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Sammanfattning 

Till följd av IT-utvecklingen har grossisters roll i försörjningskedjan allt mer minskats på 

grund av effektiviseringsåtgärder i kedjan. Detta har medfört att många grossistföretag 

befinner sig under press att försöka bevara sitt nuvarande verksamhetsområde och därigenom 

lönsamheten. Företagets lönsamhet är direkt associerade med dess kostnader, något som visar 

på att sänkta kostnader är en nödvändighet för att generera en bättre lönsamhet.  

 

Denna rapport omfattas av en fallstudie där syftet är att undersöka vilka logistiska åtgärder 

som ett grossistföretag kan vidta för att bibehålla lönsamheten i en mogen bransch. Denna 

problemfrågeställning har specificerats ytterligare i två delfrågor inom hemtagningskostnad 

och lagerhållningskostnad. Detta för att se på huruvida områdena kan bidra till en förbättrad 

lönsamhet. Studien omfattas av en kombination av kvantitativ och kvalitativ data för få en 

bred infallsvinkel över fallföretagets nuvarande situation och problematik.  

 

Total cost of ownership är en metod som bland annat omfattar ett företags lagerhållnings- och 

hemtagningskostnader. Den metod som grossistföretag kan använda sig av att minska sina 

hemtagnings- och lagerhållningskostnader är framförallt artikelklassificering. Metoden kan 

bidra med att särskilja vilka artiklar i ett företags lagersortiment som är strategisk viktiga och 

därmed ligga till grund för vilka artiklar som bör anskaffas mot lagerhållning samt mot 

erhållna kundorders. I materialanskaffningssammanhang kan grossistföretag med fördel 

tillämpa en teoretisk mall för att beräkna den totala hemtagningskostnaden och därefter 

jämföra potentiella leverantörsalternativ för att välja de mest ekonomiskt fördelaktiga. För att 

beräkna lagerhållningskostnaden kan en formel användas för att få fram den årliga 

lagerhållningskostnaden per enhet. Formeln kan även visa på den kostnad som en viss 

lagerhållning förorsakar. 

 

 

Nyckelord: Grossist, Lönsamhet, Materialanskaffning, Lagerhållning, Artikelklassificering 
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Abstract 

As a result of IT development, the wholesalers' role in the supply chain has been decreased 

due to efficiency measures in the supply chain. As a result, many wholesale companies are 

under pressure to try to preserve their current business area and thereby their profitability. The 

company's profitability is directly associated with its costs, which indicates that reduced costs 

are essential for generating better profitability. 

 

This report is a case study, which aims at investigating what logistic measures a wholesaler 

can apply to maintain profitability in a mature industry. The main question has been further 

specified into two sub-questions on acquisition cost, storage costs. To see if some changes in 

these areas can contribute to an improved profitability. In the study, a combination of 

quantitative and qualitative data is used to get a wide angle of view of the case company's 

current situation and problems. 

 

The total cost of ownership is a method that includes a company’s acquisition and storage 

costs. The method used to reduce their acquisition and storage costs is primarily ABC 

analysis. It can help distinguish which articles in a company's inventory range that are 

strategically important, forming the basis of which items should be acquired for stockholding 

and towards customer orders. In material acquisition, wholesale companies can use a 

theoretical model to calculate the total cost of acquisition and then compare potential supplier 

options to choose the most economically advantageous. To calculate inventory costs, a 

formula can be used to obtain annual storage costs per unit. The formula can also show the 

cost that a certain stockholding causes. 

 

 

Keywords: Wholesaler, Profitability, Total cost of ownership, Total cost of acquisition, 

Inventory cost, ABC analysis 
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Förord 

 
“We can’t change the world unless we change ourselves.” 

- Christopher “Biggie Smalls“ Wallace 

 

Nu är det äntligen dags att avsluta en treårig utbildning i industriell ekonomi och logistik på 

Högskolan i Skövde. Examensarbetet är den slutgiltiga rapporten i programmet omfattar 15 

ECTS. Den sträckte sig över tidsperioden vecka 3-22 samt 32 och har varit bland det mest 

utmanande som vi genomfört under vår utbildning. Med detta sagt så är vi glada över att 

denna period har nått sitt slut.  

 

Processen har även varit väldigt lärorik då vårt akademiska skrivande har satts på prov. En 

lärdom för oss har även varit gällande hur man ska avgränsa sig till just det man skriver om, 

vilket ibland inte kan vara helt självklart. Vi vill även passa på att tacka platschefen på 

fallföretaget för intervjun som möjliggjorde att vi kunde utföra denna fallstudie och för 

förtroendet över att få skriva examensrapporten hos företaget. Ytterligare ett tack vill vi även 

ge till vår handledare Sandor Ujvari för den konstruktiva kritiken som vi fått ta oss an under 

handledningsmötena. Denna kritik har hjälpt oss främst gällande tydlighet, struktur och 

disposition i rapporten. Sist men inte minst vill vi även passa på att tacka nära och kära för det 

stöd som vi fått under processens gång.   

 

Skövde, augusti 2018 

 
Fredrik Schyllert Römo 
Yonis Raage 
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1. Inledning 

Rapporten är en fallstudie på ett grossistföretag i den mogna branschen petroleumindustrin. I 

det inledande kapitlet så beskrivs en grossist roll och dess minskade behov i 

försörjningskedjan, inköpets betydelse på ett företags kostnader, fokuseringen på 

materialanskaffningens totala kostnader framför en utgångspunkt i bara inköpspris, 

logistiksystemets påverkan på ett företags lönsamhet samt mognadsfasens konsekvenser på 

företagen. Ytterligare beskrivs en generell problembeskrivning kring grossistens roll, 

hemtagnings- och lagerhållningskostnader. Som även övergår till problematik hos 

fallföretaget, vilket även ligger till grund för rapportens syfte och problemfrågeställningar. 

Avslutningsvis så beskrivs rapportens avgränsningar och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Grossisters roll i försörjningskedjan har på grund av IT-utvecklingen på senare tid minskats 

till följd av effektiviseringsåtgärder i kedjan. Ett begrepp som introducerats till följd av detta 

är “disintermediation” och innebär att behovet av en grossist har minskat till följd av nya 

distributionsmöjligheter, i hopp om att öka effektiviteten i försörjningskedjan. (Jonsson och 

Mattsson, 2016, s. 266). Rosenbloom (2007) menar att det finns olika orsaker till att rollen för 

grossisten har förändrats. IT:s stora framväxt är en anledning som har resulterat i att det 

tillverkande företaget kan nå kunden med produkt- och servicerelaterande ärenden, utan att 

passera en mellanhand.  

 

Van Weele (2014) definierar grossist som ett handelsföretag som levererar produkter till 

andra företag/verksamheter. Grossister agerar som en sorts mellanhand och levererar till 

kunder såsom detaljister, service och industriföretag. Kunderna levererar i sin tur till 

slutkonsumenten för att tillfredsställa dennes behov. 

Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat & 
Slutsats Diskussion 
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Figur 1. Grossist och handel i företagskedjan (Van Weele, 2014, s. 398) 

 

Baily et al. (2015) benämner att för grosshandlare är kapital bundet i varor en central aktivitet, 

då produkter som anskaffas säljs vidare resulterar i penningflöde in i verksamheten. Hos 

företaget finns det ett flertal anledningar till varför man lagerhåller produkter. Det kan 

exempelvis vara att göra kostnadsbesparingar genom kvantitetsrabatter eller att man garderar 

sig mot osäkerhet i prognostiseringen. Kapitalbindning medför däremot vissa nackdelar i form 

av att det utgör kostnader vid lagerhållning, materialhantering och administration. Det 

ultimata är att erhålla en balans i lagerhållningen utan att detta påverkar leveransförmågan ut 

till kunderna. 

 

Jonsson och Mattsson (2016) menar att en fokusering på materialanskaffningens totala 

kostnader framför en utgångspunkt i bara inköpspris kan benämnas för total cost of ownership 

(TCO). Bhutta och Huq (2002) belyser att TCO ett sätt för verksamheter att ytterligare förstå 

och hantera sina kostnader. Den är även tillämpbar vid leverantörsval och 

leverantörsutvärdering.  

 

Lönsamheten i ett företag påverkas till stor del av logistiksystemet dvs. genom exempelvis 

kostnader, kapitalbindning och kundservice. Därmed kan man också se logistiksystemet likt 

en mekanism som kan generera avkastning. Genom att fokusera på att minska totala 

kapitalbindningen och onödiga materialflödesrelaterade kostnader så kan man direkt uppnå en 

förbättrad lönsamhet. Även en förbättrad leveransservice medför indirekt till en bättre 

lönsamhet då det långsiktigt kan öka företagets totala intäkter genom att förse kunden med 

förbättrad leveransservice som leder till ökat mervärde. (Jonsson och Mattsson, s. 32, 2016) 
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I figur 2 förtydligas den utmanande övervägning som grossistföretag behöver ta hänsyn till 

gällande den leveransförmåga som företaget vill hålla gentemot sina kunder, i förhållande till 

kostnadsaspekterna som uppkommer vid materialanskaffning och lagerhållning. 

 

 
Figur 2. Övervägning av materialanskaffning, lagerhållning och leveransförmåga 

 

När företag befinner sig i mognadsfasen sker en marknadsförändring. Med detta menas att 

nya kunder/kundgrupper blir svårare att attrahera och man förlitar sig på nuvarande 

kundgrupp. I mognadsfasen är företagets fokus på nya produkter minimal, därmed är 

konkurrensfaktorn att generera en god service till nuvarande kundgrupp av stor betydelse för 

företaget. (TenBrink och Gelb, 2017) 

 

1.2 Problembeskrivning 

En svensk studie genomförd på 123 små och medelstora företag kunde det konstateras att 70 

procent av företagen som deltagit ansåg att inköpskostnaden motsvarade den största 

kostnadsposten i verksamheten. Detta visar på att en inköpare behöver aktivt jobba med 

kringkostnader som uppkommer i inköpssammanhang exempelvis låga 

hemtagningskostnader. (Storhagen, 2014, s.75) 

 

Ett sätt för företag att aktivt jobba med att hantera dess kostnader är att tillämpa metodiken 

Total cost of ownership (TCO). Denna metodik tar hänsyn till olika kostnadsfaktorer som 

uppkommer i ett inköpssammanhang. Dock förekommer det problematik kring metodiken i 

form av att det kräver en tydlig kravbild av vilken kostnad som det köpande företaget anser är 
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viktigast t.ex. gällande anskaffningskostnad eller innehavskostnad/ägandekostnad. (Bhutta 

och Huq, 2002) 

 

Då författarna granskat erhållen empiri från fallföretaget så har tre problemområden kunnat 

identifieras. Främst handlar det om förhållandevis höga hemtagningskostnader (inköpspris, 

fraktkostnad, administrationskostnad) för små godsvolymer, som uppkommer vid 

upphämtning av gods från flera geografiskt utspridda europeiska aktörer. Dessa samlastas 

sedan på en distributionscentral och transporteras därefter till fallföretagets lager i Sverige. 

Uttryckt i siffror så handlar det om ett ungefärligt pris på 6,78 SEK per kilo fraktat gods. 

Detta är beroende på om godset anses som skrymmande, det vill säga inte är stapelbart. Om så 

är fallet debiteras fallföretaget för en högre transportkostnad till följd av att godset då 

omvandlas till volym (m³) istället för debitering enligt ett kilopris. I en intervju med chefen på 

fallföretaget så framkom det att hemtagningskostnaden för små godsvolymer från andra 

grossister uppgår till närmare 22 % av artikelpriset, vilket kan ses som ett moment i processen 

där onödigt mycket av företagets marginaler försvinner. 

 

Fallföretaget som studeras i denna examensrapport saknar en tydlig motivering till nuvarande 

lagerhållning utifrån ett teoretiskt logistikperspektiv och baseras inte på någon modell eller 

prognostisering. Det vill säga företagets inköpare chansar med att anskaffa utvalda artiklar i 

förtid till lagret på spekulation trots att man inte vet om man får ett visst projekt eller inte. 

Detta ökar drastiskt företagets chanser att vinna artikelförfrågan till ett projekt. Om 

fallföretaget däremot inte vinner anbudet innebär detta förödande konsekvenser, eftersom de 

då lagerhåller artiklar mest troligt inte stämmer mot nästkommande projekt. Dessa artiklar kan 

komma att bli liggandes över en längre tid i lagret och för med sig både en ökad 

kapitalbindning samt lagerhållningskostnad. 

 

Fallföretaget som kommer studeras är en aktör inom petroleumindustrin som framför allt 

förser raffinaderier både onshore och offshore med rör och tillhörande rörmaterial. Om man 

ser till oljeproduktionen i Nordsjön, så kan man tolka att petroleumindustrin i fallföretagets 

direkta omgivning befinner sig under mognadsfasen i livscykeln. Nakhle (2016) belyser att 

Nordsjön är en mogen olje- och gasprovins där produktionen från de två huvudaktörerna 

Norge nådde sin högsta produktionsnivå 2001 och Storbritannien nådde sin topp under 1999. 

Eftersom flera oljefält närmar sig slutet av sitt kommersiella liv så hotas nedläggningar av 
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offshore-plattformar. Det finns fortfarande potential att utvinna olja i Nordsjön men allt 

eftersom området övergår i en långsiktig nedgångsfas, så ökar dess kostnader snabbare än 

någon annan olje- och gasproducerande region i världen. 

 

Storhagen (2014) menar på att investeringarna gjorde i tidigare faser i produktlivscykeln ska 

nu i mognadsfasen ge utdelning i form av ökade försäljningsvolymerna samt en god 

lönsamhet. Det handlar om att fokusera på volymmaximering och en stabil försörjning av 

råmaterial till processen, där fokuseringen ligger på att ytterligare förbättra 

produktionssystemen. 

 

Ur fallföretagets perspektiv som en grossist till aktörer verksamma inom framför allt Nordsjö-

området. Så innebär detta att fallföretaget kommer att förlora intäkter i samband med 

nedgångsfasen i området. I snar närtid kommer därmed fallföretagets verksamhetsområde 

successivt att minskas till dess att det inte längre går att livnära sig på det.  

 

1.3 Syfte och problemformulering 

Syftet med rapporten är undersöka hur ett grossistföretag i en mogen bransch kan bibehålla 

sin lönsamhet. Därmed kommer aspekterna hemtagningskostnad och lagerhållning att 

analyseras som lönsamhetsskapande mekanismer. I fallstudie kommer därmed följande 

problemfrågeställningar besvaras: 

 

 Vilka logistiska åtgärder kan ett grossistföretag vidta för att bibehålla lönsamheten i 

en mogen bransch? 

 

För att ytterligare precisera denna problemfrågeställning mot fallföretaget i studien så har den 

delats upp i ytterligare två delfrågor: 

 

• Hur kan fallföretaget göra för att sänka sina hemtagningskostnader och därmed öka 

produktmarginalerna?  

• Hur kan fallföretaget göra för att minimera nuvarande lagerhållningskostnad och 

samtidigt behålla leveransförmågan?  
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1.4 Avgränsning 

Arbetets kommer avgränsa sig mot att eftersträva förbättringar inom fallföretaget, genom 

sänkta hemtagningskostnader och därmed öka nuvarande produktmarginaler. Även att minska 

nuvarande lagerhållningskostnader är något som kommer eftersträvas. Dessa åtgärder kan 

mest troligt tillsammans bidra till en förbättrad lönsamhet i fallföretaget. 

 

1.5 Rapportens disposition 

1. Inledning – Rapportens inledning kommer börja med en generell bakgrund av grossistens 

roll i försörjningskedjan, inköp som aktivitet och logistikens betydelse för lönsamheten. 

Därefter beskrivs fallföretagets problematik som utmynnar i rapportens syfte och 

problemfrågeställningar. Avsnittet avslutas med att belysa rapportens avgränsning.  

 

2. Metod – I rapportens metodavsnitt diskuteras hur författarna har valt att genomföra 

examensrapporten. Här visas det olika metoderna som använts i examensrapporten. 

 

3. Teori – I inledningen av den teoretiska referensramen visas en sammanfattning av teori där 

hur de olika frågeställningarna hänger ihop med examensarbetets problemfrågeställningar. I 

teorin diskuteras inslag som logistik och lönsamhet, Total cost of ownership, materialstyrning 

och artikelklassificering. Därefter presenteras en analys av teori där de olika teoretiska 

inslagen kopplas generellt mot grossistföretag. 

 

4. Empiri – I empiriavsnittet presenteras fallföretaget och den förstahandsdata som har 

erhållits. De ingående delavsnitten är materialanskaffning, lagerhållning och fallföretagets 

lönsamhet. 

 

5. Analys – Analysavsnittet omfattas av analys av teori och empiri som tillsammans ligger till 

grund för framställning av resultat och slutsats. I avsnittet lyfts det fram de olika 

rekommendationer som författarna vill implementera på fallföretaget och de möjliga 

svårigheterna som dessa kan medföra. Avsnittet innehåller även beräkning av den totala 

ägandekostnaden vilket presenteras i två scenarion. Slutligen diskuteras fallföretagets 

lönsamhet. 
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6. Resultat och slutsats – I detta avsnitt kommer de resultat och slutsatser som har kunnat 

erhållas genom att besvara examensarbetets problemfrågeställningar att presenteras. Dessa 

kommer ligga till grund för ta fram rekommendationer till fallföretaget och omfattas av 

möjliga åtgärder som kan appliceras för att förbättra dess lönsamhet.  

 

7. Diskussion – Kapitlet diskussion omfattas av de svårigheter som uppkommit under 

rapportskrivandet. I avsnittet belyses även etiska och samhälleliga aspekter hos fallföretaget 

som är en aktör inom gas- och petroleumindustrin.   
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2. Metod 

Detta avsnitt kommer handla om hur studien av fallföretaget har genomförts och hur 

författarna gått till väga för att samla in den data som presenteras under avsnittet empiri. 

Avsnittet omfattas av de sökorden använts för att få fram aktuella vetenskapliga artiklar och 

relevant litteratur. I slutet av avsnittet diskuteras metodkritik där reliabilitet och validitet lyfts 

fram för att redovisa arbetets begränsningar. 

 

2.1 Vad är en metod? 

Metoden utgör en central del i forskningssammanhang och används för att koppla samman 

forskningsfrågor, teoretiska referensramen samt den insamlade empirin. En metod är ett sätt 

att genomföra arbetet på och bygger som ett underlag för att arbetet ska genomföras på ett 

grundligt och strukturerat sätt. (Lind, 2014, s. 115) 

 

2.2 Studiens tillvägagångssätt 

Examensarbetet är en fallstudie som baseras på ett grossistföretag beläget i Västra Götalands 

län. Författarna har i inledningsfasen av förstudien tagit kontakt med en chef på fallföretaget, 

för se på möjligheten att skriva examensrapport där. Efter chefens godkännande så erhölls 

empiri från fallföretaget i form av artikeldata, lagersaldo, uttagsfrekvens och 

hemtagningskostnad i form av transportfakturor. Denna empiri granskades av författarna 

under en långvarig process i och med dess omfattning. Därefter kunde problemområden hos 

företaget konstateras efter en kort diskussion med chefen. Problemområdena visade sig vara 

framförallt en hemtagningskostnad av mindre godsvolymer och en överflödig lagerhållning. 

Dataunderlaget som erhölls låg även till grund för flertalet beräkningar i rapporten. För att 

erhålla ett rimligt resultat i rapporten användes litteratur, dataunderlaget och vetenskapliga 

artiklar för att kunna ta fram rekommendationer för åtgärder till fallföretaget. 

 

Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat & 
Slutsats Diskussion 
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Figur 3. Processkartläggning för examensarbetet 

 

2.3 Examensarbetets tidsplan 

Examensarbetet är indelat i sju olika delmoment och sträcker sig över tidsperioden vecka 3-22 

samt 32. Författarna har gjort en illustration över hur arbetsprocessen sett ut för respektive 

delområde. Detta har sammanställt i figur 4.  

Figur 4. Tidsplan över examensarbetet 

 

2.4 Kvalitativ metod och kvantitativ metod 

Lind (2014) nämner att dataunderlag som används i forskningssammanhang kan vara av 

kvalitativ eller kvantitativ form. Kvalitativ data är underlag av verbal form och ger flera olika 

infallsvinklar av det fenomen som studeras. Det förekommer svårigheter med denna typ av 

metod eftersom den både är tids- och resurskrävande genom dess omfattande dataunderlag. 

Därmed är det av väsentlig betydelse att det insamlade underlaget är väl förankrat till 

rapportens frågeställningar och syfte. Kvantitativ undersökning är data som är formulerat i 

numerisk form, som därmed innebär att stora datamängder lättare kan beräknas, analyseras 

och jämföras. Det dataunderlag som tas fram är grundläggande för hur forskningen skall 
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bedrivas och de tekniker som använts för att skapa dataunderlaget skall följa en viss standard 

tillsammans med ett korrekt tillvägagångssätt för urvalet. Trovärdigheten hos en undersökning 

blir allt större om den baseras på ett bredare empiriskt dataunderlag. De olika 

datainsamlingsformerna kan med fördel kombineras i en undersökning för att erhålla ett 

bredare perspektiv.  

 

2.4.1 Intervju 

En intervju är ett sätt som en person kan framföra sin åsikt kring de frågeställningar som 

undersökningen bygger på och ger en bredare infallsvinkel än exempelvis en enkät. (Alvehus, 

2013, s. 80-81). En intervju kan vara strukturerad med i förväg utsedda frågor och eventuellt 

svarsalternativ likt en enkät. Detta medför att en likande intervju kan genomföras med många 

andra respondenter, men tar bort den interaktiva komponenten vilket innebär att själva 

poängen med intervjun försvinner. En intervju kan även vara semistrukturerad vilket är ett av 

de vanligaste sätten och består då istället av ett par öppna frågor som medför att respondenten 

ges en möjligheten att i allt större utsträckning att påverka innehållet i intervjun. (Alvehus, 

2013, s. 83) 

 

I examensrapporten har en intervju genomförts med en chef på fallföretaget för att främst få 

dennes bild över deras nulägessituation och eventuella utmaningar som förekommer. 

Intervjun var av semistrukturerad form och bestod av 10 stycken förutbestämda frågor som 

möjliggjorde för bredare svar. Den genomfördes i direkt interaktion på chefens kontor och 

sträckte sig över 45 minuter. Samtalet spelades in med tillåtelse av respondenten för att 

författarna på ett bättre sätt ska kunna bearbeta och urskilja för rapporten viktig information, 

som sedan transkriberades till skrift i bilaga 11.  

 

2.4.2 Primär- och sekundärkällor 

En primärkälla är så kallad ”rådata”, det vill säga det material som man direkt nyttjar. 

Sekundärkällor är istället artiklar, böcker och forskningsrapporter som baseras på 

primärkällor. (Booth, Colomb och Williams, 2004, s. 82) 

 

Eftersom studien baseras på ett fallföretag, så har rådatasamlats in genom intervju med en 

chef på företaget samt från dataunderlag ur dess affärssystem. Dataunderlaget omfattades av 

artikelinformation vilket inkluderade artikelpris, lagersaldo, lageruttag samt tillsammans med 
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erhållna transportfakturor. I rapporten har även sekundärkällor inom utvalda områden 

använts, vilka författarna anser gett en djupare vetenskaplig förankring i examensarbetet. För 

att bibehålla en djup förståelse kring fallföretaget kommer relevant litteratur verka som ett 

hjälpmedel för att bidra med rimliga teoretiska inslag. En kombination av primär- och 

sekundärkällor har tillsammans bidragit till bredare helhetsbild över fallföretaget. 

 

2.4.3 Fallstudie 

En fallstudie är en forskningsmetod där datainsamling av lämplig information genomförs och 

är vanligt förekommande inom samhällsvetenskaplig forskning. Forskningsmetoden är 

detaljrik och är lämpad vid forskningssammanhang där teorier och begrepp utvecklas. 

Fallstudie är även tillämpbart vid studier där enskilda individer, organisationer eller samhällen 

ska studeras. (Nationalencyklopedin, 2018) 

 

Författarna har valt att fördjupa sig i en fallstudie av ett grossistföretag beläget i Västra 

Götalands län. Studien ligger till grund för att få en djupare förståelse för företagets 

problematik och därmed kunna ge rekommendationer på logistiska åtgärder som fallföretaget 

med fördel kan tillämpa.  

 

 

2.5 Källkritik 

I examensrapporten har totalt 29 källor använts varav sju stycken är vetenskapliga källor, 15 

stycken är litteraturkällor samt sju stycken övriga källor (se figur 5). De övriga källorna består 

exempelvis av rapporter, internetbaserade källor med mera. För att ha en viss nyansering till 

de använda litteraturkällorna som utgör den största delen av detta examensarbete, så har vi 

även valt att i högsta grad försöka komplettera dessa med vetenskapliga artiklar samt andra 

publikationer eller litteratur. Många litteraturkällor skrivna av Mattsson, Johnsson och 

Mattsson samt Storhagen använts i många delar inom teoretiska referensramen. Detta 

eftersom dessa källor kan ses med en hög trovärdighet, då författarna har en spetskompetens 

inom logistikområdet där de är professorer/docenter. De innehar även längre yrkesmässiga 

erfarenheter i kombination till detta. Utöver detta så kan dess relevans ytterligare stärkas 

genom att ett hundratal andra forskare väljer att citera till deras böcker och publikationer via 

exempelvis Google Scholar. Vilket påvisar att innehållet i dessa fortfarande är högaktuellt för 

vidare forskning inom området än idag. 
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Den vetenskapliga artikel som legat till grund för en stor delfråga i examensarbetet är framför 

allt mallen av Paquette (2003), som använts vid beräkning av ett företags totala 

hemtagningskostnader. Eftersom artikeln är 15 år gammal så kan man framföra en viss kritik 

mot dennes tillämpbarhet än idag. Mallen omfattas däremot av konkreta kostnadsposter 

relaterade till hemtagningsprocessen av artiklar som i dagsläget fortfarande är oförändrade. 

Med detta kan man fastställa att relevansen i källan är tämligen hög. 

 

Bhutta och Huq (2002) poängterar kostnaderna som uppstår vid anskaffning och lagerhållning 

av artiklar. Då källan är 16 år gammal så kan flera nya aspekter kring 

materialanskaffningsområdet ha uppkommit. Med detta sagt så omfattas källan fortfarande av 

aktuella inköpsrelaterade kostnader, vilket visar på relevans inom området än idag. 

 

 

 
Figur 5. Överblick använda referenser 

 

I den andra delfrågan som innefattar lagerhållningskostnader, har en journal skriven av Speh 

(2009) används i kombination med en litteraturkälla skriven av Nahmias (2005). Även om 

källorna är nio respektive 14 år gamla, så anser författarna att det återfinns en stor relevans 

inom området än idag. Journalen bidrag till rapporten var att ge författarna en ökad förståelse 

kring faktorer som påverkar lagerhållningskostnaden. Nahmias litteraturkälla från 2005 

bidrog ytterligare som ett hjälpmedel genom att kvantifiera lagerhållningskostnaden. 

Variablerna som återfinns i litteraturkällan från Nahmias (2005) ansåg författarna vara rimliga 
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och därmed utgör denna en stor del i examensrapporten. Då total cost of ownership är en 

metodik som innehåller lagerhållnings/ägande kostnader var det något som författarna ansåg 

skulle ge rapporten en bättre helhetsbild. 

 

2.6 Metodkritik 

Vikten av att observationer uppnår kraven för validitet (giltighet) och reliabilitet (pålitlighet) i 

vetenskapliga kontexter är stor (Hartman, 2004, s. 146). Nedan kommer reliabiliteten och 

validiteten i rapporten att belysas.  

 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp som omfattar möjligheten att återskapa en forskningsstudie. Det vill 

säga, ifall utfallet blir densamma oberoende av hur många gånger undersökningen upprepas 

(Alvehus, 2013, s. 122).  

 

Fallföretaget som studeras har ett artikelsortiment på ca 1300 artiklar, så författarna valde ut 

ett stickprov av 150 artiklar i volymvärdesklassificeringen för åren 2015-2017. Denna 

klassificering baserades på författarnas egen motivering till de utvalda gränsintervallerna för 

uttagsfrekvens, som låg till grund för artikeluppdelningarna. Gränsintervallen sattes till: A-

artiklar8 stycken eller fler lageruttag per år, B-artiklar till 4-7 lageruttag per år samt C-artiklar 

till1-3 lageruttag per år. Uttagsfrekvensen multiplicerades med artiklarnas försäljningspris 

som resulterade i en volymvärdesklassificering för respektive år. Stickprovet som valts ut av 

författarna utgjorde endast ca 11 % av det totala artikelsortimentet, något som inte på ett 

korrekt sätt kan representera för alla lagerhållna artiklar. Däremot visar den på hur en 

volymvärdesklassificering baserad på dessa aspekter kan tillämpas i praktiken hos ett 

grossistföretag vid inköpsbeslut. Det föreligger svårigheter att återskapa det erhållna resultatet 

i och med att andra forskare mest troligt gör andra antaganden än författarna, där de 

exempelvis kan komma att välja ut en större/mindre artikelmängd till sitt stickprov. De kan 

även välja att göra en fullständig volymvärdesanalys på hela artikelsortimentet. Detta är något 

som författarna i denna studie inte haft möjlighet att göra, på grund av bristande korrekt 

artikelinformation samt allt för begränsad tid för att kunna genomföra detta på korret sätt. 

 

Ytterligare en aspekt är att antaganden har gjorts på valda partistorleken samt för 

kostnadsposterna materialhanteringskostnad och administrationskostnader i Paquettes mall 
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(2003). Detta eftersom författarna inte kunnat erhållna någon data beträffande dessa 

kostnadsposter ur fallföretagets affärssystem. Detta innebär att andra personer som vill 

återskapa liknande utfall kan komma att använda sig av andra antaganden eller till och med 

fullständig data kring dessa kostnadsposter. Därmed skulle det leda till skillnader i resultatet 

av den totala hemtagningskostnaden.  

 

Under intervjun i studien fick en chef på fallföretaget framföra sina åsikter, kunskaper samt 

erfarenheter inom företagets verksamhetsområde. Eftersom chefen har en befattning på hösta 

ledningsnivån inom företaget, så har dennes svar och perspektiv legat till grund för 

utformningen av examensarbetet genom belysandet av nuvarande arbetssituation och 

problematik. Hade författarna istället valt att intervjua exempelvis en lagerarbetare, så hade 

mest troligt reliabiliteten kunnat variera då denne har ett perspektiv på fallföretagets 

nuvarande arbetsrutiner och problematik.  

 

2.6.2 Validitet 

Enligt Alvehus (2013) avser validitet ifall undersökningen lyckats mäta det man ville mäta. I 

vetenskapliga sammanhang kan en undersökning ha en hög validitet utan att ha en hög 

reliabilitet.  

 

I erhållen empirisk data från fallföretaget så saknades ett flertal kostnadsposter. Dessa var 

inköpspriser, partistorlekar, administrationskostnad, materialhanteringskostnad samt 

försenings- och returneringskostnader. Avsaknaden av denna datamöjliggjorde därmed inte 

för en korrekt beräkning av företagets totala hemtagningskostnad, eftersom författarna valde 

att göra egna antaganden på flera av dessa kostnadsposter. Avsikten med att använda Paquette 

(2003) mall var inte att beräkna fram korrekta kostnader för den totala hemtagningskostnaden. 

Utan att visa på dennes tillämpbarhet som ett verktyg för prisjämförelse vid en 

materialanskaffning från olika grossistföretag för att få fram det mest ekonomiskt fördelaktiga 

alternativet. Därmed anser författarna att det erhållna resultatet var tillräckligt korrekt för att 

lyckas mäta det som var avsikten att göra.  

 

Eftersom det studerade fallföretaget hade en mycket stor mängd artiklar i sitt affärssystem. Så 

skulle det mest korrekta vara att göra en komplett artikelklassificering på alla ca 1300 

lagerförda artiklar som funnits i lagret över en period av sju år. Detta på grund av att det 
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förekommer ett lagstadgat revisionsstopp var sjunde år, men som i denna fallstudie hade 

omfattats av allt för stor datamängd för att möjligt kunna bearbetas under satta tidsperioden. 

Det gjorda urvalet på 150 artiklar för respektive av åren 2015-2017, visar på ett mindre 

stickprov av fallföretaget strategiskt viktiga artiklar (A och B-artiklar). Syftet med 

volymvärdesklassificeringen har inte varit att genomföra en komplett artikelklassificering, 

utan att visa på dess relevans som en möjlig åtgärd för att begränsa kapitalbindningen i lagret 

hos fallföretaget. Därmed anser författarna att dem lyckats mäta det som ansågs vara 

väsentligt med själva artikelklassificeringen.  

 

2.6 Urval av sökord 

För att erhålla vetenskapliga artiklar och litteraturkällor inom ämnet har det skett sökningar i 

Google Scholar för artiklar samt i litteratur från Skövdes högskolebibliotek. Processen för att 

erhålla för rapporten relevant litteratur och journaler har varit långvarig, men slutligen så har 

ett urval av följande sökord tagits fram: 

 

 

Svenska Engelska 

ABC-klassificering ABC-analysis 

Artikelklassificering Total cost of acquisition (TCA) 

Grossist Total cost of ownership (TCO) 

Inköp Inventory cost 

Inventering  
Lagerhållningskostnad  
Lagerhållningsränta  

Lagerstyrning  

Lönsamhet  

Kapitalbindning  

Materialanskaffning  

Materialstyrning  

Nuvärdesberäkning  

Säkerhetslager  
 

Tabell 1. Svenska och engelska sökord i examensarbetet 
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer relevant teori till fallstudien att presenteras. Det kommer först göras i 

mer generella teoretiska inslag som därefter sammanfattas samt kopplas mot grossistföretag 

under avsnittet ”3.9 analys av teori”. Figur 6 visar på hur de olika delarna i den teoretiska 

referensramen kopplas mot de tvåproblemformuleringarna i examensarbetet. Detta ger 

läsaren en tydligare bild över de olika teoretiska delarnas relevans i arbetet. Figuren belyser 

även vilka av avsnitten som ligger till grund för att besvara respektive problemfrågeställning.   

 

 

 

Figur 6. Examensarbetets frågeställningar kopplat till den teoretiska referensramen 

Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat & 
Slutsats Diskussion 
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3.1 Grossisten som mellanhand i försörjningskedjan 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) så bidrar en mellanhand i försörjningskedjan till färre 

transporter kontakter överlag i hela kedjan, från produkttillverkare till slutkonsumenten. Detta 

är en av de bidragande orsakerna till att mellanhänder aktivt används i distributionen.  

 

 

Figur 7. Mellanhandens funktion i försörjningskedjan (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2011, s. 
73) 

 

 

Grossistens roll i försörjningskedjan är att erhålla stora mängder produkter från flertal olika 

leverantörer för att tillföra värde för konsumenten. Genom denna roll kan konsumenten köpa 

mängder av produkter från grossisten genom att denne innehar ett brett sortiment (Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl, 2011, s. 72). Mellanhänder i ett distributionssystem kan inta många 

roller för att effektivisera försörjningskedjan. Dessa roller är aggregeringsrollen, 

spridningsrollen, kontaktrollen, konsolideringsrollen och variantskapanderollen. En 

mellanhand med aggregeringsrollen innebär att distributionen sköts lokalt av en aktör. 

Grossisten agerar som en sorts mellanhand som bryter ner sändningar till mindre storlekar för 

att senare leverera ut till konsumenten.  Spridningsrollen bygger på att mellanhanden agerar 

med en lagerhållnings funktion med god geografisk närhet vilket möjliggör högfrekventa 

leveranser till konsumenten. Mellanhänder med en kontaktroll befinner sig nära marknaden 

för att förse kunden med teknikstöd, applikationsstöd och andra servicerelaterade ärenden. 

Variantskapanderollen är en roll som omfattar att mellanhanden med god geografisk närhet 

skapar den slutgiltiga kundorderspecifika produkten Detta för att undvika leverans av små 

kundorderspecifika produkter till konsumenten. Konsolideringsrollen innebär att 
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distributören/mellanhanden hanterar flera företags produkter som skall levererar till enskilda 

konsumenter. (Jonsson och Mattsson, 2016, s. 246-249) 

 

3.2 Sambandet mellan logistik och lönsamhet 

Ett företags logistiksystem t.ex. kapitalbindning, kostnader och indirekt kundservicen 

påverkar i stor utsträckning den slutliga lönsamheten. Logistiksystemet kan därmed ses som 

en mekanism som genererar lönsamhet till företaget, där åtgärder att minska både 

kapitalbindning och kostnader relaterade till materialflöden medför en direkt högre 

avkastning. Förbättringar i leveransservice kan ha indirekta förbättringar i och med att ett ökat 

mervärde för kunden kan generera ökade intäkter på längre sikt. (Jonsson och Mattsson, 2016, 

s. 32-33) 

 

Du Pont-modellen är ett sätt att åskådliggöra ett företags ekonomiska samband relaterat till 

logistik, dvs. vilka effekter som vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten (KOH) 

har på avkastningsgraden (se bilaga 1). För att erhålla en högre avkastning så behövs därmed 

en ökad KOH och/eller vinstmarginal. Detta kan erhållas genom att minska kapitalbindningen 

dvs. bundet material i lager, genom en reduktion av företagets kostnader eller alternativt 

genom att förbättra kundservicen och de eventuella intäkter som medföljer (Jonsson och 

Mattsson, 2016, s. 32-34). Lumsden (2012) menar på att Du Pont inte enbart bygger på 

variabler som påverkar företagets lönsamhet utan är ett hjälpmedel som förbättrar företagets 

effektivitet. Företag kan bryta ner variablerna i delmål för möjligheten att planera sin framtida 

lönsamhet, detta kan därefter kontrolleras i den operativa nivån i verksamheten.  

 

Nuvärdesmetoden är ett sätt för att fastställa om en investering är lönsam eller inte. Greve 

(2014) har definierats formeln för nuvärdesmetoden enligt följande: 

 

Nuvärde = 1
(1+𝑟)𝑡

∗ 𝐵𝑡 

 

De olika variablerna i formeln står för:  

Bt = Betalnings period t 

r = Kalkylränta 

t = Tidpunkt (år) 
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Ax, Johansson och Kullvén (2015) menar på att en investerings lönsamhet kan beräknas 

genom att använda nuvärdesmetoden. Ett nollvärde eller ett positivt värde på nettonuvärdet 

visar på en lönsam investering. Formeln för nuvärdesmetoden är följande:  

Nettonuvärde = (Nuvärdesberäknade in- och utbetalningar) – Grundinvestering 

 

3.3 Total cost of ownership (TCO) 

Det är vanligt förekommande att företag endast ser till inköpspriset då de väljer att köpa 

artiklar från en leverantör och missar därmed att ta med många indirekta kostnader i 

inköpsbesluten. Det kan t.ex. omfattas av anskaffnings-, lagerhållnings- och 

lagerföringskostnader vilka uppstår vid inköp och lagerhållande av artiklar. Figur 8 visar på 

hur författarna belyser sambandet mellan Total cost of ownership (TCO) och dess 

delkomponenter Total cost of acquisition (TCA) samt lagerhållning. 

 

 
Figur 8.Total cost of ownership (TCO) uppdelat i total cost of acquisition (TCA) och 

lagerhållningskostnad 

 

Jonsson och Mattsson (2016) menar att en fokusering på materialanskaffningens totala 

kostnader framför en utgångspunkt i bara inköpspris kan benämnas för Total cost of 

ownership (TCO). TCO brukar omfattas av direkt och indirekta kostnader för 

materialanskaffning. Direkta kostnader inkluderar t.ex. inköpspris, transport och tull. De 

indirekta kostnaderna omfattas istället av bl. a. kostnader för orderadministration, fakturering, 

materialhantering, lagerhållningskostnad, kvalitetskontroll, returflöden samt mer långsiktiga 

kostnader för exempelvis leverantörsutvärdering. Genom att så långt som möjligt minimera 

aktiviteter som bidrar med kostnader utan att faktiskt skapa något direkt värde, så kan även de 

totala anskaffningskostnaderna reduceras. Effektiviseringar i syfte att minska totala kostnader 

kan exempelvis vara att förenkla aktiviteter, automatisera processer eller att överföra 
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aktiviteter till den övriga parten alternativt att eliminera aktiviteter som inte direkt tillför något 

värde. 

 

 
Figur 9. Totala kostnader vid materialanskaffning (Jonsson och Mattsson, 2016, s. 376) 

 

Total cost of ownership (TCO) kan ses som en filosofi och metodik, som ser till mer än bara 

inköpspriset och som även inkluderar flera andra inköpsrelaterade kostnader. Detta 

tillvägagångssätt har kommit att bli allt mer viktigt då organisationer ständigt ledigt efter sätt 

att bättre förstå och att hantera dess kostnader. TCO-modellerna klassificeras ytterligare av 

användningsområdet val av leverantör och leverantörsutvärdering (Ellram, 1993). Den hjälper 

även till med att identifiera kostnader som kan förbli “gömda under ytan” och förser 

inköparen med en tydlig kvantitativ utvärderings- och urvalsregel. Tendensen hos TCO är att 

ha större fokus på problem med prissättning framför problem relaterade till kvalitet. Den är 

bäst lämpad till de situationer där kostnaden är av högsta prioritet och där stora mängder av 

kostnadsdata finns tillgänglig för en jämförelse/utvärdering. Nackdelarna hos TCO metodiken 

ligger i dess komplexitet som framförallt kräver en tydlig kravbild av vilken kostnad som det 

köpande företaget anser är viktigast t.ex. gällande anskaffningskostnad eller 

innehavskostnad/ägandekostnad. Det föreligger även en omfattande sökningsprocess och 

upprätthållande av diverse kostnadsinformation. (Bhutta och Huq, 2002) 
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Ellram och Siferd (1998) belyser en studie i deras journal där det konstaterades att TCO såg 

av de flesta företag som en filosofi, snarare än ett verktyg som företag kan använda sig utav 

vid inköpsbeslut. TCO bygger som ett underlag för beslut på tre olika ansvarsområden den 

strategiska, taktiska och operativa. Det operativa ansvarsområdet bygger på den dagliga 

verksamheten, här diskuteras frågor som hur mycket volym som ska tilldelas till en viss 

leverantör. I den taktiska arbetar man med utveckling av leverantörsrelationer genom att 

identifiera faktorer som driver höga kostnader, både interna och externa. I strategiska beslutet 

lyfts frågor som till exempel om ett företag ska befinna sig i en särskild bransch, frågor som 

berör försörjningskedjan eller ifall företaget ska outsourca en viss del av verksamheten etc.  

 

 

3.3.1 Total cost of acquisition (TCA) 

Total cost of acquisition kan ses som en del i Total cost of ownership (TCO) enligt figur 8. 

 

Den totala hemtagningskostnaden kan definieras som alla de kostnader involverade i 

hemtagning av produkter från den säljande parten till den köpande parten (Baily et al., 2015, 

s. 300). Enligt Paquette (2003) omfattas den totala hemtagningskostnaden av både direkta och 

indirekta kostnader. Författaren menar även på att endast basera inköpsbeslut med fokus på 

inköpspriset är kortsiktigt och ineffektivt som tyder vanligen på att inköpsfunktionen är 

oerfaren eller dåligt tränad. Det handlar om att ta hänsyn till flera olika faktorer som alla 

tillsammans uppgår till den totala hemtagningskostnaden. Framförallt är detta viktigt vid val 

av ny leverantör eller tillförseln av en ny produkt till sortimentet. Kostnader som inkluderas i 

Total cost of acquisition är t.ex. inköpspris, transport- och tullkostnad, 

materialhanteringskostnad, administrationskostnad, förseningskostnad m.m. Dessa 

kostnadsposter är inte det enda utan det förekommer andra kostnader som kan beaktas och 

läggas till vid en hemtagningskostnadsanalys.  

 

Paquette (2003) mall för Total cost of acquisition ger en inköparen en översikt för de allra 

flesta relevanta kostnadsposter som kan hänföras till en materialanskaffning. De 

kostnadsposter som ingår i modellen kan ses i tabell 2. Den totala hemtagningskostnaden för 

ett parti kan jämföras mellan de utvalda företagsalternativen för att välja det mest ekonomiskt 

fördelaktiga alternativet ur ett totalkostnadsperspektiv.  
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Tabell 2. Mall för total hemtagningskostnad (Paquette, 2003) 

 

 

3.3.2 Lagerhållningskostnad 

Likt Total cost of acquisition kan man se lagerhållningskostnaden som en del i Total cost of 

ownership enligt figur 8. 

 

Lagerhållningskostnader uppkommer i ett företag då man väljer att lagerhålla artiklar. 

Vanligen brukar dess kostnader bestå av kapitalkostnader, personalkostnader, administrativa 

kostnader, anläggningskostnader, kostnader för materialhantering, kostnader för 

arbetsutrustning, försäkringskostnader etc. (Mattsson, 2004) 

 

Lagerhållning handlar om att förvalta tillgängligt lagerutrymme och dess tidsaspekter. 

Utrymmet, det vill säga lagring, har en kostnad per månad till följd av kostnaderna för själva 

lagret. Ser man till tidskomponenten, så inkluderas vanligen här arbetet som kan hänföras till 

materialhantering då gods förflyttas in eller ut ur lagret. Alla företaget som har lagret belastas 
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av samma kostnader, men skillnaden ligger i hur de sammanställer dem. Vissa lagerkostnader 

tenderar att ignoreras eller blir felaktigt uppdelade på grund av att lageransvarig inte känner 

igen var de gör hemma. I alla kostnadssystem är fördelningen av driftkostnaderna en 

omdömesfråga och det finns inte en specifik formel som fungerar för alla. 

Lagerhållningskostnader kan delas upp i fyra kategorier. Dessa är hantering, lagring, 

driftadministration och allmän administration. Under hantering så kan alla de kostnader som 

är associerade med förflyttning av en produkt inom eller ut ur lagret inkluderas. Den största 

komponenten är arbetskraft som används för att sköta detta. Inom hantering så kan även 

kostnader inkluderas som är kopplade till användandet av hanteringsutrustning. 

Lagringskostnader uppstår däremot vare sig om godset förflyttas eller inte. Detta eftersom 

dessa hänförs till den kostnad som uppkommer då produkt upptar yta i lagret. 

Lagringskostnaderna ackumuleras normalt sett varje månad vilket medför att 

lagringskostnader vanligen definieras som månadsbaserade kostnader. Driftadministration är 

sådana kostnader som uppkommer för att hålla igång lagret, där exempelvis dessa kostnader 

hade eliminerats ifall man stängt ner lagret. Här kan kostnader associerade till kontorsarbete, 

IT-system, leveranser, försäkringar och skatter räknas med. Ser man sist till de allmänna 

administrativa kostnaderna så kan här samla de kostnader som inte uppkommer vi ett visst 

lager i denna kategori. Dessa kan exempelvis kopplas till kostnader för en generell 

ledningsfunktion, icke-operativ personal samt allmänna kontorskostnader. Tilldelningen av 

sådana utgifter till varje lager är ett omdömesbaserat beslut. (Speh, 2009) 

 

Generellt sett så brukar lagerhållningskostnaden öka i ett linjärt förhållande till antalet 

lagerhållna artiklar. Den brukar fastställas som artikelvärde multiplicerat med en satt 

lagerhållningsränta. Ser man till lagerhållningsränta så kan den åtskiljas utefter hur 

svårhanterliga eller skrymmande som artiklar är i förhållande till dess värde. Detta eftersom 

sådana artiklar generellt behöver en större lagringsyta och kräver en allt mer omfattande 

hantering. Därmed kan lågvärdiga och skrymmande artiklar med fördel få en allt högre 

lagerhållningsränta än exempelvis mindre högvärdiga artiklar (Olhager, 2013, s. 284). Den 

totala lagerhållningsräntan kan ses som en sammanlagd räntesats av dess fyra 

delkomponenter. Dessa komponenter är kapitalkostnad, skatter och försäkring, 

lagringskostnad samt inkurans. Av de fyra komponenterna så uppgår vanligen kapitalkostnad 

till den mest betydelsefulla av helheten, då lager och pengar är väl sammankopplade. Kapital 
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måste antingen investeras i att köpa in eller att producera lager, där minskade lagernivåer 

direkt medför minskat bundet kapital i lager. (Nahmias, 2005, s. 189-190) 

 

För att räkna på den totala årliga lagerhållningskostnaden för en enhet så kan använda sig av 

Nahmias (2005) formel: 

 

ℎ = 𝐼 ∗ 𝑐 
 

h = Lagerhållningskostnad per enhet och år  

I = Lagerhållningsränta 

c = Artikelvärde 

 

 

3.3.3 Strategier för materialanskaffning 

Eftersom inköpet vanligen står för en stor kostnad hos företag så kan mindre 

kostnadsbesparingar medföra en förbättrad lönsamhet och därmed är strategin för 

materialanskaffning av stor betydelse för företagen. (Storhagen, 2014, s. 74) 

 

Vid materialanskaffning så kan man generellt särskilja på två olika strategier beroende på var 

kundorderpunkten ligger. Dessa är anskaffning mot lager respektive mot kundorder och kan 

exempelvis handla om anskaffning genom inköp från en extern part. Anskaffning mot lager 

innebär att skalfördelar kan uppnås, dvs. att de fasta ordersärkostnaderna kan fördelas över en 

större orderkvantitet och därmed minska dess styckkostnad gentemot om man anskaffar mot 

kundorder. Strategin medför även att man kan hålla mycket korta ledtider till kund då dessa 

går direkt från lagret och man undgår ledtiden för anskaffningen. En förutsättning för att 

kunna anskaffa mot kundorder som strategi, är att företaget kan acceptera en leveranstid till 

kund som åtminstone motsvarar återanskaffningsledtiden till det egna lagret. Till skillnad från 

anskaffning mot kundorder så bidrar anskaffning mot lager nackdelar i form av en ökad 

kapitalbindning och beroendet av prognostisering av framtida efterfrågan, vilket kan vara 

tämligen osäkra. Följaktligen så handlar valet av anskaffningsstrategi mellan en vägning av 

flertalet för- och nackdelar som respektive strategi medför, framför allt om de gäller artiklar 

med låg uttagsfrekvens. För artiklar med hög frekvens handlar det snarare om en 
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frågeställning kring storleken på orderkvantiteterna som borde anskaffas mot lager. 

(Mattsson, 2007) 

 

3.4 Materialstyrning 

En förutsättning för att undvika en eventuell bristsituation av material i en verksamhet, är att i 

högsta möjliga utsträckning balansera tillgången på material med behovet. Detta kan 

åstadkommas genom materialstyrning. (Jonsson och Mattsson, 2016, s. 305) 

 

Jonsson och Mattsson (2005) definierar materialstyrning som administration på operativ nivå, 

som behövs för att styra materialflödet inom en distributions- eller produktionsstruktur. 

Utifrån en sådan definition så omfattar materialstyrning de aktiviteter som skapar 

materialflöden och en planering samt kontroll av dessa. För att beskriva begreppet mer 

detaljerat så kan man dela upp det i flera delfunktioner. Dessa delfunktioner omfattas av: 

 

• Planering: handlar om att ta beslut samt planera för vilka kvantiteter som skall 

beställas och när dessa beställs.  

• Omplanering: innefattas av en eventuell förändring av tidigare beslutade 

beställningskvantiteter och dess beställningstidpunkter.  

• Exekvering: dvs. verkställandet av beslutade materialflödesaktiviteter. 

• Bevakning: innebär att man kontrollerar att materialflödesaktiviteter följer satt 

planering. 

• Rapportering: informationsinsamling samt rapportering av utförda och icke-utförda 

materialflödesaktiviteter 

• Uppföljning: handlar om en bearbetning, sammanställning samt analys av utförda och 

uteblivna materialflödesaktiviteter för att kunna dra en slutsats utifrån dessa.  

 

 

3.4.1 Beställningsperiodicitet och beställningskvantitet 

Att förbättra ett företags lagerstyrning kan göras genom flertalet olika verktyg och metoder. 

För att avgöra lämpligheten i ett företags val av lagerstyrningsmetod så bör artiklar delas in i 

beställningsperiodicitet och beställningskvantitet, detta för att lättare kunna avgöra vilken 

metod som är mest fördelaktig för företaget i fråga. Om det råder en varierande 

beställningskvantitet och tidsintervall till följd av oregelbunden efterfrågan eller perioder helt 
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utan efterfrågan av vissa artiklar. Så kan man välja att tillämpa metoden lot-for-lot som 

innebär att man beställer exakt det som förbrukats eller det man får en order på. Detta för att 

undvika lagerhållning av artiklar som inte används regelbundet, därmed även minska 

företagets kapitalbindning. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2011,s. 223-225) 

 

3.4.2 Säkerhetslager 

För verksamheter är det viktigt att förse sina kunder med en god service och svara på deras 

önskemål, något som inte alltid är optimalt ur en kostnadsaspekt. Förändringar kan 

förekomma i beslutade planerna och företag måste därmed gardera sig mot osäkerhet i sin 

efterfrågan. Dessa förändringar kan uppkomma vid eventuella förseningar från en leverantör 

alternativ att produktionsanläggningen inte kan förse med den mängd produkter som 

planerats. I sådana fall kan säkerhetslager vara att föredra för att man ska klara av utleverans 

av produkter/material utan störningar. Nivån på säkerhetslager är väldigt svårt att bestämma 

och bör baseras på den servicenivå som företaget vill uppnå, samtidigt som man väger denna 

emot de lagerhållningskostnader som detta ger upphov till. Stordriftsfördelar kan uppnås 

genom att man köper större volymer per gång och man erhåller mer fördelaktiga inköps- och 

transportpriser. Eftersom målsättningen i många verksamheter är att uppnå en hög 

leveransservice samtidigt som man vill minimera kostnaderna, så bör man tillämpa ett 

totalkostnadstänk. Man bör därmed väga kostnadsposter emot varandra för att fastställa den 

bäst lämpade ekonomiska orderkvantiteten. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2011, s.109-

115). 

 

Säkerhetslager kan ur ett ekonomiskt perspektiv fastställas genom att väga potentiella 

bristkostnader gentemot lagerhållningssärkostnader. Det vill säga, ett större säkerhetslager 

minskar för möjliga bristkostnader men ökar i sin tur lagerhållningssärkostnaderna. 

Bristkostnader kan exempelvis vara kostnader som är till följd av avsaknad i lagret på en 

efterfrågad artikel. Dessa kan utgöras av intäktsbortfall, skadestånd vid leveransförseningar 

eller extra transporter etc. Eftersom säkerhetslager medför ökade kostnader i det bundna 

kapitalet i lagret, så kan man med fördel differentiera storleken på säkerhetslager för att 

maximera dessa nytta utifrån ett helhetsperspektiv. Produkter som säljs i större volymer till 

kund kan därmed vara en bifogad anledning till att ha ett större säkerhetslager på. Det finns 

flera olika metoder för att dimensionera ett säkerhetslager. Det enklaste sättet att bestämma 

nivån på säkerhetslager, är att göra en manuell bedömning baserad på yrkeserfarenheter. Här 
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försöker man väga kapitalbindning och lagerkostnad gentemot tänkbara konsekvenser som en 

bristsituation i lager eller försenade inleveranser kan medföra. (Mattsson och Jonsson, 2003, 

s. 275-278) 

 

3.4.3 Nyttan av inventering 

En eventuell bristsituation kan uppstå i lagret om lagerstyrningen/materialstyrningen baseras 

på felaktiga dataunderlag/saldoriktighet. Mattsson (2003) menar på en eventuell bristsituation 

kan undvikas genom att tillämpa inventering.  

 

Jonsson och Mattsson (2016) definierar inventering som: 

“en administrativ process som syftar till att korrigera de felaktigheter som uppstått, d.v.s. att 

åstadkomma att det redovisade saldot motsvarar det fysiska lagersaldot.” 

 

Inventeringen möjliggör att lagersaldot uppdateras utefter uttag och inleveranser. Något som 

görs genom att man räknar det verkliga saldot på lagerförda artiklar och jämför dessa 

gentemot lagersystemets saldo, samt gör korrigeringar videventuella differenser. I denna 

administrativa process kan en inventeringsanmodan användas för att säkra att ett korrekt antal 

lagerförda artiklar redovisas. (Jonsson och Mattsson, 2016, s. 336) 

 

 

3.5 Artikelklassificering 

Att effektivt kontrollera lagerhållning i ett företag kan förbättra deras konkurrensförmåga. 

ABC-klassificering är en bredd använd metod för att kontrollera lagerhållna artiklar i många 

organisationer. ABC hjälper till med att dela upp lagerartiklarna enligt tre klasser som baseras 

på specifika kriterier (Liu et al., 2016).  A artiklar är artiklar som motsvarar högst andel av det 

totala täckningsbidraget medan C artiklar utgör lägst. Med hjälp av klassificeringarna kan 

man differentiera kundservicestrategier (Jonsson och Mattson, 2016 s.111). ABC-

klassificering fungerar som en mekanism för att identifiera artiklar som har en hög inverkan 

på lagerhållningskostnaderna. Samtidigt som den fungerar som en metod för att precisera 

mängden av styrnings- och kontrollpolicys som de olika klasserna behöver. (Liu et al., 2016) 

 

Jonsson och Mattson (2016) menar på att begränsa produktsortimentet i verksamheter kan 

resultera i goda effekter hos ett företag. Detta kan leda till enklare prognostisering, förbättrad 
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styrningskvalitet, lägre kapitalbindning och högre leveransservice. Detta kan möjliggöras 

genom artikelklassificering och kan göras med olika kriterier, exempelvis volymvärdesanalys 

och antal lageruttag per år. Storhagen (2014) menar på att ABC-klassificeringen är en metod 

som uppnår begränsningar i kapitalbindningen hos verksamheter. Metoden kan beräknas 

manuellt hos företag men kan även vara inbyggd i lagerstyrningssystem som självmant räknar 

ut klassificeringarna på artiklarna. 

 

Mattsson (2003) belyser att eftersom de allra flesta företag köper ett stort antal artiklar från en 

eller flera externa leverantörer, så bör man inte tillämpa samma anskaffningsstrategi för 

respektive artikelklass. Med detta menas att man inte bör lägga samma tid på inköpsarbetet 

vid anskaffning av lågvärdiga artiklar som högvärdiga.  För artiklar med höga inköpspriser 

som köps in i stora volymer, kan det vara till fördel att genomföra noggranna 

leverantörsutvärderingar på möjliga leverantörsalternativ som förser med högvärdiga artiklar. 

Detta för att i högsta mån erhålla så fördelaktiga inköpsvillkor för dessa artiklar. Gäller det 

istället artiklar med låga priser som anskaffas i mindre kvantiteter t.ex. C-artiklar, så är denna 

leverantörsutvärdering inte av lika stor betydelse. Möjligheten att sänka inköpskostnaderna 

för behovsmaterial är tydligt sammankopplade till det artikelpris man betalar. ABC-

klassificering är därmed en lämplig metod i materialanskaffning där man enklare kan särskilja 

på mängden inköpsarbete som läggs per artikelgrupp.  

 

En nackdel med att tillämpa ABC-klassificering är att en artikel som företaget klassar som C 

kan vara viktig utifrån kundens perspektiv, då denna artikel kan orsaka ett produktionsstopp. 

Ytterligare en begränsning med ABC-klassificering när att den tar företagets perspektiv och 

inte tar hänsyn till relationen som råder med underleverantörerna. Däremot så lyfter 

författaren fram att metoden fungerar som beslutsunderlag gällande vilka åtgärder som 

företaget bör ta vid kritiska situationer. (Storhagen, 2014, s. 181-182) 

 

3.5.1 Volymvärdesanalys 

Enligt Storhagen (2014) är en volymvärdesanalys en form av ABC-klassificering och kan 

användas för att balansera ett företags lagernivåer och efterfrågan. Analysen baseras sig på 

Paretoprincipen där 80/20-regeln tillämpas. Paretoprincipen innebär att 20 procent av 

produkterna står för 80 procent av omsättningen och vise versa.  I en ABC-klassificering 

indelas artiklarna i tre klassificeringar som benämns A, B och C. Chu, Liang och Liao (2008) 
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menar på att A artiklar är har högt volymvärde och utgör 75-80 procent av totala lagervärdet.  

B-artiklar består av artiklar med ett medelhögt volymvärde som utgör för 15 procent av 

lagervärdet. C artiklar är artiklar med ett lågt volymvärde och står för 10-15 procent av 

lagervärdet. Författarna menar på att klassindelningen inte är exakta men har visat sig vara 

nästintill hos företag med en god lagerstyrning.  

 

I lagerstyrningssammanhang är det av stor betydelse att styra lagret med hänsyn till 

klassindelningarna. A- artiklarna med sin minimala andel av produktsortimentet är dessa 

artiklar viktiga ur leveranssynpunkt och bör därmed lagerhållas. Utifrån en 

leveransservicemässig syn ska artiklar som tillhör klassificeringen B styras mellan A och C. 

Artiklar som tillhör klassificeringen C artiklar bör inneha en lägre lagertillgänglighet och med 

fördel även lagras i ett centrallager. En C artikel ska även med fördel erhålla/inneha en längre 

leveranstid än exempelvis en A eller B artikel. (Storhagen, 2014, s.181) 

 

Mattsson (2003) menar på att A-artiklar är med ett högt volymvärde, B-artiklar med 

medelhögt volymvärde och C-artiklar med lågt volymvärde. Jonsson och Mattsson (2016) 

definierar volymvärde som den årliga förbrukningen multiplicerat med pris per styck. 

 

3.5.2 Behovsfrekvens 

Olhager (2013) menar på att enbart använda sig av volymvärdesklassificering inte är en 

optimal styrning av lagret. Med detta menas att två artiklar med samma 

volymvärdesklassificering kan inneha olika uttagsfrekvens. Detta kan bero på att den ena 

artikeln uppvisar en jämn uttagsfrekvens samtidigt som andra artikeln har stora variationer i 

efterfrågan. När denna förutsättning råder är det enklare att planera lagret genom 

behovsfrekvens. Artiklar med en hög behovsfrekvens är lättare att prognostisera än artiklar 

med låg och därför bör artiklar styras på olika sätt beroende på vilken rådande planerings- 

eller efterfrågestyrningsmetod som används. När man gör en sådan analys av artiklar är det 

särskilt viktigt att få en förståelse för varför vissa artiklar är har en hög respektive låg 

uttagsfrekvens. En artikel som har en låg uttagsfrekvens bör finnas tillgängligt i lagret för att 

gardera sig mot osäkerhet. Därmed bör man ha ett högre säkerhetslager så att den kompletta 

produkten inte saknar enkla standardiserade skruvar eller muttrar när kunden vill ha den 

tillgänglig. 
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3.6 Analys av teori 

Under detta avsnitt sammanställs teorin utifrån ett grossistföretags perspektiv. Detta kommer 

författarna lyfta fram underdelrubrikerna ”materialanskaffning och lagerhållning i en 

grossistverksamhet” och ”lönsamhet”. 

 

3.6.1 Materialanskaffning och lagerhållning i en grossistverksamhet 

Eftersom centrala aktiviteter hos gross- och detaljhandlare är att tillgängliggöra material som 

säljs vidare till kunder och genererar ett penningflöde in i verksamheten, så innebär det att 

lagerhållningsfunktionen är av stor betydelse. Generellt för grossister vid materialanskaffning 

finns två strategier som skiljer sig åt beroende på vart kundorderpunkten finns, dessa är 

anskaffning mot lager respektive mot kundorder. Strategierna innebär att man som grossist 

behöver göra en övervägning mellananskaffningsstrategierna, där man ställer för- och 

nackdelarna med varje strategi mot varandra. Detta är framförallt viktigt för artiklar med låg 

uttagsfrekvens.  

 

Anskaffning från andra grossister 

Väljer man att anskaffa mindre artikelkvantiteter från andra grossistföretag mot kundorder. 

Medför detta att företaget med en hög flexibilitet kan bemöta en varierande kundefterfrågan, 

samt minimerar kapitalbindningen och lagerhållningskostnaden till följd av färre antal artiklar 

lagerhålls. Å andra sidan tillkommer en högre transportkostnad per parti då frekventa inköp 

av små godsvolymer anskaffas. Utöver detta så tillkommer ett högre inköpspris eftersom det 

innebär att några kvantitetsrabatter inte kan erhållas. Ytterligare en utmaning med anskaffning 

mot kundorder är att det kan förekomma osäkerhet i ledtiden från försörjande företaget till det 

egna lagret. Detta är något som i sin tur kan innebära att man inte hinner leverera till kunden i 

utsatt tid, vilket försämrar företagets leveransförmåga. 

 

Anskaffning från produkttillverkare 

Att anskaffa artiklar från en produkttillverkare med syfte att lagerhållas medför för 

grosshandlare en ökad kapitalbindning och lagerhållningskostnad, eftersom en större mängd 

artiklar köps in och lagerhålls. Däremot kan strategin medföra en lägre hemtagningskostnad 

för företaget, i och med att transportkostnader sänks då en kvantitetsrabatt erhålls vid 

anskaffning av större volymer. Genom kvantitetsrabatter möjliggörs även ett lägre inköpspris 

per artikel, med andra ord kan skalfördelar uppnås. Eftersom lagerhållning säkerställer att 
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standardartiklar finns tillgängligt i lager så möjliggörs mycket korta ledtider ut till kund, något 

som förbättrar företagets leveransförmåga. Förekommer det varierande beställningskvantitet 

och tidsintervall till följd av oregelbunden efterfrågan eller perioder helt utan efterfrågan av 

vissa artiklar eller förseningar i inleveranser, så bör ett säkerhetslager användas för att gardera 

sig emot detta. Säkerhetslager kan baseras på en avvägning av leveransförmågan kontra 

lagerhållningskostnad, där ett totalkostnadstänk är att föredra. För att hålla ner 

kapitalbindningen i lagret på artiklar som sällan används, kan grossistföretag tillämpa 

anskaffningsmetoden lot-for-lot, där man enbart beställer in precis det som efterfrågas i en 

inkommen order. Metoden fungerar även bra då det råder en oregelbundenhet i efterfrågan, 

som leder till att både beställningskvantiteterna och tidsintervallen blir stort varierande. Som 

ett sätt att säkerställa en korrekt lagersaldoriktighet kan grossistföretag tillämpa 

lagerinventering. De kan därmed undvika att det uppstår bristsituationer i lagret till följd av 

detta, samt ligga till grund för att inköp mot lager baseras på riktiga saldouppgifter. Om det 

råder en varierande beställningskvantitet och tidsintervall till följd av oregelbunden 

efterfrågan eller perioder helt utan efterfrågan av vissa artiklar. 

 

Kombinationen av anskaffningsstrategierna 

Grossistföretag kan även kombinera en tillämpning av de båda anskaffningsstrategierna. Där 

exempelvis en större andel av artikelsortimentet det vill säga standardsortimentet, kan 

anskaffas från produkttillverkare för lagerhållning. Den resterande andelen av 

artikelsortimentet kan kompletteras med anskaffning från andra grossistföretag vid erhållna 

kundorders.  

 

Eftersom inköpskostnaden i många företag uppgår till den största kostnadsposten, så är det av 

väsentlig betydelse att inköparen aktivt arbetar med att sänka denna. Som ett sätt för 

grossistföretag att beräkna den totala kostnaden för materialanskaffning, kan Paquette (2003) 

mall för Total cost of acquisition ge inköparen en tydlig översikt över alla relevanta 

kostnadsposter som kan hänföras till detta. Mallen kan fungera som ett hjälpmedel vid 

jämförelse av de levererande företagsalternativen, för att kunna få fram det mest ekonomiskt 

fördelaktiga alternativet för materialanskaffningen. Alla ingående kostnadsposter i mallen kan 

ses i tabell 2. 
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För grossistföretag som tillämpar artikelklassificering kan strategiskt viktiga artiklar urskiljas 

ur artikelsortimentet genom att basera detta på behovsfrekvens och/eller 

volymvärdesklassificering. Detta bidrar även med fördelen att kunna begränsa 

kapitalbindningen i lagret samt kan ligga till grund för att konstatera vilka artiklar som bör 

anskaffas mot lager. Det kan exempelvis röra sig om artiklar som ingår i företaget 

standardsortiment, att ledtiden för anskaffningen är längre än accepterade leveranstiden till 

kund eller att inköpare väljer att anskaffa artiklar till lagret på spekulation för att bemöta en 

trolig framtida kundefterfrågan. Artikelklassificeringen bidrar till val av artiklar som har en 

mindre strategisk betydelse för företaget, som då istället kan anskaffas mot en erhållen 

kundorder utan att lagerföras. Sambandet mellan artikelklassificering och vald 

materialanskaffningsstrategi illustreras i figur 10. 

 

 

 

Figur 10. Artikelklassificering som metod för att besluta om materialanskaffning ska ske mot 
lagerhållning eller kundorder 

 

För grossistföretag är det av väsentlig betydelse att ha en väl fungerande lagerstyrning, detta 

för att en eventuell bristsituation inte ska uppstå i lagret. Ett hjälpmedel för att till viss del 

säkerställa detta är inventering, som visar på hur väl verkliga lagersaldot i lagerställagen 

överensstämmer med saldot i företaget affärssystem. 
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3.6.2 Lönsamhet 

Logistiksystemet i ett företag kan ses som en kostnadsreducerande mekanism, där minskade 

kostnader och kapitalbindning har en direkt association till den slutliga lönsamheten. 

Sambandet mellan dessa faktorer och ett företags slutliga lönsamhet kan beskådas i Du Pont-

modellen under bilaga 1. Förutom att Du Pont-modellen bygger på variabler som påverkar 

lönsamheten i ett företag, så kan den även fungera som ett hjälpmedel till att förbättra 

effektiviteten i företag. Variablerna kan ytterligare specificeras i delmål som både underlättar 

kontrollen i verksamheten på den dagliga nivån samt möjliggör för framtida planeringar av 

lönsamheten. I grossistföretag så medför detta att de kan aktivt jobba med att göra en 

övervägning mellan kostnader som kan hänföras till anskaffning och de kostnader som 

uppstår vid lagerhållning. 
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4. Empiri 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av fallföretaget. Därefter kommer empiri i form av 

kvantitativ data samt kvalitativ data att presenteras under delområdena materialanskaffning, 

lagerhållning och sist under lönsamhet. Den fullständiga intervjun med chefen på 

fallföretaget återfinns i bilaga 11. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

Detta avsnitt syftar till att beskriva fallföretag och dess verksamhetsområde som denna studie 

baseras på. Då företagets chef velat hålla företagsnamnet anonymt, så kommer dess globala 

grupp benämnas som “företagsgruppen” och fallföretaget i Sverige som “fallföretaget”. 

 

4.1.1 Företagsgruppen 

Information nedan är hämtat ifrån fallföretagets hemsida.  

Företagsgruppen etablerades år 1991 och har sitt huvudkontor i Norge nära landets största 

center för olje- och gasindustri. De är idag Skandinaviens största privatägda rörgrossist men 

samtidigt en av Europas största distributörer av rör, flänsar, ventiler, bultar, packningar m.m. 

som både når onshore och offshore bolag världen över. Utöver raffinaderier så förser även 

gruppen andra industrier med material såsom exempelvis vindkraftverk, kärnkraftverk, 

tillverkningsindustrier m.m. De bedriver verksamhet i 11 länder över 4 kontinenter, där de 

eftersträvar att förse kunder med en helhetslösning som både är kostnadseffektiv och kan 

skräddarsys för alla individuella kunders behov. Företagsgruppen är en del av global 

företagsgrupp som medför möjligheter till partnerskap med systerbolag världen över. Dessa 

bolag har stora lagervolymer av rörmaterial, något som medför att nyttja “inter-trade” då 

leveranser är brådskande. Företagsgruppen har haft en snabb tillväxt sedan starten 1991, där 

antalet anställda har ökat från fem stycken det första året, till ca 160 anställda totalt i år 2017.  

 

Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat & 
Slutsats Diskussion 
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4.1.2 Fallföretaget i Sverige 

Den svenska delen av företagsgruppen arbetar främst med att förse rör och tillhörande 

rörmaterial till större kunder inom petroleumbranschen. Det handlar vanligen om långsiktiga 

projekt som sträcka sig över flera månader beroende på dess omfattning. Emellanåt uppstår 

det även mer “akuta” behov där rördelar som gått sönder i kundens anläggning saknas i det 

egna lagret. Detta innebär att fallföretaget snabbast möjligt behöver leverera dessa till kunder 

för att minimera de ekonomiska konsekvenser som ett sådant produktionsstopp orsakar. 

 

 

4.2 Materialanskaffning 

För att beräkna hemtagningskostnaden kommer författarna att genomföra ett illustrerande 

exempel där fallföretaget jämför anskaffningen av en artikelvariant från två olika 

grossistföretag. Erhållen data och gjorda antaganden redovisas i en fallföretagsspecifik 

version av Paquettes (2003) mall. Mallen återfinns i tabell 3. 

 

Inköpspris var något som författarna inte fick tillgång till i det erhållna dataunderlaget. 

Därmed har artikelpris för en slumpmässigt utvald artikel från företagets affärssystem använts 

i mallen. Denna kan inte representera för anskaffningen av alla artikelsorter i 

företagssortimentet, men fungerar som ett exempel för att kunna påvisa mallens tillämpbarhet 

vid inköpssammanhang. En skillnad i inköpspris på densamma artikeln med 275 och 270 SEK 

mellan grossistföretagen, ska illustrera olika försäljningspriser som dessa företag kan ha och 

hur priset påverkar resultatet. En partistorlek på 125 artiklar har valts ut då detta antal utgör 

för en vanligt förekommande beställningskvantitet av denna artikeltyp. 

 

Författarna har gjort antagandet att godset från grossistföretag A har transporterats via 

vägtransport, medan godset från grossistföretag B har fraktats med både sjö- och vägtransport. 

Kostnadsposterna som berör transport och transportrelaterade kostnader såsom frakt, tull, 

extra upphämtning och lastningsställe samt trängselskatt kunde erhållas ifrån de sju 

slumpmässiga transportfakturorna som författarna tagit del.  

 

Kostnadsposterna administrationskostnad och materialhanteringskostnad fick författarna göra 

antaganden på då någon sådan data inte fanns tillgänglig. Författarna gjorde antaganden att 

kostnaden för att hantera material samt den administrativa processen ligger på 200 kr/timme, 
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något som motsvarar en timlön för en genomsnittlig lön i Sverige på 32 000 kr. Samtidigt har 

antagandet att tidsåtgången för de båda arbetsprocesserna motsvarar en halvtimme, något 

författarna ansett vara en rimlig tid för att genomföra detta i en normal arbetstakt.  

 

Då författarna inte fått tillgång till övriga kostnader t.ex. returnerings- eller 

förseningskostnader, så har författarna valt att inte inkludera kostnadsposten vid beräkning av 

Paquettes mall. Detta eftersom dessa kostnader är tämligen svåra att räkna på i praktiken.  

 

 

 

Tabell 3. Beräkning av den totala hemtagningskostnaden hos fallföretaget 

 

4.2.1 Transportkostnader från andra grossistföretag 

Författarna har erhållit sju slumpmässiga transportfakturor som visar på olika grossister 

fallföretaget genomfört ett köp ifrånför att beräkna den genomsnittliga hemtagningskostnaden 

från en grossist i SEK/Kg transporterat gods. Detta kommer att jämföras med 

hemtagningskostnaden från ett tillverkande företag för att se på den kostnadsmässiga 

skillnaden mellan att köpa från grossist kontra en tillverkare.  
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  Fakturadatum Kostnad Vikt (Kg) SEK/Kg 

Nr. 1 12 maj 31 972,50 kr 9127 3,50 kr 
Nr. 2 19 maj 12 991,25 kr 3618 3,59 kr 
Nr. 3 15 december 27 933,75 kr 5538 5,04 kr 
Nr. 4 22 december 35 938,75 kr 4526 7,94 kr 
Nr. 5 8 maj (2) 6 000,00 kr 672 8,93 kr 
Nr. 6 8 maj 59 173,75 kr 6427 9,21 kr 
Nr. 7 8 december 15 123,75 kr 1634 9,26 kr 

 

Total kostnad i SEK/Kg      47,47 kr 

 
Tabell 4. Slumpmässigt urval av transportfakturor från grossister under 2017 

 

Den genomsnittliga transportkostnaden i SEK/Kg fördelat på 7 stycken transportfakturor:  

 
47,47

7
 ≈ 𝟔,𝟕𝟖 𝐒𝐄𝐊/𝐊𝐠 

 

 

4.2.2 Transportkostnad från produkttillverkare 

Utifrån erhållen data så har materialanskaffningskostnaden från en tillverkare kunnat 

beräknas. Kostnaden uppgår i snitt till ca 27 000 SEK och där en lastbil rymmer ca 24 ton 

(24 000 Kg). Detta resulterar i beräkningen nedan: 

 
27 000
24 000

= 𝟏,𝟏𝟐𝟓 𝐒𝐄𝐊/𝐊𝐠 

 

För att fallföretaget skall få köpa material från en av sina levererande produkttillverkare, så 

krävs det att en större artikelvolym eller kvantitet behöver beställas. Exempelvis att den 

beställda artikelvolymen fyller en hel 24 tons lastbil. Denna information är något som inte 

kunnat hämtas ifrån erhållet dataunderlag, vilket innebär att några uppskattningar på detta inte 

varit möjliga. Den information som författarna hade behövt för dessa uträkningar hade 

exempelvis kunnat vara minimumkvantiteter/volymer eller tariffer, vilka tydligt definierat 

minsta möjliga antal eller volym som behövts beställs för att produkttillverkaren skulle 

godkänna en beställning.  
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4.2.3 Jämförelse mellan hemtagning från andra grossistföretag och produkttillverkare 

Ställer man transportkostnaderna som uppkommer vid anskaffning från produkttillverkare i 

förhållande till andra grossistföretag, så kan vi konstatera att kostnaden i SEK/kg fraktat gods 

uppgår till ungefär en sex gånger högre transportkostnad enligt uträkningen nedan: 

 

6,78
1,125

≈ 𝟔 𝐒𝐄𝐊/𝐊𝐠 

 

 

4.2.4 Sammanfattade intervjusvar kopplat till materialanskaffning 
 

Utifrån vad vi kunnat ta del av i erhållen empirisk data så har vi kunnat konstatera att 

era hemtagningskostnader för smågods är relativt höga, vad tror du att det beror på? 

 

Svar: Att vi har en hög hemtagningskostnad beror på att vi har krav från våra kunder vilket 

gör att vi måste ha materialet så snabbt som möjligt. Ytterligare problem är att 

hemtagningskostnaden för små gods uppgår högre än varuvärdet sett till kronor och procent. I 

dagsläget ligger hemtagningskostnaderna på 22 %. Men målet är att komma ner till 5-6 

procent men detta förutsätter att varuvärdet går upp. 

 

Tillämpar ni i dagsläget någon typ av mall/modell som ligger till grund för era 

inköpsrelaterade beslut på artiklar? 

 

Svar: Det används ingen teoretisk mall som ligger till grund för inköpsbeslut utan vi använder 

datorprogram för att utföra inköp. Programmen baserar inköpen på anmodan med utifrån 

manuellt satta parametrar kring beställningspunkterna som är definierat som vårt 

standardiserade lagersortiment. När artiklar nått en miniminivåbegärs en anmodan. Det 

förekommer även trading som innebär att köp genomförs utefter säljarens prognoser och 

erfarenheter. Eftersom vi inte vet hur framtida efterfrågan så håller vi oss alltid mot 

projektinköpen även på de artiklar som vi definierar standard. Artiklar i lagret täcker kanske 

40 % av ett projekt medan resterande 60 % täcks genom anskaffning. Ibland blir det fel i 

inköpet och då kan artiklarna bli liggande i lager flera år, så det handlar återigen om en 

”fingertoppskänsla” hos inköparna. 
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Hur ofta gör ni inköp till lagret? 

 

Svar: Inköp till lagret varierar mycket samt stora volymköp görs sällan om det inte baseras på 

något specifikt beslut. Vid inköpsbeslut så sker vanligen intervjuer med våra kunder för att få 

en bild vad de tror kommer att behövas till deras verksamheter. Exempelvis vad som kan 

behöva bytas i närtid och som vi därmed väljer köpa hem till lagret och tillgängliggöra detta 

till kunden.  

 

Ser du att ni skulle erhålla ekonomiska fördelar av att köpa direkt från en leverantör 

istället för att använda sig av andra grossister? Om ja, i så fall vilka fördelar? 

 

Svar: Vi är ju själva en grossist, så meningen är att vi ska köpa direkt från tillverkare och få ut 

produkter till slutanvändaren. Väljer vi att köpa från en grossist kan vi köpa vilken kvantitet 

vi vill, köpa mer sällan och undvika att behöva lagerhålla allt för mycket. Detta till en kostnad 

på 2-3 % mer än om man skulle köpt direkt från en tillverkare. Vill vi ha det absolut lägsta 

pris in, eller bästa och mest flexibla lagret som inte blir liggandes. Då är det bättre att vi fyller 

på från en grossist med en lastbil där vi kan ta med diverse viktiga småvolymer för att säkra 

upp i lagret. Självklart hade en fast kvantitet på t.ex. 100 ton rör varje månad varit mest 

fördelaktigt, men väljer man istället det så ”äter” hemtagningskostnaden av smågods från 

grossister upp den marginal som vi erhållit från att köpa av tillverkaren. Vi gör vanligen en 

mix av detta när vi får ett nytt projekt som är planerat i förtid, så kanske vi köper in 

exempelvis 300 ton rör till det billigaste priset möjligt.  
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4.3 Lagerhållning 

Vid materialanskaffningsbeslut är det en förutsättning att överväga vilka artiklar som ska ingå 

ett standardsortiment och anskaffas emot lager, samt övriga artiklar som med fördel kan 

anskaffas vid en erhållen kundorder. Detta kan erhållas genom att tillämpa en 

volymvärdesklassificering med hänsyn till behovsfrekvensför att urskilja strategiskt och icke 

strategiskt viktiga artiklar i fallföretaget. 

 

4.3.1 Volymvärdesklassificering 

Fallföretaget har ca 1300 lagerhållna artiklar i sitt affärssystem och eftersom författarna inte 

haft tillräckligt med tid samt fullständiga prisuppgifter på samtliga artiklar. Kommer därmed 

författarna endast redovisa en volymvärdesklassificering på 150 slumpmässigt utvalda artiklar 

från 2015-2017, för vilka prisuppgifter och behovsfrekvensen fanns tillgänglig i fallföretaget 

affärssystem. Stickprovet består av 50 artiklar från respektive artikelklass (A, B och C) som 

kunnat urskiljas genom författarnas egen motivering till de olika intervallen i 

behovsfrekvensen.  

 

Följande formel ligger till grund för beräkningen av volymvärdesklassificering: 

Behovsfrekvens * artikelpris = Volymvärde 

 

Behovsfrekvens baseras på en artikels uttagsfrekvens från lagret. Följande artikeluppdelning 

för behovsfrekvens har valts ut enligt nedan: 

 

A-artiklar: 8 eller fler lageruttag per år 

B-artiklar: 4-7 lageruttag per år 

C-artiklar: 1-3 lageruttag per år 

 

 

Baserat på data i bilaga 2-10 så presenteras hur stor procentuell del varje artikelklass uppgår 

till utifrån det 150 lagerhållna artiklarna i stickprovet. I nedanstående tabeller visas 

volymvärdet samt den procentuella fördelningen för A, B och C artiklar för åren 2015-2017: 
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Volymvärde 2015 

Artikelklass Totalt värde Andel i % 

A 72 950,37 kr 57 

B 27 143,79 kr 22 

C 27 181,00 kr 21 

 

127 275,16 kr 100 

Tabell 5. Volymvärdesanalys för 2015 

 

 

 

Volymvärde 2016 

Artikelklass Totalt värde Andel i % 

A 85 285,19 kr 57 

B 35 181,09 kr 24 

C 28 536,69 kr 19 

 

149 002,97 kr 100 

Tabell 6. Volymvärdesanalys för 2016 

 

 

 

Volymvärde 2017 

Artikelklass Totalt värde Andel i % 

A 78 195,38 kr 53 

B 52 542,98 kr 35 

C 17 610,23 kr 12 

 

148 348,59 kr 100 

Tabell 7. Volymvärdesanalys för 2017 
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4.3.2 Stickprov i fallföretagets lagerställage 

Vid besöket på fallföretaget 2018-04-12 så genfördes flera stickprov på lagret för att 

kontrollera att nuvarande lagersaldo verkligen stämmer mot lagersystemets information. Det 

gjordes ett urval på 10 lagerplatser varav två per lagerhylla. Nedan presenteras erhållen data: 

 

Lagerhylla Antal i lagersystem Verkligt antal  Differens 

A3-4 12 12 0 
A7-2 5 5 0 
B8-6 44 + 3 44 + 2 -1 
B5-5 8 8 0 
C4-4 10 10 0 
C5-6 32 + 15 32 + 15 0 
D3-2 3 3 0 
D3-4 21 + 6 21 + 6 0 
E2-2 9 + 8 + 1 + 1 9 + 8 + 1 + 1 0 
E6-3 25 + 19 + 28 25 + 19 + 28 0 

Tabell 8. Stickprov i fallföretagets lagerställage 
 

 

1 −
1

18
 ≈ 0,94 = 𝟗𝟒 % 

Saldoriktigheten uppgick till ca 94 %. Där det saknades en artikel under lagerplats B8-6 av de 

18 artikelsorterna som kontrollerades i stickprovet. 
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4.3.3 Sammanfattade intervjusvar kopplat till lagerhållning 
 

Använder ni i dagsläget någon modell/metod för att välja ut artiklar i ert 

produktsortiment som anskaffas mot lager snarare än mot en aktuell kundorder? Om 

ja, i sådana fall vilka? 

 

Svar: Vi har några större löpande avtal som eftersträvar att täcka kundens behov till 80 % 

direkt från laget. Alla artiklar på ett avtal till kund som är slut i lager eller kommer ta slut 

inom t.ex. 3 månader väljer vi att köpa hem. Vårt grundsortiment eller lagersortiment byggs 

utefter dessa avtal vi har och de vill vi hålla en viss nivå på. Beställningspunkten bestäms 

även utifrån dessa avtal. Jag tycker att vi ska bli mer flexibla i vår lagerhållning för att kunna 

agera och i högsta grad undvika att lagerhålla ”onödiga artiklar” i slutskedet av ett projekt, 

utan att så snabbt som möjligt göra oss av med dessa genom att ta bort artikeln från 

inköpsanmodan i vårt system.  

 

Utifrån vad vi kunnat ta del av i er empiriska data, så har vi sett att flertalet artiklar 

lagerhållits sedan 2012. Vad tror du att detta beror på? 

 

Svar: En artikel som är projektspecifik som inte längre behövs, kommer med stor sannolikhet 

ligga på lagret en längre tid och detta kan röra sig om rätt många artiklar. Vi behöver sällan 

skrota material till följd av platsbrist utan vi låter de ligga kvar i lagret. Dessa kan eventuellt 

innebära att vi blir enormt konkurrenskraftiga i andra projekt, där vi har material som kunden 

efterfrågar till t.ex. 20 % vilka vi kan skriva ner till långt under inköpsvärdet och utöver detta 

så har vi även en prisökning över 7-8 år som man tar hänsyn till. Detta innebär att vi mest 

troligt vinna dessa projekt för att vi kan vara väldigt billiga på dessa artiklar och få en mycket 

god ekonomi i det projektet.  

 

Hur väljer ni vart inkommande artiklar ska placeras i lagerställagen? 

 

Svar: Detta sker slumpmässigt, artiklarna har ingen fast placering utan vi väljer att placera 

nyinkomna artiklar utefter den lediga plats där den passar bäst. I teorin kan artiklarna ligga 

vart som helst i lagret förutom rören då. Dock försöker vi hålla sortimenten per sektion, där 

flänsar ligger i A hyllan, Rördelar i B-hyllan osv.  
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Hur ofta görs en inventering i lagret?  

 

Svar: Inventering sker 1 gång per år rullande. Det vill säga att vi försöker inventera löpande i 

den dagliga verksamheten och kan göras när vi vill genom att skriva ut en inventeringslista. 

Det fungerar väldigt bra för att vi slipper ta in extra resurser för inventering. Vi låser helt 

enkelt den del av lagret som ska inventeras och innebär vi inte kan göra några uttag eller 

ordermottag på denna genom att vi lägger ett säljstopp. 

 

4.4 Sammanfattade intervjusvar kopplat till fallföretagets lönsamhet 

Under huvudfrågeställningen kring lönsamhet har intervjusvar från chefen på fallföretaget 

presenterats för att belysa deras åtgärder och expansionsmöjligheter till bibehållen eller 

förbättrad lönsamhet. 

 

Har ni i dagsläget några konkreta åtgärder för att förbättra er lönsamhet på längre 

sikt? 

 

Svar: Ja, vi jobbar med ett projekt som ser till hemtagningsmöjligheter och framför allt att 

minska kostnader på transporter som ”äter” upp mycket av våra produktmarginaler. Vi jobbar 

kontinuerligt med att bli mer konkurrenskraftiga genom att försöka ta allt fler 

marknadsandelar, få större volymer i orders m.m. Stor variation i efterfrågecykler medför 

stora variationer i vår omsättning över åren. Våra kostnader är statiska (fasta) men att de 

rörliga kostnaderna framför allt inom transporter, växer i samband med volymökningarna.  

 

Hur ser ni era möjligheter till att expandera er nuvarande verksamhet mot aktörer 

inom t.ex. förnybar energi eller kärnkraftverk för att öka er konkurrenskraft? 

 

Svar: Det är en förutsättning för en livslång överlevnad. Detta innebär att vi behöver vi titta 

på flera andra områden inom tids. Våra rör hade kunnat användas i kylsystemen, 

sprinklersystem m.m. i exempelvis batterifabriker som jag tror kan vara en framtidslösning. 

Det finns även tillämpningsmöjligheter för våra produkter i själva produktionsprocessen då 

man ska bygga ett batteri. Detta är material som vi till viss del redan har i vårt lager. Det finns 

helt enkelt många möjligheter men de blir en utmaning att se vilket område som blir aktuellt 

för oss. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer teoretiska inslag och empiri kopplat till examensarbetets tre 

frågeställningar att analyseras. Detta kommer att delas in under rubrikerna 

”materialanskaffning”, ”lagerhållning”, ”beräkning av den totala ägandekostnaden” och 

slutligen ”hur fallföretaget kan bibehålla sin lönsamhet”. Analysen kommer vara 

fallföretagsspecifik och de teoretiska inslagen samt den erhållna empirin kommer ligga till 

grund för möjliga rekommendationer till fallföretaget.  Dessa rekommendationer presenteras 

under resultat- och slutsatsavsnittet.  

 

5.1 Materialanskaffning 

Materialanskaffning hos företag kan enligt Mattsson (2007) särskiljas i två olika strategival, 

anskaffning mot lager respektive mot kundorder. Detta kan tydlig kopplas emot fallföretaget, 

där beroende på vilken strategi som fallföretaget väljer att tillämpa. Så är det en fråga om 

kostnadsövervägande som uppstår vid lagerhållning och hemtagningskostnad, mot en 

potentiell intäkt som en viss leveransförmåga kan medföra. Sambandet kan illustreras i figur 

11. 

 

 
 

Figur 11. Sambandet mellan artikelklassificering, anskaffa mot kundorder eller lager och ett 
företags leveransförmåga 

Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat & 
Slutsats Diskussion 
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Volymvärdesklassificering är enligt Storhagen (2014) ett av de vanligaste tillvägagångssätten 

inom svensk industri för att avväga efterfrågan med lagernivåer eller leveransservice emot 

lagringskostnad. Därmed ansåg författarna att denna variant av ABC-analys var mest lämplig 

att använda sig av. Voylmvärdesklassificering användes framför exempelvis behovsfrekvens i 

och med att studien syftar till att försöka öka fallföretagets lönsamhet genom att sänka 

nuvarande kostnader och kapitalbindning.   

 

För fallföretaget är volymvärdesklassificering en metod för att urskilja vilka artiklar som är av 

strategisk betydelse för verksamheten med hänsyn till artiklarnas kapitalbindning. Denna 

volymvärdesklassificering kan genomföras med hänsyn till parametern behovsfrekvens och 

artikelpris, där författarna tydligt motiverat intervaller för de olika klassificeringarna i 

behovsfrekvensen under empiriavsnittet ”4.3 lagerhållning”. Handlar det istället om artiklar 

med lägre prioritet utifrån volymvärde, så kan dessa anskaffas först då en kundorder 

inkommit. Storhagen (2014) menar därmed att det är av stor vikt att inköparen inte tillämpar 

samma inköpsarbete för alla artikelklasser. Med detta menas att högvärdiga artiklar som köps 

in kontinuerligt och i stora kvantiteter ska prioriteras i allra högsta grad, där noggranna 

leverantörsutvärderingar bör användas för att erhålla fördelaktiga priser. Det finns därmed en 

koppling mellan artikelpris och möjligheten att sänka kostnaden för materialanskaffning. Med 

detta sagt så kan alltså artikelklassificering vara en lämplig metod för att lägga ner ”korrekt” 

mängd inköpsarbete per artikelklass. Däremot så förekommer det en del utmaningar i 

praktiken med att tillämpa metoden. Storhagen (2014) belyser att en artikel som är viktig ur 

kundens perspektiv kan komma att klassas som en C-artikel hos fallföretaget, vilket medför 

att den med stor sannolikhet bortprioriteras. Artikelklassificering tar alltså endast företagets 

perspektiv utan hänsyn till relationen med övriga aktörer i försörjningskedjan. 

 

5.1.1 Anskaffning från andra grossister 

Väljer man att anskaffa mindre artikelkvantiteter från andra grossistföretag mot kundorder. Så 

medför detta att företaget med en hög flexibilitet kan bemöta en varierande kundefterfrågan, 

samt minimerar kapitalbindningen och lagerhållningskostnaden till följd av ett mindre antal 

artiklar som lagerhålls. Å andra sidan tillkommer en högre transportkostnad per parti då 

frekventa inköp av små godsvolymer anskaffas. Utöver detta så tillkommer ett högre 

inköpspris eftersom det innebär att några kvantitetsrabatter inte kan erhållas. Ytterligare en 

utmaning med anskaffning mot kundorder är att det kan förekomma osäkerhet i ledtiden från 
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försörjande företaget till det egna lagret. Detta är något som i sin tur kan innebära att ordern 

inte kan leverera till kunden i utsatt tid, vilket försämrar företagets leveransförmåga. 

 

I intervjun med chefen på företaget framkom det en problematik med en hög transportkostnad 

från andra grossistföretag, som var till följd av anskaffning av smågods med lågt varuvärde. 

Transportkostnaden för denna typ av gods uppgår vanligen till ca 22 % av varuvärdet. Detta 

ansågs vara högt för fallföretaget, då de hade en målsättning med att få ner denna till 5-6 %. 

Med utgångspunkt i erhållna transportfakturor från fallföretaget så kunde en genomsnittlig 

transportkostnad på ca 6,78 SEK/Kg för små godsvolymer från andra grossistföretag att 

redovisas. För att fallföretagets målsättning med att få ner transportkostnaden för dessa 

smågods till ca 6 % av dess varuvärde, så behöver man på fallföretaget aktivt arbeta med att 

försöka handla med artiklar som har ett högre varuvärde alternativt försöka få ner 

tranportpriset. Detta hade då inneburit att transportkostnaden per kilo fraktat gods skulle 

komma att minskas. Utöver detta så hade även en komplettering med artikelklassificering 

kunnat tillämpas på fallföretagets artikelsortiment, för att därmed arbeta med att försöka 

minska anskaffningen av dessa små godsvolymer överlag. Detta förorsakar däremot mer 

kapitalbindning i lagret, så det handlar om att hitta en balans mellan lägsta accepterade 

leveransförmåga för kunderna i förhållande till detta. 

 

Appliceringen av den fallföretagsspecifika varianten av Paquette (2003) mall som redovisas i 

tabell 3. Mallen visade på att även om grossistföretag B har ett lägre inköpspris per artikel än 

grossistföretag A, så får den en allt högre slutlig hemtagningskostnad mest troligt på grund av 

att den transporterades över både sjö och väg. Det handlar om skillnad i 570 SEK för 

hemtagningen av hela partistorleken, eller 4,56 SEK per artikel. Detta kanske inte kan ses som 

en stor prisskillnad mellan grossistalternativen, men möjliggör för stora kostnadsbesparingar 

där Storhagen (2014) menar på att varje sparad krona i inköp genererar en allt högre slutlig 

lönsamhet. Därmed anser författarna att en implementering av denna mall hade kunna vara ett 

bra sätt för att förbättra inköpsarbetet hos fallföretaget.  

 

De svårigheter som uppkom vid appliceringen av mallen hos fallföretaget var framförallt att  

Information saknades om inköpspris, partistorlek, materialhanteringskostnad, 

administrationskostnad. Detta försämrar pålitligheten i appliceringen av mallen, eftersom 

resultatet mest troligt hade skiljt sig från ett verkligt utfall om all denna företagsspecifika data 
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hade varit tillgänglig. Ser man till den tidsåtgången som krävs för att utforma mallen till att bli 

ännu mer företagsspecifik och användbar hos fallföretaget, så kan författarna anse att de är 

värt de fördelar som mallen kan bidra med. Hos fallföretaget handlar det mest troligt om att 

testa mallen i praktiken för att se på dess lämplighet i deras dagliga verksamhet och väga dess 

för- och nackdelar. 

 

5.1.2 Anskaffning från produkttillverkare 

Att anskaffa artiklar från en produkttillverkare med syfte att lagerhållas medför för 

grosshandlare en ökad kapitalbindning och lagerhållningskostnad, eftersom en större mängd 

artiklar köps in och lagerhålls. Däremot kan strategin medföra en lägre hemtagningskostnad 

för företaget, i och med att en kvantitetsrabatt erhålls vid anskaffning av större volymer. 

Genom kvantitetsrabatter möjliggörs även ett lägre inköpspris per artikel, med andra ord kan 

skalfördelar uppnås. Även sänkta transportkostnader är möjligt att uppnå, tack vare att de 

behövs färre transporter totalt sett. Eftersom lagerhållning säkerställer att standardartiklar 

finns tillgängligt i lager så möjliggörs mycket korta ledtider ut till kund, något som förbättrar 

företagets leveransförmåga. Förekommer det även stora variationer i efterfrågemönstren eller 

förseningar i inleveranser, så bör ett säkerhetslager användas för att gardera sig emot detta. Ett 

säkerhetslager kan baseras på en avvägning av leveransförmågan kontra 

lagerhållningskostnad, där ett totalkostnadstänk är att föredra. För att hålla ner 

kapitalbindningen i lagret på artiklar som sällan används, så kan fallföretaget tillämpa 

anskaffningsmetoden lot-for-lot där man enbart beställer in exakt det som förbrukas ur lagret 

vid en inkommen order. Detta kan exempelvis kopplas till artiklar med längre strategisk 

betydelse, med andra ord C-artiklar. 

 

Att fallföretaget anskaffar stora artikelkvantiteter från en produkttillverkare till lagret, innebär 

detta att transportkostnaden uppgår till 1,125 SEK/Kg. Detta förutsätter däremot att man fyller 

en lastbil med artiklar på totalt 24 ton, som i så fall kostar fallföretaget ett totalt pris av 27 000 

SEK. Detta medför i praktiken att en mer fördelaktig transportkostnad kan uppnås men 

förutsätter att tämligen stora volymer anskaffas, som då innebär att lagerhållningskostnader 

och kapitalbindning ökar. För att fallföretaget ska kunna köpa in dessa större artikelkvantiteter 

så behöver de allt bättre koll på vilka kostnader som en sådan anskaffning och lagerhållning 

hade medfört. Med detta menas att de främst behöver pålitlig information kring sin 
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kundefterfrågan, samtidigt som beräkningar för lagerhållningskostnader behöver göras för att 

få fram de faktiska kostnaderna för detta.  

 

Ur intervjun med chefen på fallföretaget kunde det konstateras att fallföretaget i dagsläget 

sällan köper in större artikelkvantiteter till lagret, såvida det inte rör sig om ett specifikt 

fastställt beslut. För att kunna veta hur sin framtida efterfrågan kan komma att se ut så gör 

fallföretaget intervjuer med några av dess större kunder, där det kan konstateras vad som mest 

troligt kommer behövas i närtid. Utifrån denna information genomför därefter fallföretagets 

säljare inköp från produkttillverkare till lagret, baserade på spekulationen av att de vinner 

anmodan till kundens projekt. Blir det däremot så att fallföretaget inte vinner denna anmodan 

så står dem med en mängd artiklar i lagret som binder mycket kapital, som de kanske inte blir 

av med på flera år. Denna inköpsprocess är högst riskfylld och kan mycket väl resultera i 

förödande ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader utan direkt fördelar, vilket 

även påverkar företagets lönsamhet.  

 

5.1.3 Kombinationen mellan anskaffning från produkttillverkare och grossist 

Grossistföretag kan kombinera en tillämpning av de båda anskaffningsstrategierna. Där 

exempelvis A-artiklar i sortimentet anskaffas från produkttillverkare för lagerhållning och 

resterande sortiment (B och C-artiklar) kompletteras med anskaffning från andra 

grossistföretag vid inkomna kundorders. Eftersom transportkostnaden från andra 

grossistföretaget hos fallföretaget uppgår till ungefär en sex gånger högre transportkostnad 

gentemot att köpa volymer direkt från en produkttillverkare. Så innebär detta att fallföretaget 

ur en kostnadsbesparingsaspekt gällande transport bör eftersträva att i största mån köpa direkt 

från produkttillverkar. Detta eftersom fallföretagets roll som en grossist är just att anskaffa 

direkt från en produkttillverkare och sedan leverera dessa till slutkunden. Däremot har 

fallföretaget en mycket varierande framtida efterfrågan som till högsta grad är okänd. De 

tillämpar så kallade projektinköp, där de strävar efter att täcka behovet i ett projekt till ca 40 

% och resterande 60 % täcks genom anskaffning framförallt ifrån andra grossistföretag. Detta 

möjliggör att fallföretaget genom en hög flexibilitet kan bemöta en stor variation genom att 

endast anskaffa exakt det som kunden efterfrågar i projektet, utan risken att lagerhålla allt för 

mycket. Även om det är mest fördelaktigt ur transportkostnadsaspekten att köpa in stora 

volymer mot lager, så innebär den höga variationen av efterfrågan att det inte enbart går att 

använda sig av en av dessa anskaffningsstrategier utan en kombination av dessa är en 
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förutsättning. Utmaningen ligger i att finna den mest ekonomiskt fördelaktiga kombinationen 

av de båda anskaffningsstrategierna till respektive projekt, något som kräver att fallföretaget 

inköpare verkligen har det som chefen på fallföretaget kallar ”fingertoppskänsla” vid inköpen. 

Även att de kompletterar detta med beräkningar för total ägandekostnad, för att se på hur 

ekonomiskt ”försvarbar” en viss materialanskaffning och lagerhållning är.  

 

5.2 Lagerhållning 

Genom att tillämpa en volymvärdesklassificering på fallföretagets artikelsortiment kan 

strategiskt viktiga artiklar urskiljas i artikelsortimentet. En sådan uppdelning kan ligga till 

grund för vilka artiklar som bör anskaffas mot lagerhållning. Eftersom processen för att ta 

fram en artikelklassificering för ett helt artikelsortiment är mycket tidskrävande, så är detta 

något som fallföretaget inte behöver göra på årlig basis. För att säkerställa att klassificeringen 

är tillräckligt uppdaterad så kan den göras exempelvis var tredje år för att bevara sin 

aktualitet.  

 

I empirin så genomfördes en exemplifiering på hur en volymvärdesanalys kan appliceras i 

både allmänna grossistföretaget liksom i fallföretaget. Även om urvalet på 150 artiklar 

slumpmässigt ur företagets affärssystemkan ifrågasättas som representativt för alla lagerhållna 

artiklar. Så kan detta däremot visa på klassificeringens tillämpbarhet i fallföretaget för att 

välja ut strategiskt viktiga artiklar utifrån dess volymvärde. Det som författarna kunnat 

konstatera utifrån tabell 5-7, är att de lagerhållna A-artiklarna i stickprovet endast utgör 

mellan 53-57 %. Utifrån Paretoprincipen så kan denna proportionalitet anses vara otillräckligt, 

där A-artiklarna inte utgör för 80 % av det totala volymvärdet något som Storhagen (2014) 

menar på att den borde göra enligt principens 80/20-regel. Med detta sagt så är denna 

volymvärdesklassificering baserad på ett slumpmässigt utvalt stickprov, så kan detta innebära 

ett missvisande utfall gentemot om en fullständig artikelklassificering gjorts på alla företaget 

ca 1300 artiklar. För att detta skulle göras mest riktigt så behövs behovsfrekvensen hos 

artiklarna studeras över sju års tid, för att täcka cyklarna för revisionsstoppen och därmed ge 

en allt mer rättvisande bild över kundernas långsiktiga artikelefterfrågan. 

 

I intervjun med chefen framkom det att fallföretaget har större löpande avtal och eftersträvar 

att täcka 80 % av artiklarna direkt från lagret, vilket definierar som fallföretagets 

grundsortiment. Denna beställningspunkt var även något som fallföretaget aktivt arbetade 
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med, där deras lagernivåer samt beställningspunkter bestämdes utifrån dessa löpande avtal. 

Ytterligare så framkommer det att företaget vill undvika lagerhållning av ”överflödiga 

artiklar” i slutskedet av ett projekt. Där de artiklarna tas bort från inköpsanmodan i 

affärssystemet för att inte köpas in till lagret igen.  

 

Fallföretaget kan med hjälp lagerinventering säkerställa att det verkliga lagervärdet i ställagen 

överensstämmer med informationen i fallföretagets affärssystem. Detta innebär även att man 

kan undgå en del oförutsägbara bristsituationer av artiklar i lager kan uppstå till följd av 

differenser i lagersaldot. I empirin visade de genomförda stickproven i lagerhyllorna hos 

fallföretaget att deras saldoriktighet uppgick till ca 94,4 %. Detta är en indikation på nivån av 

lagerstyrning, där lagersaldot i lagerhyllan och i affärssystemet överensstämmer tillräckligt 

bra. Fallföretaget genomför en rullande inventering i lagret årligen, något som visat sig 

fungera mycket bra eftersom det både är tids- och resurseffektivt. 
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5.3 Beräkning av den totala ägandekostnaden 

Den totala ägandekostnaden (TCO) inkluderar som tidigare nämnt, både kostnader för 

anskaffning och för ägande/lagerhållning. Nedan kommer två illustrativa scenarier 

presenteras, för att visa på den totala ägandekostnaden för ett förutbestämt artikelparti som 

anskaffas ifrån ett grossistföretag. Total cost of acquisition (TCA) är hämtat från tidigare 

beräkning från avsnitt ”4.2 materialanskaffning”. För att beräkna lagerhållningskostnaden per 

enhet och år har Nahmias (2005) formel använts. 

 

Dessa parametrar ligger till grund för beräkningen av båda scenario: 

 

Parametrar  
Partistorlek (st) 125 

TCA per artikel (SEK) 280,8 

Total hemtagningskostnad (SEK) 35 100 

Prispålägg (procent) 0,3 

Försäljningspris per artikel (SEK) 365 

Försäljningspris höjning per år 
(procent) 0,1 

Lagerhållningsränta (procent) 0,15 

Internränta (procent) 0,05 

Inkurans (procent) 0,2 

 

Tabell 9. Parametrar för illustrativa scenariona 
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Nuvärdesberäkning: 

För att fastställa om en investering är lönsam, så kan nuvärdesmetoden användas. 

Greve (2014) definierar nuvärdesformeln som följande:  

 

Nuvärde = 1
(1+𝑟)𝑡

∗ 𝐵𝑡 

  

De olika variablerna i formeln står för:  

Bt = Betalnings period t 

r = Kalkylränta 

t = Tidpunkt (år) 

 

Nettonuvärdesberäkning: 

En beräkning av en investerings nettonuvärde kan enligt Ax, Johansson och Kullvén (2015) 

göras enligt följande formel:  

 

Nettonuvärde = (Nuvärdeberäknade in- och utbetalningar) – Grundinvestering  
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5.3.1 Scenario 1 

I scenario 1, anskaffas 125 stycken artiklar som lagerhålls ett år innan hela partiet lämnar 

lagret. 

 

Inkurans: 

Totalt artikelvärde efter ett års avdragen inkurans: 0,81  ∗ 35 100 = 28 080 SEK 

 

Total värdeminskning artikelparti: 35 100 – 28 080 = 7 020 SEK 

 

h = Lagerhållningskostnad i SEK per enhet och år 

I = Lagerhållningsränta (15 %) 

c = Artikelvärde i SEK (280,80 SEK) 

 

𝒉 = 𝐼 ∗ 𝑐  𝟒𝟐,𝟏𝟐 = 0,15 ∗ 280,80 
 

Nahmias (2005) formel har använts för att beräkna den totala lagerhållningskostnaden för ett 

år: 

Antal år * antal artiklar * årlig lagerhållningskostnaden = total lagerhållningskostnad   

1 (år) * 125 * 42,12 = 5 265 SEK 

 

Total ägandekostnad: 

Den totala ägande kostnaden (TCO) för att anskaffa ett parti på 125 stycken artiklar som 

lagerhålls ett års tid: 

 

Total cost of ownership (TCO): 35 100 + 5 265 = 40 365 SEK 
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Nuvärdesberäkning: 

125 * 365 = 45 625 SEK 

45 625 – 40 365 = 5 260 SEK 

 
5 260

(1 + 0,05)
= 𝟓 𝟎𝟎𝟗,𝟓 𝐒𝐄𝐊 

 

 

Nettonuvärdesberäkning: 

Inbetalning: 45 625 SEK 

Utbetalning: 5 009,5 SEK 

Grundinvestering: 35 100 SEK 

 

Nettonuvärde = (45 625 – 5 009,5) – 35 100 = 5 515,50 SEK 
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5.3.2 Scenario 2 

I scenario 2 så anskaffas 125 stycken artiklar som lagerhålls fem år och där 25 stycken 

artiklar årligen lämnar lagret.  

 

Inkurans: 

Totalt artikelvärde efter 5 års avdragen inkurans: 0,85 ∗ 35 100 ≈ 11 502 SEK 
 

Totalt värde artikelparti efter 5 års inkurans: 35 100 – 11 502 = 23 598 SEK 

 

Total ägandekostnad: 

Den totala ägande kostnaden (TCO) för att anskaffa ett parti på 125 stycken artiklar som 

lagerhålls fem års tid, där 25 stycken artiklar lämnar lagret årligen. 

 

Tabell 10 nedan visar lagerhållningskostnaden som uppstår vid lagerhållning av olika antal 

artiklar samt årligen över fem års tid. 

 

År Artiklar i lagret Lagerhållnings-
kostnad (SEK) 

Summa 
(SEK) 

1 125 42,12 5 265  
2 100 42,12 4 212 
3 75 42,12 3 159 
4 50 42,12 2 106 
5 25 42,12 1 053 

Total 
kostnad:   15 795 

 

Tabell 10. Beräkning av den totala lagerhållningskostnaden 

 

 

Total cost of ownership (TCO): 35 100 + 15 795 = 50 895 SEK 
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I tabell 11 visas fallföretagets totala vinst över fem år förutsatt att 25 artiklar lämnar lagret på 

en årlig basis. Vinsten beräknas som: intäkter – lagerhållningskostnad – anskaffningskostnad 

vilket presensteras nedan. 

 

År Antal 
sålda 

Försäljningspris 
(SEK) Total intäkt Lagerhållnings-

kostnad (SEK) 
Anskaffnings-
kostnad (SEK) Vinst 

1 25 365 9 126,0 5 265 7 020 -3 159 
2 25 401,5 10 038,6 4 212 7 020 -1 193 
3 25 441,7 11 042,5 3 159 7 020 863 
4 25 485,9 12 146,7 2 106 7 020 3 021 
5 25 534,5 13 361,4 1 053 7 020 5 288 

Totalt:      4 820 

 
Tabell 11. Beräkning över fallföretagets vinst 

 

 

Nuvärdesberäkning: 

 

År Intäkter Lagerhållnings-
kostnad (SEK) Netto Intäkter 

nuvärde 

1 9 126,0 5 265 3 861 3 677,14 
2 10 038,6 4 212 5 826,6 5 284,90 
3 11 042,5 3 159 7 883,5 6 810,03 
4 12 146,7 2 106 10 040,7 8 260,51 
5 13 361,4 1 053 12 308,4 9 643,94 

Totalt: 55 715,20 15 795 39 920,20 33 676,50 

 

Tabell 12. Nuvärdesberäkning 
 

 

Nettonuvärdesberäkning: 

 33 376,50 – 35 100 = -1 423,50 SEK 
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5.3.3  Tolkning av scenario 1 och 2 

Eftersom fallföretaget i dagsläget inte genomför någon beräkning för en total ägandekostnad, 

så baseras deras materialanskaffnings- och lagerhållningsbeslut på bristfälliga 

beslutsunderlag. Utifrån scenario 1 uppgår den totala ägandekostnaden till 40 365 SEK och i 

scenario 2, uppgår den totala ägandekostnaden till 50 895 SEK.  

 

Ser man till lönsamhetsaspekten kring nettonuvärdesberäkning så kan man utläsa att 

investeringen i scenario 1 är lönsam, detta då nettonuvärdet uppgår till positiva värdet 

5 515,50 SEK. Däremot i scenario 2 blir investeringen inte lönsam, i och med att 

nettonuvärdet uppgår till -1 423,50 SEK. 

 

Det vi kan urskilja från detta är att fallföretaget helt missar att ta med kostnaderna för 

lagerhållning och ser endast till inköpspris och inte helheten av TCA i sina beräkningar. De 

saknar även någon vidare insikt om en investering är lönsam eller inte, något som har kunnat 

fastställas genom användningen av nettonuvärdesberäkningar.  
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5.4 Hur kan fallföretaget bibehålla sin lönsamhet? 

Sambandet mellan ett företags kostnader och dess lönsamhet kan ses i Du-Pont modellen 

(bilaga 1). Modellen förtydligar vilka kostnadsposter som är direkt associerade till ett företags 

logistikåtgärder. Om fallföretaget lyckas sänka sina kostnader bl.a. inom materialanskaffning, 

lagerhållning och/eller kapitalbindning så erhålls en högre slutlig avkastning. Detta är även 

något som Jonsson och Mattsson (2016) belyser gällande sambandet mellan logistiksystemet 

och lönsamhet. Ser man istället till leveransförmåga i fallföretaget så är den indirekt 

sammankopplad med bibehållna och eventuellt ökade intäkter på en längre sikt. Detta 

eftersom den kan bidra till att företaget bättre bemöta nuvarande kunder, eller att kunna 

bemöta nya kunders behov och skapar därigenom möjligheten att vidga sin affärsverksamhet.  

 

Då huvudfrågeställningen i rapporten handlar om att fallföretaget ska kunna bibehålla 

lönsamheten i sin mogna bransch petroleumindustrin. Så ligger det stor vikt på att de har en 

stabil och eventuellt ökande lönsamhet på sikt inför övergången till nedgångsfasen i 

branschens produktlivscykel. Hos grossistföretag likt fallföretaget råder utmaningar med allt 

större effektiviseringar i försörjningskedjan, vilket påverkar grossistens roll i denna. Precis 

som Jonsson och Mattsson (2016) belyser, så har grossistens roll i kedjan allt mer minskats 

till följd av en IT-utveckling och förbättrade kommunikationsmöjligheter hos aktörerna. 

Aktörer i kedjan har förändrat sina distributionsstrategier där de helt kan kringgå en grossist 

och når kunden med andra lösningsalternativ, detta genom att grossistens roll förflyttas till en 

annan aktör i kedjan. Till följd av detta kan fallföretaget i studien inom tid också komma att 

förbigås i sin försörjningskedja, något som inneburit att de helt hade tappat sin nuvarande 

affärsverksamhet och lönsamheten denna genererar. Ur intervjun framkom det att en 

förutsättning för att fallföretaget ska kunna vara långsiktigt lönsamma, så behöver de titta på 

andra verksamhetsområden som de kan komplettera sin nuvarande verksamhet med. Detta 

kunde t.ex. vara aktörer inom batteritillverkning eftersom fallföretaget redan i dagsläget har 

rör och rördelar som kan användas i kylsystem, sprinklersystem samt även i själva 

produktionsprocessen av ett batteri. Svårigheten ligger i att välja ”rätt” bransch och 

samarbetsaktör inom denna, för att säkra ett långsiktigt tillskott till företagets nuvarande 

intäkter. Detta för att kunna kompensera för de successivt minskade intäkterna som en 

nedgångsfas i petroleumindustrin troligtvis inneburit. 
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6. Resultat och slutsats 

Syftet med denna fallstudie är att undersöka vilka logistiska åtgärder som ett grossistföretag 

kan vidta för att bibehålla sin lönsamhet i en mogen bransch. För att kunna besvara denna 

huvudfrågeställning, så har vi gått in djupare under två delfrågor som är mer specifika mot 

fallföretaget i studien. Avsnittet börjar med generella resultat för grossistföretag och som 

övergår till rekommendationer till fallföretaget. Därefter presenteras rapportens slutsats. 

 

6.1 Materialanskaffning 

I Materialanskaffningssammanhang så finns det två vanligt förekommande strategier, dessa är 

anskaffning mot lager respektive mot kunder. Grossistföretag kan med hjälp av att göra en 

övervägning mellan att antingen anskaffa mot kundorder från andra grossistföretag och 

därmed erhålla en hög flexibilitet, samt låg kapital- och lagerhållningskostnad. Eller att de 

genom anskaffning mot laget från en produkttillverkare och därmed uppnår en förbättrad 

leveransförmåga, en lägre hemtagningskostnad samt skalfördelar. Grossistföretag kan även 

med fördel komplettera dessa strategier med en artikelklassificering för att identifiera ett 

företags strategiskt viktiga artiklar i sortimentet. Klassificeringen kan därmed avgöra vilka 

artiklar som företaget bör anskaffa mot lagerhållning, samt de som är mindre viktiga och 

istället då anskaffas mot en inkommen kundorder.  

 

I många företaget uppgår som sagt inköpskostnaden till den största kostnadsposten, därmed är 

det av väsentlig betydelse att inköpsavdelning aktivt arbetar med att försöka sänka denna. 

Därmed kan Paquette (2003) mall fungera som ett hjälpmedel vid jämförelse av olika 

försörjande företag vid materialanskaffningsbeslut. Mallen visar på de totala 

hemtagningskostnaderna som kan hänföras till i det köpande företaget, där det mest 

ekonomiska alternativet kan väljas ut efter en enkel jämförelse. Detta resulterar i att ett 

grossistföretag kan erhålla tämligen stora besparingar inom inköpet, där mallen kan sänka de 

totala anskaffningskostnaderna.  

 

Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat & 
Slutsats Diskussion 
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De beslutsunderlag som också behövs vid ett materialanskaffningssammanhang är reell 

kostnadsinformation för både de totala anskaffningskostnaderna inklusive inkurans samt 

lagerhållningskostnaderna som en viss anskaffning medför. Dessa behöver sedan vägas emot 

varandra för att på så sätt erhålla det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet. Detta kommer 

successivt gynna fallföretaget i och med att de i den dagliga verksamheten anskaffar många 

artiklar. Därmed hade en kostnadsmodell för detta likt den som presenterats under avsnitt ”5.3 

beräkning av den totala ägandekostnaden”, varit fördelaktig ur ett totalkostnadsperspektiv. 

 

6.2 Lagerhållning 

I lagerhållningssammanhang så kan artikelklassificering med hänsyn till 

volymvärdesklassificeringen vara en metod för att dela upp ett grossistföretagets 

artikelsortiment utefter dess strategiska betydelse. Uppdelningen kan avgöra för vilka artiklar 

som med fördel kan ingå i ett standardsortiment, som också är de artiklar vilka bör anskaffas i 

större volymer mot lagerhållning. Likt vid materialanskaffningssammanhang så behövs en 

även kostnadsmodell vid lagerhållning som beaktar anskaffnings- och 

lagerhållningskostnader. Här kan då Paquette (2003) mall för anskaffning samt Nahmias 

(2005) beräkning av lagerhållningskostnader kombineras för att erhålla ett objektivt 

totalkostnadsperspektiv. Ytterligare kan nuvärdesberäkning göras för att säkerställa 

lönsamheten hos en viss investering eller artikelinköp.  

 

 För grossistföretag som vanligen hanterar stora mängder artiklar, så är en väl fungerade 

lagerstyrning en nödvändighet. Lagerinventering är ett sätt för att säkerställa korrekta 

lagersaldon, som både leder till att inköpsbeslut till lagret baseras på riktiga uppgifter samt att 

man genom detta kan undvika att bristsituationer uppstår i lagret.  

 

6.3 Lönsamhet 

I de allra flesta företag liksom grossistföretag, så har minskade kostnader och en lägre 

kapitalbindning en direkt anknytning till den slutliga lönsamheten. Därmed är det väsentligt 

att grossistföretag aktivt arbetar med att försöka sänka sina anskaffnings- och/eller 

lagerhållningskostnader samt undviker att binda allt för mycket ”överflödigt” kapital i lagret. 
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6.4 Rekommendationer till fallföretaget 

Fallföretaget står idag med utmaningen att försöka minska sina hemtagningskostnader, 

framförallt när det kommer till transporten av små godsvolymer från andra grossistföretag. 

Genom att applicera den företagsspecifika versionen av Paquette (2003) mall för total 

hemtagningskostnad, så kan man aktivt identifiera och jämföra hur de olika kostnadsposterna 

som kan hänföras till materialanskaffning, skiljer sig mellan olika utvalda levererande 

grossistföretagen som läggs in i mallen. Därmed kan det mest ekonomiskt fördelaktiga 

alternativet väljas ut. Ett komplement till mallen är att utifrån en artikelklassificering göra 

överväganden kring vilka artiklar i sortimentet som anses ha en väsentlig betydelse. Detta kan 

avgöra om artiklarna bör anskaffas direkt från en produkttillverkare i större kvantiteter mot 

lagerhållning, eller om artiklarna bör anskaffas från andra grossistföretag först vi en erhållen 

kundorder. Eftersom en mix mellan dessa anskaffningsstrategier är att föredra, så föreligger 

det en stor utmaning i att välja den mest optimala mixen av dessa. Den leveransförmågan som 

fallföretaget vill hålla mot sina kunder, är därmed avgörande för hur denna mix kan komma 

att se ut. Genom att sammanväga Total cost of acquistion från Paquette (2003) mall och 

lagerhållningskostnader som till exempel kan beräknas genom Nahmias (2005) formel. Så kan 

fallföretaget korrekt beräkna ett visst artikelpartis Total cost of ownership. En ytterligare 

metod för att säkerställa lönsamma investeringar/artikelinköp är att nyttja 

nuvärdesberäkningar, där det tydligt framkommer i siffror om investeringen är lönsam eller 

inte.  

 

Utifrån erhållna siffror kan vi konstatera att i dagsläget uppgår det till 1,125 SEK/kg att köpa 

från produkttillverkare och 6,78 SEK/kg att anskaffa från andra grossister. Detta visar på en 

avsevärd skillnad i pris mellan de två anskaffningsstrategierna men handlar även om att ta 

med anskaffnings- och lagerhållningskostnaden i övervägningen mot företagets eftersträvade 

leveransförmåga. 

 

I dagsläget har fallföretaget har inte någon teoretisk metod för att särskilja icke strategisk och 

strategiska artiklar i lagersortimentet. Därmed kan artikelklassificering med hänsyn till 

behovsfrekvens och/eller volymvärdesklassificering möjliggöra för ett fallföretaget att kunna 

dela upp artikelsortiment utefter dess strategiska betydelse. En strategisk artikel kan anses 

vara viktig ur leveranssynpunkt och innebär att en sådan artikel bör lagerhållas snarare än att 

anskaffas vid ett uppkommet behov, som en icke-strategisk artikel med fördel bör göras. 
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Fördelar som kan erhållas med detta är framförallt att minimera nuvarande lagerhållning och 

därmed kunna sänka de kostnader som är relaterade till detta. Fallföretaget har för närvarande 

en god lagerstyrning, detta baseras på deras väl fungerande lagerinventering. Därmed anser 

författarna att några förbättringar på detta område inte är nödvändigt. 

 

Ifall fallföretaget väljer att implementera alla eller flera av ovannämnda rekommendationer, 

så kan förmodligen flera kostnadsområden inom företaget att minskas. Detta eftersom 

minskade kostnader tillsammans med en lägre kapitalbindning i företagets lager, tillsammans 

bidrar till en förbättrad lönsamhet.  

 

I samband med att försöka uppnå en för kunderna accepterad leveransförmåga så kan 

företagets intäkter mest troligt öka över tid, då de med större sannolikhet kan möta allt fler 

kunders ständigt ökade krav. Vilket slutligen leder till en bibehållen lönsamhet för fallförtaget 

i dess mogna/nedåtgående marknad, eller som till och med kan bidra med en förbättring inom 

detta. En förutsättning är däremot att de måste expandera sin nuvarande verksamhet genom att 

öka marknadsandelar inom sin nuvarande bransch, eller att hitta nya affärsområden och 

aktörer att samarbeta med inom dessa. Detta för att säkerställa företagets långsiktiga 

överlevnad. 

 

6.5 Slutsats 

Hur kan fallföretaget göra för att sänka sina hemtagningskostnader och därmed öka 

produktmarginalerna?  

Genom aktivt arbeta med att försöka applicera Paquette (2003) mall, kan fallföretaget minska 

de totala hemtagningskostnaderna i inköpssammanhang. Även genom att använda sig av 

artikelklassificering för att skilja ut strategiskt viktiga artiklar som ska anskaffas från en 

produkttillverkare mot lager, samt resterande artiklar som anskaffas från andra grossistföretag 

mot en inkommen kundorder. Eller att välja ut en för fallföretaget optimal mix av dessa. 

 

Hur kan fallföretaget göra för att minimera nuvarande lagerhållningskostnaden och 

samtidigt behålla leveransförmågan?  

Fallföretaget kan använda sig av artikelklassificering med hänsyn till lagrets volymvärde, för 

att därmed kunna minska lagerhållningen genom att i största utsträckning lagerhålla 

strategiskt viktiga artiklar. Även komplettera detta med en inventering för att säkerställa att 
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efterfrågade artiklar verkligen finns tillgängliga i lagret, som medför att fallföretaget kan hålla 

sin fastställda leveransförmåga. 

 

Vilka logistiska åtgärder kan ett grossistföretag vidta för att bibehålla lönsamheten i en 

mogen bransch? 

Om fallföretaget som en grossist väljer att implementera rekommendationerna i 

frågeställningarna ovan, så kan detta resultera i att kostnaderna i företaget minskas. Något 

som även leder till att lönsamheten kan bibehållas trots att de är verksamma i en mogen 

bransch. För fallföretaget är nuvärdesmetoden också en lämplig åtgärd för att säkerställa 

lönsamhet i deras artikelinköp. Fallföretaget bör även se över sina möjligheter att expandera 

sin nuvarande verksamhet för att säkerställa att lönsamheten upprätthålls även på längre sikt.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de svårigheter som uppkommit vid studiens genomförande och de 

urval som gjorts under det empiriska avsnittet. Kapitlet kommer även att omfatta 

samhälleliga och etiska aspekter. Sist så avslutas kapitlet av möjligheterna för framtida 

forskning kopplat till fallstudien. 

 

7.1 Diskussion 

Under fallstudiens genomförande så har vi stött på ett flertal svårigheter. Den första 

svårigheten som uppstod var att det tog tämligen lång tid att få all empirisk data skickad till 

oss av fallföretaget chef. Dataunderlaget som vi småningom slutligen erhöll var inte 

fullständig, där det saknades viktig information kring flera av företagets kostnadsposter. Detta 

försvårade för beräkningarna som skulle genomföras i empiriavsnittet, men lyckades ändå 

utföras tack vare egna motiverade antaganden och stickprovsurval. Detta gjordes för att kunna 

visa på de utvalda metodernas tillämpbarhet i fallföretaget och de fördelar som dessa kan 

bidra med. I den företagsspecifika mallen av Paquette (2003) så kan våra antaganden mest 

troligt skilja sig från verklig data i fallföretaget under dessa kostnadsposter. De stickprov som 

vi valde ut ur fallföretaget totala artikelsortiment i lagret, motsvarade ca 11 % av helheten. 

Detta kan ifrågasättas som representativt för alla ca 1300 artiklar, men låg mest till grund för 

att visa på hur man urskiljer strategiskt viktiga artiklar ur ett lagersortiment. I den inledande 

delen av rapporten så var det svårt att hålla isär begreppen TCO och TCA, vilket ledde till vi 

gjorde en egen tolkning av detta som vi presenterade i figur 9 i den teoretiska referensramen. 

Den största utmaningen i rapporten ligger i den övervägning mellan hemtagningskostnader 

kontra lagerhållningskostnader som vi inte kunnat göra. Eftersom denna övervägning är 

otroligt komplex så finns det inte svar som är rätt eller fel svar, utan det är någon som varje 

enskilt grossistföretag själva behöver bestämda utifrån sin eftersträvade leveransförmåga. 

 

 

Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat & 
Slutsats Diskussion 
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7.2 Etik och samhälleliga aspekter 

Fallföretaget är en aktör inom petroleumindustrin vilket kan anses vara oetisk bransch, där det 

finns tydliga kopplingar mot exempelvis miljöförstöring. Inom fallföretaget så förekommer 

det goda arbetsvillkor för de anställda. Detta är något som i högsta grad kan säkerställs genom 

fallföretagets QA-manual. Denna inkluderar tydliga ramverk för exempelvis miljö, hälsa och 

arbetssäkerhet bland alla aktörer i fallföretagets försörjningskedja. Eftersom många 

intressenter och samhället i stort tydligt granskar och ställer krav på att aktörer inom 

petroleumindustrin gör sitt yttersta för att minimera de negativa miljökonsekvenserna som 

deras verksamhet bidrar med. Tillämpning och det verkliga efterföljandet av QA-manualen 

beståndsdelar i verksamheterna, är därmed ett sätt för att påvisa att de arbetar mot att i högsta 

grad försöka uppfylla kriterierna inom hållbarhetsutvecklingens tre pelare. För att detta ska bli 

möjligt, så förutsätts ett samarbete mellan dessa globalt spridda aktörer. 

 

 

7.3 Framtida forskning 

Möjliga sätt att fortsätta med vår studie är att ytterligare gå in på övervägandet av artiklar som 

ska erhållas mot en kundorder och de som med avsikt ska lagerhållas. Ett annat område inom 

vårt arbete där en framtida forskning kan bedrivas är att genomföra en fullständig 

artikelklassificering på fallföretagets hela lagersortiment. Man kan med fördel även undersöka 

fallföretagets hemtagningsmöjligheter genom att samla in fullständig data över de 

kostnadsposterna som vi inte fick tillgång till. Detta kan bidra med möjligheten att komma 

med mer konkreta förslag på vilka åtgärder som fallföretaget kan vidta för att minimera sina 

hemtagningskostnader. Denna fallstudie kan ligga till ”grund” för framtida forskning kring 

djupare ingång på fallföretagets Total cost of owership, som tillsammans med fullständigt 

dataunderlag försöka påvisa mer konkreta åtgärder för studiens problemfrågeställningar. 
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Bilaga 8 – Volymvärde 2017, A-artiklar 
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Bilaga 9 – Volymvärde 2017, B-artiklar 
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Bilaga 10 – Volymvärde 2017, C-artiklar 
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Bilaga 11 – Intervju med chef på fallföretaget (2018-04-12) 
 

Materialanskaffning 

 
Utifrån vad vi kunnat ta del av i erhållen empirisk data så har vi kunnat konstatera att 

era hemtagningskostnader för smågods ör relativt höga, vad tror du att det beror på? 

 

Svar: Transporter är komplicerat. Att vi har en hög kostnad beror på att vi har krav på oss att 

vi vill ha det så snabbt som möjligt. Vi är inte heller en stor aktör som kan teckna något långt 

avtal med exempelvis Schenker eller DHL som kan sköta logistiken ”world-wide”. Värdet på 

smågodset är väldigt lågt och hemtagningen uppgår ofta i högre procent och kronor än själva 

varuvärdet. Transportkostnaden uppgår i snitt till 6-7 kronor per kilo. Ser man till varuvärdet 

så är det ungefär 30 kronor per kilo. Det blir alltså ca 22 % av varuvärdet, vilket är högt. 

Målet är att komma ner till 5-6 %, men då måste varuvärdet upp. En mix som vi jobbar med 

är att arbeta mer med ädla metaller d.v.s. rostfria rör, titan materialet som är dyrare per kilo. 

Detta skulle innebära ett helt annat utfall i slutändan. 

 

Hur stor andel i procent tror du att era hemtagningskostnader motsvarar i förhållande 

till det totala artikelpriset? 

 

Svar: Den uppgår ungefär till 22 % av varuvärdet för de mindre godsvolymerna.  

 

Tillämpar ni i dagsläget någon typ av mall/modell som ligger till grund för era 

inköpsrelaterade beslut på artiklar? 

 

Svar: Vi använder ingen standardiserad akademisk mall. Vår mall är programmerat i 

systemet, vi jobbar med anmodan med beställningspunkter. Sen läggs parametrar in manuellt 

vid minimum kvantiteter och begär därefter en anmodan. Beställningspunkt görs i systemen 

mot det som är definierat som standardiserat i vårt lagersortiment. Övriga inköp är så kallad 

trading, dvs. köp görs utefter våra säljares egna prognoser eller arbetserfarenheter. Eftersom 

vi inte vet hur framtida efterfrågan ser ut så handlar mycket om känsla som man får genom 

erfarenhet i branschen. Vi tittar inte bara på hur många vi har sålt utan vi tittar även på hur 

många tillfällen som vi har sålt den. Vanligtvis får vi en artikelförfrågan 3-4 månader innan 
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ett projekt. Denna är dock rent omöjligt att köpa emot eftersom mer än 50 % av förfrågan är 

ändrade gällande artiklar, kvantiteter osv. innan allt är fastställt. Det handlar om att ha lite tur 

och att ”träffa rätt” vilka artiklar som man chansar med att köpa hem och lägga på lager 

ungefär 6 månader innan trots att man inte vet om man får projektet eller inte. Skulle man 

därmed inte få projektet så skulle det bli mycket förödandet för oss då vi står med helt fel 

artiklar på lager, som inte alls kanske stämmer mot nästa projekt. Så därför håller vi oss alltid 

mot projektinköpen även på standardvarorna som vi definierar som vårt lagersortiment. Detta 

kanske uppgår till 40 % av ett projekt medan resterande 60 % täcks genom anskaffning.  

 

Hur ofta gör ni inköp till lagret? 

 

Svar: Det varierar väldigt mycket. Stora köp görs sällan, utan ligger i så fall till grund på ett 

speciellt beslut t.ex. köpa in artiklar under året för att täcka upp i lager inför 2019 då det 

kommer stora revisionstopp. Detta görs mycket manuellt för att titta på vad som gick förra 

stoppet, vad vi tror nu, vad vi har för indikationer osv. Vanligen intervjuar vi våra kunder för 

att få en bild vad de tror kommer att behövas, genom att framför allt prata med teknikerna 

som sitter och ritar. Exempelvis vad som skulle behövas byta i närtid och som vi därmed 

väljer att lagerhålla samt tillgängliggöra detta efterfrågade rörmaterial till kunden på några 

veckor. Vi har då fått artiklar till ett bra inköpspris och om vi får ordern så tömmer vi 

egentligen lagret direkt. Detta med en bra marginal samt att kunden blir nöjd som får ett bra 

pris, kvalitet osv. Ibland blir det fel i inköpet och då kan artiklarna bli liggande i lager flera år, 

så det handlar återigen om ”fingertoppskänsla”. 

 

Ser du att ni skulle erhålla ekonomiska fördelar av att köpa direkt från en leverantör 

istället för att använda sig av andra grossister? Om ja, i så fall vilka fördelar? 

 

Svar: Vi är ju själva en grossist, så meningen är att vi ska köpa direkt från tillverkare och få ut 

till slutanvändaren. Det är ju även vår roll som grossist i handelskedjan. Det är små 

ekonomiska fördelar i och med att de stora rörgrossisterna i Europa kan få till bra avtal. Så 

köper vi ifrån dessa så kan vi köpa vilken kvantitet vi vill, köpa mer sällan och undvika att 

behöva lagerhålla allt för mycket. Detta till en kostnad på 2-3 % mer än om man skulle köpt 

direkt från en tillverkare. Transportkostnaden är egentligen den samma. Det är väldigt svårt 

att välja ”väg”, det handlar om vad vi vill ha för slutresultat. Vill vi ha det absolut lägsta pris 
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in, eller bästa och mest flexibla lagret som inte blir liggandes. Då är det bättre att vi fyller på 

från en grossist med en lastbil där vi kan ta med diverse viktiga småvolymer för att säkra upp 

i lagret. Jag har ännu inte räknat ut någon modell som visar på att ena alternativet är att 

föredra framför det andra. Självklart hade en fast kvantitet på t.ex. 100 ton rör varje månad 

varit mest fördelaktigt, men väljer man istället det så ”äter” hemtagningskostnaden av 

smågods från grossister upp den marginal som vi erhållit från att köpa av tillverkaren. Vi gör 

vanligen en mix av detta när vi får ett nytt projekt som är planerat i förtid, så kanske vi köper 

in exempelvis 300 ton rör till det billigaste priset möjligt. Denna godsvolym uppgår ungefär 

till 15 lastbilar som vi ser till att fylla med rör från ungefär fyra olika tillverkare till lägsta 

pris. Resterande 100 ton köper vi från grossister som kanske blir ytterligare 4 lastbilar till.  

 

Lagerhållning 
 

Använder ni i dagsläget någon modell/metod för att välja ut artiklar i ert 

produktsortiment som anskaffas mot lager snarare än mot en aktuell kundorder? Om 

ja, i sådana fall vilka? 

 

Svar: Vi har några större löpande avtal som eftersträvar att täcka kundens behov till 80 % 

direkt från laget. Det är den metoden som vi använder oss av. Alla artiklar på ett avtal till 

kund som är slut i lager eller kommer ta slut inom t.ex. 3 månader väljer vi att köpa hem. Vi 

kör egentligen mot beställningspunkt men vågar inte lita helt på denna för då måste vi ständigt 

jobba aktivt med dessa och det är ett eftersatt arbete. Beställningspunkten blir därmed att titta 

på dessa avtal. Detta är också grund för hur vi ska prissätta våra avtal och om vi märker att 

priserna har gått upp t.ex. 10 % sedan förra gången så måste vi prisjustera avtalen. Vårt 

grundsortiment eller lagersortiment byggs utefter dessa avtal vi har och de vill vi hålla en viss 

nivå på. Vi har ju ett ”stockprogram” som är en matris, vilken visar på de standardartiklar som 

vi visar kunderna att vi har i lager.  

 

Utifrån vad vi kunnat ta del av i er empiriska data, så har vi sett att flertalet artiklar 

lagerhållits sedan 2012. Vad tror du att detta beror på? 

 

Svar: En artikel som är projektspecifik som inte längre behövs, kommer med stor sannolikhet 

ligga på lagret en längre tid och detta kan röra sig om rätt många artiklar. Sen så har vi en del 
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artiklar som inte rört sig ur lagret på kanske 8-10 år och dessa kommer vi kanske aldrig kunna 

sälja här i Sverige. Nästa steg blir antingen att ”dumpa” dessa på den amerikanska marknaden 

eller att skrota dem. Vi har ett projekt just nu där vi tittar på om det är lönt att dumpa dessa till 

ett lågt pris på en annan marknad med hänsyn till transportkostnad till USA. Det kanske blir 

enklast och minst resurskrävande att bara skrota dem till en lägre kostnad per kilo metall, men 

är ju ingen ekonomi i att göra det. Vi behöver sällan skrota material till följd av platsbrist utan 

vi låter de ligga kvar i lagret. Dessa kan eventuellt innebära att vi blir enormt 

konkurrenskraftiga i andra projekt, där vi har material som kunden efterfrågar till t.ex. 20 % 

vilka vi kan skriva ner till långt under inköpsvärdet och utöver detta så har vi även en 

prisökning över 7-8 år som man tar hänsyn till. Vilket innebär att vi mest troligt vinna dessa 

projekt för att vi kan vara väldigt billiga på dessa artiklar och få en mycket god ekonomi i det 

projektet. Vi har även en modell där vi börjar skriva av varuvärdet på artiklarna om en vara 

rört sig i lagret på över två år, dvs. inkurans. Detta uppgår till 20 % per år och sker hela vägen 

ner till att artikelpriset blir 0 kr. Jag tycker att vi ska bli mer flexibla i vår lagerhållning för att 

kunna agera och i högsta grad undvika att lagerhålla ”onödiga artiklar” i slutskedet av ett 

projekt, utan att så snabbt som möjligt göra oss av med dessa genom att ta bort artikeln från 

inköpsanmodan i vårt system. Nästan en tredjedel av vårt varuvärde är avskrivet, vilket 

uppgår till 800-900 tusen kronor under 2017. Det kan dyka upp projekt så det kan vara en 

nyckelfaktor att ha ett ”gammalt” avskrivet lager, så det finns en liten fördel i det eftersom det 

inte skett något vidare produktutveckling sedan 1960-talet skulle medföra att artiklarna går ur 

tiden.   

 

Hur ofta görs en inventering i lagret?  

 

Svar: 1 gång per år rullande, vilket innebär att vi egentligen kan inventera när vi vill genom 

att skriva ut en inventeringslista. Så vi försöker inventera löpande i den dagliga verksamheten. 

Vi låser bara en viss del av lagret d.v.s. den sektionen vi vill inventera, vilket innebär att vi 

inte kan göra några mottag eller uttag på genom att lägga säljstopp på den. Detta förmedlar vi 

även till kunder. Det fungerar väldigt bra för att vi slipper ta in extra resurser för inventering 

samt att vi kan ta de då det är allt mindre att göra t.ex. under måndagar före inleveranser och 

fredag eftermiddag efter allt plock är gjort inför nästa vecka.  
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Lönsamhet 

Har ni i dagsläget några konkreta åtgärder för att förbättra er lönsamhet på längre 

sikt? 

 

Svar: Ja, vi jobbar med ett projekt som ser till hemtagningsmöjligheter och framför allt att 

minska kostnader på transporter. En annan del är marginalvård, att vi inte åker med i en 

prisspiral utan känner av var vår prissättningsnivå ska ligga på. Vi jobbar kontinuerligt med 

att bli mer konkurrenskraftiga genom att försöka ta allt fler marknadsandelar, få större 

volymer i orders m.m. Stor variation i efterfrågecykler medför variationer i omsättning, där ni 

t.ex. kan se att omsättningen ökar från ca 26 miljoner under 2016 till 40 miljoner t.ex. under 

2017. Dessa kan till och med uppgå till 50 miljoner under året (2018). Kostnaderna är statiska 

(fasta kostnader) och intäkterna ökar i dessa cykler, men att de rörliga kostnaderna framför 

allt transporterna ökar i samband med volymökningen. Hemtagning per tradingverksamheter 

(varje veckotransport). Strävar efter att hitta ett bättre system för att minska att hemtagningen 

ska ”äta” upp så mycket av produktmarginalerna. Sätta viktgränser för att försöka skapa en 

bättre helhetslösning. Kundspecifika expressleveranser genom TNT (flyg) som är mycket dyr 

men som är volymskapande då marginal läggs på till kund. 

 

Hur ser ni era möjligheter till att expandera er nuvarande verksamhet mot aktörer 

inom t.ex. förnybar energi eller kärnkraftverk för att öka er konkurrenskraft? 

 

Svar: Det är en förutsättning för en livslång överlevnad. Detta innebär att vi behöver vi titta 

på flera andra områden inom tids. Just nu råder det politiska oenigheter vilket område det bör 

satsas på. Är det t.ex. vindkraft, solenergi, vatten etc. Nu pekar mycket emot att det kan bli 

solenergi. Vindkraften har under det senaste årtiondet visat på att ingen aktör inom området 

får någon lönsamhet och är beroende av statliga stöd. Kan fungera som ett komplement i 

samband med de övriga. Energilagring i form av batterifabriker där man istället samlar ihop 

eller lagrar elen. Våra rör hade kunnat användas i kylsystemen, sprinklersystem m.m. Det 

finns även tillämpningsmöjligheter för våra produkter i själva produktionsprocessen då man 

ska bygga ett batteri. Detta är material som vi till viss del redan har i vårt lager. Ser man till 

biogas och etanol så var det även en sektor i Sverige där det var svårt att uppnå en lönsamhet. 

Här var många av våra rörmaterial aktuella vid produktion etc. Det finns helt enkelt många 

möjligheter men de blir en utmaning att se vilket område som blir aktuellt för oss. 
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