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Sammanfattning 
I detta examensarbete har inköpsprocessen hos Ting AB, en grossist inom detaljhandeln, 

undersökts. Företaget är beläget i Sverige och där har de även sitt lager men de verkar på en 

marknad i hela Norden. Deras leverantörer är huvudsakligen belägna i Asien och 

transporterna sker med båt vilket gör att det är långa ledtider mellan beställning och 

inleverans. För att ändå kunna leverera direkt från lager har Ting AB relativt höga 

lagersaldon. Ting AB vill med detta arbete undersöka om det finns möjlighet att minska 

kostnaderna relaterade till inköpsprocessen utan minskad servicenivå. Ting AB har ett 60-tal 

leverantörer varav en av dessa har undersökts i detta arbete. Målet med detta arbete är att 

förbättra Ting ABs inköpsprocess för den specifika leverantören i syfte att minska Ting ABs 

kostnader för inköp, lager och transporter. 

Detta arbete är en fallstudie där tre forskningsfrågor tagits fram: Hur går inköpsprocessen till 

idag? Vilka faktorer påverkar hur ofta beställningar görs och vilka kvantiteter som beställs 

från leverantören? Hur ofta och i vilken kvantitet bör inköpen göras? För att svara på 

forskningsfrågorna gjordes flera intervjuer med Ting ABs VD tillsammans med analyser av 

historiska data som tagits fram ur affärssystemet. Informationen från intervjuer och historiska 

data har sedan satts i relation till teorier som tagits fram genom en litteraturstudie.  

Ting ABs inköpsprocess i nuläget baseras på att inköparen gör en bedömning av det framtida 

behovet baserat på de senaste två årens försäljningshistorik. Inköpsstrategin består av att göra 

fyra huvudbeställningar per år och eventuella tilläggsbeställningar då inleveransen sker. Vid 

en beställning finns det en minsta orderkvantitet att ta hänsyn till. Beställningen kan sedan 

ökas på med hela kartonger, dock är det vanligt i ett sådant läge att istället dubbla minsta 

beställningskvantiteten. 

För att minska kostnaderna för inköpsprocessen gjordes en analys över olika 

beställningssystem, ekonomisk orderkvantitet, Wagner och Whitin och ett framtaget 

återfyllnadssystem. Analysen resulterade i att det framtagna återfyllnadssystemet var mest 

lämpligt att använda för de studerade artiklarna. Med det framtagna återfyllnadssystemet görs 

tre beställningar per år, med inleverans innan de tre identifierade försäljningstopparna. 

Inleveranserna bör då ske i januari, april och juli, vilket på grund av långa ledtider innebär att 

inspektionstillfällena infaller i september, november och mars. Eftersom efterfrågan för de 
studerade artiklarna är säsongsbetonad har artiklarnas säkerhetslager beräknats periodvis med 
hjälp av säsongsindexering. En artikels säkerhetslager påverkar dess återfyllnadsnivå. 
För att ta hänsyn till de olika periodernas säkerhetslager har ett medelvärde av det största 
säkerhetslagret under inspektionsintervallet och säkerhetslagret i den sista månaden under 
inspektionsintervallet använts för beräkning av återfyllnadsnivå. Genom det medelvärdet tas 
det hänsyn till både stora variationer i efterfrågan och att ett tillräckligt stort säkerhetslager 
ska finnas tillgängligt när nästa beställning ska göras. 

Det gjordes även en ekonomisk utvärdering av beställningssystemet där beställningarna de 
senaste två åren sattes i relation till om beställningarna istället hade gjorts enligt det framtagna 
återfyllnadssystemet. Resultatet från denna utvärdering visade att 21 500 kronor kan sparas 
per år utan att någon brist uppstår, för just denna leverantör. Inköpsprocessen har därigenom 
goda möjligheter till förbättring genom att införa det framtagna återfyllnadssystemet.  
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Abstract 
In this bachelor thesis the purchasing process at Ting AB, a wholesaler in retail, has been 
investigated. The company is located in Sweden and there they also have their warehouse but 
they operate in a market throughout the Nordic region. Their suppliers are mainly located in 
Asia and shipments are made by boat, which means that there are long lead times between 
order and delivery. In order to deliver directly from stock, Ting AB has relatively high 
inventory levels. Ting AB wants to investigate with this work whether it is possible to reduce 
costs related to the purchasing process without reducing service levels. Ting AB has about 60 
suppliers, one of which has been investigated in this work. The aim of this work is to improve 
Ting AB's procurement process for the specific supplier in order to reduce Ting AB's costs for 
purchases, warehousing and transportation. 
 
This work is a case study in which three research questions have been raised: What is the 
purchasing process today? Which factors affect how often orders are made and what 
quantities are ordered from the supplier? How often and in what quantity should purchases be 
made? To answer the research questions, several interviews were conducted with Ting AB's 
CEO together with analyzes of historical data generated by the business system. The 
information from interviews and historical data has then been put in relation to theories 
developed through a literature study. 
 
Ting AB´s procurement process is currently based on the purchaser assessing the future need, 
based on the sales history of the past two years. The purchase strategy consists of making four 
main orders per year and any additional orders when the delivery takes place. When ordering, 
there is a minimum order quantity to take into account. The order can then be increased by 
whole cartons; however, it is common in such a situation to instead double the minimum 
order quantity.  
 
In order to reduce the cost of the purchasing process, an analysis was made of different 
ordering systems, economic order quantity, Wagner and Whitin and a developed base stock 
system. The analysis resulted in the developed base stock system being the most suitable for 
use for the studied articles. With the base stock system, three orders are made per year, with 
delivery before the three identified sales peaks. The deliveries should then take place in 
January, April and July, which, due to long lead times, means that inspection times are in 
September, November and March. Since the demand for the studied articles are seasonal, the 
article´s safety stocks have been calculated monthly using seasonal indexing. An article´s 
safety stock affects its base stock level. In order to take into account the safety stock of the 
different periods, an average of the largest safety stock during the inspection interval and the 
safety stock in the last month during the inspection interval has been used to calculate the 
base stock level The average takes into account both large variations in demand while 
providing a sufficiently large safety stock to be available when the next order is to be made. 
 
An economic evaluation of the ordering system was also made where orders over the last two 
years were put in relation to whether orders had been made with the ordering system instead. 
The result of this evaluation showed that 21 500 SEK a year can be saved without any 
shortage, for this specific supplier. The purchasing process thus has good opportunities for 
improvement by introducing the developed ordering system. 
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1 Inledning 
Dagens företag är inte längre begränsade till en lokal omgivning utan kan verka över hela 
världen, vilket innebär att tillverkning, lagring och försäljning kan ske i olika delar av 
världen. Det blir allt vanligare att företag har långa avstånd till sina leverantörer, eventuellt i 
en annan världsdel. Att avstånden har ökat ställer högre krav på företagens förmåga att 
planera med hänsyn till de längre transporterna och eventuellt även längre tid från 
beställning till leverans. De långa avstånden till leverantörerna kan påverka ett företags 
möjlighet att snabbt kunna korrigera för eventuella missbedömningar, vilket innebär att en 
pålitlig inköpsprocess är av stor vikt. Att känna till den förväntade efterfrågan och utifrån 
den bestämma vad som ska beställas, när beställningen ska göras och vilka kvantiteter som 
bör beställas är därför nödvänding.  
 
Enligt van Weele (2012) är en svårighet gällande inköp att skapa en balans mellan 
inköpskvantiteter och lagerstorleken, och därmed kostnaden, som inköpet leder till. 
Balansen uppnås då efterfrågan tillgodoses till en så låg kostnad som möjligt. För att nå 
denna balans behöver försäljningen prognostiseras och ju mer tillförlitlig 
försäljningsprognosen är desto lättare är det att planera sitt materialbehov. 
 
När ett företag ska beställa sina varor finns det också andra saker än prognos att ta hänsyn 
till. Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl (2013) skriver att om många varor beställs kan det 
tillföra skalfördelar som leder till att varje enskild vara får en lägre enskild kostnad. 
Samtidigt fås ett större lager om många varor beställs per gång. Det kostar att ha lager, ett 
stort lager kostar mer men samtidigt kan en större efterfrågan tillgodoses med större lager. 
Ett mindre lager är inte lika kostsamt men med ett mindre lager ökar risken att artiklar tar 
slut i lager, och att kunderna eventuellt vänder sig till en annan leverantör. 
 
Enligt Oskarsson et al. (2013) är beställningsfrekvens en annan faktor som påverkar 
inköpskvantiteterna. Om beställning sker ett par gånger per år kräver det att större 
kvantiteter köps in per gång än om beställningen sker varje vecka. Även vilket varuslag som 
ska beställas påverkar inköpskvantiteterna. Varor med lång hållbarhet går att beställa i större 
kvantiteter än varor med kort hållbarhet, då risken att behöva slänga en vara minskar med 
längden på dess hållbarhet. Ytterligare en påverkningsfaktor är varornas storlek eller volym. 
En liten vara kostar mindre att ha i lager än en stor vara. Det leder till att inköpskvantitetera 
kan vara större för en liten vara utan att påverka kostnaderna i samma utsträckning som en 
stor vara. 

1.1 Bakgrund 

Ting AB är en grossist inom detaljhandeln. Som leverantör till detaljhandeln är de störst i 
sin kategori i Sverige. De tillhandahåller en mängd olika artiklar, i olika storlekar och 
priskategorier  
 
Ting AB har drygt 20 anställda som arbetar över hela Norden. De har kontor utspritt på flera 
orter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Östergötland och deras stora lager ligger i norra delen 
av Sverige. Den nuvarande ägaren kom till företaget i mitten på 1980-talet och sedan dess 
drivs Ting AB som ett familjeföretag. 
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1.2 Problem 

De typer av artiklar som Ting AB handlar med köps hem förhållandevis sällan och därför i 
stora partier. Ett problem som då kan uppstå är att det köps in och lagerförs större kvantiteter 
än vad som faktiskt kan säljas. När detta sker kan onödiga kostnader för att rea ut eller 
skrota delar av lagret uppkomma. Anledningen till att det handlas med stora partier är i 
huvudsak att värdet på enskilda artiklar är så pass lågt att större partier behöver tillverkas för 
att det ska ge ett motiverat ekonomiskt värde för de tillverkande företagen.  

Ting AB vill undersöka om de genom någon förändring i processen kring inköp kan sänka 
sina kostnader och samtidigt tillgodose efterfrågan. Som en del i detta ska den generella 
inköpsprocessen hos företaget undersökas. Dessutom ska inköpsprocessen för en specifik 
leverantör där order läggs flera gånger om året utredas. För att undersöka detta behöver 
hänsyn tas till flera delar i processen, exempelvis vad artikeln kostar i inköp, hur mycket det 
kostar att ha artikeln i lager och hur det påverkar servicen gentemot Ting ABs kunder. Deras 
affärsidé är att alltid ha de artiklar som kunderna efterfrågar tillgängliga för snabb leverans 
från deras eget lager, att ha rätt antal artiklar i lager är därför viktigt för att den affärsidén 
ska vara lönsam.  

Ting ABs leverantörer ligger i huvudsak i Asien vilket innebär att leveranserna till Sverige 
sker med båt. Detta leder i sin tur till långa leveranstider. På grund av den långa 
leveranstiden och för att minska risken för brist i lagret i Sverige strävar Ting AB mot att 
beställa stora kvantiteter vid varje order.  

1.3 Mål 

Målet med detta examensarbete är att förbättra Ting ABs inköpsprocess för en specifik 
leverantör. 

1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att minska företagets kostnader för inköp, lager och 
transporter. 

1.5 Forskningsfrågor 

Att ha en effektiv inköpsprocess är en viktig del i att öka ett företags lönsamhet. Målet är att 
kunna göra en så stor förtjänst som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. För att ta fram 
en bra inköpsprocess måste först den befintliga processen undersökas. Det är viktigt att få en 
förståelse för vilka olika faktorer som påverkar ett inköp, exempelvis kan artiklar ha olika 
prissättning beroende på beställningskvantitet. Andra påverkande faktorer är 
transportkostnaden som kan variera per artikel beroende på om det är en full container som 
beställs från leverantören eller om varorna skickas som lösgods. När nuläget och dess villkor 
är undersökta kan sedan förbättringsförslag tas fram. Med grund i den beskrivna processen 
har tre forskningsfrågor tagits fram.  
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1. Hur går inköpsprocessen till idag? 
2. Vilka faktorer påverkar hur ofta beställningar görs och vilka kvantiteter beställs från 

leverantören idag? 
3. Hur ofta och i vilken kvantitet bör inköpen göras? 

1.6 Avgränsningar 

På grund av att företaget som studerats i detta arbete vill vara anonymt har ett fiktivt 
företagsnamn använts i rapporten, Ting AB heter egentligen någonting annat. På grund av 
företagets anonymitet har inte heller några detaljer om vilken typ av artiklar som företaget 
tillhandahåller specificerats i denna rapport.  
 
I detta arbete har inköpsprocessen från endast en leverantör undersökts. Av de 300 artiklar 
som beställts från leverantören de senaste fem åren har 60 artiklar analyserats. De valda 
artiklarna är de som haft de största inköpsvolymerna. Tillsammans står dessa artiklar för 
cirka 60 procent av inköpsvolymen de senaste fem åren. Detta har gjorts för att få ett 
hanterbart urval som representerar helheten.  
 
När beställningskvantiteter beräknas för framtida behov bör en prognos göras enligt 
passande prognosmodell, vilket inte kommer att göras i det här arbetet. Istället kommer 
efterfrågan att antas vara medlet av efterfrågan de senaste två åren. Ingen hänsyn har heller 
tagits till att olika produkter prioriteras olika i företaget, utan samma beräkningsmetoder har 
använts för alla produkter.  
 
Vid transport kan olika container-storlekar användas, vilket innebär att vissa 
beställningskvantiteter kan vara mer lönsamma med hänsyn till fyllnadsgrad. Dock har ingen 
hänsyn tagits till fyllnadsgrad vid beräkningar av beställningskvantiteter i detta arbete. Vid 
beräkningar av beställningskvantiteter har ingen hänsyn heller tagits till att det kan 
förekomma vissa rabatterade priser vid specifika beställningskvantiteter, vilket skulle kunna 
påverka den optimala beställningskvantiteten.  

1.7 Rapportstruktur 

I kapitel 2 behandlas metod där både metodteori och tillvägagångssätt beskrivs. I kapitel 3 
presenteras relevanta teorier och begrepp som varit utgångspunkt för detta arbete. Kapitel 4 
är en nulägesbeskrivning och kapitel 5 består av arbetets analys. Kapitel 6 består av en 
presentation av de resultat som framkommit med en känslighetsanalys i kapitel 7. Kapitel 8 
är ett diskussionskapitel. Slutligen består kapitel 9 av en kortfattad beskrivning av arbetets 
gång och en presentation av de slutsatser som dragits.  
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2 Metod  
I detta kapitel presenteras de olika metoderna som använts för att utföra arbetet. Arbetet var 
en fallstudie som inleddes med en litteratursökning för att skapa den teoretiska grunden för 
arbetet. Nästa steg var datainsamling, vilket gjordes genom att samla in historiska data samt 
utföra intervjuer på företaget. Dessa delar har lett fram till en nulägesbeskrivning. Inför 
analysen gjordes ytterligare litteraturstudie och intervjuer. För att få en överskådlig bild av 
arbetets gång se figur 1. 
 

 
Figur 1 - Arbetsgång 

2.1 Metodteori 

Ofta skiljs det på kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder består av 
insamling av data som går att mäta på något vis medan kvalitativa metoder kan bestå av 
intervjuer och observationer vilka inte alltid är lätta att mäta och jämföra resultaten av.  

2.1.1 Litteraturstudie 

Att göra en litteraturstudie är viktigt för att beskriva och presentera en överblick av den 
bakgrund och kunskap som redan finns inom det område som behandlas (Backman, 2008). 
Enligt Bell (2006) ingår det i en litteraturstudie att söka litteratur för att sedan kritiskt 
granska den och därefter använda den information som är relevant för att beskriva och 
förklara de metoder och den teori som används i arbetet. Den befintliga kunskapen som 
hämtas från litteraturen ligger i sin tur till grund för de resultat som presenteras i ett arbete.  
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Vid val av litteratur är det viktigt att reflektera över vem som har skrivit och publicerat en 
text. Författaren eller förlaget har alltid ett syfte med texten och det gäller vid sin källkritiska 
bedömning att reflektera över detta syfte. I huvudsak kan sägas att om fakta går att 
kontrollera och om det stämmer överens med vad läsaren redan vet om ämnet är detta 
positivt. Utöver vem som publicerat källan är det också viktigt att reflektera över var den är 
publicerad. Exempelvis är många webbsidor finansierade av en specifik intressent som är 
mån om att ett visst budskap framhävs och att viss information kan låta bättre än vad den är. 
Dessutom bör man reagera om texten man läser är slarvigt eller svårläst skriven, vilket kan 
tyda på att den inte är kontrollerad av någon annan eller att författaren också slarvat med 
innehållet. (Skolverket, 2017) 
 
I bedömningen av en källas relevans, tillförlitlighet och äkthet menar Thurén (2013) att det 
finns vissa grundläggande tumregler som bör tas i beaktning. Till att börja med bör frågan 
ställas om källan är vad den utger sig för att vara. Det finns också en aspekt vad gäller 
tidssamband; generellt sett kan sägas att ju längre tid som gått mellan en händelse och en 
källas berättelse om denna, desto större skäl att granska källan ytterligare för att tvivel om 
dess äkthet inte ska uppstå. Dessutom är det viktigt att fundera över när källan är publicerad, 
vilket kan ha olika stor betydelse om det är nya data man söker eller om det är av mindre 
vikt i situationen. Utöver detta brukar nämnas tendensfrihet, det innebär att det inte ska 
finnas anledning att tro att källan ger en felaktig eller falsk bild av verkligheten, exempelvis 
på grund av personliga, ekonomiska eller politiska motiv.  
 
Vidare menar Thurén (2013) att det ska bedömas huruvida källan är oberoende eller inte, 
alltså om källan står för sig själv och inte är en avskrift eller ett referat av en annan källa. 
Här brukar man inom källkritik skilja på primär- och sekundärkällor. Att en källa är primär 
innebär att det är en ursprunglig källa medan en sekundärkälla kan bestå av uppgifter som 
gått i flera led, så kallad tradering. Enkelt uttryckt kan man säga att ögonvittnet är den 
primära källan och att den som återberättar vad ögonvittnet sagt är den sekundära källan. En 
grundregel är att en primärkälla är mer tillförlitlig än en sekundärkälla.  

2.1.2 Fallstudie 

När en fallstudie utförs innebär det att det som studeras enbart är en del av totalen, vilket 
vidare innebär att de eventuella slutsatser som görs vid en fallstudie endast kan ses som 
antydningar om verkligheten (Ejvegård, 2009). Enligt Bell (2006) kan en fallstudie vara ett 
bra sätt för den ensamma forskaren att undersöka en avgränsad händelse på djupet under en 
begränsad tid. Hur pass generaliserbar en fallstudie är beror på i vilken utsträckning en 
händelse liknar en annan, vilket kan ses som en nackdel med fallstudie  
 
Att använda fallstudie som forskningsmetod innebär enligt Ejvegård (2009) att den som 
utför fallstudien börjar sin studie med att få en helhetsbild av det som ska studeras. I det 
inledande skedet är det då inte nödvändigt att de forskningsfrågor som ska besvaras är fullt 
utvecklade, syftet med en fallstudie är att förstå problemet i dess helhet. I en fallstudie kan 
forskningsfrågorna istället växa fram under undersökningen av utgångsläget då en förståelse 
för problemet finns. Fördelen med en fallstudie är att den ger en större upplevelse och 
förståelse än att endast analysera värden, vilket då även kan leda till fler idéer till 
förbättring.   
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2.1.3 Datainsamling 

Enligt Eliasson (2013) finns det olika metoder för datainsamling, vilka kan delas in i 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder är de metoder som används när 
något går att mäta medan kvalitativa metoder används då något beskrivs med ord. Att 
använda både kvantitativa och kvalitativa metoder för att beskriva samma händelse kallas 
triangulering. Observationer eller intervjuer är lämpliga metoder att använda tillsammans 
med kvantitativa metoder vid triangulering. Exempel på ett sådant förfarande kan vara att 
göra en intervju angående en händelse för att sedan bekräfta intervjuobjektets uppfattning 
med kvantifierbara data. Detta går även att göra i omvänd ordning då data först kvantifieras 
och sedan görs intervjuer i uppföljningssyfte. Triangulering ger ofta en bättre helhetsbild 
över en händelse än vad varje enskild metod ger var för sig.  
 
Enligt Lantz (2013) är ett enkelt sätt att få information om hur en person uppfattar en 
specifik situation eller process att ställa frågor. Det kan tyckas självklart eftersom man i 
vardagen frågar när man vill veta något men det är också inom mer professionella 
sammanhang en bra metod för systematisk datainsamling.  
 
Enligt Krag Jacobsen (1993) kan en intervju beskrivas som en kommunikation mellan tre 
personer; det är intervjuaren, respondenten och en åskådare. När intervju används som 
metod i en artikel eller vetenskaplig rapport är det läsaren som är åskådare. En intervju görs 
i syfte att åskådaren, med hjälp av intervjuaren som mellanhand, ska ta del av bland annat de 
kunskaper, åsikter och erfarenheter som respondenten besitter. Det som framkommer i 
intervjun ligger till grund för och styrker den information som artikeln eller rapporten 
återger.  
 
För att den information som framkommer vid en intervju ska kunna leda till beslutsfattande 
eller som grund för att kunna dra slutsatser är det viktigt att resultatet av en intervju tål en 
kritisk granskning. Ytterligare en viktig aspekt i detta är att informationen som framkommer 
då kan anses uppfylla vissa grundläggande krav på kvalitet. (Lantz, 2013)  
 
Lantz (2013) förklarar vidare att en intervju kan ha olika grad av struktur, beroende på vad 
resultatet av intervjun förväntas leda till. En öppen eller riktat öppen intervju är lämplig i det 
fall då respondentens upplevelse av ett fenomen är viktigare än den kunskap som finns kring 
fenomenet. Vid en mer kvantitativ undersökning är det lämpligt att använda ett strukturerat 
eller halvstrukturerat upplägg för intervjun. I detta fall söker intervjuaren kunskap och 
förståelse om relationen mellan vedertagna begrepp och teori. I en halvstrukturerad intervju 
kommer frågeområden i en bestämd följd och med tillhörande följdfrågor. Frågorna 
kombineras så att svaren som ges är av både fast och öppen karaktär.  
 
Enligt Eliasson (2013) är det vid användning av data som samlats in av andra viktigt att 
komma ihåg att den är av typen sekundärdata. Detta innebär att de data har tagits fram i ett 
annat syfte än det nuvarande arbetet. Detta innebär att det inte är säkert att sådan data 
innehåller all den information som är relevant för det pågående arbetet, vilket är något som 
måste tas hänsyn till vid genomförandet av arbetet.  
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2.1.4 Reliabilitet och validitet  

Enligt Ejvegård (2009) bedöms reliabilitet i hur hög trovärdighet det är i använd data. För att 
få en tillförlitlig reliabilitet, ska det arbete som utförs vara så pass tillförlitligt och 
transparent att det finns möjlighet att upprepa arbetet med ett liknande resultat. Det är därför 
viktigt att beskriva hur använd data har använts. En tydlighet i tillvägagångssätt innebär att 
resultatet kan kontrolleras av andra, vilket i sin tur innebär att undersökningen får en större 
vetenskaplig trovärdighet.  
 
Validitet innebär snarare kontrollen av att rätt undersökning har gjorts och att den data som 
samlats in är rätt data, vilket avgör arbetets giltighet. För att få en god validitet är det viktigt 
att veta hur den data som används har tagits fram för att då kunna bedöma om det är den 
data som bör användas. (Ejvegård, 2009)  

2.2 Tillvägagångsätt 

När ett forskningsarbete genomförs bör tillvägagångssättet kunna relateras till den 
metodteori som presenterats. Det finns också en poäng med att bekräfta de kvantitativa 
metoderna med kvalitativa metoder och tvärtom. 

2.2.1 Litteraturstudie 

Den information som samlats in och använts i detta arbete är kritiskt granskad. Ett steg i 
granskningen har varit att framförallt använda källor som också blivit granskade av 
utomstående personer, peer-review, exempelvis vetenskapliga artiklar som hittats via 
Linköpings universitets biblioteks sökverktyg UniSearch. De sökord som har använts och 
vilka artiklar som har hittats vid sökning med dessa återfinns i bilaga 1. Resultaten har 
sedan gåtts igenom först på titelnivå för att hitta källor inom sökta område. När intressanta 
titlar hittats har sammanfattningen lästs för att sedan läsa hela artikeln om sammanfattningen 
verkar innehålla rätt ämne. När en intressant artikel har hittats har även dess källor 
undersökts för att eventuellt hitta mer information om ämnet. 
 
Vad gäller beskrivningen av metoder har främst olika typer av böcker från Studentlitteratur 
AB använts. Studentlitteratur AB (2018) hävdar att allt material de erbjuder bygger på 
vetenskaplig grund. Även sökning av andra examensarbeten inom liknande område har 
gjorts i Diva-portalen, som är en databas för publicerade arbeten. Dessa arbeten har gåtts 
igenom för att se om de källor som använts kan vara relevanta för detta examensarbete. Om 
så varit fallet har dessa källor letats rätt på för att mer grundligt undersöka om källan är av 
intresse. 

2.2.2 Fallstudie 

Då detta arbete behandlar ett företag, och endast en leverantör hos det företaget, innebär det 
att det som har utförts är en fallstudie. För att kunna ta fram förbättringsförslag i 
inköpsprocessen är det viktigt att skapa en helhetsbild över processen och med detta som 
grund kunna hitta möjliga förbättringar. För att kunna använda resultatet på hela företaget 
behöver det anpassas utifrån de olika omständigheter som råder för olika leverantörer. Detta 
eftersom det enbart är en leverantör som undersökts i detta arbete. 
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2.2.3 Intervjuer 

Syftet med de intervjuer som gjorts är att samla in data som beskriver företagets 
inköpsprocess och tillvägagångssätt i nuläget. I det här arbetet har intervjuerna varit 
halvstrukturerade, detta för att kunna ställa inköpsprocessen i relation till teorin snarare än 
att få en uppfattning om vad respondenterna i fråga tycker om hur inköpsprocessen fungerar 
i nuläget. Därigenom har information framtagen med hjälp av intervjuer legat till grund för 
nulägesanalysen och givit en bekräftelse på att de nyckeltal och begrepp som behandlas är 
av betydelse för företagets inköpsprocess. De intervjuer som genomförts har gjorts på plats 
på företaget och finns listade i tabell 1. 
 
Tabell 1 - Intervjuer 

Intervjuobjekt - roll Datum Ämne 
VD 2017-

11-24 
Företagsintroduktion  
Exjobbsbeskrivning 

Handledare och 
inköpsansvarig på 
företaget 

2018-
03-23 

Fortsatt exjobbsbeskrivning och diskussion angående den leverantör 
som exjobbet ska behandla 

Handledare på 
företaget 

2018-
03-27 

Genomgång av affärssystemet samt diskussioner om den data som 
finns i affärssystemet 

Handledare på 
företaget 

2018-
04-10 

Beskrivning av inköpsprocessen. Beskrivningen innefattade stegen i 
inköpsprocessen samt hur beställningskvantitet och 
beställningsintervall avgörs samt leverantörsvillkor.  

 

2.2.4 Historiska data 

I företagets affärssystem finns det data som beskriver de olika leverantörerna och 
transportvillkor. Dessutom finns historiska data för genomförda beställningar och 
genomförda in- och utleveranser. Systemet innehåller också information om lagersaldo och 
de beställningar som är på väg in. Av den data som finns i affärssystemet är det som var 
aktuellt för detta arbete data om gjorda beställningar från leverantören, inköpspriser, 
leveranstider, försäljningsstatistik över de aktuella artiklarna, transportvillkor från 
leverantören samt specifika leverantörsvillkor gällande exempelvis beställningskvantitet.  
 
Med hjälp av denna data har kostnader för olika beställningsalternativ hos leverantören 
beräknats, och med hjälp av detta har beställningskvantiteter för olika artiklar kunnat 
föreslås. 

2.2.5 Analys 

Analysarbetet började med att utgå från den första frågeställningen som behandlar 
inköpsprocessen idag. De steg som ingår i inköpsprocessen har undersökts. Detta gjordes 
med hjälp av en intervjusammanställning där handledaren på företaget har fått svara på 
frågor om hur ett inköp går till. Utöver intervjuer har beställningshistorik från den aktuella 
leverantören undersökts. Den historiska data som undersökts för att analysera 
inköpsprocessen i nuläget är data över gjorda beställningar från leverantören. Även 
historiska data över försäljning har undersökts för att på så vis se hur efterfrågan varit.  
 
Vid analysen av den andra frågeställningen har en kombination av intervju och dataanalys 
gjorts. De faktorer som spelar roll är efterfrågan, inköpspris, leveranstid, transportkostnader 
inklusive tull, lagerhållningskostnader samt eventuella leverantörsvillkor. Intervjudelen har 
behandlat vilka specifika leverantörsvillkor som finns för den enskilda leverantören men 
även frågor kring lagerhållningskostnader och ordersärkostnad.  
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Den tredje forskningsfrågan leder fram till hur ofta beställningar bör ske och vilka 
kvantiteter som bör beställas. Detta har gjorts genom att analysera olika former av 
beställningssystem, för att genom det komma fram till vilket beställningssystem som passar 
för de studerade artiklarna. För att sedan utvärdera om det valda beställningssystem har en 
jämförelse gjorts över skillnaderna i kostnad om beställningssystemet hade använts de 
senaste två åren. Kostnaderna för att använda beställningssystemet de senaste två åren har då 
jämförts med den faktiska kostnaden för samma år.  

2.2.6 Arbetets trovärdighet 

Hög reliabilitet och validitet bidrar till att förbättra kvaliteten på det utförda arbetet. För att 
öka reliabiliteten har analysen gjorts på historiska data. Historiska data är data över redan 
inträffade händelser och kommer inte förändras, vilket ger goda förutsättningar för 
återupprepning. I detta arbete har inköpsprocessen analyserats, vilket är en process som har 
samma aktiviteter varje gång den utförs.  
 
För att öka arbetets validitet har relevansen av den inhämtade data styrkts med hjälp av teori. 
Utöver detta har inhämtad data styrkts från flera olika källor, exempelvis att intervjusvar och 
historiska data pekar på samma sak. 
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3 Teoretisk referensram  
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för detta arbete.  

3.1 Logistik 

Logistik som begrepp kommer från militären där logistik innebar att förflytta och koordinera 
militära trupper och material till rätt plats. Termen logistik har sedan anpassats till industrin 
med betydelsen förflyttning och koordinering av material och produkter från producenten till 
kund, via olika typer av distribution. (Olhager, 2013) 
 
Målet med logistik är att uppnå kostnadseffektiv leveransservice, vilket är ett centralt 
begrepp oavsett om det är ett producerande företag eller ett företag som tillhandahåller 
färdiga produkter eller tjänster. Sett till ett helhetsperspektiv kan sägas att logistiksystemet 
startar med råvaran och slutar hos kunden. En viktig del i detta system är 
materialanskaffning och inköp, vilket också innefattar någon form av lager i 
försörjningskedjan mellan leverantör, grossist och kund. (Oskarsson et al., 2013) 

3.1.1 Supply Chain Management 

Med Supply Chain Management (SCM) menas styrning av hela den värdeskapande kedjan, 
från det råmaterial som används vid produktion till den slutliga kunden som köper 
produkten. I denna kedja finns det en rad olika aktörer som ska samverka. Aktörerna består 
av leverantörer, tillverkare, distributörer och återförsäljare som tillsammans bildar en 
försörjningskedja som leder fram till den slutgiltiga kunden. (Ivanov, 2010) 
 
Ivanov (2010) menar att en bra och stabil försörjningskedja kan öka kundnöjdheten, i form 
av leveranstider och utbud, samtidigt som kostnaderna sänks. För att skapa dessa stabila och 
lönsamma försörjningskedjor bör det finnas goda samarbeten mellan de olika aktörerna 
genom hela försörjningskedjan. Ett sådant samarbete kan innebära att flera aktörer 
tillsammans förvärvar råmaterial eller att leveranserna till kund koordineras gemensamt 
mellan olika aktörer i samma försörjningskedja. Denna typ av samarbeten kan fås genom att 
information delas inom försörjningskedjan. Utöver informationsdelning är designen av 
försörjningskedjan en avgörande del i SCM. I designen av försörjningskedjan ingår bland 
annat att bestämma vilka leverantörer som ska anlitas och vilket transportslag som ska 
användas i försörjningskedjans olika delar samt var lagerpunktera ska vara lokaliserade. Till 
skillnad från inköp omfattar SCM alltså även alla logistikaktiviteter som sker kring 
inköpsprocessen (van Weele, 2012). 
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3.2 Planering 

Planering är en del av arbetet med en försörjningskedja, vilket görs på tre olika nivåer: 
strategisk, taktisk och operativ nivå. Det som avgör på vilken nivå planeringen sker är på 
vilken tidshorisont som planeringen sker. (Ivanov, 2010) 

3.2.1 Strategisk planering 

Strategisk planering är den mest långsiktiga planeringen. Beslut som fattas på den 
strategiska nivån är långsiktiga beslut som sträcker sig flera år fram i tiden (Jonsson & 
Mattsson, 2016). Vid strategisk planering, beskriver Souza (2014) att de beslut som tas är 
var de olika aktörerna ska vara lokaliserade. Detta innefattar aktörer i hela 
försörjningskedjan, vilket innebär leverantörer, tillverkare, distributörer och återförsäljare. 
Exempel på strategiska beslut kan vara valet av återförsäljare för att nå ut till sina kunder 
eller placeringen av en fabrik för det tillverkande företaget. 

3.2.2 Taktisk planering 

Planering på taktisk nivå beskriver Ivanov (2010) som den planeringen som sker på en något 
kortare sikt än den strategiska planeringen ofta med en tidshorisont i månader eller veckor. 
Den taktiska planeringen innefattar exempelvis prognostisering, produktions- och 
leveransplanering, lagerhantering och transportplanering. Enligt Jonsson & Mattsson (2016) 
syftar den taktiska planeringen till att effektivisera den befintliga verksamheten. Detta kan 
gälla leverantörsval för en specifik produkt eller produktplaceringen på ett lager för att 
effektivare kunna plocka varor. Souza (2014) menar att tidshorisonten för taktisk planering 
handlar om månader och ger exempel på att upprättningen av leverantörskontrakt samt att 
upprätta policy för lagerhantering är aktiviteter som sker på den taktiska planeringsnivån. 

3.2.3 Operativ planering 

Den sista planeringsnivån innefattar den operativa planeringen. Ivanov (2010) beskriver den 
operativa planeringen som den planeringen som sker på daglig basis. Den operativa 
planeringen handlar om att övervaka den befintliga försörjningskedjan och fatta kortsiktiga 
beslut, bland annat hantering av störningar i försörjningskedjan, exempelvis om en maskin 
går sönder. Enligt Souza (2014) är typiska aktiviteter som räknas in i den operativa 
planeringen sådant som schemaläggning av personal eller ruttplanering av den interna 
fordonsflottan. Jonsson & Mattsson (2016) beskriver den operativa planeringen som de 
kortsiktiga besluten där målet är att effektivisera de befintliga resurserna. Exempel på 
aktivitet kan vara att lägga en inköpsorder. De poängterar även att planeringsbesluten på de 
olika planeringsnivåerna ofta är kopplade till varandra. Det innebär att även om resurserna 
utnyttjas optimalt på en operativ nivå skulle det kunna ha en negativ påverkan i en annan del 
av företaget. Detta kallas suboptimering och är något som bör undvikas. Därför är det viktigt 
att ha ett helhetsperspektiv även när beslut fattas på den operativa planeringsnivån. 
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3.3 Inköpsteori  

Inköps- och försörjningsbeslut har stor påverkan på ett företags totala ekonomi, därför har 
området inköp och inköpsledarskap på senare år genomgått stora förändringar och kommit 
att bli en fråga för företagsledningen. (van Weele, 2012)  

3.3.1 Inköp  

Enligt Olhager (2013) innefattar inköp anskaffning av material till produktion, men han 
nämner också att det kan vara all form av anskaffning; exempelvis utrustning, maskiner, 
förbrukningsmaterial och tjänster. För en grossist i detaljhandeln handlar det främst om 
inköp av färdiga eller halvfärdiga produkter som förmedlas vidare till återförsäljare på 
marknaden. van Weele (2012) beskriver inköpsfunktionen som hantering av ett företags 
externa resurser på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Alla aktiviteter som krävs för att få 
produkten från leverantören till slutdestinationen ingår i inköpsfunktionen. Dessa aktiviteter 
är bland annat förråd, transport, ankomstkontroll och kvalitetsstyrning. 
 
Samarbete mellan kund och leverantör uppmärksammas alltmer. Kaipia, Holmström, & 
Hellström (2007) menar att leverantörer kan öka sin servicenivå gentemot kund genom att 
sätta sig mer in i sina kunders process kring inköp, på så vis kan leverantören få en större 
förståelse för kundens situation och erbjuda en tjänst som är bättre anpassad till just deras 
relation. Denna tjänst ses som en förutsättning för logistisk effektivitet i inköpsarbetet och 
därmed bidra till en hög kundnöjdhet. 

3.3.2 Inköpsprocessen 

van Weele (2012) beskriver inköpsprocessen i en rad aktiviteter som ska hänga samman. 
Först ska behovet av inköp bedömas för att kunna komma fram till vilken leverantör som 
ska väljas och vad som är rätt pris för den produkt som ska köpas in. När det är gjort ska 
kontrakt eller order, där villkoren specificeras, upprättas mellan köpare och säljare. Den 
avslutande aktiviteten i processen är att följa upp ordern för att kontrollera att leveranser och 
betalningar sker i rätt tid. Enligt Olhager (2013) kan det vid inköp av flera olika produkter 
från en och samma leverantör vara lämpligt att samordna dessa för att minska antalet 
ordertillfällen och på så vis också få samleveransfördelar. Denna metod brukar kallas 
cykliska inköp.  
 
Likväl som att det finns en fördel med samordning av leveranserna av olika produkter från 
en leverantör kan det finnas fördelar med att handla samma produkt från flera olika 
leverantörer. Olhager (2013) menar att inköp från en leverantör kan ge fördelar i form av 
bättre relationer, högre kvalitet och mindre administrativt arbete. Fördelarna med att köpa in 
samma produkt från olika leverantörer kan vara lägre kostnader tack vare att de olika 
leverantörernas villkor ställs mot varandra, vilket i sin tur leder till ett lägre pris. Dessutom 
ökar möjligheterna att alltid få tag i den produkten som söks om det finns flera olika 
leverantörer som tillhandahåller denna. Nackdelarna med att handla från endast en 
leverantör är att försörjningskedjan blir känsligare vid avbrott, exempelvis om den enskilda 
leverantören blir uppköpt av en konkurrent eller om det är brist i lager hos leverantören. 
Nackdelarna med att ha flera leverantörer är att det blir mer kommunikation och 
pappersarbete samt att det kan vara svårt att få en enskild leverantörs fulla engagemang.  
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Att ha en fungerande inköpsprocess är viktigt. Enligt van Weele (2012) är en svårighet 
gällande inköp att skapa en balans mellan inköpskvantiteter och lagerstorleken, och därmed 
kostnaden, som inköpet leder till. I de fall det finns en fungerande inköpsprocess kan det 
handla om att förändra denna i syfte att sänka inköpskostnader. När det gäller att förändra ett 
företags inköpsprocess är det enligt Erkan, Rouyendegh, & Salar (2014) viktigt att först göra 
en nulägesanalys, för att se hur de olika ingående delarna förhåller sig till varandra. I nästa 
steg görs en utvärdering av dessa processer för att bedöma vad som kan förändras för att 
påverka hela inköpsprocessen till det bättre. Därefter implementeras de förändringar som 
antas förbättrande. Detta görs på ett sådant sätt att det enkelt ska gå att upptäcka hur varje 
åtgärd var för sig påverkar hela processen. Efter implementering behålls de förändringar 
som anses förbättrande medan andra åtgärder omvärderas för att kunna prövas på nytt. 
 
Enligt Romero et al. (2015) finns det flera fördelar med att standardisera inköpsprocessen. 
För det första kan man på så vis säkerställa att en organisation utför samma aktiviteter 
oavsett vilket inköp det gäller, dessutom underlättar det samarbetet både mellan avdelningar 
i den egna organisationen och mellan företaget och dess affärspartners. Dessutom kan ett 
standardiserat arbetssätt leda till bättre effektivitet, vilket i sin tur kan leda till lägre 
kostnader kring inköpsprocessen. Det finns ingen standardiserad inköpsmodell som passar 
alla olika typer av företag och produkter, det är till och med så att olika processer används 
inom samma företag beroende på vilken produkt eller leverantör det handlar om. Det går att 
till en viss grad standardisera eller gruppera aktiviteterna i en inköpsprocess, men vad som 
är avgörande är olika och beror på flera kontextuella faktorer. De kontextuella faktorerna är 
bland annat kulturella skillnader mellan leverantör och köpare och skillnader i produkttyp 
och vilken mognadsgrad den specifika produkten har på marknaden. 

3.3.3 Inköpsstrategier 

Enligt van Weele (2012) är inköp och anskaffning en viktig del i ett företags affärsstrategi. I 
en modell som Porter (1986) presenterade beskrivs värdekedjan för industriföretag, men 
samma modell kan användas för att ge en förståelse för vilken roll anskaffning och inköp 
spelar för vilket företag som helst. Värdekedjan består av värdeaktiviteter, uppdelade på 
primära och stödjande. De primära aktiviteterna är inriktade mot fysisk hantering och 
försäljning av de produkter som företag erbjuder till sina kunder, exempelvis logistik, 
produktion och marknadsföring. Stödaktiviteterna har som funktion att utgöra ett stöd till de 
primära aktiviteterna, både direkt och indirekt. En av de stödjande aktiviteterna är 
anskaffning, vilken är kopplad till de inköpsflöden som används i ett företags värdekedja. 
 
Inköp är en affärsfunktion som i många företag sker enligt gamla rutiner. Detta kan enligt 
Kraljic (1983) leda till att många inköpsavdelningar förhandlar mer med sina etablerade 
nätverk av leverantörer än de lägger fokus på att hitta nya innovativa lösningar och 
möjligheter, vilket i sin tur kan innebära onödigt höga kostnader för inköpsavdelningen. 
 
Både Jonsson & Mattsson (2016) och van Weele (2012) beskriver vikten av att förstå 
relationen med sina leverantörer. En leverantörsstruktur karaktäriseras av flera saker; bland 
annat antalet leverantörer, nätverkshierarkin som leverantörerna befinner sig i och av 
avstånden mellan företaget och dess leverantörer. Dessutom spelar samarbetsrelationerna 
mellan företaget och dess leverantörer en viktig roll i anslutning till val av lämplig 
relationsnivå för olika typer av leverantörer. 
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Relationen mellan kund och leverantör kan förenklat beskrivas som att dessa står i 
konkurrensförhållande till varandra, respektive part strävar efter att vara den starkare i 
relationen. Jonsson & Mattsson (2016) beskriver att det främst konkurreras om den förtjänst 
som finns i försörjningskedjan. Förtjänsten är i princip den vinstmarginal som uppstår när 
alla värdeskapande aktiviteter räknats in och det sker en försäljning till slutkund. I grunden 
gäller att ju högre vinstmarginal det finns tidigt i en försörjningskedja desto sämre 
vinstmarginal finns det i slutet av försörjningskedjan. Dock finns det också andra aspekter 
som spelar in vid val av tillverkande företag, exempelvis kvalitet och leveransservice.  

Vidare hävdar Jonsson & Mattsson (2016) att den maktbalans och styrkeförhållande som 
finns mellan två parter i försörjningskedjan ofta styrs av den starkare partens möjlighet att 
styra prissättning och leveransvillkor. Det tillverkande företaget har makten om den produkt 
de tillverkar är unik och inte finns att tillgå hos någon annan. Ett företag som beställer från 
en tillverkare har en starkare position om de har flera olika tillverkare att välja bland. 

3.4 Lagerstyrning 

Lagerstyrning är en central del då ett företag har någon form av lagerhållning. Lager 
används för att kunna tillgodose kundbehov på så kort tid som möjligt. Om lagernivåerna är 
lägre än efterfrågan kommer brist att uppstå och om lagernivåerna är högre än efterfrågan 
kommer onödigt mycket pengar bindas upp i produkter. Lagerstyrning innebär att bestämma 
de olika komponenterna som relaterar till lager och lagernivåer. De frågor som 
lagerstyrningen ska svara på är: hur mycket som ska beställas vid varje enskilt tillfälle, hur 
många extra enheter som bör lagerhållas för att täcka upp för variation i efterfrågan, och när 
ska nästa beställning göras. (Olhager, 2013) 

3.4.1 Lagerhållning 

Piasecki (2001) menar att lagerhållningskostnaden är de kostnader som kan kopplas till att 
driva ett lager. Kostnaderna ska sedan härledas till en enskild produkt för att då vara den 
produktens lagerhållningskostnad. De poster som ingår i lagerhållningskostnad är: ränte-, 
försäkrings-, lager-, tids- och skattekostnader samt eventuella övriga kostnader som kan 
härledas till en produkt.  

Enligt Piasecki (2001) är de räntekostnader som kan uppstå vid lagerhållning framförallt 
relaterade till om lån har tagits för att kunna köpa produkterna. Även lån som inte direkt kan 
kopplas till produkten kan ingå i lagerhållningskostnaden, då delar av dessa lån skulle kunna 
betalas om lagernivåerna var lägre och mer pengar frigjordes. Försäkringskostnaderna kan 
direkt kopplas till värdet av produkterna på lagret och ska därför ingå i 
lagerhållningskostnaden. Ibland kan det finnas skattekostnader kopplade till lagret, vilka 
också räknas in i lagerhållningskostnaden. 

De lagerkostnader som bör ingå i lagerhållningskostnaden enligt Piasecki (2001) är de 
rörliga kostnaderna som varierar beroende på hur många produkter som finns lagrade. 
Övriga kostnader som bör ingå i lagerhållningskostnaden är inkurans, på grund av skador 
eller om produkten är utdaterad samt olika typer av svinn. Däremot ska inte fasta kostnader 
vara med i lagerhållningskostnaden eftersom de inte varierar beroende på antalet produkter. 
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3.4.2 Kapitalbindning 

Hur mycket det kostar för ett företag att ha varor i lager är en viktig del att ta hänsyn till vid 
inköp. Kapitalbindning är ett mått på hur mycket pengar som företaget binder upp i varor 
och lagerkostnader, vilka därmed är låsta och inte går att investera i andra potentiellt 
lönsamma affärer. En vara som kostar lite i inköp och lagerhållning kan lagerhållas i större 
kvantiteter utan att kapitalbindningen blir så stor medan en dyr vara med kostsammare 
lagerhållning binder upp ett större kapital. (Oskarsson et al., 2013)  
 
Det vanligaste sättet att beräkna hur mycket det kostar att binda upp varor i lager är enligt 
Serrano, Olivia, & Kraiselburd (2017) att använda sig av en fast lagerränta. Lagerräntan 
representerar hur mycket de låsta pengarna skulle förändras om de inte var låsta. 
Lagerräntan kan även i vissa fall ta hänsyn till att produktvärdet eventuellt sjunker med 
tiden. Lagerränta multipliceras sedan med värdet för en vara och på så sätt fås kostnaden för 
att produkten ligger på lagerhyllan.  

3.4.3 Säkerhetslager 

Ett säkerhetslager innebär att ett antal extra produkter lagerhålls trots att dessa inte beräknas 
behövas för att täcka den beräknade efterfrågan. Säkerhetslagret fungerar då som en buffert 
som kan användas vid variation i efterfrågan. (Oskarsson et al., 2013)  
 
Att ha ett säkerhetslager är enligt Hernández et al. (2015) en företagsstrategi som skyddar 
företaget mot variationer i efterfrågan eller ledtid. Hur stort ett säkerhetslager bör vara går 
att räkna ut matematiskt med hjälp av en formel, se formel 1. Säkerhetslagret blir en 
avvägning av i vilken utsträckning det är tillåtet att produkten tar slut på lager, 
säkerhetsfaktorn, hur lång tid det tar att få hem en produkt efter den blivit beställd samt 
standardavvikelsen i efterfrågan av produkten. Formeln ger då hur stort säkerhetslager det 
bör finnas för varje enskild produkt. Formeln kan kompletteras med osäkerhet i ledtid. 
 
 

		�� = � ∗ �(
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)  

 
 
 
Formel 1 - Säkerhetslager 

 
Ett stort säkerhetslager klarar av att hantera större variationer i både efterfrågan och ledtid 
men är kostsamt. Ett mindre säkerhetslager kostar inte lika mycket men klarar inte av att 
hantera lika stora variationer. Det betyder att det är upp till företaget att göra en avvägning 
mellan tillgänglighet och kostnader, där en så stor variation som möjligt ska kunna hanteras 
av säkerhetslagret till en så låg kostnad som möjligt. (Oskarsson et al., 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 

SL står för säkerhetslager 
k står för säkerhetsfaktor 
�( står för standardavvikelse i efterfrågan 
LT står för ledtid 
D står för efterfrågan 
�-.	står för standardavvikelse i ledtid 
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3.4.4 Ekonomisk orderkvantitet (EOQ)  

Ran (2017) beskriver ekonomisk orderkvantitet (EOQ) som den optimala 
beställningskvantiteten i förhållande till de kostnader som kan härledas till en order. EOQ 
kan beräknas med hjälp av en modell som tar hänsyn till kostnaderna som är relaterade till 
en beställning, det vill säga: beordringskostnad, som är kostnaden för att lägga order, och 
lagringskostnad, som är kostnaden att lagerhålla en produkt per tidsenhet. Dessutom behöver 
efterfrågan per tidsenhet vara konstant och känd. Modellen beräknar, utifrån dessa faktorer, 
hur många enheter av produkten som är mest ekonomiskt att beställa per gång, se formel 2.  
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Formel 2 - Ekonomisk orderkvantitet 

 

3.4.5 Beställningspunkt 

När EOQ är beräknad kan antalet beställningar per år beräknas genom att dividera årets 
totala efterfrågan med EOQ. Vidare beräknas hur många dagar EOQ täcker efterfrågan 
genom att dividera årets antal dagar med antal beställningar per år, vilket resulterar i att 
efterfrågan per period blir känd. (Olhager, 2013) 
 
Ran (2017) beskriver hur ledtiden används för att veta när en order bör initieras för att inte 
brist ska uppstå, detta bedöms utifrån hur stor efterfrågan är under ledtiden. Vidare beskriver 
Olhager (2013) hur även säkerhetslagret spelar in vid framtagning av beställningspunkt. 
Formeln för beställningspunkt ges av formel 3 nedan. 
 
 
�� = �� + � ∗ �� 
 
 
 
 
Formel 3 - Beställningspunkt 

 

3.4.6 Wagner och Whitin  

Enligt Oskarsson et al. (2013) finns det flera olika dynamiska planeringsmetoder som har 
möjlighet att anpassas till varierande efterfrågan. En av dessa metoder kallas Wagner och 
Whitin. Olhager (2013) beskriver Wagner och Whitin som en algoritm där hänsyn tas till 
både lagerhållningskostnaden och beordringskostnaden. Den totala kostnaden för olika 
kombinationer av beställningsintervall beräknas, där grundantagandet är att det inte lönar sig 
att lagerhålla en periods behov om lagerhållningskostnaden överstiger beordringskostnaden. 
Planeringsproblemet blir då att bestämma hur många perioder framåt i tiden som 
beställningen bör täcka innan ny beställning görs för att få lägsta möjliga totalkostnad.  
 

EOQ står för ekonomisk orderkvantitet 
D står för efterfrågan 
K står för ordersärkostnad 
r står för lagerränta 
p står för produktvärde 
 

BP står för beställningspunkt 
SL står för säkerhetslager 
D står för efterfrågan 
LT står för ledtid 
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Wagner & Whitin (2004) beskriver att behovet av en dynamisk planering uppstår då 
efterfrågan eller kostnader relaterat till lager inte är jämna över tid. Vid beräkningar med 
formeln för EOQ används medelefterfrågan, vilket gör att EOQ inte blir den optimala 
orderkvantiteten om efterfrågan varierar mycket. Wagner och Whitin tar istället hänsyn till 
att värden kan variera och arbetar för att få fram den lägsta totala kostnaden utifrån 
förväntad efterfrågan och kostnader. 

3.4.7 Periodbeställningssystem 

Olhager (2013) menar att produkter som beställs med bestämda intervall istället för vid en 
viss lagernivå kallas periodbeställningssystem. Periodbeställningssystem har inga fasta 
orderkvantiteter utan använder istället bestämda tider mellan order. 
Periodbeställningssystem är lämpligt att använda då efterfrågan varierar över tid eller om 
flera produkter bör beställas vid samma tillfälle från leverantören.  
 
För att bestämma hur mycket som ska beställas beskriver Olhager (2013) och Oskarsson et 
al. (2013) användningen av återfyllnadsnivå. Återfyllnadsnivån beräknas som summan av ett 
bestämt säkerhetslager, efterfrågan under ledtiden och efterfrågan till nästa gång en 
beställning görs, kallad inspektionsintervall. Vid varje inspektionstillfälle undersöks 
lagernivån för en produkt, orderkvantitet som bör beställas vid inspektionen utgörs sedan av 
skillnaden mellan återfyllnadsnivån och lagernivån, se formel 4.  
 
Å� = � ∗ � + �� + �� 
 
� = Å� − �� 
 
 
 
 
Formel 4 - Återfyllnadsnivå & beställningskvantitet 

3.5 Prognostisering 

Vid inköp av artiklar där efterfrågan skiljer sig för olika perioder på året eller har en 
efterfrågan som skiljer sig från år till år kan det enligt Olhager (2013) vara lämpligt att dela 
in artiklarna i olika kategorier. Denna klassificering kan variera beroende på vilka faktorer 
som påverkar vid exempelvis inköpsplanering och prognostisering. Vilken 
prognostiseringsmetod som används kan skilja sig åt beroende på det historiska 
efterfrågemönstret.  
 
Edlund, Högberg & Leonardz (1999) beskriver prognostisering som en uppskattning av 
framtiden. Prognoser har i syfte att underlätta beslut som avser framtiden genom att 
förutsäga en variabels värde vid en viss tidpunkt. Enligt Jonsson & Mattsson (2016) kan 
prognostisering ske på alla av de tre olika planeringsnivåerna, strategisk, taktiskt och 
operativ. Då prognostiseringen sker på taktisk eller operativ nivå är det framförallt resurser 
som prognostiseras. Det kan vara hur befintlig personal ska schemaläggas eller hur inköpen 
av råvaror och övriga produkter ska planeras. Prognostisering på dessa nivåer behandlar i 
stor utsträckning efterfrågan som är avgörande för att kunna bedöma det framtida 
resursbehovet. När en prognos tas fram kan detta göras genom att analysera historiska 
försäljningsdata. Prognostisering kan göras på flera olika sätt och de metoder som används 
kan delas in i två kategorier, bedömningsmetoder och beräkningsmetoder.  

ÅF står för återfyllnadsnivå 
D står för efterfrågan 
I står för inspektionsintervall 
LT står för ledtid 
SL står för säkerhetslager 
Q står för beställningskvantitet 
LS står för lagersaldo 
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Bedömningsmetoderna baseras på individers erfarenheter. Med dessa metoder 
prognostiseras framtida behov utan att använda några specifika beräkningar. 
Bedömningsprognoser kan vara nödvändiga att använda då behovet till exempel är starkt 
kopplat till företagets egna marknadsföringsaktiviteter eller vid introduktion eller utfasning 
av produkter, vilket gör behovet svårt att beräkna matematiskt. Prognostisering med 
beräkningsmetoder använder istället matematiska modeller för att uppskatta det framtida 
behovet.  

3.5.1 Säsongsindex 

Säsong är ett mönster av efterfrågevariationer som ofta återkommer varje år. Enligt Olhager 
(2013) kan det vara årstider, helger och väder som skapar sådana mönster. För vissa 
produkter kan säsong uppstå över kortare perioder, exempelvis är elförbrukningen inte jämn 
dygnet runt. Om säsongsvariationer kan ses i efterfrågan bör dessa variationer kvantifieras 
till ett säsongsindex som sedan kan användas vid exempelvis fördelningen periodvis av 
exempelvis prognostiserad efterfrågan. Edlund et al. (1999) menar att säsong ses som en 
procentuell del av medelefterfrågan. För att beräkna säsongsvariationen över året kan detta 
göras genom att ta fram ett säsongsindex. Säsongsindex beräknas genom att ta 
medelefterfrågan för en given period dividerat med medelefterfrågan för ett helt år, se formel 
5. 
 
 

�; =
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Formel 5 – Säsongsindex 

 

3.6 Hållbarhet 

Tack vare en mer global och konkurrenskraftig marknad har SCM kommit att bli allt 
viktigare för att företag ska kunna kontrollera kostnader och förbättra den ekonomiska 
utvecklingen. Enligt Hong, Zhang, & Ding (2018) har det inom SCM, precis som inom 
andra affärsområden, blivit mer centralt att lägga energi på hållbar utveckling. Ett begrepp 
som används är Sustainable Supply Chain Management. Begreppet hållbarhet innefattar tre 
olika aspekter av hållbarhet, ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. De tre aspekterna 
syftar alla till att se till hur ett långsiktigt hållbart samhälle ska kunna uppnås. I 
nedanstående underkapitel förklaras mer ingående de olika aspekterna av hållbarhet.  

3.6.1 Ekonomisk hållbarhet 

Enligt Oskarsson et al. (2013) handlar ekonomiska hållbarhet om att kunna uppnå en 
långsiktig lönsamhet. För ett företag uppnås detta genom att utnyttja sina resurser på ett 
effektivt sätt, att ha effektiva flöden till en låg kostnad. En god lönsamhet för ett företag kan 
även bidra till god samhällsekonomi. Om ett företag har god lönsamhet bidrar det till ökat 
sysselsättningsgrad för samhället genom att företagen skapar arbetstillfällen. Samtidigt 
bidrar även lönsamma företag till en ökad bruttonationalprodukt. 
 
 
 
 

�; 	står för säsongsindex i period i 
�<;står för medelefterfrågan i period i 
�< står för medelefterfrågan 
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3.6.2 Ekologisk hållbarhet 

Både van Weele (2012) och Oskarsson et al. (2013) menar att ekologisk hållbarhet syftar till 
att minska miljöpåverkan och hushålla med naturens resurser. Nuvarande generationers 
behov ska kunna uppfyllas utan att använda de resurser som kommer krävas för att 
tillgodose framtida generationers behov. Inom den ekologiska hållbarheten finns det flera 
olika problem som behandlas, exempelvis att minska utsläppet av växthusgaser och 
användandet av de begränsade naturresurserna som finns. I båda dessa exempel har 
transporter av olika slag en stor inverkan på den ekologiska hållbarheten.  

3.6.3 Social hållbarhet 

Oskarsson et al. (2013) anser att social hållbarhet syftar till att sträva mot ett samhälle där de 
grundläggande behoven tillgodoses. De grundläggande behoven innefattar bland annat hälsa 
och säkerhet. Vilka arbetsförhållanden som råder är direkt kopplat till den sociala 
hållbarhetsaspekten, bra utrustning kan bland annat leda till minskade arbetsolyckor. Andra 
aspekter som ingår i social hållbarhet är icke-diskriminering och yttrandefrihet. 

3.7 Tidigare forskning 

Fransson & Granqvist (2017) beskriver i sitt examensarbete problemet med att inte ha 
tillräcklig framförhållning i beställningsstrategin, vilket kan leda till att brist uppstår om 
beställning sker för sent.  
 
Vid framtagningen av en ny lagerstyrningsstrategi använde sig Fransson & Granqvist (2017) 
framförallt av fyra olika metoder: litteraturstudie, observation, intervju och insamling av 
historiska data från affärssystemet. Utifrån de fyra metoderna gjordes en artikelklassificering 
för att lättare kunna hantera ett stort antal artiklar. Klassificeringen gjordes utifrån 
efterfrågan och pris, därefter valdes olika lagerstyrningsmetoder för de olika kategorierna. 
För artiklarna med hög efterfrågan valdes att beställa enligt EOQ. För de artiklar med låg 
efterfrågan, men med ett högre pris än klassen med EOQ, valdes periodbeställingssystem 
med återfyllnadsnivå. För den sista kategorin men låg efterfrågan och ett högt pris valdes att 
beställa lot-for-lot, vilket innebär att när en artikel använts beställs det in en ny för att ersätta 
denna artikel. Genom denna klassificering och de olika lagerstyrningsmetoderna för de olika 
klasserna kunde både lagernivåerna och kapitalbindningen minskas.  
 
Ladekrans & Leinmark (2017) beskriver i sitt examensarbete problem med ökad 
kapitalbindning. I denna fallstudie ligger ansvaret för prognostisering, beställning och 
leverans hos leverantören. En teoretisk jämförelse gjordes för att undersöka om det fanns 
möjligheter att genom bättre lagerstyrning minska kapitalbindningen. För att lösa problemet 
användes följande metoder: litteraturstudie, observation, intervju och insamling av 
systemdata. I arbetet studerades många olika artiklar, därför gjordes en klassificering. 
Klassificeringen bestod av nio olika kategorier baserade på volymvärde och efterfrågan. För 
att kunna differentiera lagerstyrningen i förhållande till klassificeringen bestämdes olika 
servicenivåer för de olika kategorierna. För två av kategorierna med låg efterfrågan och hög 
kapitalbindning valdes lot-for-lot som lagerstyrningssystem. För resterande valdes 
användandet av EOQ med differentierat säkerhetslager utifrån servicenivå. Detta resulterade 
i att det skulle vara möjligt att minska företagets kapitalbindning kraftigt genom att 
genomföra de förändringar som tagits fram i arbetet.  
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Båda dessa arbeten har flera likheter med det arbete som denna rapport avser. Problemen 
handlar i samtliga fall om att på ett effektivt sätt minska kostnaderna för inkommande 
produkter. De största skillnaderna ligger i att för de ovan beskrivna fallen är den stora 
kostnaden kapitalbindningen, i det här arbetet är istället kapitalbindningen relativt låg 
jämfört med hanteringskostnaden för en order. De beskrivna arbetena har även undersökt en 
större mängd olika artiklar vilket har lett till att en klassificering varit nödvändig. Det här 
arbetet kan istället liknas vid en analys av en av kategorierna då artiklarna i detta arbete är 
relativt likartade.  
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4 Nulägesbeskrivning 
Här presenteras en beskrivning av hur företaget arbetar idag, deras position på den marknad 
de verkar samt hur deras inköp går till.  

4.1 Företaget 

Under de drygt 30 år som företaget ägts av de nuvarande ägarna har det funnits en strategi 
att korta ledtiderna och uteslutande handla direkt av de tillverkande fabrikerna. Ting ABs 
cirka 60 olika leverantörers fabriker är i huvudsak belägna i Asien. Eftersom Ting AB 
handlar direkt från fabrik har de också möjlighet att tillhandahålla kundspecifika artiklar. 
Eftersom ledtiden från fabrik är lång strävar Ting AB efter att alltid ha fullt sortiment i sitt 
lager för att på så vis kunna kan hålla en hög service och ha korta leveranstider till sina 
kunder. Ting AB har en vision om att fortsätta utveckla nya och bättre artiklar och upptäcka 
nya marknader att etablera sig på. Denna vision innebär att man hela tiden behöver kunna 
anpassa sig till vad marknaden vill ha, vilket i sin tur leder till att man behöver kunna vara 
flexibel i sina beslut kring inköp och lagernivåer. I och med att Ting AB har en egen 
produktutvecklare, som tillsammans med de tillverkande fabrikerna, tar fram nya produkter 
kan de snabbt anpassa sig till nya eller förändrade marknader. 
 
Ting AB är en grossist som säljer sina artiklar till kunder i hela Norden. De arbetar med 
olika kundanpassande försäljningslösningar, vilka varierar utifrån kundbehov. Kunderna kan 
exempelvis beställa artiklarna av en kontaktperson på Ting AB. Kontaktpersonerna kan även 
hjälpa kunden att välja rätt artiklar utifrån kundens förutsättningar. En annan lösning är att 
en representant från Ting AB sköter beställning, prissättning och uppackning av artiklarna 
direkt i butik.   
 
Ting AB har delat in sina artiklar i fyra kategorier. Kategoriseringen är gjord på företagets 
alla artiklar från alla de 60 leverantörerna. Tre av dessa kategorier anses vara prioriterade i 
olika grad, från den studerade leverantören är det ett fåtal artiklar som tillhör de prioriterade 
kategorierna. Prioriterade artiklar bör av olika anledningar inte ta slut på lagret. Därför 
beställs och lagerhålls de prioriterade artiklarna i större kvantiteter. Av dessa finns två 
kategorier som bygger på faktisk försäljning, kategori A och B, vilka motsvarar de topp 100 
respektive topp 101 – 200 flest sålda artiklar under ett år. Utöver dessa två kategorier finns 
det en kategori för de artiklar som säljs till en specifik kund. Anledningen till att denna kund 
skiljer sig från de övriga kunderna är att denna kund inte har möjlighet att på kort tid byta 
sortiment. Detta innebär att om flera artiklar tar slut hos kunden uppfattas hyllorna i ett tidigt 
stadie som tomma, vilket kan påverka försäljningen negativt. Resterande artiklar ingår i en 
sista övrig kategori.  
 
Den kapitalbindning som Ting AB har för de lagerhållna artiklarna påverkar företaget olika 
mycket olika delar av året. Detta beror på att av de räntekostnader som är kopplade till 
kapitalbindningen är den största kostnadsposten för Ting AB, vilka bara påverkar företaget 
under de perioder som lån tagits för att köpa artiklarna. Dessa lån är kortfristiga och då lånen 
har betalats försvinner räntekostnaden för det bundna kapitalet. På så vis är 
kapitalbindningen olika kostsam beroende på tid på året. För att underlätta beräkning av 
kostnader för kapitalbindning har Ting AB dock valt att räkna på samma 
kapitalbindningskostnad året runt, vilken beräknas med hjälp av en kalkylränta på två 
procent. 
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Ting AB är störst på den marknad de verkar men samtidigt en relativt liten kund för sina 
leverantörer. Detta innebär att förhandlingsmöjligheterna med leverantörerna blir lite 
tudelad. Tack vare styrkan på sin egen marknad är förhandlingsmöjligheterna bra för den 
marknaden men eftersom de är en relativt liten kund gentemot sina leverantörer blir 
förhandlingsmöjligheterna svagare ur den aspekten. Det avtalet som Ting AB har med sina 
leverantörer är att Ting AB ska vara ensam köpare av leverantörens produkter på sin 
marknad, det vill säga att leverantörerna inte ska sälja identiska artiklar till direkta 
konkurrenter.   

4.2 Leverantören 

Den leverantör som undersökts i detta arbete är en leverantör som har något högre priser än 
andra leverantörer med liknande artiklar. Artiklarna anses dock vara av högre kvalitet, vilket 
gör att den extra kostnaden anses vara väl investerade pengar. Leverantören tillverkar 
artiklarna till Ting AB mot order, det vill säga det är först efter att Ting AB har beställt 
artiklarna som tillverkningen startar. De artiklar som leverantören sedan tillverkar är 
kundspecifika, vilket gör att artiklarna som Ting AB beställer är unika och framtagna för 
deras räkning.  
 
Produktionen fungerar på så vis att grunden till artiklarna produceras på löpande band, 
därefter behandlas varje artikel för hand vid färdigställande och detaljarbete för den enskilda 
artikeln. Allt detta arbete sker i leverantörens fabrik. Ting AB har arbetat med denna 
leverantör sedan år 2009 och antalet beställda artiklar och den totala inköpskostnaden har 
ökat med tiden.  
 
De senaste fem åren, 2013 – 2017, har Ting AB beställt artiklar från leverantören mellan 
fem och nio gånger per år. I genomsnitt beställs cirka 30 olika artiklar per order. Antal 
artiklar som köpts in per år ligger mellan 220 000 och 390 000, fördelat på mellan ungefär 
120 och 170 olika artiklar per år, se tabell 2. Inköpspriserna för artiklarna är fasta i dollar, 
vilket gör att förändrad valutakurs påverkar det faktiska inköpspriset. På samma sätt 
påverkas transportkostnaderna eftersom det är ett fast pris för att transportera en container 
oavsett om den är full eller. På grund av att det fasta priset är i dollar påverkas även 
transportkostnaden av förändringar i valutakursen. Kostnadsvariationerna hanteras i 
företaget genom ett beräknat kalkylpris. Kalkylpriset används för att uppskatta kostnaderna 
för inköp, transport och tull på artikelnivå.    
 
Tabell 2 - Inköp 2013 - 2017 

Händelse /År 2017 2016 2015 2014 2013 2013 - 2017 
Totalt 

Antal Inköp [st] 5 9 5 8 8 35 
Antal olika artiklar 
inköpta [st] 

133 168 124 129 129  –  

Antal inköpta 
artiklar [st] 

245 296 390 445 220 703 274 123 257 349 1 387 916 

Total kostnad  
inköp inklusive 
transport [kr] 

1 330 500 2 200 600 1 214 600 1 245 100 1 102 700 7 093 500 
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Leverantören är belägen i Asien och alla transporter mellan leverantören och Sverige sker 
med båt. Transporten mellan hamnen och lagret i Sverige sker med lastbil. Ledtiden från den 
studerade leverantören är cirka fyra månader fördelat på ungefär två tredjedelar tillverkning 
och en tredjedel transporttid. Den långa ledtiden innebär att det är vanligt att en leverans inte 
kommit fram till lagret innan nästa inköpsorder läggs hos leverantören.  

4.2.1 Artiklarna 

Av de cirka 300 unika artiklar som beställts från leverantören de senaste fem åren har 60 
artiklar valts att analyseras mer ingående. De valda artiklarna är de som haft de största 
inköpsvolymerna sett till antal. Tillsammans står dessa artiklar för cirka 60 procent av 
inköpsvolymen de senaste fem åren. Detta har gjorts för att få ett hanterbart urval som 
representerar helheten. Efterfrågan för de studerade artiklarna varierar från artikel till artikel 
och från år till år. Fördelningen av efterfrågan för de studerade artiklarna på två år kan ses i 
tabell 3.   
 
Tabell 3 - Medelefterfrågan 2016 - 2017 

Medelefterfrågan för 2016–2017 [st] Antal artiklar [st] 

0–999 1 
1000–1999 16 
2000–2999 17 
3000–3999 15 
4000–4999 6 
5000–5999 1 
6000–6999 3 
7000–7999 0 
8000–8999 1 

 
De studerade artiklarna representeras i alla av de ovan nämnda prioritetskategorierna, där 
fördelningen visas i tabell 4. En och samma artikel kan ingå i två kategorier samtidigt då 
detta kan vara en artikel som på grund av försäljningsnivå är klassificerad som en A eller B 
artikel samtidigt som artikeln även säljs av den specifika kunden.  
 
Tabell 4 - Klassindelning 

 
När de studerade artiklarna beställs finns det specificerade leverantörskrav på antalet artiklar 
som beställs vid ett och samma tillfälle. De antal som beställs måste förhålla sig till en 
minsta beställningskvantitet för att leverantören ska anse det lönsamt att producera 
artiklarna, då produktionen startar i samband med att en beställning görs. Utöver detta finns 
även krav på att det som beställs över den minsta orderkvantiteten är hela kartonger, vilka 
kan innehålla olika antal för olika artiklar. Av de studerade artiklarna är minsta 
orderkvantiteten för 55 artiklar 1440 stycken och för resterande är minsta orderkvantiteten 
720 eller 960 stycken. Kartongstorlekarna varierar beroende på artiklarnas volym. Antalet 
artiklar per kartong är mellan 48 och 288 stycken. De flesta artiklarna har en kartongstorlek 
på 288 stycken, endast 7 artiklar avviker från den kartongstorleken.  
 
 

 A-klassad B-klassad Specifik 
kund 

A-klassad 
och specifik 
kund 

B-klassad 
och specifik 
kund 

Övriga  

Antal av de 
studerade 
artiklar [st] 

4  6 10 11 10 19 
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4.3 Inköpsprocessen  

De artiklar som beställs av leverantören har goda vinstmarginaler och låga 
lagerhållningskostnader. Anledningen till att lagerhållningskostnaden är låg beror på att 
företaget äger sina lagerfastigheter och att artiklarna från den studerade leverantören är små 
och kräver lite volym i lagret jämfört med flera av företagets andra produkter. Däremot 
bedömer Ting AB att kostnaden för eventuell brist för dessa artiklar är stor. Om brist uppstår 
bedömer de att vid cirka hälften av gångerna kommer kunden välja att köpa en annan av 
Ting ABs produkter och resten av gångerna kommer kunden istället att köpa en konkurrents 
produkt alternativt ingen produkt alls. Ting ABs strategi är att försöka undvika brist och de 
har därmed förhållandevis höga lagernivåer. Samtidigt kan det bli onödigt kostsamt om 
lagernivåerna är alldeles för höga och kapitalkostnaden för de lagerhållna produkterna 
överstiger den eventuella bristkostnaden.  
 
Ordinarie beställningar sker fyra gånger om året. Då tas ett beställningsunderlag fram där det 
framgår hur mycket av varje artikel som finns på lagret vid det givna tillfället samt 
försäljningsstatistik per artikel för de senaste två åren. Utifrån dessa data görs sedan en 
uppskattning av vad som kommer att behövas fram till nästa möjliga leverans. För varje 
artikel finns det en minsta orderkvantitet, om den förväntade efterfrågan överstiger den 
minsta orderkvantiteten är det en vanlig strategi att dubblera den minsta orderkvantiteten vid 
beställningen. Detta är inte nödvändigt då det även går att öka orderkvantiteten med enskilda 
kartonger, dock kan det ibland finnas möjlighet till mängdrabatt om orderkvantiteten istället 
dubbleras.  
 
Det är inte preciserat när på året de fyra ordinarie beställningarna ska ske, dock bör den 
största och viktigaste beställningen göras i augusti eller september. Anledningen till detta är 
att leveransen ska skickas innan det kinesiska nyåret för att hinna levereras till lagret innan 
sommarsäsongen börjar. Det kinesiska nyåret infaller kring månadsskiftet januari/februari. I 
samband med detta är många fabriker i Asien stängda och de flesta arbetstagarna har en 
längre sammanhängande ledighet, vilket i sin tur leder till flera veckors stillestånd i de 
tillverkande fabrikerna. Dessutom är det vanligt att arbetstagarna arbetar på kontrakt som 
löper ut i samband med det kinesiska nyåret vilket leder till att en del av arbetsstyrkan 
eventuellt inte kommer tillbaka efter ledigheten. Detta innebär även att produktionen direkt 
efter det kinesiska nyåret kan minska eftersom nya arbetstagare eventuellt behöver läras 
upp.   
 
Vid inleveransen görs en kontroll av lagersaldon för att undersöka vilka, om några, artiklar 
som behöver beställas innan nästa ordinarie beställning. Det är även vid inleveransen som 
den faktiska kostnaden av beställningen undersöks. Skulle det visa sig att kostnaden per 
artikel varit för hög, vilket oftast beror på valutakurser, är det i det här läget som eventuella 
prishöjningar till kund görs.   
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4.4 Företagets hållbarhetsarbete 

Ting AB har en utarbetad plan för hur man ska arbeta med social och miljömässig 
hållbarhet, så kallad uppförandekod. De riktlinjer som företaget utarbetat bygger på FN:s 
barnkonvention och FN:s konvention om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. I grunden 
innebär det att Ting AB har som krav på sina leverantörer att de ska följa lokal lagstiftning 
och uppträda på ett ansvarsfullt och etiskt sätt vad gäller förhållandet till sina anställda och i 
arbetet med miljö- och säkerhetsfrågor. Som exempel på etiska och sociala aspekter kan 
nämnas att de anställda på företagen som Ting AB arbetar med ska har rätt lön enligt lokala 
regler och att inget barnarbete får förekomma. Leveranserna mellan Asien och Sverige sker 
med båt vilket är ett miljövänligare fraktsätt än exempelvis flyg.  
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5 Analys 
I detta kapitel beskrivs hur analysarbetet har gått till för att besvara den tredje 
forskningsfrågan som gäller beställningstidpunkt och beställningskvantitet.  

5.1 Prognostisering 

När ett beställningssystem ska tas fram bygger det på en förväntad efterfrågan som kan tas 
fram på ett flertal olika sätt. Om ett företags försäljning sker från ett färdigvarulager är 
efterfrågan sällan känd utan måste istället tas fram genom prognostisering. Prognoser kan 
göras genom att analysera den historiska efterfrågan. Att också ha god marknadskännedom 
gör det lättare att tolka den historiska efterfrågan.  
 
Då historisk efterfrågan för de studerade artiklarna undersöktes framkom det att en ökning i 
efterfrågan för dessa artiklar har skett genom åren, se figur 2. För att säkerställa att de 
studerade artiklarna är representativa för alla artiklar från leverantören undersöktes även den 
totala försäljningen i antal från leverantören, se figur 3.  
 
 

 
Figur 2 -Försäljning för de studerade artiklarna 

 
Figur 3 - Försäljning för leverantörens alla artiklar 
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Utifrån dessa två figurer kan det ses att efterfrågan från den undersökta leverantören 
tenderar att öka med åren. Eftersom företaget under de senaste fem åren tagit in flera nya 
artiklar ökar den totala försäljningen något mer än för de 60 studerade artiklarna som haft en 
etablerad försäljning de senaste åren. Dock visar diagrammen att trenden är densamma för 
både de studerade artiklarna och företagets alla artiklar från leverantören. Undersöks 
artiklarna på enskild nivå är dock variationerna i efterfrågan för oregelbunden för att ta fram 
en tillförlitlig prognosmodell för varje enskild artikel. Den prognostiserade efterfrågan i 
detta arbete beräknas istället genom ett beräknat medelvärde för de senaste två åren. Dock 
bör den ökade trenden tas hänsyn till för att brist inte ska uppstå, vilket görs genom att 
använda en hög säkerhetsfaktor i säkerhetslagret för att täcka upp eventuella variationer i 
efterfrågan.  

5.2 Säkerhetslager 

Osäkerheten och variationen i efterfrågan, samt det faktum att efterfrågan tycks öka från år 
till år, hanteras genom att ha en hög säkerhetsnivå vid beräkning av säkerhetslager. Eftersom 
kostnaderna vid brist är större än kostnaderna vid lagring bör detta kunna motivera att hålla 
stora säkerhetslager. Den säkerhetsnivå som används baseras på att det till 95 procents 
säkerhet alltid går att leverera en hel periods efterfrågan. Denna säkerhetsnivå ger enligt 
Serv1 säkerhetsfaktorn 1,65. 
 
Eftersom efterfrågan varierar beroende på säsong har det vid beräkning av säkerhetslager på 
artikelnivå tagits hänsyn till artikelns säsongsindex. Året har delats in i tolv perioder vilka 
alla motsvarar en månad. Säsongsindex, Si för period i, har beräknats enligt formel 5 för en 
tvåårsperiod. Beroende på period kommer säkerhetslagret vara olika stort. Vid en period 
med förväntad hög försäljning höjs säkerhetslagret, och tvärtom vid förväntad låg 
försäljning. Efterfrågan för de senaste två åren har säsongsrensats. Standardavvikelse för 
efterfrågan har beräknats på den säsongsrensade efterfrågan. Ledtiden och 
standardavvikelsen för ledtiden är densamma oavsett vilken period på året som behandlas. 
Dock varierar hur lång tid det är kvar till nästkommande inleverans vilket leder till att 
inspektionstiden också är med i beräkningen av säkerhetslager. Säkerhetslager är beräknat 
enligt formel 1 där ledtiden innefattar faktisk ledtid samt tid till nästa inspektionstillfälle. 
 
I den historiska data har efterfrågan för vissa månader varit noll, vilket indikerar att det vid 
dessa tillfällen varit brist på lagret. När efterfrågan är noll blir det beräknade säkerhetslagret 
också noll. Eftersom brist är mer kostsamt än att ha för många artiklar i lager har minsta 
möjliga säkerhetslager bestämts till 100 enheter. Utöver de perioderna med ingen efterfrågan 
förekommer några perioder med väldigt låg efterfrågan, även för dessa blir det beräknade 
säkerhetslagret mindre än 100 enheter. Därför har de beräknade säkerhetslagernivåerna som 
understiger 100 enheter istället fått ett värde av 100 oavsett vad beräkningen gett för 
säkerhetslager. Utöver detta har även onödigt höga säkerhetslager hanterats genom 
antagandet att inget säkerhetslager ska överskrida den totala medelefterfrågan för de senaste 
två åren. I tabell 5 ses exempel över säkerhetslagrets förändring över tid för fyra av de 
studerade artiklarna, för fullständiga resultat se bilaga 2.  
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 Tabell 5- Säkerhetslager månad för månad 

 

5.3 Beställningsintervall 
För att undersöka vilket beställningsintervall som bör användas vid beställningarna av 
artiklarna från leverantören har tre metoder använts. Först undersöktes EOQ för 
beställningarna från leverantören och utifrån den orderkvantiteten beräkna antalet 
beställningar per år. Vid den fortsatta analysen undersöktes beställningsintervallet med hjälp 
av Wagner och Whitin. Den avslutande analysen av beställningsintervallet var att göra en 
undersökning av försäljningen på årsbasis på ett visuellt sätt och på så vis få en bild över när 
beställningarna bör göras.  
 
De ingående parametrarna som är relevanta för de olika undersökningarna av 
beställningsintervall är efterfrågan, inköpspris, ordersärkostnad och lagerränta, se tabell 6. 
Av dessa kostnadsposter är ordersärkostnad och lagerränta givna uppgifter från Ting AB. 
Den givna ordersärkostnaden är en klumpsumma för en beställning av samtliga artiklar i en 
order och inkluderar kostnad för beställning, leveransbevakning och inleverans. Gällande 
lagerränta, består denna kostnad av företagets kalkylränta på 2 procent. Kalkylräntan är 
baserad på räntekostnaden som uppkommer då artiklarna inhandlas med hjälp av lånat 
kapital och därför kan härledas till den enskilda artikeln. Företaget har en försäkringskostnad 
för lagervarorna, dock är denna kostnad bara någon tiondels öre per artikel och är därför inte 
medräknad.  
 
Vid beräkningen av den årliga efterfrågan från den studerade leverantören har de studerade 
artiklarnas medelefterfrågan de två senaste åren fått representera 60 procent av efterfrågan 
då de står för 60 procent av inköpsvolymen. Efterfrågan från hela leverantören beräknas 
sedan om till att innefatta 100 procent. Vidare har inköpspriset beräknats som 
medelinköpspriset för år 2016 och 2017. I inköpspriset är också ett schablonpåslag för tull- 
och transportkostnad inkluderat. 
 
 Tabell 6 - Ingående parametrar 

 
 
 
 

 

5.3.1 Antal beställningar med EOQ 

EOQ är beräknad för den totala efterfrågan och inte på artikelnivå. Detta gjordes eftersom de 
undersökta artiklarna från Ting AB har ungefär samma kostnad och volym och kan därför 
slås samman. Beställningskvantiteten beräknades sedan enligt formel 2, vilket gav en 
beställningskvantitet på ungefär 185 000 artiklar per beställning. När en 
beställningskvantitet hade tagits fram användes denna för att beräkna hur många 
beställningar som borde göras per år. Detta genom att dividera den totala efterfrågan med 
EOQ, vilket gav 1,63 beställningar per år. 

Artikel � 
2016–2017 

SL 
Jan 

SL 
Feb 

SL 
Mars 

SL 
April 

SL 
Maj 

SL 
Juni 

SL 
Juli 

SL 
Aug 

SL 
Sept 

SL 
Okt 

SL 
Nov 

SL 
Dec 

1 7625 925 494 583 1694 1452 1578 1212 1378 1155 855 702 361 
4 1817 100 180 100 358 341 611 354 534 525 145 100 202 
25 3102 246 551 245 640 858 811 566 575 700 528 300 278 
35 4039 100 2327 1626 149 2321 2367 1377 114 2623 269 100 100 

 För 2016 – 2017 

Beräknad efterfrågan per år [st] 302 174 
Inköpspris [kr/st] 5,30 
Ordersärkostnad [kr/order] 6000 
Lagerränta per år [%] 2  
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5.3.2 Antal beställningar med Wagner och Whitin 

Då efterfrågemönstret för de undersökta artiklarna uppvisar säsongsvariation gjordes även 
beräkningar enligt Wagner och Whitin eftersom denna algoritm tar hänsyn till variationer i 
efterfrågan. Efterfrågan vid beräkning med Wagner och Whitin är baserad på historisk 
medelefterfrågan per månad för de studerade artiklarna år 2016 och år 2017. Därefter har 
efterfrågan omräknats till att innefatta 100 procent. 
 
Vid beräkningar enligt Wagner och Whitin antas att inget ingående lagersaldo finns, vilket 
leder till att kostnaden som beräknas enligt metoden är lagerhållningskostnad för 
omsättningslagret samt ordersärkostnad. När algoritmen för Wagner och Whitin används 
görs det genom att det beräkna hur mycket det skulle kosta att beställa kvantiteter för olika 
antal perioder, i detta fall motsvarar en period en kalendermånad. Om den beställda 
kvantiteten efterfrågas samma period som inleveransen tillkommer det ingen 
lagerhållningskostnad eftersom artiklarna i det fallet inte lagerhålls utan levereras samma 
period. Om den beställda kvantiteten istället täcker efterfrågan för två perioder kommer 
kostnaden för detta att bli ordersärkostnaden för beställningen samt kostnaden för att 
lagerhålla de artiklar som efterfrågas i period två under en period. Om den beställda 
kvantiteten istället täcker efterfrågan för tre perioder kommer kostnaden för detta att bli 
ordersärkostnaden för beställningen samt kostnaden för att lagerhålla de artiklar som 
efterfrågas i period två under en period och de artiklar som efterfrågas i period tre under två 
perioder. På detta sätt beräknas vad kostnaden blir att täcka olika många perioder i en och 
samma beställning. När lagerhållningskostnaden för en beställning överstiger en ny 
ordersärkostnad avbryts beräkningarna på den raden eftersom kostnaden för att istället göra 
en ny beställning är lägre.  
 
Att göra en beställning i period två innebär att det också måste ha skett en beställning i 
period ett för att täcka efterfrågan i period ett, det innebär att göra en beställning i period två 
har kostnaden av två ordersärkostnader, en för period ett och en för period två. Ska 
beställningen i period två sedan täcka fler perioders efterfrågan tillkommer även 
lagerhållningskostnad.  
 
Ska en beställning ske i period tre finns det två alternativ för att täcka efterfrågan fram till 
period tre. Antingen kan en beställning göras i period ett och täcka efterfrågan för både 
period ett och två eller så kan det göras beställningar i både period ett och två för att täcka 
efterfrågan i dessa perioder. Det minst kostsamma av dessa alternativ används som bas för 
beställningar i period tre. På det viset fortsätter beräkningarna för beställningarna i de olika 
perioderna, se tabell 7.  
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Tabell 7 - Wagner och Whitin 

 
 
Den tabellen som Wagner och Whitins algoritm resulterar i ger olika totalkostnadsalternativ 
för att täcka efterfrågan i alla perioder. Av de olika totalkostnaderna väljs den lägsta, vilket 
också visar när beställningarna bör göras för att nå den totalkostnaden.  
 
Då den långa leveranstiden från leverantören gör att beställning och inleverans sker i olika 
perioder innebär det att beräkningarna med Wagner och Whitin i detta arbete resulterar i 
vilka perioder inleverans bör ske istället för när beställning bör göras. Dock sker betalning 
efter inleverans, vilket gör att det inte uppstår någon lagerhållningskostnad innan inleverans 
har skett. Enligt beräkning för denna leverantör bör inleverans ske i januari och juni, vilket 
är ekvivalent med att beställning görs i september och februari. 
 
Utöver den beräknade totalkostnaden, för lagerhållning av omsättningslagret samt 
ordersärkostnad, skulle även kostnader för att lagerhålla ett säkerhetslager tillkomma. 
Eftersom säkerhetslagret har olika nivåer beroende på period beräknas detta genom att 
medelsäkerhetslagret per år multipliceras med lagerhållningskostnaden per artikel. Detta ger 
en ytterligare kostnad på cirka 6 600 kronor per år.  

5.4 Visuell undersökning 

För att få en visuell förståelse över den totala efterfrågan av de artiklar som beställs från 
leverantören sammanställdes försäljningen över de studerade artiklarna de senaste två åren i 
ett diagram, se figur 4. I detta diagram kan det ses att det finns tre toppar i försäljningen över 
ett år, vilket indikerar att efterfrågan för artiklarna är säsongsbetonad. Topparna infaller 
relativt lika i tid båda åren vilket tyder på att säsongerna infaller ungefär samma tid från år 
till år, något som även bekräftats genom intervju med handledaren på företaget. Detta 
betyder att för att kunna ha en så hög försäljning som möjligt bör lagret vara väl uppfyllt vid 
dessa tidpunkter och på så vis minska risken för att brist uppstår. Inleveranserna bör därför 
vara tre till antalet och ske i januari, april och juli.  
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Figur 4 - Försäljning per månad 

 

5.4.1 Återfyllnadssystem med inspektionsintervall 

Enligt den visuella undersökningen bör beställningar göras tre gånger per år. Att beställa tre 
gånger per år innebär en högre ordersärkostnad än att beställa två gånger per år, men med 
fler beställningar per år finns större möjligheter att kompensera för oväntad variation i 
efterfrågan, vilket är att föredra i detta fall eftersom efterfrågan på artikelnivå är 
svårprognostiserad och säsongsbetonad. För detta periodbeställningssystem behöver de fasta 
beställningstillfällena bestämmas, så kallade inspektionstillfällen. För att minska risken för 
att lagerkvantiteterna inte uppfyller efterfrågan bör lagernivåerna vara som störst strax innan 
efterfrågan ökar. De tre inleveranserna bör vara förlagda i januari, april och juli enligt den 
visuella undersökningen. Inspektionstillfällena infaller då i september, november och mars 
på grund av den långa ledtiden.  
 

5.4.2 Återfyllnadsnivå och beställningskvantitet 

Hur mycket som ska beställas vid varje inspektionstillfälle varierar. För att bestämma 
beställningskvantitet vid varje inspektionstillfälle räknas återfyllnadsnivå fram, en 
inventering av nuvarande lagersaldo görs samt en kontroll över vad som förväntas levereras 
in fram till nästa inspektionstillfälle. Återfyllnadsnivån beror på efterfrågan under ledtiden, 
efterfrågan under inspektionsintervallet och säkerhetslagret. För att ta hänsyn till de olika 
periodernas säkerhetslager har ett medelvärde av det största säkerhetslagret under 
inspektionsintervallet och säkerhetslagret i den sista månaden under inspektionsintervallet 
använts för beräkning av återfyllnadsnivå. Genom det medelvärdet tas det hänsyn till både 
stora variationer i efterfrågan och att ett tillräckligt stort säkerhetslager ska finnas tillgängligt 
när nästa beställning ska göras. Återfyllnadsnivå för inspektionstillfällena beräknats för n 
antal perioder enligt formel 6. 
 
Å� = �; +⋯+ �? + (��ABC + ��?)/2            ÅF står för återfyllnadsnivå 
            �; står för efterfrågan i period i 

��ABC står för det högsta säkerhetslagret 
mellan period i och n 

               ��;	står för säkerhetslager i period i 
Formel 6 - Återfyllnadsnivå 
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För att bestämma beställningskvantiteten subtraheras i nästa steg periodens lagersaldo och 
eventuellt förväntade inleveranser, från återfyllnadsnivån. Formel 7 beskriver hur 
beställningskvantiteten bestäms utifrån återfyllnadsnivå, lagersaldo och förväntade 
inleveranser. 
 
 
� = Å� − �� − �� 
 
 
 
 
Formel 7 - Beställningskvantitet 

 
Figur 5 och figur 6 nedan är urklipp från Excel och visar hur en artikels beslutsunderlag vid 
framtaget återfyllnadssystem kan se ut och hur lagerhållningskostnaden förändras jämfört 
med historiska beställningsdata. Anledningen till att beräknad kvantitet och kvantitet på väg 
in skiljer sig åt i antal beror på att beräknad beställningskvantitet avrundas uppåt till minsta 
beställningskvantitet alternativt uppåt till nästa kartongstorlek om minsta 
beställningskvantitet redan är uppfylld. 
  

 
Figur 5 - Beslutsunderlag för artikel 10 

 
Figur 6 - Lagerhållningskostnad för artikel 10 

 
 
 
 
 
 

Q står för beräknad beställningskvantitet 
ÅF står för återfyllnadsnivå 
LS står för lagersaldo 
FI står för förväntad inleverans 
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5.5 Ekonomisk jämförelse 
En ekonomisk jämförelse har gjorts där tre olika alternativ har ställts mot varandra. Det 
första alternativet är total kostnad beräknad utifrån historiska data. Alternativ två är beräknat 
utifrån införandet av lösningen som Wagner och Whitin gav. De tredje alternativet är total 
kostnad beräknad utifrån införandet av ett återfyllnadssystem med inspektionsintervall. 
Anledningen till att ett alternativ där beställning enligt EOQ inte utreds är för att variationen 
i efterfrågan är för stor för att det ska resultera i ett tillförlitligt resultat. Resultatet av den 
ekonomiska jämförelsen är sammanställd i tabell 8. 
 

Kostnad per år Historiskta 
data 

Wagner & 
Whitin 

Framtaget 
återfyllnadssystem 

Ordersärkostnad [kr] 42 000 12 000 18 000 
Lagerhållning [kr] 20 732 12 845 22 082 

Totalt [kr] 62 732 24 845 40 082 
Tabell 8 - Total kostnad 

 
Jämförelsen av total kostnad ger att Wagner och Whitin är det minst kostsamma alternativet, 
därefter följer det framtagna återfyllnadssystemet och det mest kostsamma är att 
beställningarna görs på det vis som sker idag. Wagner och Whitin tar hänsyn till varierande 
efterfrågan, dock bör efterfrågan vara känd. I detta fall är efterfrågan utifrån den 
prognosmetod som använts för osäker för att kunna klassas som känd, vilket gör att det 
alternativet inte är direkt lämpligt. Eftersom metoden dessutom är beräknad för en leverantör 
och inte på artikelnivå finns det ingen möjlighet att ta hänsyn till minsta orderkvantitet för 
artiklarna. Om metoden skulle användas på artikelnivå är det troligt att 
lagerhållningskostnaden skulle öka till följd av att ett större antal artiklar än faktisk 
efterfrågan skulle behöva beställas hem vid varje beställningstillfälle, just på grund av att 
minsta orderkvantitet alltid måste uppfyllas. Vid få inleveranser per år är det dessutom större 
risk att brist uppstår för enskild artikel.  
 
Dessa argument leder till att framtaget återfyllnadssystem eller att fortsätta beställa på 
samma vis som idag är mest lämpligt för beställning hos denna leverantör. Av dessa två 
olika alternativ är det framtagna återfyllnadssystemet det mest ekonomiska. Med det 
framtagna återfyllnadssystemet minskar den totala kostnaden, trots att lagerhållningen ökar. 
Detta på grund av att ett minskat antal beställningar görs.  
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6 Resultat 
Då företaget har en låg lagerhållningskostnad men en relativt hög beordringskostnad är det 
ekonomiskt lönsamt att minska antalet beställningar jämfört med nuläget. Eftersom 
efterfrågan har säsongsvariation och dessutom är svårprognostiserad på artikelnivå är det 
lämpligt att använda ett periodbeställningssystem med en beräknad återfyllnadsnivå. 
Eftersom efterfrågan på ett år är uppskattad och inte känd bör beställningarna göras tre 
gånger per år även om det med en känd efterfrågan skulle vara mer ekonomiskt att endast 
beställa två gånger per år. Vid beställningar tre gånger per år finns det större möjligheter att 
ha rätt kvantiteter i lager innan efterfrågesäsongerna ökar och på så vis minska risken för 
brist. För att ytterligare hantera oväntad variation i efterfrågan används ett beräknat, 
varierande, säkerhetslager med en hög säkerhetsfaktor och där säkerhetslagret inte ska 
understiga 100.  
 
För att inleveranserna ska ske innan säsongstopparna bör inleverans ske i januari, april och 
juli. Detta innebär att beställningarna, på grund av långa leveranstider, bör läggas i 
september, november och mars. Det som beställs i september beräknas anlända i januari och 
ska täcka efterfrågan i februari, mars och april. Det som beställs i november beräknas 
anlända i april och ska täcka efterfrågan i maj, juni och juli. Avslutningsvis beräknas det 
som beställs i mars anlända i juli och ska täcka efterfrågan i augusti, september, oktober, 
november, december och januari, vilket är den längsta säsongen med låg efterfrågan. I 
bilaga 2 presenteras givna och beräknade data för de 60 studerade artiklarna. 

6.1 Ekonomisk jämförelse 

Vid en ekonomisk jämförelse kan konstateras att med den föreslagna metoden kommer tre 
beställningar att göras från leverantören per år. Detta kan sättas i relation till de i genomsnitt 
sju beställningarna som faktiskt görs i nuläget. Om istället beställningar görs tre gånger per 
år innebär det en besparing i kostnaden för orderhantering med i genomsnitt fyra 
beställningar à 6 000 kronor, vilket ger en besparing på 24 000 kronor per år.  
 
I den ekonomiska jämförelsen kunde även ses att då beställningarna beräknas ske enligt 
återfyllnadssystemet minskas antalet bristtillfällen. Vid de faktiska beställningarna hade brist 
någon gång uppstått för nio olika artiklar de senaste två åren, bristen varade emellan en till 
tre månader beroende på artikel och tillfälle. Med framtaget återfyllnadssystem uppstod 
ingen brist under de senaste två åren, däremot var lagerhållningskostnaden större jämfört 
med de faktiska beställningarna. Skillnaden mellan de faktiska lagerhållningskostnaderna 
och de beräknade lagerhållningskostnaderna om återfyllnadssystemet hade använts var en 
ökning med ungefär 1 500 kronor per år för de 60 studerade artiklarna. Med utgångspunkt i 
att de 60 artiklarna är ett urval, motsvarande 60 procent, av leverantörens samtliga artiklar 
antas att en lika stor ökning i lagerhållning skulle gälla för alla leverantörens artiklar. Det 
innebär att den totala ökningen för, 100 procent av artiklarna, blir ungefär 2 500 kronor per 
år. Förändringen i lagerhållningskostnaderna kan ses i tabell 9.   
 
Tabell 9 - Förändring i lagerhållningskostnad 

 

Artiklarnas 
medelvärde 
[kr] 

Lagerränta 
per år [%] 

Lagerhållnings-
kostnad per 
styck [kr/mån] 

Total ökning i lagerhållnings-
kostnad för de studerade 
artiklarna [kr] 

Total ökning i lagerhållnings-
kostnad för leverantörens 
samtliga artiklar [kr] 

5,30 2  0,009 1506 2510 
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Då kostnadsminskningen för orderhanteringen är större än kostnadsökningen för 
lagerhållningen innebär det att det totalt sett skulle innebära en kostnadsminskning på 
ungefär 21 500 kronor per år om återfyllnadssystemet hade använts de senaste två åren. 
Detta skulle innebära en kostnadsminskning med ungefär en tredjedel jämfört med nuläget.   
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7 Känslighetsanalys 
För att se hur resultaten i detta arbete påverkas av eventuella fel indata har en 
känslighetsanalys genomförts. Det som analyseras är vad som händer om de givna 
parametrarna för lagerhållningskostnad och ordersärkostnad av någon anledning inte 
stämmer. 

7.1 Känslighetsanalys av lagerräntan 

Den lagerränta som används i nuläget är 2 procent, vilket kan anses lågt. Därför har det 
undersökts i vilken omfattning denna lagerränta påverkar resultatet. Det som har undersökts 
är vilka resultat som skulle fås om lagerräntan istället varit 5, 8 eller 10 procent.  
 
Om lagerräntan är högre innebär det att lagerhållningskostnaden ökar, vilket gör att stora 
lagerkvantiteter blir mer kostsamma. I det framtagna återfyllnadssystemet ökar 
lagerhållningen något jämfört med nuläget. Det innebär att om lagerräntan ökar jämfört med 
nuläget kommer även kostnaden för lagerhållning att öka, se tabell 10.  
 
Tabell 10 - Förändring av lagerhållningskostnad per år vid olika lagerränta 

 
Eftersom lagerhållningskostnaden ökar i takt med att lagerräntan ökar blir det vid en punkt 
mer ekonomiskt att beställa oftare än i det framtagna återfyllnadssystemet, vilket är tre 
beställningar per år. Vid en lagerränta på 8 procent kan konstateras att skillnaden i 
lagerhållningskostnad överstiger kostnaden, på 6000 kronor, att lägga en ny order. Troligtvis 
kan det vid en sådan förändring vara värt att ställa lagerhållningskostnaden i relation till att 
lägga ytterligare en order per år. 
 
Som jämförelse har denna punkt också beräknats för EOQ och Wagner och Whitin. För 
EOQ, som förutsätter en jämn efterfrågan, infaller detta då lagerräntan överstiger 7 procent. 
Med Wagner och Whitin,skulle lagerräntan kunna öka till 14 procent innan det är mer 
ekonomiskt att beställa fyra gånger per år, det vill säga en gång mer än i det framtagna 
återfyllnadssystemet. Av EOQ och Wagner och Whitin är det den sistnämnda 
beräkningsmetoden, med möjlighet att ta hänsyn till säsongsvariation, som bäst stämmer 
överens med efterfrågemönstret för de studerade artiklarna.  
 
 
 
 

Artiklarnas 
medelvärde 
[kr] 

Lagerränta 
per år [%] 

Lagerhållnings-
kostnad per 
styck [kr/mån] 

Total ökning i 
lagerhållnings-
kostnad för de 
studerade 
artiklarna [kr] 

Total ökning i 
lagerhållnings-
kostnad för 
leverantörens 
samtliga 
artiklar [kr] 

Ökning av 
lagerhållnings-
kostnad för 
leverantörens 
samtliga 
artiklar 
jämfört med 2 
% 

5,30 2  0,009 1 506 2 510  0 
5,30 5 0,022 3 681 6 136 3 626 
5,30 8 0,035 5 857 9 761 7 251 
5,30 10 0,044 7 363 12 271 9 761 
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7.2 Känslighetsanalys av ordersärkostnaden 

Om ordersärkostnaden skulle vara högre än angivet är det mer ekonomiskt att beställa färre 
gånger. Eftersom resultatet i detta arbete är att minska antalet beställningstillfällen skulle 
den ekonomiska vinsten som detta arbete resulterat i öka. Skulle istället ordersärkostnaden 
vara lägre, det vill säga att tiden det tar att hantera en order är mindre, skulle detta innebära 
att fler beställningstillfällen är att föredra. Däremot är det inte rimligt att speciellt mycket 
mindre tid än vad som uppskattats läggs för att hantera varje order. Eftersom antalet 
beställningar i det här arbetet är en order mer än vad som är mest ekonomiskt, på grund av 
ovissheten i efterfrågan och de långa ledtiderna, är det inte sannolikt att ordersärkostnaden 
skulle vara så låg att det mest ekonomiska skulle vara fler än tre beställningar per år från den 
studerade leverantören. Dessutom gör komplexiteten kring att bedöma framtida efterfrågan 
att den tiden om läggs idag troligtvis inte kan minskas. 
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8 Diskussion 
Ting AB är ett företag som i sitt arbete måste förhålla sig till en säsongsbetonad och 
svårprognostiserad efterfrågan vilket gör att det är svårt att bedöma beställningskvantiteter. 
Dessutom är ledtiderna långa vilket gör att planeringshorisonten sträcker sig upp emot ett år 
framåt i tiden. För att hantera dessa svårigheter kan ett beställningssystem tas fram för att 
underlätta inköpsprocessen. Beställningssystemet kan fungera som ett stöd i den operativa 
planeringen där beställningstillfälle och beställningskvantitet bestäms. Ett väl fungerande 
beställningssystem gör att mindre tid går åt till själva beställningen, vilket eventuellt skulle 
kunna minska företagets kostnader för orderhantering. Samtidigt möjliggör ett 
välfungerande beställningssystem som baseras på beräkningar av historiska data att kunskap 
om marknad och bransch inte är nödvändigt för att fatta beslut om beställningskvantiteter. 
 
På grund av svårigheterna i att prognostisera efterfrågan av artiklarna från den studerade 
leverantören bör ett relativt stort säkerhetslager införas för att på så vis kunna täcka upp för 
variation. Fördelen för Ting AB är att de har låga lagerhållningskostnader och att en stor del 
av artiklarna har ett lågt inköpspris, vilket kan motivera ett stort säkerhetslager även ur ett 
ekonomiskt perspektiv.  
 
Vid beställningarna från den studerade leverantören finns det även möjlighet att ibland 
förhandla fram rabatterade priser, om beställningskvantiteten dubbleras i förhållande till 
minsta orderkvantiteten. Det rabatterade priset ligger idag på cirka 4 procents avdrag på 
inköpspriset men på grund av att kostnader för att tull och transport inte påverkas av den 
rabatten ger det en faktisk rabatt på cirka 3 procent på gällande kalkylpris. Det större inköpet 
kan motiveras så länge den extra beställningskvantiteten inte behöver lagerhållas så länge att 
lagerhållningskostnaden överstiger rabatten. Skulle lagerräntan stiga kommer tiden det är 
ekonomiskt lönsamt att lagerhålla den extra beställningskvantiteten att minska.   
 
För att det totala lagersaldot inte ska växa i för stor grad om lagernivåerna ökas för många 
av artiklarna, är det viktigt att inte öka antalet olika artiklar i för stor utsträckning då varje ny 
artikel kräver sitt säkerhetslager. Därför är det viktigt att i samma takt som nya artiklar tas 
fram även fasa ut artiklar som har en minskande efterfrågan.  

8.1 Känslighetsanalys 

När ett beställningssystem tas fram finns det flera olika faktorer som påverkar resultatet. Av 
de olika värdena som använts i detta arbete har inte alla tagits fram matematiskt utan några 
har uppskattats av Ting AB. Värden som uppskattats av Ting AB är lagerräntan och 
ordersärkostnaden. Lagerräntan har antagits vara densamma som den kalkylränta som 
används inom företaget. Ordersärkostnaden bygger på en uppskattning av den tid det tar att 
hantera en order, vilket inkluderar tid för beställning, övervakning och inleverans. Denna tid 
har sedan multiplicerats med en timkostnad för de anställda som hanterar ordern. Skulle 
dessa värden av någon anledning inte stämma skulle det kunna påverka det resultatet som 
fåtts i detta arbete.  
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Den lagerränta som använts i detta arbete kan anses låg och för att undersöka hur det har 
påverkat resultatet i arbetet gjordes en känslighetsanalys där lagerräntan varierades. En 
högre lagerränta innebär att det blir mer kostsamt att lagerhålla artiklarna och motiverar fler 
beställningar med färre artiklar per leverans för att på så vis minska lagersaldon och 
lagerhållningskostnaden. Då resultatet i detta arbete, på grund av ovisshet i efterfrågan, 
rekommenderat fler leveranser än vad som skulle varit det mest ekonomiska, ger detta en 
viss tolerans för förändringar i lagerräntan, dock med en lägre ekonomisk vinning som 
konsekvens. En lägre lagerränta skulle tvärtom motivera större lagernivåer, då 
lagerhållningen skulle bli lägre än beräknat, en lägre lagerränta är däremot inte sannolikt då 
den redan ansågs låg.   

8.2 Prognostisering 

Ett sätt att kunna förbättra beställningssystemet är att ta fram en prognosmodell för de 
artiklar som Ting AB säljer. I en sådan prognosmodell är det av stor vikt att man förstår sin 
marknad. Ting AB är en grossist där slutkunden är en relativt specifik kundgrupp. Att förstå 
hur denna kundgrupp fungerar och att kunna se hur och varför kundgruppens beteende 
förändras är värdefullt i en sådan prognosmodell. Det kan röra sig om valutaförändringar 
eller andra händelser som gör att slutkundens beteende förändras. En bra kommunikation 
med de kunder som handlar direkt med Ting AB är också värdefullt. Det skulle exempelvis 
kunna vara en transparens gällande kundens lagersaldon, då ett högt lagersaldo innebär att 
nya artiklar inte kommer att beställas och ett lågt lagersaldo indikerar att en ny beställning är 
närliggande i tid.  

8.3 Hållbarhet 

Om Ting AB skulle genomföra en förändring som innebär färre leveranser per år skulle det 
ha en positiv inverkan på miljöbelastningen jämfört med nuläget. Förändringen skulle 
innebära att det i medel skulle bli fyra leveranser färre per år än vad som görs nuläget, vilket 
skulle vara ungefär en halvering i antalet leveranser. Antalet minskade leveranser skulle 
kunna vara ännu större om samma typ av förändring skulle implementeras på fler av Ting 
ABs leverantörer. I det här arbetet har vi inte beräknat hur mycket miljöpåverkan skulle 
minska men sett till att det finns potential att implementera ett beställningssystem på alla 
leverantörer, även om det måste anpassas till att hanteringen skiljer för olika artiklar, kan 
den generella slutsatsen dras att förhållandet mellan kapitalbindning och lagerhållning är 
densamma för alla leverantörer. Detta skulle potentiellt kunna innebära relativt stora 
miljövinster på grund av minskat antal transporter sett till hela företaget.  
 
Andra möjligheter till miljövinster skulle vara om det finns möjlighet till samlastning, 
antingen att flera leverantörer kan samlasta för leverans till Ting AB eller om det finns 
möjlighet för Ting AB att samlasta sina leveranser med andra företag. Detta skulle även 
kunna ha en ekonomisk vinning då transportkostnaden skulle kunna minska per artikel om 
den delades upp på flera, antingen flera artiklar eller flera företag.  
 
Den totala ledtiden skulle kunna minskas om leverans sker med flyg istället för båt, men 
eftersom ungefär två tredjedelar av ledtiden består av produktionsledtid skulle det inte ge så 
stor effekt. Dessutom är det sämre ur ett miljöperspektiv att transportera med flyg istället för 
båt. 
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Ting AB har en utarbetad uppförandekod, bland annat innefattar den riktlinjer som bygger 
på FN:s barnkonvention och FN:s konvention om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. 
De resultat och eventuella förändringar som det här examensarbetet leder fram till kommer 
med största sannolikhet inte att påverka företagets arbete med uppförandekod. 

8.4 Vidare forskning 

I det här arbetet har vi undersökt en av Ting ABs cirka 60 olika leverantörer. Resultaten från 
det här arbetet skulle gå att implementera på andra leverantörer med liknande artiklar 
gällande inköpspris och lagringsvolym. Däremot finns det andra leverantörer som levererar 
artiklar som skiljer sig på flera punkter från de studerade artiklarna i detta arbete. 
Skillnaderna som finns är bland annat att inköpspriserna och transportkostnaderna kan vara 
högre, artiklarna kan vara skrymmande och det kan finnas krav från leverantören att fulla 
containrar beställs för att ingen extra transportavgift ska tas ut. Utöver detta kan även 
efterfrågemönstret variera beroende på vilken typ av artikel som undersöks. Att undersöka 
andra leverantörer där inköpsprocessen av olika anledningar inte kan vara densamma som i 
detta arbete skulle vara ett lämpligt område för vidare forskning.  
 
Vidare forskning skulle även kunna vara att ta fram en prognosmodell för produkter från 
någon leverantör. Med en bra prognosmodell finns det stora möjligheter att förbättra 
befintliga beställningssystem eller använda prognosmodellen som grund vid framtagningen 
av ett nytt beställningssystem.  
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9 Slutsatser 
I detta arbete har tre forskningsfrågor undersökts, som alla relaterar till Ting ABs 
inköpsprocess när de beställer från en specifik leverantör. För att sedan utvärdera hur 
resultatet skulle kunna påverka företaget har även en ekonomisk jämförelse gjorts.  

9.1 Forskningsfråga 1 

Forskningsfråga ett lyder “Hur går inköpsprocessen till idag?” För att kartlägga 
inköpsprocessen idag intervjuades handledare och tillika VD på företaget. Där kunde det 
konstateras att inköpsprocessen går till på så vis att ett beställningsunderlag tas fram inför en 
beställning. Underlaget innehåller aktuellt lagersaldo, inkommande leveranser samt 
försäljningshistoriken för de senaste två åren. Utifrån detta beställningsunderlag gör 
inköparen en uppskattning på vad som kommer att behövas mellan det att inleverans sker 
och nästkommande beräknade inleverans. Detta görs på artikelnivå och motsvarar 
beställningen.  

9.2 Forskningsfråga 2 

Forskningsfråga två lyder “Vilka faktorer påverkar hur ofta beställningar görs och vilka 
kvantiteter som beställs från leverantören?” Även för denna forskningsfråga gjordes en 
intervju med handledaren på företaget. Utifrån denna intervju kunde det konstateras att 
inköpsstrategin för beställningar till den studerade leverantören är att beställa fyra gånger 
per år, där den största beställningen görs i augusti/september för att leveransen ska kunna 
avgå från leverantören innan det kinesiska nyåret. De övriga tre beställningarna är inte 
tidsbestämda. Vid varje inleverans görs även en extrakontroll över lagersaldon och eventuell 
tilläggsorder görs vid detta tillfälle.  
 
Denna intervju kompletterades sedan med datainsamling från affärssystemet. Där kunde 
konstateras att även om inköpsstrategin är att beställa fyra gånger per år, med någon 
eventuell tilläggsbeställning, har det de senaste fem åren beställts i genomsnitt sju gånger 
per år.  
 
Det som avgör i vilka kvantiteter artiklarna beställs är framförallt den minsta 
orderkvantiteten, vilken för de studerade artiklarna vanligtvis är 1440 stycken. 
Beställningskvantiteten kan även vara 720 eller 960 stycken. Om en beställning är större än 
minsta orderkvantitet kan kvantiteten ökas med hela kartonger. Antalet artiklar i en kartong 
varierar mellan 48 och 288 stycken beroende på artikel, men av de studerade artiklarna är 
den vanligaste förpackningsstorleken 288 stycken. Vid de historiska beställningarna har det 
varit vanligt förekommande att dubbla minsta orderkvantiteten istället för att beställa extra 
kartonger.   
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9.3 Forskningsfråga 3 

Forskningsfråga tre lyder “Hur ofta och i vilken kvantitet bör inköpen göras?” För att 
besvara den här forskningsfrågan har en analys av olika beställningssystem gjorts. De 
beställningssystem som har undersökts är EOQ, Wagner och Whitin samt att en visuell 
analys över historiska efterfrågedata. Utifrån analysen av de olika beställningssystemen 
föreslås att göra beställningar utifrån den visuella analysen, vilket innebär ett ytterligare 
beställningstillfälle jämfört med både EOQ och Wagner och Whitin. Detta gjordes för att på 
så vis få ett ytterligare beställningstillfälle som kan täcka upp för variationer i den 
svårprognostiserade efterfrågan.  
 
Utifrån den visuella analysen framgick att de tre inleveranserna borde ske i januari, april och 
juli för att inleverans ska ske innan efterfrågan ökar på grund av säsong. Då leveranstiderna 
är långa innebär det att beställningarna bör göras i november, mars respektive september.  
 
På grund av att efterfrågan är säsongsbetonad har säkerhetslagret beräknats med hjälp av 
säsongsindex för att på så vis ha ett större säkerhetslager då efterfrågan är hög och rimligtvis 
varierar mer och även kunna hålla nere lagernivåerna under lågsäsong då efterfrågan inte 
varierar lika mycket.    
 
Det beställningssystemet som ansågs vara lämpligast är ett återfyllnadssystem som bygger 
på att en återfyllnadsnivå beräknas för beställningstillfällena. Om lagersaldot inklusive 
inkommande leveranser är lägre än återfyllnadsnivån vid det givna beställningstillfället bör 
en beställning av artikeln göras. I ett sådant beställningssystem varierar 
beställningskvantiteterna, vilket gör att ingen bestämd orderkvantitet på artikelnivå har 
beräknats. Istället bör beställningskvantiteten vara skillnaden mellan återfyllnadsnivån och 
tidpunktens lagersaldo inklusive eventuell inkommande leverans. Beställningskvantiteten 
avrundas sedan uppåt till närmsta tillåtna beställningskvantitet.  

9.4 Ekonomisk jämförelse 

För att undersöka om beställningssystemet har någon ekonomisk vinning gjordes en 
jämförelse för de senaste två åren. I det ena scenariot undersöks kostnaderna för 
orderhantering och lagerhållning för de historiska beställningarna. Detta scenario jämfördes 
sedan med om beställningarna under dessa två år hade gjorts enligt det framtagna 
återfyllnadssystemet.  
 
Resultatet av den ekonomiska jämförelsen var att kostnaden för orderhantering minskade 
och kostnaden för lagerhållning ökade. Minskningen var dock större än ökningen och totalt 
skulle ungefär 21 500 kronor kunnat sparas per år om återfyllnadssystemet använts, för just 
denna leverantör. För bristkostnad finns ingen beräkning, men det anses kostsamt av 
företaget. Med föreslaget beställingssystem skulle ingen brist ha förekommit de senaste två 
åren, till skillnad mot det faktiska utfallet där brist förekommit vid ett eller flera tillfällen för 
nio av de studerade artiklarna. 
 
Sammantaget är resultatet av detta arbete att inköpsprocessen har goda möjligheter att 
förbättras och ge lägre kostnader genom införandet av det framtagna återfyllnadssystemet. 
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Bilaga 1 – Sökningar i UniSearch 
Sökord Datum Sökmotor Antal träffar (avgränsning) Relevant artikel 
Porter international 
marketing strategy 
 

14/3 UniSearch 70 (peer review, LiU) (Porter, 1986) 

Hierarchical material 
planning 
 

14/3 UniSearch 635 (peer review, LiU, 
akademiska tidskrifter) 

* 

Supply chain planning 
strategic tactical operational 
 

15/3 UniSearch 213 (peer review, LiU, 
akademiska tidskrifter) 

(Ivanov, 2010) 
----- 
(Souza, 2014) 

Calculate safety stock 16/3 UniSearch 160 (peer review, LiU, 
akademiska tidskrifter) 
 

(Hernández et al., 2015) 
 

Competitive priorities 16/3 UniSearch 7 202 (peer review, LiU) 
 

* 

Holding capital inventory 19/3 UniSearch 357 (peer review, LiU, 
akademiska tidskrifter) 
 

(Serrano et al., 2017) 
 

Inventory control turnover 
rate 

20/3 UniSearch 108 (peer review, LiU, 
akademiska tidskrifter) 
 

* 
 

Measuring the Value of the 
Supply Chain 
 

20/3 UniSearch 160 (peer review, LiU) (Kaipia et al., 2007) 
 

Inventory total cost analysis 
 

20/3 UniSearch 4 154 (peer review, LiU, 
akademiska tidskrifter) 

* 

Sustainable supply chain 20/3 UniSearch 14 068 (peer review, LiU) 
 

(Hong et al., 2018) 

Dupont financial analysis 20/3 UniSearch 192 (peer review, LiU, 
akademiska tidskrifter) 
 

* 

Profits by dupont model 
 

20/3 UniSearch 58 (peer review, LiU) * 

Purchasing process 20/3 UniSearch 923 (peer review, LiU) (Erkan et al., 2014) 

Inventory control system 
EOQ 

23/3 UniSearch 634 (peer review, LiU, 
akademiska tidskrifter) 

(Ran, 2017) 

Inventory carrying cost 5/4 UniSearch 1 273 (peer review, LiU, 
akademiska tidskrifter) 

(Piasecki, 2001) 

Forecasting methods moving 
average 
 

8/4 UniSearch 3 348 (peer review, LiU, 
akademiska tidskrifter) 

(Ali et al., 2017) 

Forecasting methods 
exponential smoothing 
 

8/4 UniSearch 1 553 (peer review, LiU, 
akademiska tidskrifter) 

(Ferbar Tratar, 2014) 

Dynamic economic lot size 3/5 UniSearch 1 128 (peer review, LiU, 
akademiska tidskrifter) 

(Wagner & Whitin, 
2004) 

 

 
    

* ingen relevant artikel 
för detta arbete hittades 
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Bilaga 2 – Givna och beräknade data 
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