. 
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6.0 Resultat 
Genomförandet enligt tidigare kapitel inkluderar i majoritet databehandling genom formen av 
en artikelklassificering med ABC-analys.  

6.1 Klassindelning 
Resultatet av de antaganden och avgränsningar studien gjort när det gäller klassindelning för 
klassificering av artiklarna ses enligt tabell 7 och tabell 8. Med antaganden menas de 
intervaller som artiklarna delades in i under denna process. Detta tillvägagångssätt förklaras i 
kapitel 5.2.1. Avgränsningarna syftar till de artiklar som har valts till att ingå i ABC-
analysen. Förtydligande av detta finns i kapitel 4.6. 
 
Tabell 7: Antal artiklar per klass, Scenario 1 & 2 

 
 

Tabell 8: Antal artiklar per klass Scenario 3 

 

 
Tabell 7 ovan visar klassindelningen för scenario 1 och 2 och tabell 8 visar klassindelningen 
för scenario 3. Skillnaden mellan klassindelningarna mellan de tre olika scenarierna är att i 
scenario 3 så behandlas sex artiklar i klass A3 fortfarande som beställningsartiklar. Detta då 
dessa sex artiklar har betydligt högre volymvärde och samtidigt lägre efterfrågan än övriga 
artiklar i klassen. Resultatet visar att det finns relativt stora skillnader i både efterfrågan och 
volymvärde mellan artiklarna, vilket ger ytterligare stöd till att differentiera servicenivån 
mellan dem.  Majoriteten av artiklarna efterfrågas färre än en gång per månad i snitt, vilket 
representeras av kategori A3, B3 och C3. Totalt sett innehåller dessa tre kategorier 83% av 
Rejmes ABs samtliga artiklar. 
 
Sett till partiformningar i scenario 1 bedöms initialt alla kategorier utom två som lämpliga för 
ett beställningssystem där studien använder sig av partiformningen ekonomisk orderkvantitet 
(EOQ). Detta beroende på att de uteblivna klasserna skapar en hög kapitalbindning till ett 
förhållandevis litet värde. Samtidigt måste mjukare faktorer som kundernas vilja att vänta på 
specifika reservdelar också behandlas. Detta ingår i senare kapitel i diskussion för 
omkringliggande faktorer. Klass A3 och B3, som representeras av artiklar med en låg 
efterfrågan med höga styckkostnader har i scenario 1 beräknats med partiformningen lot for 
lot (LFL), där beställningen endast läggs när efterfrågan väl inkommer. Eftersom dessa två 
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kategorier består av artiklar som är betydligt dyrare än övriga samt som utgör en stor del av 
artikelutbudet så har studien också undersökt vilket resultat som blir av att i ett andra scenario 
inkludera B3. I det tredje scenariot inkluderas i samma syfte både klass B3 och A3. Samtliga 
scenarier kommer senare diskuteras i syftet att se över möjligheterna för att sänka Rejmes 
ABs kapitalbindning.  

6.2 Kapitalbindning 
De tre olika scenarier som använts visar av naturliga skäl på stora skillnader i 
kapitalbindningen för Rejmes AB. För att tydliggöra detta grafiskt redovisas 
medellagervärdet och säkerhetslagret i figur 14 enligt nedan. 
 

 
Figur 14: Medellagervärde per partiformning 

I tabell 9 redovisas studiens lageromsättningshastighet för de tre olika scenarierna. 
 
Tabell 9: Lageromsättningshastighet för samtliga scenarier 

 
 
Den alternativa lagerstyrningsmetoden som återges i Scenario 1 genererar en högre 
lageromsättningshastighet än nuläget. I dagsläget är Rejmes ABs lageromsättningshastighet 
3,24 ggr/år för det automatiska lagret - scenario 1 i denna studie genererar en 
lageromsättningshastighet på 3,83 ggr/år. Avseende kapitalbindningen ligger kostnaden i 
dagsläget på ungefär 4,64 miljoner, och i scenario 1 resulterar den i 2,42 miljoner kronor. 
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Detta innebär att om Rejmes AB skulle använda studiens lagerstyrningsmetod enligt scenario 
1 skulle de sänka sin kapitalbindning med 2,22 miljoner kronor, samtidigt som deras 
lageromsättningshastighet skulle öka med 0,59 ggr/år. 
 
I studiens scenario 2 ingår även artikelklassen B3 i de lagerhållna artiklarna. Således är det 
endast artiklarna i klassificering A3 som antas vara beställningsartiklar. Detta genererar en 
kapitalbindning på 5,86 miljoner kronor och en lageromsättningshastighet på 2,08 ggr/år. 
Scenario 2 orsakar därmed en ökning av kapitalbindningen samt en sänkt 
lageromsättningshastighet i jämförelse med både scenario 1 och dagsläget. Kapitalbindningen 
har en ökning på 1,22 miljoner kronor och lageromsättningshastigheten sänks med 1,16 
ggr/år jämfört med dagsläget på Rejmes AB. 
 
I scenario 3 inkluderas alla utom sex artiklar i det lagerhållna sortimentet. Samtliga 
artikelklasser innefattas således som lagerartiklar. Detta genererar en kapitalbindning till ett 
värde av 13,88 miljoner kronor, och en lageromsättningshastighet på 1,73 ggr/år. Scenario 3 
genererar alltså mot nuläget en ökning av kapitalbindningen med 9,24 miljoner kronor 
samtidigt som lageromsättningshastigheten sänks med 1,51 ggr/år. 

6.3 Servicenivå 
Studien har tagit fram två servicenivåer för varje scenario. Den teoretiska servicenivån visar 
enligt SERV1 sannolikheten för att brist inte uppstår under en ordercykel. Den verkliga 
förväntade servicenivån visar sannolikheten för att det inte blir brist under den tiden risk för 
brist faktiskt finns, det vill säga under ledtiden för utestående ordrar. Detta redovisas i tabell 
10 nedan. 
 
Tabell 10: Servicenivå för samtliga scenarier 

 
 
Scenario 1 har som tabell 10 ovan visar en teoretisk servicenivå på 57,2. Den teoretiska 
servicenivå blir så pass låg på grund av att klasserna A3 och B3 är bestämda att vara 
beställningsartiklar vilket bidrar till att 1868 artiklar av 4528 har en servicenivå på 0% i detta 
scenario. Sett till den verkliga förväntade servicenivån för scenario 1 däremot så uppnår 
servicenivån ett värde av 92,2%, vilket innebär att 7,8% av alla kundorder faktiskt kommer 
innebära brist. I scenario 2 där även artikelklass B3 ingår som lagerartiklar beräknas den 
teoretiska servicenivån till 81,1% och den verkliga förväntade servicenivån uppgår till 96,4%. 
Slutligen i scenario 3 där alla artiklar utom sex är lagerartiklar fås en teoretisk servicenivå på 
94,4% och den verkliga förväntade servicenivån är hela 99,8%. 
 
I tabell 11 nedan redovisas vad de tilldelade servicenivåerna har för effekter på de olika 
klasserna i de olika scenarierna. 
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Tabell 11: Servicenivå för samtliga artikelklasser i samtliga scenarier 

 

 
I tabell 11 syns tydligt vilka artikelklasser som påverkar kapitalbindningen mest i de tre olika 
scenarierna. I scenario 1 är det artikelklasserna A2 och C3 som är överlägset större än övriga 
artikelklasser. A2 innehåller 172st bland de dyraste artiklarna i sortimentet och har av den 
anledningen en hög kapitalbindning. Artikelklass C3 innehåller 41,8% av hela det lagerlagda 
sortimentet och är med marginal den största artikelklassen, vilket även leder till högst 
kapitalbindning av artikelklasserna i scenario 1. I scenario 2 tillkommer även artikelklass B3 
som är den artikelklass som innehåller näst flest artiklar. De är även artiklar av det lite dyrare 
slaget och bidrar därför med den högsta kapitalbindningen för artikelklasserna i scenario 2. 
Artikelklass A3 tillkommer i scenario 3, A3 är den tredje största artikelklassen och innehåller 
några av de dyraste artiklarna i sortimentet. Vilket leder till den överlägset högsta 
kapitalbindningen av artikelklasserna. 
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7.0 Analys & Diskussion 
I följande kapitel analyseras och diskuteras studiens metodik, resultat och trovärdighet. 
Punkten ämnar även i detalj diskutera utfallet av de styrmedel som använts för att skapa 
specifika scenarier där nyckelpunkterna för studiens mål och syfte inkluderas. 

7.1 Förhållningssätt & metodval 
Datan som erhölls från Rejmes AB och som användes för studiens beräkningar hade vissa 
svagheter. Samtliga artiklar, även de som gått ur sortimentet, var inkluderade i datafilerna. 
Som tidigare förklarat exkluderas de artiklar som går under de 10% som köps in från en 
annan leverantör än den vars data behandlats i studien. Begränsningar och avgränsningar i 
datainsamling gör således att resultatet är precist till en viss gräns. Andra aspekter i 
lagerstyrningen, såsom skrymme och möjlighet för ordrar från leverantören påverkar 
naturligtvis också vilken beställningsmetod som är lämpligast. Som Christopher (2011) också 
påpekat, är nära relation och aktiv informationsdelning ofta en nyckel i försörjningskedjor. I 
fallet då leverantören själv har full uppsikt över framtida beställningar och prognostisering 
kan exempelvis antalet leveranser enklare optimeras - och ett lagerstyrt sortiment kan 
eventuellt i sådant fall styras mer effektivt av leverantören. 
 
Vid en förändring, och vid nyttjande av andra lagerstyrningsmetoder - som studien föreslår - 
kan andra hinder uppstå. Avtal kring fasta transportpriser som i nuläget är inräknade i 
artikelpriserna kan exempelvis komma till att ändras om beställaren inser fördelarna med att 
ha fler och mindre ordrar - något som i beskrivet fall kan minska kapitalbindningen för 
företaget. 
 
Sättet som variablerna för volymvärde och efterfrågan sattes till för att ge det resultat studien 
uppnått är också förändringsbara. Paretoprincipen är i de flesta fall en god måttstock, men det 
är svårt att garantera att den uppfyllts i det specifika företaget som undersöks. Det kan även 
finnas andra mer strategiskt viktiga artiklar som bör inkluderas i andra klasser än dem som de 
tilldelats. Detta är något som i sådant fall måste urskiljas på artikelnivå. En 
artikelklassificering kan således inkludera ett kriterium där artiklarnas relation till varandra 
ses över. Exempelvis vikten av att två artiklar som “hör ihop” servicemässigt inte hamnar i 
olika kategorier. En sådan situation kan uppstå, där en artikel är klassificerad för att inneha 
säkerhetslager samtidigt som en kompletterande artikel endast läggs mot beställning. 
 
Tillvägagångssättet i denna studie, baserat på val av metod och teori, har också många 
fördelar. Kopplat till teorin som använts ger exempelvis en differentiering av artiklar baserat 
på volymvärde ett resultat som speglar artiklarnas vikt för företaget på ett bättre sätt än vad 
det nuvarande systemet gör, där företaget idag endast använder efterfrågan under en kort tid 
samt artiklarnas priser väger in om det ska skapas en buffert för artikeln under nästkommande 
period. Observationer och intervjuer på företaget har också bidragit till att föreslagen 
förändring för ett nytt förhållningssätt till sina artiklar är nära anknuten till företagets 
framtida mål och strategier där de i sin målbild och vision vill förbättra insikten i 
lagerhållningen för sina artiklar för att få ett översiktligt pengaflöde. Underlaget och 
beräkningarna kan också snabbt anpassas för förändringar i verksamhet, artikelpris eller 
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övrigt och ge ett likvärdigt resultat vid intresse. Detta kvarhåller studiens vikt under en längre 
period i det fall då förändringar på företaget inte är möjligt i nuläget, alternativt då det blir 
bättre lämpat längre fram i tiden. 

7.2 Utfallsanalys, scenarier 
Nedan presenteras hur kapitalbindning och omsättningshastigheten förändras genom att 
använda studiens lagerstyningsmetod i de tre olika scenarier som studien behandlat. Varje 
delkapitel ämnar också kort klargöra hur satta servicenivåer påverkar resultatet för dessa 
scenarier i olika utsträckning. 
Övergripande för alla scenarier är att servicenivån är svår att jämföra med dagsläget då dessa 
har räknats ut på olika vis. Rejmes AB tar i nuläget inte hänsyn till beställningsartiklar vid 
framtagandet av servicenivån samtidigt som beräkningarna i denna studie tar hänsyn till dessa 
artiklar för att inte skapa en missvisande bild. Detta förehavande tydliggörs i kapitel 6.3 
Servicenivå. 
 
Om servicenivån skulle höjas till 99,9 % på alla lagerartiklar i scenario 1 skulle det bidra till 
att medellagervärdet ökar till ca 2,84 miljoner kronor från 2,42 miljoner kronor med EOQ 
som partiformning vilket innebär en minskning av kapitalbindningen med 1,65 miljoner 
kronor jämfört med dagsläget. Dock skulle den totala teoretiska servicenivån för lagret bara 
öka till 58,7%, vilket endast är en ökning med 1,5% från scenario 1’s ursprungsläge. Detta på 
grund av att beställningsartiklarna fortfarande har en servicenivå på 0%. Den verkliga 
förväntade servicenivån skulle öka med från 92,2% till 92,3%, vilket endast är en ökning med 
0,1%. Detta kan tolkas som att om Rejmes AB skulle välja att följa scenario 1 så är den 
teoretiska servicenivån begränsad till 58,7% och den verkliga förväntade servicenivån till 
92,3%. Görs samma undersökning i scenario 2 fås en maximal teoretisk servicenivå av ett 
värde på 84,3% och den verkliga förväntade servicenivån 96,6%. Studien undersökte även i 
scenario 3 vilka utfallen av förändrade servicenivåer i de olika klasserna. Kapitalbindningen 
och den verkliga förväntade servicenivån förändrades förhållandevis lite när servicegraden 
sattes till 54% och 99% för varje artikelklass. Den största skillnaden för den förväntade 
servicenivån var när artikelklass A1 fick en servicenivå på 99%, den ökade då med 0,1% och 
erhöll ett värde av 99,89%. Den största skillnaden för kapitalbindningen skedde på 
artikelklass A2, där ett 14,01 miljoner kronor blev det högsta erhållna värde när servicenivån 
för klassen bestämdes till 99%. Detta kan tolkas som att man förebygger flest brister vid en 
höjning av servicenivån på artikelklass A1 och att artikelklass A2 är en viktigt klass när det 
gäller kapitalbindningen. Den teoretiska servicenivån var det som påverkades mest i scenario 
3 vid förändring av de tilldelade servicenivåerna. Som högst erhölls ett värde av 96,5%, detta 
var när artikelklass A3 höjdes från 85% till 99%. Det lägsta värde som erhölls var 76%, detta 
var när artikelklass C3 sänktes från 98% till 54%. 54% valdes för att erhålla ett k-värde av 
0,1. Detta kan tolkas som att den teoretiska servicenivån är starkt kopplad till antalet artiklar i 
artikelklassen. När artikelklass C3 som innehåller flest artiklar och från början har en hög 
servicenivå sänktes, skedde den största negativa förändringen. När artikelklass A3 som är den 
tredje största klassen och som i ursprungsläge har den lägsta servicenivån höjdes, skedde den 
största positiva förändringen. 
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7.2.1 Scenario 1 
Det första scenariot ämnar att till största möjliga mån minska kapitalbindningen och samtidigt 
kvarhålla den faktiska servicenivån kring ungefär 90%. Det gick i databehandlingen snabbt 
att identifiera vilka klassificeringar som orsakade den största delen av kapitalbindningen - A3 
och B3. Eftersom dessa i många fall också har en förhållandevis låg efterfrågan kan det också 
anses rimligt att kunden är beredd att vänta på dessa varor, som ofta är specialartiklar eller 
generellt sett dyra. Förhållningssättet är relativt likt det nuvarande systemet där en viss 
efterfrågegräns måste överskridas, med den största skillnaden i att lagret inte fylls på alls 
oavsett om efterfrågan plötsligt skulle öka, eller vara något säsongsbetonad. Ny ställning tas 
givetvis om fallet är som sådant att en viss artikel ökar under en längre period, då den 
naturligt skulle ramla inom en annan klassificering i studiens verktyg. 
 
Minskningen i kapitalbindning med denna metod är således möjlig på grund av att klasserna 
A3 och B3 här antas vara beställningsartiklar. Eftersom dessa artiklar består av en betydande 
del av det höga volymvärdet på Rejmes ABs nuvarande lager så lagerhålls också betydligt 
färre antal unika artiklar i detta scenario. Detta är även orsaken till att kapitalbindningen kan 
sänkas trots att många artiklar har en beställningskvantitet som uppgår till ett års förbrukning. 
Scenario 1 lagerhåller ett större lager än LPA-systemet sett till antal artiklar på hyllorna, dock 
består majoriteten av lagret består av artiklar med lågt volymvärde. 
Lageromsättningshastighetens ökning beror också på att många artiklar med låg efterfrågan 
sorteras ut. Scenariot innebär konkret i antal specifika artiklar att Rejmes AB nu, istället för 
113 beställningsartiklar enligt LPA-systemet, innehar 1868 artiklar som beställningsartiklar. 
 
Den teoretiska servicenivån enligt Serv 1 antar ett värde av 57,2% vilket beror på att 
artikelklasserna A3 och B3 är beställningsartiklar och omedelbart orsakar brist när 
efterfrågan uppkommer. Sett till den verkliga förväntade servicenivån när det faktiskt finns 
risk för att det blir brist - det vill säga under beställningstiden för artiklarna - så får 
servicenivån i scenario 1 ett värde av 92,2%, detta med artikelklasserna A3 och B3 
inkluderade. I scenario 1 hamnar således servicenivån på ungefär samma nivå som i dagsläget 
på Rejmes AB. Samtidigt har dock mer än en tredjedel av artiklarna styrts om till 
beställningsartiklar. Som ovan nämnt i kap 7.2 är det svårt att jämföra servicenivåerna i 
studien med Rejmes ABs framtagna servicenivå på ett tillförlitligt sätt. 
 
Rejmes AB kan alltså sänka sin kapitalbindning avsevärt enligt studiens första scenario och 
bara sänka sin servicenivå med 0,8%. Dock har mer än en tredjedel av sortimentets styrts om 
till beställningsartiklar vilket innebär ökad risk att kunder väljer att gå till en konkurrent om 
Rejmes AB inte kan tillhandahålla artiklarna till kunden på kort tid. 
7.2.2 Scenario 2 
Det kan tolkas som att scenario 2 ger förslag på att hålla ett större lager än vad dagens LPA-
system gör. Detta scenario resulterar i 705 beställningsartiklar vilket fortfarande är fler än vad 
LPA-systemet har. Sett till antalet unika lagerartiklar har scenario 2 alltså ett mindre lager än 
nuvarande system. Dock är beställningskvantiteterna större i studiens scenarier jämfört med 
LPA-systemet, vilket leder till ett högre volymvärde på lagret i då ytterligare 1163 artiklar 
har lagts till som lagerartiklar. På grund av de 1163 ytterligare artiklarna som blir lagerlagda 
så sänks även lageromsättningshastigheten i scenario 2 på grund av att dessa artiklar har en 
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låg efterfrågan. 
 
Det är tydligt att de säkerhetslager som binder mest kapital är de artiklar som är kopplade till 
A-kategorin. Dessa artiklar binder överlägset mest kapital i jämförelse med B- och C-
kategorierna. De framtagna nivåerna för säkerhetslagren är med detta system fasta. 
Följaktligen är det enda sättet att justera nivån för en artikels säkerhetslager genom att ändra 
den tilldelade servicenivån. Sammantaget ger därför också analysen av Scenario 2 svaret att 
beräkningen kan ses som ett rimligt alternativ, både kostnads- och servicenivåmässigt. 
7.2.3 Scenario 3 
Scenario 3 håller att större lager än dagens LPA-system sett till både antalet unika artiklar 
och volymvärde. Alla artiklar antas i scenario 3 vara lagerartiklar utom sex specifika sådana, 
som skiljer sig från övriga sortimentet i form av priser långt över nästkommande artiklar. 
Detta faktum, kombinerat med en extremt låg efterfrågan bidrog i stort till beslutet att i 
beräkningarnas exkludera dessa. Gällande samtligt övriga produkter så lagerhålls i detta 
scenario lagerartiklar som är både dyra och som har låg efterfrågan. Resultatet av detta är att 
kapitalbindningen blir betydligt högre, samt att lageromsättningshastigheten långt lägre än för 
nuläget och övriga scenarier. Eftersom detta förslag väljer att hålla säkerhetslagernivåer på 
samtliga artiklar och lägga nya beställningar med god tid så kan studien också fastställa att 
servicenivån går upp till över 99%. Detta är självfallet förutsatt att materialet alltid finns 
tillgängligt hos leverantören samt aldrig försenas mer än vad standardavvikelsen påvisar. 
Från Rejmes ABs sida blir detta dock en effektiv lösning om det inte finns något rum för fel 
där kunderna omedelbart lämnar om inte artikeln finns i lager. 
 

7.3 Konsekvenser av implementering 
Det finns naturligtvis vissa nackdelar med att omvandla de artiklar som är placerade i 
klasserna A3 och B3 till beställningsartiklar. En kund som lämnar in sin lastbil eller kommer 
till disken och är i behov av en artikel ur dessa klasser blir då tvungen att vänta på att artikeln 
blir hembeställd och levererad. Följaktligen kan sådana situationer leda till att kunden istället 
går till en konkurrerande aktör på marknaden. Hypotetiskt sett ökar sådana fall således också 
risken för att kunden går över till konkurrenten permanent. 
 
I dagsläget lägger det automatiska beställningssystemet 156 ordrar per år. Studiens föreslagna 
metod kan teoretiskt generera 260 ordrar per år, alltså en möjlig order per vardag. 
Ordersärkostnaden ökar således med ~67% i ett sådant utfall. 
 
Att implementera studiens framtagna lagerstyrningsmetod skulle innebära vissa förändringar 
hos Rejmes AB. Först och främst skulle företaget troligtvis behöva anställa minst en inköpare 
för att kunna hantera att alla beställningar utförs manuellt. Detta skulle medföra kostnader 
som lön, försäkringar och arbetsgivaravgifter. Vidare skulle företaget troligtvis även behöva 
investera i någon form av mjukvara som kan hantera ett beställningssystem som detta, vilket 
sannolikt kräver både en del tid och pengar från företaget. En investering av ett 
mjukvaruprogram skulle samtidigt kunna innebära att beställningssytemet kan automatiseras. 
Det betyder att alla beställningar utförs automatiskt som det nuvarande LPA-systemet, dock 
med förändringen att systemet har den uträknade ekonomiska orderkvantiteten för fasta 
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orderkvantiteter, samt att beställningarna läggs vid artiklarnas beställningspunkter istället för 
vid förutbestämda tidpunkter. 

7.4 Reliabilitet & validitet 
Det har gjorts ett flertal antaganden i denna studie som kan tänkas påverka reliabiliteten för 
studien. Studien har som tidigare förklarat använt sig av Yins (2014) metod och sparat all 
insamlad data och samtliga beräkningar i en databas. Alla antaganden som gjort i studien 
kring data och beräkningar har även redovisats och motiverats. Med detta i åtanke kan 
studiens reliabilitet anses vara hög. De antaganden som exempelvis fattas gällande 
klassindelningar baserade på volymvärdet har sin grund i beskriven teori enligt Axsäter 
(1991), samtidigt som de antaganden som gäller för klassindelning baserad på efterfrågan kan 
anses ha en lägre reliabilitet. Detta på grund av att de naturliga brytpunkterna är uppdelade 
efter studiens författares preferenser, om än så med vedertagna metoder till stöd.  
 
Gällande validiteten har studien endast samlat in relevant data och teori under utförandet av 
studien. Den insamlade datan och teorin står i direkt relation till det problem som behandlats 
på Rejmes AB. Det finns dock viss otydlighet kopplat till den framräknade 
kapitalbindningen, då datan visat efterfrågan och inte det inventerade lagret. Att jämföra 
dessa siffror, som också skiljer sig på grund av lageruppbyggnaden som LPA-systemet 
bygger på, ger således inte ett helt rättvist resultat. 
 

7.5 Känslighetsanalys 
Det erhållna resultaten av studiens beräkningar för kapitalbindning i de tre scenarierna står i 
visst beroende till de värden som är satta för ordersärkostnad och lagerräntan. Skulle 
förhållandet mellan ordersärkostnaden och lagerräntan förändras så blir resultatet således till 
viss del påverkat. Det lägsta värdet sett till studiens framtagna kapitalbindning är som tidigare 
nämnt ca 2,42 miljoner kronor i scenario 1. Om exempelvis ordersärkostnaden skulle erhålla 
ett värde av 200 SEK istället för värdet av 238 SEK som studien använder sig av, och 
lagerräntan förblir 20%, genereras en kapitalbindning på ungefär 2,33 miljoner kronor. Detta 
skulle innebära en minskning av kapitalbindningen med 0,09 miljoner kronor i jämförelse 
med studiens erhållna kapitalbindning, vilket ger en minskning av kapitalbindningen med 
2,31 miljoner kronor i jämförelse med dagsläget på Rejmes AB. Förblir ordersärkostnaden 
238 SEK och lagerräntan istället sänks till ett värde av 15%, genereras en kapitalbindning på 
ca 2,58 miljoner kronor. Detta innebär en ökning av scenario 1’s framräknade 
kapitalbindning med 0,16 miljoner kronor och en minskning av Rejmes ABs kapitalbindning 
i dagsläget med 2,06 miljoner kronor. Vid en implementering av liknande beställningssystem 
är det således av största vikt att Rejmes AB lägger resurser på att ta fram så pass 
verklighetsnära och realistiska värden för ordersärkostnad och lagerränta som möjligt. Risken 
är annars att det erhållna resultatet i slutändan blir långt ifrån optimalt och leder till onödiga 
kostnader för företaget. Den enligt studien satta lagerräntan och ordersärkostnaden är 
förklarat i detalj i kapitel 5.2.3 Servicenivå. 
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8.0 Slutsats 
Då resultatet och studiens analys är färdigställt återkopplas i detta kapitel fokus till arbetets 
syfte, mål och frågeställningar genom slutsatser kring arbetet. 

8.1 Måluppfyllelse 
Examensarbetets huvudsakliga syfte är att skapa ett underlag för minskning av 
kapitalbindningen vid reservdelslagret på Rejmes AB. Resultatet av denna studie visar att 
detta mål definitivt är nåbart i dagsläget, men med eventuellt oönskade sideffekter. Att ändra 
beställningsystem och lagerhållning av artiklar kan reducera kapitalbindningen, men med stor 
sannolikhet på bekostnad av annat. Krav på ökad översikt på lagret kan öka lönekostnaderna 
på företaget, och en ökad beställningsfrekvens till lägre orderkvantiteter kan vidare förändra 
artikelpriset med grund i att dessa innehar en inkluderad transport- och hanteringskostnad.  
 
I nära anknytning till syftet är målet med arbetet att ge Rejmes AB ett beslutsunderlag för hur 
företaget kan minska sin kapitalbindning. Beslutsunderlaget ska ge en tydlig bild av vilka 
faktorer som påverkar kostnaderna som följer lagerföringen, samt ge förslag på förändringar i 
lagerverksamheten kopplat till detta. Kapitel 5.0 tydliggör förfarandet kring hur studien 
förändrat artiklarnas klassificering, och därmed till viss del vikt för företaget. Kapitel 3.0, 
kopplas också till studiens mål, där kostnadsberäkningarna som involverar kapitalbindning 
förklaras från flera vetenskapliga perspektiv. 
 
För att kunna uppfylla mål och syfte i detta arbete inkluderades fyra, mer specificerade, 
frågeställningar. Nedan följer korta och koncisa sammanfattningar för att svara på dessa. 
 
Den första frågan avser företagets nuläge, och har författats enligt följande; “Hur är företagets 
beställningssystem utformat i dagsläget?” 
 
Företagets nuvarande beställningssystem lägger idag beställningar baserat på efterfrågan 
under en kortare period och prissättningen på den berörda artikeln. Det automatiserade 
programmet beställer således inte artiklar med ett långsiktigt perspektiv för själva artikeln, 
utan snarare för att garantera leveranssäkerheten under en viss - ofta kortare - period. Detta 
gör att kapitalbindningen riskerar att bli högre än nödvändigt, exempelvis vid utformandet av 
ett säkerhetslager beräknat på tidigare års prognoser. 
 
Den andra frågan berör kategorisering, och hur denna kan förbättras på företaget. Den lyder 
enligt följande: “Hur kan företaget kategorisera sina artiklar för att få bättre översikt över 
lagerstyrningen?” 
 
Studiens förslag för kategorisering är ABC-klassificering. Denna kan använda flera olika 
variabler för att passa företaget på lämpligt vis, sett till exempelvis kapitalbindning eller 
leveranssäkerhet, alternativt ett mellanläge där det går att få god översikt över båda. 
Prissättningen på artiklarna blir inte heller det centrala, utan fokus ligger istället på andra 
faktorer som volymvärde för att avgöra hur viktiga artiklarna är för försäljningen. 
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De resterande två frågeställningarna anknyter till de delar i studien där genomförande, 
resultat och analys har fastställts. Studiens tredje fråga lyder enligt följande: “Vilka 
förändringar bör implementeras, kopplat till hur lagerstyrningen är utformad i dagsläget?” 
 
Baserat på resultat och analys kan studien konstatera att det finns vissa förändringar som 
skulle ha en positiv inverkan på kapitalbindningen och företagets översikt på lagret. En 
klassificering av artiklar baserat på volymvärde samt efterfrågan ger en noggrannare 
bedömning för hur vikten av olika artiklar skiljer sig för företaget. Det blir också enklare att 
hålla en hög servicenivå i kombination med en minskad kapitalbindning om företaget 
identifierar och kategoriserar de artiklar som omsätter mest kapital under året. Företaget bör 
också se över olika alternativ för partiformningar och undersöka vilka av dessa som passar 
bäst för respektive artikelkategori. Genom ett sådant, kombinerat, förfarande kan företaget 
väga behovet av en ökad servicenivå gentemot en gränsdragning för kapitalbindningen. 
Vidare skulle en definiering av prismässiga gränsvärden för orderläggningar undersökas i 
förhållande till huvudleverantören för att undvika stora kostnader spritt över 
leverantörskedjan, samt för att förhindra en potentiellt ökad premie på transport- och 
administrativa kostnader - vilket i sig resulterar i ökade artikelpriser. 
 
Rapportens sista frågeställning gäller kapitalbindningen, och hur denna kan påverkas av en 
förändring: “Hur kommer den nya lagerstyrningsmetoden påverka kapitalbindningen för 
företaget jämfört med nuläget?” 
 
En ny lagerstyrningsmetod i form av klassificering, partiformningsförändring och, 
resulterande förändring i säkerhetslagret skulle enligt studiens beräkningar resultera i en 
förhållandevis kraftig sänkning i kapitalbindning för företaget. Kapitel 6.0 redovisar detta i 
numerära värden. Teorin beskriver dock, särskilt i kapitel 3.2.4, att liknande typer av 
förändringar ur ett totalkostnadsperspektiv troligtvis förskjuter många kostnader till andra 
delar av leverantörskedjan istället, varpå kapitalbindningen möjligtvis hamnar hos 
leverantören istället när det gäller artiklar som nu klassas som beställningsartiklar. Samtidigt 
får det olika effekt på företagets servicenivå. Eftersom detta i intervjuer och datainsamling 
berörs som något som centralt i företagets styrning är det därför också av största vikt att 
inkludera diskussionen kring precisa mål för detta på företaget innan en föreslagen förändring 
genomförs. 

8.2 Etiska och samhälleliga aspekter 
Att minska kapitalbindning genom effektiviserande modeller såsom artikelklassificering och 
förändrade lagerstyrningsmetoder kan i praktiken ge fler positiva utfall än endast de 
kostnadsmässiga. Rejmes AB får i dagsläget tre leveranser i veckan med LPA-systemet. 
Leveranskvantiteten av artiklarna avser täcka efterfrågan för varje respektive artikel en vecka 
framåt. Med studiens framtagna lagerstyrningsmetod med partiformningen EOQ kommer 
artiklar inte beställas hem baserat på veckobehov utan baserat på vad som är ekonomiskt 
fördelaktigt. Dock kan antalet ordrar som läggs öka vilket leder till att antalet leveranser 
troligtvis kommer öka, vilket resulterar i en ytterligare belastning av miljön. Bidragande till 
de ökade leveranserna kommer även beställningssortimentet vara då varje efterfrågan på en 
beställningsartikel kommer resultera i att en order skickas och en leverans måste ske. 
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Studiens föreslagna lagerstyrningsmetod skapar arbetsmöjligheter vilket gynnar samhället. 
Detta skrivs i grund med att studiens föreslagna lagerstyrningsmetod innebär att Rejmes AB 
sköter alla sina inköp på egen hand, vilket med stor sannolikhet innebär en ökad 
personalstyrka. 

8.3 Rekommendationer 
Scenario 1 ger en god servicenivå sett till sänkningen av kapitalbindning. 92,2% är en 
sänkning med nästan en procentenhet från nulägets 93%, samtidigt som kapitalbindningen 
sänks. Här bör samtidigt ett vägande av för- och nackdelar uppstå för Rejmes AB, eftersom 
en sådan förändring med potentiellt mycket liten förbättringsmarginal istället på kort sikt 
skulle skada företagets ekonomi och ställning till sin leverantör med alla de förändringar som 
förslaget innebär. Särskilt när företaget idag har både ett gångbart val med 
beställningssystem, lagerhållning och inte minst med sin leverantör. Studien påvisar att en 
anpassad ABC-klassificering och en differentierad lagerstyrning med anpassade servicenivåer 
för olika artiklar ger företaget möjlighet att minska sitt bundna kapital med maximalt ca 2,22 
miljoner kronor. Studien visar också att Rejmes AB åtminstone bör se över möjligheterna att 
implementera den föreslagna lagerstyrningsmetoden, alternativt anamma ett antal 
lagerstyrningsmodeller, som exempelvis studiens klassificeringsmodell. 
Klassificeringsmodellen bär störst grund till att kapitalbindningen har varit möjlig att minska 
i den mån studien visar. Företaget rekommenderas där även utföra noga beräkningar för att 
fastställa verkliga värden för ordersärkostnad och lagerränta, detta främst för att kunna 
bekräfta att beställningssystemet faktiskt ger ett positivt resultat. Företaget bör vidare 
undersöka om ett samarbete med leverantören skulle vara möjligt, varvid Rejmes AB kan 
ändra LPA-systemets klassificeringsmetod. 
 
En ytterligare rekommendation är att använda studiens modell för säkerhetslager då denna 
typ av modell ger företaget möjlighet att höja sin servicenivå från dagsläget samt undersöka 
eventuella konsekvenser som kan uppstå vid ett frigörande från det nuvarande systemet. 
Eftersom detta troligen skulle kräva en utökad personalstyrka bör företaget således även 
fastställa hur mycket arbete som tillkommer för att klara av denna typen av lagerstyrning 
gällande inköp och en eventuellt ökad hantering av artiklarna på lagret. 
 
Företaget bör även ta reda på hur exempelvis transport- och orderkostnader kommer att 
påverkas om de väljer att sköta lagerstyrningen själva. Eftersom dessa kostnader i dagsläget 
är inräknade i artikelpriset uppstår också frågan om det efter förändring fortfarande kommer 
vara fallet. Med dessa faktorer i åtanke rekommenderas företaget utföra en 
totalkostnadsanalys av de två olika lagerstyrningsmetoderna med egna kriterier i en analys för 
att ta reda på vad som är bäst lämpat för just Rejmes AB. 
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