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Förord 

Författarna vill först och främst rikta ett stort tack till alla de deltagande företagen. Ni har varit 

oerhört tillmötesgående och tagit emot oss med stor öppenhet. Ert deltagande har gjort denna 

studie möjlig att genomföra samt bidragit till att studiens arbete, för författarna, blev betydligt mer 

intressant.  

Ett stort tack tillägnas även Karin Winroth, handledare för denna uppsats, samt opponentgrupperna. 

Karin har varit ett viktigt stöd och tillsammans med opponenterna bidragit med många värdefulla 

kommentarer och synpunkter. Dessa har varit till stor hjälp för oss under arbetets gång.   
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Sammanfattning  

Det har under en lång tid i Sverige funnits ett intresse av att minska på lagernivåerna. I samband 

med den ekonomiska krisen på 1970-talet riktades allt mer fokus mot det kostsamma bundna 

kapitalet i lagret. Under 1980-talet började Just-In-Time introduceras i Sverige, senare även LEAN 

production. Dessa filosofier spädde på intresset för att minska på lagernivåerna ytterligare. Sedan 

dess kan vi se att en förändring har skett, exempelvis har leveransernas ledtid blivit kortare samt 

orderkvantiterna mindre.  

Synen på lager skiljer sig dock åt mellan olika forskare. En del anser att lager skall ses som en 

tillgång, något som är värdeskapande. Medan andra forskare hävdar att lager är en belastning, som 

binder värdefullt kapital och bör minimeras.  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken storlek på lagret företagen har valt, hur de 

resonerar kring lagret samt de faktorer som kan påverkar dess utformning.  

Studien är utförd med en kvalitativ ansats. Författarna har besökt tio olika tillverkande företag med 

produktion och lager i Stockholms område med omnejd. Genom semi-strukturerade intervjuer har 

respondenterna beskrivit hur de resonerar kring, samt arbetar med lager. Insamlad data har vidare 

analyserats med hjälp av aktuella teorier inom området.  

Studien visar på att majoriteten av företagen medvetet arbetar med relativt stora lager. Det är 

många olika faktorer som påverkar deras resonemang kring valet av lagernivå. Generellt prioriterar 

företagen en hög leveransservice samt att produktionsapparaten fungerar obehindrat. Ett större 

lager används för att säkerställa detta samt för att gardera sig mot externa osäkerheter och risker.  

Dock är majoriteten av företagen medvetna om hur mycket bundet kapital de har i lager. Ett flertal 

arbetar med att minska på nivåerna i den mån det går, detta utan att påverka leveransservicen och 

produktionen negativt. 

Studien visar även på att i princip alla företagen har påverkats av de japanska filosofierna mer eller 

mindre. Störst genomslag har LEAN production filosofin fått samt pull systemet kanban.  

Nyckelord: Lager, leveransservice, kapitalbindning, osäkerhet.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt ges en introduktion till det valda ämnet. Bakgrunden till problemet diskuteras med 

fokus på utvecklingen i Sverige. Därefter följer problemformulering, syfte samt avgränsning.  

1.1 Bakgrund 
Efter andra världskriget och några decennium framåt utvecklades svensk industri i snabb takt. 

Sysselsättningen steg, främst inom verkstadsindustrin och produktionen per timme ökade med 

nästan fyra procent per år. Denna tid ses som svensk industris guldålder. Under 1960-talet och 

framåt började dock konkurrensen från främst Japan och USA bli allt hårdare. De svenska 

industrierna blev tvungna att börja se över sina verksamheter och de kostnader företagen hade 

för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga.1 

I Sverige har det under en lång tid inom industrin funnits ett intresse av att minska på 

lagernivåerna. Detta uppmärksammades först i början av 1970-talet. Tidigare hade 

uppmärksamheten på det bundna kapitalet varit begränsad.2 I samband med de stigande räntorna 

som följde riktades nu mer fokus på kapitalbindning. Tanken var att minska på det kostsamma 

bundna kapitalet i lager eftersom det kan ha stor inverkan på balansräkningen.3  

Kapitalet kunde istället användas till att göra nya investeringar i verksamheten. På så sätt skapa 

större möjligheter att vara konkurrenskraftiga och följa med i utvecklingen på en allt mer global 

marknad.  

Under 1980-talet började Just-In-Time introduceras i Sverige. Denna filosofi spädde på tankarna 

allt mer om att minska på lagernivåerna. I olika litteraturer pekades det på att lager endast är en 

belastning, ett onödigt ont som företagen skulle kunna klara sig utan. Detta kunde göras genom 

att börja införa lagerfri produktion. Senare kom det även flera teorier som syftade till att minska 

kapitalbindningen, exempelvis LEAN production.4  

Vi kan vi idag se att det har skett en förändring, leveransernas ledtid har blivit kortare och 

orderkvantiteterna mindre. För omkring trettio år sedan vår det normalt med inleverans en gång i 

                                                           
1 Schön, L. (2010) 
2 Mattson, S-A. (2003) 
3 Storhagen, N. (2003) 
4 Mattsson, S-A. (2012):B 
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månaden. Dessa intervaller har med tiden blivit allt kortare. Idag sker inleveranser varje vecka, i 

en del fall mer frekvent än så. Detta är något som påverkar företagens lagernivåer.5 

Dessa teorier är i högsta grad aktuella än i dag, många svenska företag och organisationer 

försöker översätta teorierna för att på bästa sätt kunna implementera det i sin egen verksamhet. 

Mycket tid läggs på att försöka hitta en optimal lagernivå, en nivå som inte binder för mycket 

kapital men samtidigt inte påverkar verksamheten negativt. Strategin företag väljer gällande 

lagernivån är något som skiljer sig åt dels mellan olika branscher men även företag emellan i 

samma bransch.  

1.2 Problembakgrund 
I dagens företag finns det olika sätt att styra och organisera sin verksamhet. Något de flesta 

företag behöver ta ställning till är hur stora lager de bör tillhandahålla. Om de skall arbeta med 

höga lagernivåer eller ej. Påfyllning genom mindre frekventa transporter med större volymer ger 

en lägre transportkostnad. Detta kräver dock ett lager som kan ta emot och hantera dessa 

volymer.  Alternativt använda sig utav så kallade pull system vilket innebär att företagen gör 

beställning efter kundens order. Det innebär fler transporter med högre frekvens, dock kan 

lagernivån hållas på en lägre nivå.6 Frågan är vilket som egentligen är bäst för ett företag.  

Valet av lagerstorlek styrs ofta av vilken affärsstrategi ett företag har. Exempelvis inom 

servicebranschen kan ett stort lager innebära en konkurrensfördel och göra att företaget kan ta 

kunder från konkurrenter. Det finns dock ett flertal faktorer som spelar in när ett företag tar 

beslut om hur lagernivåerna skall hanteras.7 

Ett större lager binder mer kapital. Storleken på den totala kapitalbindningen påverkas många 

gånger av hur försörjningskedjorna är utformade och hur de styrs. I försörjningskedjor där 

relationen mellan de olika aktörerna är svag och osäkerheten stor, finns det ofta mer kapital 

bundet i olika omsättningslager och säkerhetslager. Anledningen till detta kan vara att företagen 

skall klara av att hantera eventuella svängningar i efterfrågan.8  

I bakgrunden nämnde vi att lager ofta ses som något ont, en belastning, något som företagen 

skulle kunna klara sig utan. Det finns dock de som menar på att lager behövs. Exempelvis för att 

                                                           
5 Mattson, S-A. (2007) 
6 Lumsden (2012) 
7 Ibid 
8 Mattsson, S-A. (2012):A 
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jämna ut svängningar i efterfrågan, undvika för stora transportkostnader och för att kunna skapa 

stordriftsfördelar.9 

Stig-Arne Mattson är en av de forskare som menar på att minska lagernivåerna inte är det 

viktigaste vid lagerstyrning. Han anser i stället att lager är värdeskapande och skall ses som en 

tillgång.10  Mindre lager innebär en högre frekvens på inleveranserna. Mattson menar på att detta 

bidrar till en större osäkerhet. Det blir fler leveranser som riskerar att bli försenade.11  

Medan Maurice Bonney menar att västvärlden har haft en tradition av stora lager. Lagret har setts 

som en tillgång. Han anser att detta stämde med hur marknaden såg ut förr. Men med 

förändringar som att produkternas livscyklar har blivit kortare och att företagen idag ständigt 

måste anpassa sig till nya modeller, innebär att lagret inte kan som en tillgång längre. Företagen 

behöver anpassa sig till denna förändring, där ledtiden och lagernivåerna bör minskas. Bonney 

anser att en möjlig lösning på detta är att implementera japanska idéer som Just-In-Time.12 

Vi nämnde i bakgrunden att det inom svensk industri länge funnits ett intresse för att minska 

lagernivåerna. Det vi nu avser att intressera oss för är hur industrin ser på det idag. Finns det 

fortfarande ett intresse för att försöka minska lagernivån? Eller ses lagret som en tillgång?  

1.3 Problemformulering 
Hur väljer företag en viss storlek på lager och vilka faktorer är det som påverkar detta? 

1.4 Syfte 
Studien syftar till att undersöka vilken storlek på lagret företagen har valt, hur de resonerar kring 

lagret samt de faktorer som kan påverkar dess utformning.  

1.5 Avgränsning  
Studien har avgränsats till att ej fokusera på nedanstående:  

● Data samlades in från olika tillverkande företag med verksamhet i Stockholmsområdet, ej 

serviceföretag eller dagligvaruhandeln.  

                                                           
9 Storhagen, N. (2003) 
10 Mattson, S-A. (2012):B 
11 Mattson, S-A. (2007) 
12 Bonney, M. (1994) 
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● Studien kommer ej att kartlägga företagens lager utan se till en övergripande bild av deras 

lagerhållning samt deras synpunkter.  

● Företagen har ej valts ut utifrån vilken bransch de tillhör. Hänsyn har istället tagits till att 

de är tillverkande företag som producerar någon form av hårdvara.  

1.6 Definitioner  
ABC-kategorisering - Är ett verktyg för att klassificera de olika artiklarna och produkterna ett 

företag arbetar med. A-produkterna är minst till antalet men utgöt en stor del av omsättningen. 

Motpolen är C-produkterna som är flest till antalet, dock står de för en liten del av 

omsättningen.13 

Lager - Det finns flera olika varianter av lager. Där exempelvis konsumenten, återförsäljaren, 

grossisten samt tillverkaren har olika typer av lager. I denna studie kommer ordet lager att syfta 

till tillverkarens lager. Dit räknas både komponentlager, produkter i arbete (PIA), halvfabrikatlager 

samt färdigvarulager.14 Benämns även lagerhållning i studien.  

Paternosterverk/Shuttleverk – Båda dessa verk används till att förvara material. 

Paternosterverken är uppbyggda med en hissanordning som roterar vertikalt.15 Medan 

Shuttleverkens hissanordning går likt en vanlig hiss vertikalt och plockar materialet från olika 

hyllor. På både dessa finns det längst ner en öppning där hämtning och påfyllning sker.16  

Pull system - Används vid ett material- och produktflöde. Pull system innebär att när en 

tillverkningsorder kommer in så skickas den till det sista steget i flödeskedjan. Därifrån ser 

produktionsavdelningen vilka komponenter som finns tillgängliga och vad som behövs. När 

avdelningen vet vad som saknas skickas en signal till stationen före som går igenom samma 

process och skickar vidare till tidigare stationer. Av detta blir det en kedjeeffekt som bidrar till att 

företaget endast producerar den exakta mängden som behövs. Detta kallas även ett sugande 

system.17 

  

                                                           
13 Beheshti, H., Grgurich, D., & Gilbert, F. (2012) 
14 Bonney, M. (1994) 
15 Lumsden, K. (2012) 
16 Carlo, H., & Vis, I. (2012) 
17 Storhagen, N. (2003) 
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2. Metod 

Detta avsnitt kommer att behandla val av metod vid undersökningen samt hur författarna har 

gått tillväga vid urvalet och utförandet.  

2.1 Metodval  
Studien har utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Denna form av intervju är flexibel där 

författarna kan spegla dess egna intressen med studien. Det finns ett flertal olika sätt att använda 

sig utav kvalitativa intervjuer, en av dessa är semi-strukturerade intervjuer vilket författarna har 

valt att arbeta efter i denna studie. Med semi-strukturerade intervjuer menas att det är en 

kombination mellan en ostrukturerad intervju och en strukturerad intervju. Fördelen med semi-

strukturerad intervju är att författarna kan ta del av mer ingående svar, då respondenten ges en 

möjlighet att svara mer öppet. Samt flexibiliteten som både författarna och respondenten kan 

använda sig av. Intervjun har ej ett strikt upplägg som måste följas.18 

Vid intervjuerna använde författarna sig utav en intervjuguide (se bilaga 1) denna är utformad på 

ett semi-strukturerat sätt. En intervjuguide är inte specifik och låst till ett antal frågor, utan mer 

öppen för att ej hämma nya idéer och synsätt. Guiden är utformad med några stödfrågor för att 

intervjuaren skall komma ihåg att täcka alla områden som är tänkta att beröras under intervjun. 

Frågorna är flexibla och ger både intervjuaren samt respondenten möjlighet att tala fritt. Det finns 

även möjlighet att ställa frågor utanför intervjuguiden samt ta frågorna i en annan ordning än den 

som på förhand är angivet.19 

Ett problem vid användandet utav en intervjuguide kan vara att intervjuaren möjligtvis påverkar 

svaren. Detta genom att vinkla frågorna när de ställs. Det finns även en risk att fokus ej hamnar på 

det författarna önskar ta upp i och med att respondenten ges möjlighet att tala relativt fritt. Det 

är av stor vikt att frågorna är väl genomtänkta och rätt utformade. Vidare är författarna medvetna 

om hur frågorna ställs till respondenten, detta för att inte leda denne i en viss riktning.20 

2.2 Urval  
Urvalet i denna studie gjordes genom ett så kallat subjektivt urval. Det innebär att det finns ett 

syfte bakom att dessa företag valts ut. Författarna gör medvetet detta val för att företagen skall 

                                                           
18 Bryman, A., & Bell, E. (2003) 
19 Ibid 
20 Ibid  



  
 
  

 6 

spegla undersökningen på ett bättre sätt.21 Denna metod tillämpades vid val av företag men även 

vid val av respondent på företagen, detta för att komma i kontakt med den personen som är 

kunnig inom det valda forskningsområdet. 

Under intervjuerna ställdes frågan om huruvida företaget önskade vara anonyma. Det visade sig 

då att ett flertal företag önskade anonymitet. Av den anledningen beslutade författarna inte 

nämna några företagsnamn.  I studien har företagen istället tilldelats fiktiva namn. Tabellen nedan 

visar företags- och respondenturvalet. 

Efter några intervjuer kunde författarna se ett mönster i den insamlade informationen. För att få 

en högre tillförlitlighet intervjuades alla de tio utvalda företagen.   

Företagen har valts ut med avgränsning till de som har sin verksamhet och tillverkning i 

Stockholmsområdet med omnejd. Det är tio producerade företag inom industrin. Samtliga 

tillverkar och säljer en produkt i form av en hårdvara med en omsättning på över 200 miljoner 

kronor per år. Detta urval har gjorts för att på bättre sätt kunna jämföra svaren respondenterna 

givit. Urvalet av person på företagen har valts ut utifrån deras position och ansvarsområden. 

Författarna anser att det är viktigt att komma i kontakt med rätt person, insatt i lagerhanteringen, 

för att kunna få tydliga och djupare svar. 

Tabell 1: Företags- och respondenturval  

Företagsnamn Respondent Titel Bransch 
Bageriutrustning Tommy Verkstadschef Bageri & Konditori 

 Johnny Gruppledare lager  

 Mirka  Speditör  

Dammreglering  Kristian Produktionschef Industriell rengöringsutrustning 

Fordonsdelar Fredrik Logistikchef Fordonsindustrin 

Fordonsutrustning Tommy Produktionschef Fordonsindustrin 

Fuktexperten Hans Logistikchef Industriell rengöringsutrustning 

 Bo Produktionskontroll  

Hissmakarna Marlene Produktionschef Bygg- & Inredning 

Jordbruksspecialisten Per Logistikchef Jordbruksindustrin 

Teknologiutvecklarna Roger Produktions- & Logistikchef Teknologiindustrin  

Testutrustnings specialisten Alexander Logistikchef  Elektronikindustrin 

 Hans Supply Chain Chef  

Verkstadsspecialisten Thomas Produktionschef Verkstadsindustrin 

 

 

                                                           
21 Denscombe, M. (2009) 
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2.3 Genomförande  
De utvalda företagen kontaktades per telefon. Författarna ringde de växelnummer som fanns 

tillgängligt på respektive företags hemsida. Vid kontakt förklarades studiens syfte och författarna 

blev vidarekopplade till den person med kunskap och insikt i företagets lagerverksamhet. Här gavs 

ytterligare en kort presentation om studien samt dess syfte och en personlig intervju bokades in. 

Vid en del av intervjuer närvarade fler än en person från företaget. Det var den huvudsakliga 

respondenten som ansåg det lämpligt att även dessa personer medverkade. Detta för att på bästa 

sätt kunna besvara författarnas frågor och ge en utförlig beskrivning av verksamheten.  

Innan intervjuerna genomfördes en pilotstudie vilket innebar att några utanför urvalsgruppen fick 

ta del av intervjuguiden.22 Dessa personer är kunniga inom ämnesområdet och gav synpunkter 

och kommentarer på författarnas intervjuguide. Därefter gjordes några justeringar. Till de 

respondenter som så önskade skickades intervjuguiden via mail. Respondenterna fick därmed en 

möjlighet att förbereda sig. Samma intervjuguide har använts vid samtliga intervjuer. Detta för att 

få en bättre jämförande bild av respondenternas svar.  

Båda författarna var närvarande vid samtliga besök hos företagen. Intervjuerna utfördes under 

ungefär en timme vardera. Vid intervjutillfällena spelades samtalen in. Detta för att författarna 

skulle undvika att missa några viktiga detaljer i samtalet, samtidigt kunna bibehålla fokus under 

intervjun. Efter intervjuerna lyssnade författarna igenom inspelningarna och sammanställde 

informationen till en flytande text. 

2.4 Tillförlitlighet  
Författarna anser att denna studie har relativt hög tillförlitlighet. Detta baseras på följande. 

Samtliga intervjuer genomfördes vid personliga möten där båda författarna var närvarande. Vid 

personliga intervjuer är risken att missförstå varandra mindre än vid till exempelvis 

telefonintervjuer eller mailkorrespondens. Att samma frågor ställdes till alla intervjuade ökar 

säkerheten då samtliga respondenter gavs liknande förutsättningar. Vidare genomfördes 

intervjuerna inom en tidsram på fyra veckor vilket innebär att det troligtvis ej hunnit ske några 

större externa förändringar i omvärlden under den perioden.  

De intervjuade företagen bedriver alla någon form av tillverkning, de är dock verksamma inom 

olika branscher. Detta kan ge en ökad tillförlitlighet genom att det ger en bättre helhetssyn för 

hur tillverkande företag ser på lagerhållning.  

                                                           
22 Bryman, A., & Bell, E. (2003) 
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Om en liknande studie genomförs bedömer författarna att resultatet troligtvis skulle bli relativt 

likt. Detta baseras på att de flesta företagen hade liknande resonemang. Dock skulle resultatet på 

sikt kunna bli annorlunda då det ständigt sker förändringar i omvärlden. I takt med att nya trender 

introduceras förändras även synen på lager och lagerhållningen. Det skulle även kunna visa på ett 

annat resultat om intervjuerna sker med företag inom andra branscher, eller företag belägna i ett 

annat land än Sverige. 

  



  
 
  

 9 

3. Teorier  

I detta avsnitt beskrivs utförligt de teorier författarna anser är relevanta för studien. Dessa 

kommer vidare att ligga till grund för analysen samt underlätta för författarna att tolka och förstå 

insamlad data. 

Efter en genomgång av tidigare forskning samt aktuell litteratur inom området valdes fyra teorier 

ut. Den logistiska målmixen, omvärldsfaktorer, lagerstyrning samt japanska filosofier. 

Den logistiska målmixen skall utgöra grunden för förståelse av de faktorer som påverkar 

lagernivåerna hos företagen. Den skall underlätta för författarna att få en tydligare bild av vart 

företagens fokus ligger. Vara till hjälp för att på ett tydligare sätt se helheten och på så sätt skapa 

förståelse för hur företagens lager är utformade och organiserade.  

Teorin om omvärldsfaktorer skall hjälpa författarna att förstå hur externa omständigheter kan 

påverka företagens beslut gällande lagerhållning. Som ett komplement till logistiska målmixen 

skapa en djupare förståelse för helheten kring deras resonemang. 

Lagerstyrnings modellen förklarar och tydliggör de fyra kostnadsposter som är centrala vid 

lagerstyrning och som kan påverka hur lagret styrs.  

Avslutningsvis beskrivs två japanska filosofier. Dessa skall hjälpa författarna att se till vilken grad 

företagen eventuellt har påverkats och anpassat sig till moderna filosofier. Teorin är behjälplig för 

att förstå hur företagen ser på lager och för att förklara deras val av lagerstrategi. 

3.1 Logistiska målmixen  
Teorin bygger på att logistikens effektivitet kan delas in i tre områden; leveransservice, 

logistikkostnader samt kapitalbindning. Alla dessa delar påverkar lönsamheten på något sätt. Ett 

företag behöver exempelvis ta ställning till hur hög lagerservicenivå de skall tillhandahålla, det vill 

säga i vilket utsträckning de skall kunna leverera en vara direkt från lager till kund. För att hålla en 

hög lagerservicenivå krävs det ett stort lager vilket innebär mer bundet kapital samt högre 

lagerkostnader.23 Underhåll av lokal, hyra, utrustning, försäkringar, värdeminskning av färdiga 

varor och kostnad för bundet kapital med mera är exempel på lagerkostnader. Dessa kostnader 

skulle kunna öka desto större lagret är.24 

                                                           
23 Mattson, S-A. (2012):A 
24 Lumsden, K. (2012) 
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Storleken på lagret påverkar även transportkostnaderna. Ett litet lager kräver mer frekventa 

transporter vilket leder till högre transportkostnader då lagret behöver fyllas på oftare. Fördelen 

är att lagerkostnaden och kapitalbindningen blir lägre. Ett stort lager behöver inte fyllas på lika 

frekvent. Det kan istället ske genom färre transporter med större volymer, vilket bidrar till en 

lägre transportkostnad. Detta innebär dock en högre lagerkostnad samt mer bundet kapital.25 

Problemet med denna mix är att när förändringar görs för att exempelvis minska kostnaderna för 

kapitalbindning, så kan det ha en negativ påverkan på logistikkostnaderna eller leveransservicen, 

där kostnaderna i stället ökar. Dilemmat är att det är svårt att optimera alla delarna samtidigt. 

Fokus bör inte ligga på enbart en del i mixen utan det är av stor vikt att de beslut som tas ses 

utifrån alla tre delarna. Att kostnaderna blir höga i en del kan vara acceptabelt om det bidrar till 

att helheten blir mer effektiv och lönsam. 26 I figuren nedan framgår hur de tre olika områdena 

samverkar och påverkar varandra. 

 

Figur 1: Logistiska målmixen; Lumsden, K. (2012); Egen bearbetning 

 

3.2 Omvärldsfaktorer 
En marknad förändras över tiden, likaså ett företags förutsättningar.  Vad som skett de senaste 

årtiondena är att förändringarna sker allt snabbare, livscyklerna på de produkter vi konsumerar 

blir med tiden allt kortare. I takt med den utvecklingen ökar samtidigt kundernas krav på kortare 

                                                           
25 Lumsden, K. (2012) 
26 Ibid 
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leveranstider. Att kunna leverera snabbt kan vara en konkurrensfördel och en möjlighet till att ta 

ut ett högre pris. På så vis kan företagen till viss del undvika att behöva konkurrera utifrån priset.27  

I många branscher varierar efterfrågan beroende på säsong. Detta är något företagen kan planera 

för. Det händer dock att kortsiktiga variationer i efterfrågan uppstår på en marknad vilka kan vara 

svåra att förutse. I dag arbetar många företag med att minska sin leverantörsbas och istället 

bygga djupare relationer med ett fåtal leverantörer. Detta ökar osäkerheten i leverans, företagen 

blir mer sårbara i de fall materialet är av bristande kvalitet eller levereras för sent. Vidare blir en 

kortsiktig variation i efterfrågan mer påtaglig hos de leverantörer företaget använder sig utav. 28 

Tidigare tillverkade många företag alla komponenter själva, det var då enkelt att beräkna behovet 

av material och man hade mer kontroll över processen. Utvecklingen går nu mot mer extern 

värdeförädling och behovet prognostiseras mot leverantörerna vilket medför en större osäkerhet. 

Vikten av att leverera på utsatt tid samt förmågan att vara flexibel mot kunder blir allt viktigare. 

Detta, samt i vilken mån leverantörerna klarar av att vara flexibla, påverkar i stor utsträckning 

lagernivåerna och därmed kapitalbindningen.29  

Sammanfattningsvis finns det ett flertal faktorer i företagens omvärld som påverkar hur de 

resonerar kring samt arbetar med lager. 

o Förändringstakten i företagens omvärld har ökat och förväntas öka ytterligare. 

o Kortare livscykler på produkterna. 

o Kortare ledtider förblir ett villkor för att vara konkurrenskraftiga. 

o Kortsiktiga efterfrågevariationer. 

o En utveckling mot mer extern värdeförädling samt färre leverantörer. 

o Att förmå leverera på utsatt tid blir allt viktigare. 

o Ökande krav på flexibilitet.   

Samtliga faktorer bidrar i någon form till en osäkerhet hos företagen. Graden av osäkerhet beror 

bland annat på hur flödeskedjorna, från råvaruleverantör till slutkund, är utformade samt hur väl 

                                                           
27 Mattsson, S-A. (2012):A 
28 Ibid 
29 Ibid 



  
 
  

 12 

informationsflödet mellan involverade aktörer fungerar. Ett sätt att hantera osäkerheten och 

försäkra sig om att kunna leverera är att bygga upp ett lager.30 

3.3 Lagerstyrning 
Hur lagret är utformat och hur uppföljningen sker är viktiga delar för att helheten skall fungera. 

Med lagerstyrningen är det viktigt att kontinuerligt se över om företaget har rätt lagernivå. Detta 

för att undvika risken att antingen ha för lite material i lager när försäljningen går upp eller att 

sitta med för mycket material när försäljningen sjunker.31 

Vid beslut gällande hur lagret skall styras tar Bjørnland med flera upp fyra olika kostnader som är 

centrala. Dessa är lagerhållningskostnader, omställningskostnader, beställningskostnader samt 

bristkostnader, dessa behöver vägas samman för en bra lagerstyrning.32 

Lagerhållningskostnader syftar till kostnaderna för att ha produkterna i lager. Exempel på dessa 

kostnader är lagerhyra, kapitalkostnad för bundet kapital, försäkring, svinn och inkurans. En viktig 

styrparameter här är lagerhållningsräntan. Vid en låg lagerränta är det inte lika viktigt att reducera 

lagernivån som vid en hög lagerränta. Denna ränta är något företagen själva bestämmer nivån 

på.33  

Omställningskostnader uppstår vid förändringar i egen produktion. Det innefattar kostnader som 

uppstår när en maskin ställs om för att kunna tillverka en annan produkt. Kan även innefatta 

kostnader när en ny produktserie tas fram vilket kan innebära defekta produkter och andra 

former av justeringar.34  

Beställningskostnader är kostnader som uppstår i och med leverans av varor från leverantörerna. 

Allt från de administrativa med att lägga in ordern hos leverantören till dess att leveransen ligger 

inne på lagerhyllan.35 

Bristkostnader uppstår när en vara ej finns tillgängligt i lager vid kundens förfrågning. Detta kan 

medföra förlorad försäljning på både lång och kort sikt. Dock är dessa kostnader svåra för företag 

att mäta. 36 

                                                           
30 Mattsson, S-A. (2012):A 
31 Arnold, T., Chapman, S., & Clive, M., (2008) 
32 Bjørnland, D., Persson, G., & Virum, H., (2003) 
33 Ibid 
34 Ibid 
35 Ibid 
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3.4. Japanska filosofier  
De japanska filosofierna har under de senaste årtionden fått mer och mer uppmärksamhet. Där 

de japanska tillverkande företagen tydligt har haft en högre produktivitet än resten av världen. 

Från slutet av 1950-talet hade Japan en produktivitetsökning per mantimme på nästan tre gånger 

så mycket som västvärlden.37 Två stora japanska filosofier, som förklaras nedan, är Just-In-Time 

och LEAN production.  

3.4.1. Just-In-Time (JIT)  

Filosofin har sin start i Toyotas fabriker under 1930-talet, men det var först på 1960-talet som den 

riktigt började etablera sig i Japan.38 Enligt Just-In-Time skall allt som inte tillför något värde 

elimineras. Delarna i flödet som endast adderar kostnader skall tas bort. En viktig del är att allt 

skall ske i rätt tid, varorna skall inte förvaras på lager en längre tid utan det skall helst snabbt gå 

vidare till nästa steg i flödet. Där nya former av ledtider och ställtider samt punktligheten blir allt 

viktigare. Detta innebär en högre flexibilitet. Men för att få detta att fungera är det viktigt med ett 

högt fokus på kvalitet. Om det uppstår oplanerade störningar någonstans i produktionen är det 

viktigt att snabbt åtgärda detta då säkerhetslagerna ofta är små.39 Relationen mellan företaget 

och dess leverantörer blir även en viktigare del. Detta för att få hela kedjan att fungera på ett bra 

sätt så att inga störningar uppstår. Fördelarna med denna filosofi är just minskad lagerhållning 

samt kortare ledtider.40 

Ofta när det refereras till denna filosofi ses allt lager som onödigt. Men tanken är att det endast 

skall reducera de delar som inte tillför något värde i verksamheten. Många tillverkande 

organisationer försöker implementera delar eller hela Just-In-Time konceptet.41 

3.4.2. LEAN production  

Först under 1990-talet började västvärlden uppmärksamma LEAN production och att japanska 

företag lyckades producera samma volym med betydligt mindre resurser. Sedan dess har filosofin 

vuxit och är vanligt tillämpad och aktuell i många företag.42 LEAN production är ett system som 

försöker få produktionen att flyta på och samtidigt ständigt leta efter nya möjligheter att reducera 

                                                                                                                                                                                     
36 Bjørnland, D., Persson, G., & Virum, H., (2003) 
37 Storhagen, N. (2003) 
38 http://www.ne.se/lang/just-in-time, hämtad 2013-03-20 
39 Storhagen, N. (2003) 
40 Beheshti, H., Grgurich, D., & Gilbert, F. (2012) 
41 Salameh, M.K. & Ghattas, R.E. (2001)  
42 Mattson, S-A. (2012):A 

http://www.ne.se/lang/just-in-time
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resurserna vid tillverkning av varan. Där all stillastående tid ses som onödig. En förutsättning är 

dock att efterfrågan är relativt stabil och förutsägbar. LEAN filosofin fokuserar på ständiga 

förbättringar i processen istället för att arbeta med delmål.43 Målet är att kunna utföra mer med 

mindre resurser. Materialbehovet signaleras bakåt i processen i ett så kallat pull system, som 

förklarades närmare i definitioner.  

Kanban är ett sådant exempel på pull system vilket kan används inom LEAN production.  

Styrningen sker genom direktavrop utan att det registreras administrativt. För att 

vidareförmedlingen av informationen bakåt i ledet skall gå smidigt används ofta väl synliga 

kanban-kort som signalerar ett behov av material. Fördelen som ses med dessa kort är just deras 

lättillgänglighet samt att de är visuella. Det finns även en form för “elektronisk kanban” som går 

via ett datorsystem istället. 44 

Medarbetarna är en viktig del i LEAN filosofin. I enlighet med teorin skall medarbetarna använda 

sig utav sin kunskap och erfarenhet och signalera om de uppmärksammar något som skulle kunna 

vara en onödig del i processen.45 

  

                                                           
43  Longoni, A., Pagell, M., Johnston, D., & Veltri, A. (2013) 
44 Storhagen, N. (2003)  
45 Haan, J., Naus, F., & Overboom, M. (2012) 
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4. Empiri & Analys 

I detta kapitel redovisa insamlad data samt analys. Författarna har valt att inte nämna de riktiga 

företagsnamnen då ett flertal önskade vara anonyma. Företagsnamnen i studien är därmed 

fiktiva.  Varje företag redovisas och analyseras för sig. I slutet av kapitlet sammanfattas och 

diskuteras de delar av analyserna författarna anser är av störst vikt. 

Tabell 2: Företags- och respondenturval 

Företagsnamn Respondent Titel Bransch 
4.1 Fordonsdelar Fredrik Logistikchef Fordonsindustrin 

4.2 Fuktexperten Hans Logistikchef Industriell rengöringsutrustning 

 Bo Produktionskontroll  

4.3 Bageriutrustning Tommy Verkstadschef Bageri & Konditori 

 Johnny Gruppledare lager  

 Mirka  Speditör  

4.4 Jordbruksspecialisten Per Logistikchef Jordbruksindustrin 

4.5 Dammreglering  Kristian Produktionschef Industriell rengöringsutrustning 

4.6 Teknologiutvecklarna Roger Produktions- & 
Logistikchef 

Teknologiindustrin  

4.7 Fordonsutrustning Tommy Produktionschef Fordonsindustrin 

4.8 Hissmakarna Marlene Produktionschef Bygg- & Inredning 

4.9 Verkstadsspecialisten Thomas Produktionschef Verkstadsindustrin 

4.10 Testutrustnings specialisten Alexander Logistikchef  Elektronikindustrin 

 Hans Supply Chain Chef  

 

4.1 Fordonsdelar  
Företaget är verksamt inom fordonsindustrin. De utvecklar och tillverkar system och komponenter till 

olika typer av fordon. I grunden är det ett brittiskt företag med verksamhet i stora delar av världen 

däribland Sverige.  

Respondent: Fredrik, Logistikchef, ansvarar för lagret och ett av företagets två produktområden i 

Sverige. 

Lagrets utformning  

Fordonsdelars lager består till största delen av komponenter för deras produktion. Dock mot några få 

större OEM (original equipment manufacture) kunder försöker de, utöver komponentlagret, bygga 

upp färdigvarulager. Företag som köper in färdiga produkter för att sedan använda dessa som en del i 

en egen produkt benämns OEM kunder.46 Produktion mot färdigvarulagret baseras på prognoser från 

OEM kunderna. Fordonsdelar arbetar även med ABC-kategorisering av samtliga komponenter i lager. 

                                                           
46 Zhang, B., (2011) 
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Kategoriseringen baseras på en enskild komponentens omsättningshastighet. Företaget strävar efter 

att ha A och B produkter i lager medan de C kategoriserade köps in efter behov. 

I dagsläget arbetar Fordonsdelar med att försöka centralisera delar av verksamheten, bland annat 

lagerhållningen. Exempelvis företagets drivlinedelar, dessa förvaras i ett centrallager i Tyskland. Dock 

finns det i respektive land Fordonsdelar är representerad ett mindre lager. Produktionen i Stockholm 

blir försedd med material genom ett internt kallat “automatic replanichment system”, detta är 

integrerat i affärssystemet SAP. I det systemet matas ett antal parametrar in, exempelvis från 

produktionsplanen. Utförs det på rätt sätt beställs materialet automatiskt efter behov från 

centrallagret. 

Det bedrivs kontinuerligt projekt i koncernen för att optimera inköpen där målet är att minimera 

lagernivåerna utan att påverka leveransservicen. Strategierna för detta utarbetas från “toppen” i 

företaget och trycks sedan ner i organisationen. Detta innebär att verksamheten i Sverige påverkas 

av strategierna från England. Exempelvis har de under en längre tid arbete i enlighet med LEAN 

production där de försöker effektivisera processer och minimera allt onödigt i vissa delar av 

företaget. 

I dagsläget arbetar Fordonsdelar med både höga och låga volymer på inleveranser till lagret. Små 

komponenter beställs vanligtvis i stora volymer. Detta gäller även de komponenter som köps in från 

Asien. För att det enligt Fredrik skall vara lönsamt att beställa från exempelvis Asien krävs det att det 

är stora volymer då transporten vanligtvis är mycket kostsam. Större delen av inköpen är 

kundorderspecifika, dock mot de större OEM-kunderna arbetar de med ett säkerhetslager av 

material och inköpen sker mot prognos. Fordonsdelar utnyttjar i dagsläget all tillgänglig yta i lagret, 

det material som behövs för produktionen finns normalt sett i huset. Fredrik tillägger dock “det 

händer så klart i bland att material vi borde haft hemma inte finns hemma”.47 

Ett problem som Fredrik ser är att majoriteten av leverantörerna idag finns utanför Sverige. Dessa är 

även drabbade av rådande lågkonjunktur vilket har lett till att ledtiden har förlängts från många 

leverantörer. Orsaken till detta, enligt Fredrik, är att alla företag efter krisen 2008 har ställt om sin 

produktion och lagerhantering mot att vara mer flexibel. Detta för att företagen vid behov skall 

kunna skala ner i produktionen vid exempelvis en lågkonjunktur och på så sätt fortsatt vara 

lönsamma. Fredrik menar på att det bidrar till att produkterna blir svårare att få tag på. Han tillägger 

dock att en fördel med deras lager är att de har en relativt stor lageryta vilket möjliggör att de kan ha 

det mesta av materialet de behöver hemma. 

                                                           
47 Fredrik (2013) 
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Verksamheten i Sverige skiljer sig åt från övriga Europa. I Sverige har Fordonsdelar många OEM 

kunder med mycket tillverkning av maskiner med mera vilket medför ett bredare spektra av 

produkter. I övriga Europa ser verksamheten annorlunda ut, där arbetar företaget mer med service 

och eftermarknader vilket innebär ett det blir ett mindre antal produkter de arbetar med. Fredrik ser 

detta som en nackdel för deras lagerhållning i Sverige. 

Att ha ett centrallager ses som både positivt och negativt på företaget. Positivt på så sätt att det 

bidrar till en bättre effektivitet och de kan tillvarata de stordriftsfördelar som skapas. Dock kan det 

ibland uppstå kommunikationsproblem i och med avstånden. Samt när efterfrågan är stor i flera 

regioner samtidigt kan det vara svårt att avgöra vilken region som skall prioriteras. Dock i de fall 

material saknas samtidigt som det inte finns tillgängligt på centrallagret kan personal i Sverige se, 

genom affärssystemet SAP, lagersaldot i samtliga lager. På så sätt går det att beställa hem material 

internt trots brist i centrallagret. 

Fredrik anser att de största svårigheterna med logistiken är just att ha rätt produkter samt rätt antal i 

lager. Även anser han att ha rollen som lageransvarig sitter Fredrik på en sits mellan 

ekonomiavdelningen, produktions- och säljavdelningen. Där produktion och säljavdelningen vill ha så 

mycket produkter i lager som möjligt medan ekonomiavdelningen ser att företaget helst ska ha så 

lite som möjligt. Dessa beslut kan bli en svår avvägning. Fredrik påpekar dock att lagret generellt ses 

som en tillgång för företaget. 

Analys av lagrets utformning 

Fordonsdelars lager består till största delen av komponenter för tillverkningen. De har majoriteten av 

det material de behöver i sin produktion på lagerhyllan. Mot de större OEM kunderna köper de in 

material mot prognos. För att säkerställa att material finns tillgängligt i produktion arbetar de med 

ett komponentsäkerhetslager. Detta kan kopplas till omvärldsfaktorerna, osäkerhet i prognos och de 

ökande kraven på flexibilitet, där ett komponentlager skapar en möjlighet till flexibilitet i produktion. 

Fordonsdelars färdigvarulager kan förklaras med hjälp av den logistiska målmixen där leveransservice 

är högt prioriterat på bekostnad av en högre kapitalbindning. Det kan även knytas till 

omvärldsfaktorerna och de ökande kraven på korta leveranstider.  

Fredrik upplever att det numera är svårare att få tag på material och att ledtiderna har blivit längre i 

och med rådande lågkonjunktur. Detta är ett exempel på förändrade förutsättningar Fordonsdelar 

ställs inför. Fredrik menar på att det är en anledning till att de i dag har relativt mycket komponenter 

på lager.  



  
 
  

 18 

Fordonsdelar arbetar centralt genom olika projekt med att försöka optimera inköpen och på så sätt 

minska lagernivåerna i den mån det är möjligt utan att påverka leveransservicen negativt. Detta kan 

knytas till de japanska filosofierna och LEAN production. Teorin går ut på att arbeta med ständiga 

förbättringar samt eliminera allt onödigt som inte tillför något värde till slutprodukten. 

4.2 Fuktexperten 
Företaget arbetar med utveckling och tillverkning av maskiner för fuktreglering. De har en 

världsledande position i sin bransch och är verksamma i stora delar av världen. Huvudkontoret är 

beläget i Sverige samt delar av tillverkningen och lager. 

Respondenter: Hans, Logistikchef, arbetar med olika utvecklingsprojekt inom logistik på företaget. 

Bo, konsult som arbetar med produktionskontroll. 

Lagrets utformning  

Fuktexperten beskriver sitt lager som flytande där material ständigt är i omlopp. För att hela tiden se 

till att produktionsprocessen fungerar, samt att de arbetar med ett flytande lager, fodras det en 

högre lagernivå. Fördelningen i lagret ser ut enligt följande. De har ett komponentlager, ett 

halvfabrikatlager med delvis bearbetat råmaterial, produkter i arbete (PIA) samt ett färdigvarulager. 

Hösten 2012 började företaget arbeta med ABC-kategorisering av komponenter och material. C-

kategoriserade artiklar är tänkt att de skall ha i lager medan A-produkterna köps in efter behov.  

Fabriken erhåller en prognos månadsvis som sträcker sig över sex månader från 

försäljningsorganisationen på företaget. Prognosen innehåller information om vilka modeller de 

bedömer är på väg upp respektive ned samt hur försäljningen har sett ut historiskt. Baserat på den 

informationen planeras produktionen. Sommartid tenderar efterfrågan på företagets produkter att 

öka. För att möta den efterfrågavariationen, och inte riskera att mista kunder, bygger Fuktexperten 

under våren upp nivån i färdigvarulagret. 

Tidigare arbetade Fuktexperten med batchtillverkning i produktion. De tillverkade ett visst antal av 

en modell oavsett efterfrågan. Batchstorlekarna baserade på vilken volym som skulle ge bäst 

produktionsekonomi. Idag försöker de inte tillverka mer än vad som krävs för att möta efterfrågan. I 

och med detta försöker fabriken endast ta hem det material de är i behov av. Detta kan dock vara 

svårt att införa materialhanteringsmässigt då inleveranserna ofta ankommer i större volymer. En 

lösning har blivit att använda sig av ett konsignationslager, vilket innebär att delar av det material 

som ligger i Fuktexpertens lager juridiskt sett fortfarande ägs av leverantören.  
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Under hösten 2012 skedde stora förändringar i företagets lager. En konsult anlitades för att se över 

lagerhållningen i syfte att försöka minska på lagernivåerna. Resultatet av det arbetet blev att 

nivåerna radikalt sänktes och därmed även kostnaderna i lagret. Mindre problem uppstod dock i och 

med förändringen. Nivån i färdigvarulagret sjönk vilket innebar att de under en period hade problem 

med att leverera direkt över disk och därmed förlorade en del konkurrenskraft. De lägre 

lagerkostnaderna samt en lägre kapitalbindning anses dock väga upp mot de mindre problemen som 

uppstod.  

Fuktexperten använder sig av en del leverantörer i Asien. Vilket ofta leder till att inköpen sker i större 

volymer för att väga upp mot de mer kostsamma transporterna. Bo menar att det är en avvägning 

som behöver göras. Dock är detta något som företaget försöker förändra. Framöver vill de se att 

leveranserna kommer tätare och i mindre volymer. 

Vad gäller inleveranserna av förbrukningsmaterial arbetar de med ett leverantörsstyrt lager.  När en 

artikel är på väg att ta slut scannas en streckkod och en beställning går automatiskt iväg till 

leverantören som omgående skickar en återfyllnadssats. 

Både Bo och Hans ser lagerhållningen som något företaget ej klarar sig utan. Prio ett är alltid att 

deras produktionsapparat skall fungera utan störningar. En annan viktig aspekt för dem är att i så 

stor grad som möjligt leverera till kunderna på utsatt tid. För att detta skall vara möjligt anser de att 

lagret behövs. Hans tillägger att det viktigaste är att tillfredsställa kunden. Dock anser de att lagret i 

dagsläget är lite för stor men detta är något de ständigt försöker förbättra. Att hitta rätt balans 

mellan att ha ett så litet lager som möjligt utan att påverka produktionen ser de som en otroligt svår 

uppgift. 

Vissa delar av lagret anser de dock att de varken kan eller bör dra ned på, exempelvis 

reservdelslagret. Mot en del kunder måste de enligt avtal kunna leverera reservdelar omgående. Bo 

menar på att reservdelslagret kostar mycket pengar men när en kund är i behov av en reservdel är 

det ofta akut och kunden är inte så priskänslig. Detta skapar en möjlighet för Fuktexperten att ta 

rejält betalt och på så sätt skapa lönsamhet i reservdelslagret. 

Fuktexperten är medveten om att det alltid finns förbättringsmöjligheter gällande lagerhållningen, 

något som företaget ständigt behöver arbeta med. De tar upp att den optimala synen är att bara 

behöva behandla materialet en gång där allt flyter på, utan störningar.  

I dagsläget arbetar företaget till viss del enligt LEAN production och kanban i fabriken, vilket är något 

de avser att utveckla vidare i företaget framöver. 
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Analys av lagrets utformning  

Att alltid leverera på utsatt tid är högt prioriterat hos Fuktexperten. De menar på att det är 

anledningen till att de har ett stort lager, för att säkerställa att verksamheten i produktion fungerar 

samt att ledtiderna hålls. Något som kan kopplas till den logistiska målmixen. Fokus i företaget är att 

hålla en hög leveransservice vilket i deras fall sker på bekostnad av en högre kapitalbindning. Det går 

även att koppla till resonemanget om bristkostnader i lagerstyrnings modellen.  

Det relativt stora lagret kan även förklaras genom resonemanget kring de omvärldsfaktorer som 

påverkar ett företag. En högre lagernivå minskar osäkerheten i materialflödet och därmed risken att 

inte kunna leverera i tid. Detta är företaget väl medvetna om. De menar att en möjlighet till ökad 

kundtillfredställelse väger upp mot högre kapitalbindningen. 

Företaget har i flera avseenden påverkats av de japanska filosofierna. De arbetar ständigt med att 

försöka sänka lagernivåerna och skala bort onödiga delar, dock utan att riskera att produktionen blir 

påverkad. Detta enligt teorin om LEAN production. Projektet som drevs under hösten 2012 är ett 

exempel på det samt tillvägagångssättet vid materialpåfyllning. Där använder de sig utav ett pull 

system, en form av elektroniskt kanban med leverantörerna. Detta är även något Hans nämner att de 

gärna ser en utveckling av.  

4.3 Bageriutrustning  
Företaget utvecklar och tillverkar utrustning till bageri och konditoribranschen. Huvudkontor, fabrik 

och lager är beläget i Sverige. Försäljning av företagets produkter sker genom distributörer runt om i 

världen. 

Respondenter: Tommy, Verkstadschef, ansvarar för verksamheten i företagets produktionsavdelning. 

Johnny, gruppledare lager, ansvarar för lagret, hantering av gods, in och utleveranser. Mirka, 

Speditör, arbetar på marknadsavdelningen. 

Lagrets utformning 

Företaget har i dag inget färdigvarulager, när en produkt är färdigmonterad levereras den omgående 

till kund. Produktionen är kundorderstyrd, ledtiderna varierar beroende på tillgänglig kapacitet i 

produktion samt vilken typ av produkt kunden efterfrågar. Komponenter och delkomponenter för 

produktion av företagets standard produkter ser Bageriutrustning normalt sätt till att ha i lager. 

Bageriutrustning outsourcar tillverkningen av vissa delkomponenter då de ej har kapacitet att 
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producera allt själva. I komponentlagret använder de sig utav av två stycken shuttleverk där mindre 

komponenter förvaras samt vanliga pallstallage för mer skrymmande material. 

Under det senaste årtiondet har inga större förändringar skett i lagret utöver de två shuttleverken 

som installerats. Däremot, på grund av att företaget de senaste åren har ökat kapaciteten i 

produktion och i dag outsourcar mer än tidigare, har flödet genom godsmottagningen och lagret 

ökat. 

Produktionen mot de större kunderna planeras mot prognoser. Dessa prognoser får 

planeringsavdelningen in från företagets distributörer runt om i världen. I övrigt är tillverkningen 

kundorderstyrd. 

De mindre komponenterna köps in i stora volymer, lagras och förbrukas sedan löpande vid behov. 

Inköpkvantiteten av material som kräver mer utrymme styrs av tillgänglig plats i lager. Företaget 

köper in den mängd de för tillfället bedömer att de har kapacitet till att ta emot och förvara. Inköpt 

volym varierar även beroende på vad för typ av komponent det är, aktuell ledtid och vart i världen 

leverantören befinner sig. 

Tidpunkt för beställning av material styrs av de prognoser företaget tillhandahållit, behovet av 

material mot lagd produktionsplan och aktuellt saldo i lager. Dessa parametrar behandlas i företagets 

affärssystem och ger inköparen information om vad de är i behov av att beställa hem. 

En del standard produkter delmonteras och förbehandlas, dessa förvaras sedan i ett 

halvfabrikatlager. Detta lager ger företaget en möjlighet till att minska sina ledtider mot kund då 

delmonterat material finns tillgängligt och direkt kan slutmonteras enligt kundens önskemål. På de 

vanligast förekommande artiklarna arbetar de med ett säkerhetslager för att täcka upp mot 

exempelvis försenade leveranser eller kvalitetsbrister på materialet. 

Bageriutrustning försöker se till att det material de behöver för produktion av deras 

standardprodukter finns på hyllan, en del komponenter med hög omsättning ABC-kategoriseras. 

Respondenterna menar på att det är fördelen med deras lager, i de fall en leverans är försenad klarar 

de av att hålla produktionen i gång ändå. Samtidigt nämner respondenterna vid ett flertal tillfällen 

under intervjun att lagret är för litet. Johnny säger “vi är i dagsläget alldeles för trångbodda. Att ha 

de flesta standardkomponenterna på hyllan samtidigt som flödena genom lagret och 

godsmottagningen har ökat ställer till problem.”48 Många av de inleveranser Bageriutrustning tar 

emot är för stora. Lagret och godsmottagningen klarar inte av att ta emot en för stor volym på grund 

                                                           
48 Johnny, (2013) 
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av brist på utrymme. Detta leder till oreda på lagret, Johnny nämner “när det kommer för mycket på 

en gång vet vi till slut inte vart vi har olika saker”.49 

Generellt på företaget ses lagret dock som en tillgång. De menar på att de aldrig skulle klara av att 

upprätthålla ett flyt i produktionen utan lagret. De största svårigheterna respondenterna ser med 

lagret är just det att de har ett stort antal komponenter på en liten yta. Samtidigt är de relativt 

många som arbetar där i förhållande till hur stort det är. Det finns en önskan hos personalen att 

utöka lagerytan så att de får en chans att strukturera upp verksamheten mer. 

En del produkter är de tvungna att lagerhålla, exempelvis reservdelar. Lagret med reservdelarna är i 

dag integrerat i komponentlagret.  Dock har ett projekt inletts där de skall separera de olika lagren. 

Utöver det har företaget även påbörjat ett projekt med att implementera LEAN production och de 

fem S:en (sortera, systematisera, städa, standardisera, se till allt) ett projekt de avser att arbeta mer 

intensivt med framöver. 

Analys av lagrets utformning 

Bageriutrustning har inget färdigvarulager. Däremot arbetar de med ett relativt stort 

halvfabrikatlager. Tanken är att produkterna skall kunna kundanpassas samtidigt som ledtiden 

minimeras. Det kopplas till omvärldsfaktorerna där korta ledtider blir allt viktigare för att vara 

konkurrenskraftig, ökade krav på flexibilitet samt de kortsiktiga efterfrågevariationerna som kan 

uppstå. 

Företagets orderingång har de senaste åren ständigt ökat. Numera har de inte längre kapacitet att 

tillverka allt i egen regi. Därför outsourcas delar av tillverkningen och Bageriutrustning fokuserar i 

stället mer på sin kärnverksamhet. Detta kan kopplas till omvärldsfaktorerna och den ökande graden 

av extern värdeförädling. 

Vanligtvis köper företaget in mer material än de för tillfället är i behov av, vidare utnyttjar de all 

tillgänglig plats i lagret. Enligt Lumsdens logistiska målmix ger detta en ökad flexibilitet i 

produktionen. Samtidigt blir transportkostnaderna lägre och kapitalbindningen högre. 

Bageriutrustning ser det inte som ett problem. De skulle gärna bygga ut lagret ytterligare.  

De japanska filosofierna har även påverkat Bageriutrustning. De har påbörjat ett projekt med att 

implementera LEAN production i verksamheten. Syftet är att försöka strukturera upp lagret, 

arbetsytorna samt materialflödet.  

                                                           
49 Johnny, (2013) 
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4.4 Jordbruksspecialisten 
Jordbruksspecialisten utvecklar och tillverkar utrustning och redskap för jordbruk. Verksamheten är 

en del i en större global koncern och produkterna säljs i stora delar av världen. Huvudkontor, fabrik 

och delar av lagret är beläget i Sverige. 

Respondent: Per, logistikchef i deras fabrik i Sverige. 

Lagrets utformning 

Jordbruksspecialisten har två olika indelningar på sina produkter, deras huvudprodukt och övriga 

produkter. Huvudprodukten monteras i en taktad produktion som justeras ett par gånger per år. De 

övriga produkterna har en delvis taktad produktion. Med taktad produktion menas att varje 

arbetsstation har en utsatt tid för att utföra sin arbetsuppgift, innan produkten skall vidare till nästa 

produktionssteg. Lagrets uppgift enligt Per är att serva produktionen med material så att den aldrig 

står still. Samtidigt övervakar de ständigt lagernivåerna för att inte riskera att kapitalbindningen blir 

högre än vad som är accepterat på företaget. De arbetar även med att försöka minska volymen och 

öka frekvensen på inleveranserna. Även det för att inte binda för mycket kapital. 

Lagret i fabriken består av komponenter för produktionen och produkter i arbete (PIA). Färdiga 

produkter fraktas iväg löpande. Huvudprodukten skickas till olika hubbar nära den slutgiltiga kunden, 

eller direkt till kund. Övriga produkter transporteras till företagets centrallager i Tyskland. Vad gäller 

komponentlagret, huvudfokus är att ingående batchstorlekar samt lagernivåerna skall vara så låga 

som möjligt. Detta utan att riskera att försörjningen till produktion påverkas. En del av deras 

leverantörer är belägna i närområdet vilket skapar en möjlighet till korta ledtider och hög frekvens på 

inleveranserna. Från de leverantörerna köps ofta skrymmande material in som Jordbruksspecialisten 

inte har någon plats för. Företaget har en egen lastbil som dagligen hämtar material från dessa 

leverantörer. Den lösningen har gjort att transportkostnaderna inte har ökat speciellt mycket trots 

att material hämtas och levereras dagligen. En del material köps in från leverantörer i Asien. Dessa 

transporter är mer kostsamma och möjligheten till höga frekvenser på inleveranserna lägre. Detta 

problem hanterar företaget genom att samlasta material i containrar tillsammans med andra företag. 

På det sättet får de ned kostnaden och möjliggör för tätare leveranser samt lägre lagernivåer.   

Förra hösten gjorde fabriken en stor satsning på att minska lagernivåerna. Efter nedskärningen 

uppstod det vid ett fåtal tillfällen situationer där material saknades. Dock var detta i de flesta fall på 

grund av saldodifferens eller kvalitetsproblem. Produktionen är numera mer känslig i och med de 

mindre säkerhetsmarginalerna. Per påpekar dock att detta är en risk de medvetet tar. Han anser att 

de lägre kostnaderna i och med en lägre lagernivå väger upp de bristerna som kan uppstå.  
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Företaget införde för några år sedan även ett VMI-system (Vendor Managed Inventory) för deras 

mindre komponenter, exempelvis skruvar och muttrar. Med detta menas att det sker en automatisk 

påfyllnad från leverantören. Materialet står i backar på vågar och skickar automatiskt en signal när 

vikten minskar och backen börjar bli tom. Ett materialbehovssystem beräknar behovet av övrigt 

material. Sedan skapas ett anskaffningsförslag baserat på aktuellt lagersaldo, orderingång samt 

prognos. Detta anskaffningsförslag hanteras av inköpsavdelningen två gånger dagligen. Det granskas 

och eventuella korrigeringar görs. 

Under de senaste fem åren har fabriken arbetat intensivt med implementering av LEAN production 

och de fem S:en för bättre kontroll. 

Jordbruksspecialisten ser gärna att deras verksamhet bedrivs med ett så litet lager som möjligt. Deras 

syn på lager är att det är något som tar upp plats och binder kapital. Dock menar de på att en 

verksamhet helt utan lager inte skulle fungera. Ett visst säkerhetslager behövs, där en snabb 

omsättningshastighet önskas. 

Något Jordbruksspecialisten anser vara svårt i och med minskningen av lagret är att de blir mer 

beroende av sina leverantörer och att de håller en hög leveranssäkerhet. Detta följs upp löpande, 

Jordbruksspecialisten presenterar en rapport, månadsvis, för leverantören. Där framgår det hur väl 

de presterat.  Rapporterna har bidragit till att leveranssäkerheten kontinuerligt har förbättrats. 

Analys av lagrets utformning 

Jordbruksspecialisten arbetar intensivt med att övervaka lagernivåerna i syfte att undvika för höga 

nivåer. Inleveranserna försöker de få till högre frekvens och mindre volymer. Detta kan knytas till 

Lumsdens resonemang kring den logistiska målmixen, fokus är en låg kapitalbindning på bekostnad 

av en lägre flexibilitet och längre ledtider.  

De japanska filosofierna har starkt influerat verksamheten. Exempelvis har företaget ett flertal 

leverantörer i närområdet. Från dem hämtar Jordbruksspecialisten, med eget fordon, material 

dagligen och förser produktionen efter behov i enlighet med teorin om Just-In.Time. Detta bidrar 

även till en lägre osäkerhet i leverans enligt teorin om omvärldsfaktorer. Produktionen är taktad 

alltefter teorin om LEAN production. I detta arbete har Jordbruksspecialisten kommit långt.  

Trots företagets fokus på att minska kapitalbindningen är de dock måna om att ha ett visst 

säkerhetslager. Per menar på att det behövs. De ser hela tiden till att ha tillräckligt med material i 

lokalen så att de aldrig riskerar att produktionen stannar upp. Detta kan förklaras med de 

omvärldsfaktorer vi diskuterar i teoriavsnittet. Risken att en inleverans ej är komplett eller att 
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materialet är av bristfällig kvalitet skapar en osäkerhet. Denna osäkerhet kan även förklara 

svårigheten Jordbruksspecialistens upplever med ett mindre lager nämligen det faktum att de blir 

mer beroende av att leverantörerna uppfyller vad de lovar.  

Samtliga produkter, bortsett från företagets största maskin, skickas till ett centrallager i Tyskland. I 

centrallagret avser Jordbruksspecialistens att löpande ha ett antal produkter av de med hög 

omsättning på hyllan. I enlighet med omvärldsfaktorerna och de ökande kraven på kortare ledtider 

för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. 

4.5 Dammreglering  
Företaget utvecklar, tillverkar och servar dammsugare och centralsugningsanläggningar. Även 

maskiner för stoftavskiljning. Huvudkontor, fabrik och lager är beläget i Sverige. 

Respondent: Kristian, produktionschef, ansvarar för produktionen samt delvis involverad i lagrets 

uppbyggnad. 

Lagrets utformning 

Dammreglering har ett relativt stort lager vilket inkluderar ett komponentlager, halvfabrikatlager, 

färdigvarulager samt ett lager med reservdelar. Nivån i färdigvarulagret försöker de hålla så låg som 

möjligt, vanligtvis cirka fem till tio maskiner för att ha möjlighet att leverera vid beställning. Den 

största delen av deras lager utgörs av komponenter och reservdelar. 

Kristian anser att deras produkter är av sådan karaktär att ingen storförbrukning uppstår, mycket blir 

kundanpassat. Detta gör att lagret blir relativt stort, många halvtomma pallplatser innehållandes 

specialartiklar med låg omsättningshastighet.  

Tidigare arbetade företaget med batchtillverkning, dock sedan fem år tillbaka arbetar de enligt LEAN 

production och har infört kanbanstyrning i produktion. Kristian anser att de har kommit långt i det 

arbetet.  

Inköp av material som generellt har en hög omsättningshastighet görs i stora volymer. Hur mycket 

som skall köpas in av respektive artikel beräknas med hjälp av ekonomisk orderkvantitet (EOQ). I de 

fall en produkt är kundanpassad sker beställning av särskilt material separat mot kundorder.  

När Dammreglering planerar framtida behov av material tittar de på historisk förbrukning och 

fastställer efter det vad de skall ta hem och i vilka volymer. Kristian menar på att det är svårt att 

arbeta med prognoser, de slår ofta fel och behöver korrigeras till stor del.    
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Lagret är något som företaget anser att de måste ha. Respondenten menar på att det är oerhört 

viktigt att reservdelar och förbrukningsvaror finns i lager. Att snabbt kunna leverera en vara till kund 

är högt prioriterat och ses som en konkurrensfördel. De anser även att det behövs för att snabbt 

kunna serva en kunds maskin vid behov.  

Storleken på färdigvarulagret varierar. När orderingången är hög producerar de och levererar direkt 

till kund, under perioder med låg orderingång fortsätter de att producera i samma takt men mot 

färdigvarulagret. 

En svårighet Kristian ser vad gäller lagerhanteringen är att få ner volymerna och värdet på lagret. 

Respondenten menar på att det är oerhört viktigt att övervaka vad som sker i omvärlden för att 

deras planering skall slå väl ut. Det räcker inte att endast beräkna EOQ och beställningspunkterna. 

Efterfrågan kan variera kraftigt, därmed är det viktigt att se till hur marknaden ser ut i dag och vilka 

omvärldsfaktorer som kan tänkas påverka den framöver. Att göra denna bedömning anser 

respondenten är svårt. I och med det köper Dammreglering vanligtvis in större volymer än de är i 

behov av för att på så sätt gardera sig. 

Inköpsavdelningen har inlett ett arbete med att minska lagerhållningen. Detta vill de skall ske genom 

en ökad omsättningshastighet, tätare leveranser samt kortare ledtider. En del av företagets 

leverantörer lagerhåller en viss mängd material enligt avtal med Dammreglering. Detta material kan 

företaget sedan avropa efter behov och får då omgående en leverans. Denna lösning är något de 

gärna ser hos fler av deras leverantörer 

Analys av lagrets utformning 

Företagets lager är relativt stort, de har vanligtvis fler komponenter hemma än de är i behov av samt 

ett färdigvarulager med ett antal produkter för snabb leverans.  

Respondenten anser att lagret behövs för att direkt få tillgång till komponenter och reservdelar. Det 

är högt prioriterat på företaget att kunna leverera snabbt samt att på kort tid kunna serva kunders 

maskiner. Detta kan knytas till den logistiska målmixen, fokus mot hög leveransservice på bekostnad 

av en högre kapitalbindning. De kan även knytas mot de omvärldsfaktorer som diskuterades i 

teoriavsnittet, kortare ledtider samt förmågan att leverera i tid blir allt viktigare för att vara 

konkurrenskraftig.  

Företaget har blivit påverkad av de japanska filosofierna. I dag arbetar de med LEAN production och 

kanbanstyrning från att tidigare arbetat med batchtillverkning.  
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Inköpsavdelningen har inlett ett arbete med att försöka minska på lagernivåerna och det bundna 

kapitalet. Detta vill de skall ske genom en ökad omsättningshastighet i lagret, högre frekvens på 

inleveranserna samt kortare ledtider. Denna nya målsättning kan även den förklaras med hjälp av 

den logistiska målmixen, kapitalbindningen minskar medan transport och hanteringskostnaderna 

ökar.  

Företaget anser dock att det är svårt att minska på lagernivåerna och värdet i lagret. Respondenten 

menar på att det är viktigt att se till hur marknaden ser ut och vilka faktorer som kan påverka den. 

Efterfrågan kan variera kraftigt och är svår att bedöma, därav köper de ofta in mer material än de är i 

behov av. Detta kopplas till omvärldsfaktorerna, kortsiktiga efterfrågavariationer samt att 

förändringstakten i företagens omvärld har ökat vilket skapar en osäkerhet.     

4.6 Teknologiutvecklarna 
Företaget utvecklar och tillverkar datorskärmar. Utvecklingen och försäljningen sker vid 

huvudkontoret i Sverige. Produktionen sker i anslutning till huvudkontoret samt i företagets fabrik i 

Kina och USA. En stor del av det som säljs går på export. 

Respondent: Roger, produktions- och logistikchef, ansvarar för produktionen samt flödena mellan 

företagets anläggningar. 

Lagrets utformning 

Företagets verksamhet finansieras främst av riskkapitalbolag vilket betyder att de betalar en hög 

ränta på pengarna. Detta påverkar i sin tur lagerhållningen och hur de resonerar kring lagret. Under 

de senaste tio åren har företaget arbetat aktivt med att dra ner på lagernivåerna. De har gått från att 

ha en lageromsättningshastighet på ungefär 200 dagar till idag ligga på cirka 100 dagar. 

Respondenten nämner att den största utmaningen vad gäller lagerhållningen i deras verksamhet är 

att kunderna förväntar sig snabba leveranser samtidigt som företaget har långa ledtider på 

komponenter. Fokus ligger dock på att kunna leverera snabbt och i tid. 

Lagret företaget huserar över består främst av komponentlager men även en viss del färdigvarulager. 

Vid utveckling av företagets produkter arbetar de aktivt med att många av baskomponenterna skall 

vara standardiserade i de produkter som tillverkas. Vidare försöker de att producera delar så långt 

det går utan att de blir produktspecifika. Målet är att kundanpassningen av produkten skall ske så 

nära kunden som möjligt i tillverkningsledet. Detta gör att de kan dra ner på antalet dyra 

delmonterade komponenter i företagets halvfabrikatlager. Kundanpassningen, installation av 
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mjukvara, är en väldigt snabb process vilket gör att de har möjlighet, och som mål, att kunna skicka 

iväg produkten till kund redan samma dag den beställts. 

Korta ledtider är viktigt för företaget och tas allt mer i beaktning vid utveckling av nya produkter. 

Något som Teknologiutvecklarna inte fokuserade lika mycket på tidigare. Ledtiden är även en viktig 

faktor bland andra när beslut skall fattas om vilken leverantör och komponent som skall användas.  

Detta för att hålla det bundna kapitalet på en så låg nivå som möjligt. Av samma anledning försöker 

de i den mån det är möjligt förhandla med leverantörerna. Företaget lovar att köpa ett visst antal 

komponenter under en period och får då leveranser löpande i stället för att köpa in en stor volym 

som sedan skall lagerhållas. 

Tillverkningen planeras mot prognos och komponenter köps in därefter. En väldigt liten del av 

komponenterna köps in mot kundorder. För att täcka upp mot prognosfel och de långa ledtiderna på 

komponenter använder de sig av ett säkerhetslager av färdigavaror. Nivån i säkerhetslagret baseras 

på uppskattad avvikelse från prognos, ledtiden på aktuell produkt och vilket affärsområde det gäller. 

På komponentnivå bygger de upp ett säkerhetslager mot de leverantörer där osäkerheten kring 

leveranserna normalt är stor, och mot de komponenter där tillgången på marknaden varierar. 

Fördelen företaget ser med dess lagerhållning är möjligheten att kunna leverera snabbt. I dagsläget 

har de väldigt korta ledtider till kund i jämförelse med konkurrenterna vilket de försöker använda sig 

utav som en konkurrensfördel. 

Den största nackdelen de ser med lagret är att det binder kapital. Detta i och med de höga räntorna 

företaget betalar till riskkapitalbolagen. Det är den största anledningen till att försöka hålla 

lagernivåerna så låga som möjligt. 

Den största svårigheten de ser är att hitta balansen mellan att kunna leverera snabbt och samtidigt 

inte binda för mycket kapital. Roger säger "det får bara inte hända att vi inte kan leverera snabbt, det 

är absolut prio ett"50. Samtidigt menar han på att det kapital som binds upp i lager behövs på annat 

håll i företaget till att utveckla nya produkter och köpa upp andra företag. Företaget har expanderat 

kraftigt de senaste åren och har för avsikt att fortsätta expandera. 

Företaget arbetar i dag med att få ner nivåerna i lagret. Detta genom att se över vilka delar av 

produktionen de kan lägga ut på extern part. De arbetar aktivt med att utveckla grundplattformar 

som skall kunna formas till flera olika produkter, som nämndes tidigare, och på så sätt minska antalet 

olika komponenter de använder sig utav. Roger nämner att det optimala är att endast ha en produkt, 

                                                           
50 Roger, (2013) 



  
 
  

 29 

för desto fler modeller företaget har desto mer lager behöver de binda upp. De försöker även 

utveckla sina produkter med åtanke att få ner tillverkningskostnaden.  

Deras lager är något de på sikt gärna ser att företaget själv inte äger. Istället att det är stora 

elektronikföretag som tillverkar delarna och som sedan levererar till kunden, där de äger supply-

kedjan men inte produkterna i sig. Teknologiutvecklarna utvecklar produkterna, bestämmer hur de 

skall fungera och testas etc. Mer som en licensierad produkt. Företaget skall istället arbeta mer med 

själva utvecklingen av produkterna. Dock menar han på att denna fokusering endast gäller på 

högvolymprodukter. 

Analys av lagrets utformning 

På den marknaden Teknologiutvecklarna är aktiva förväntar sig kunderna snabba leveranser, 

samtidigt har företaget långa ledtider på material från deras leverantörer. Korta ledtider är av stor 

vikt för företaget, både ut till kund men även från leverantör. Detta för att i största möjliga mån hålla 

det bundna kapitalet på en låg nivå i och med de höga räntorna företaget betalar, dock utan att 

riskera att inte kunna leverera. Detta kan knytas till omvärldsfaktorerna och de ökande kraven på 

kortare ledtider samt vikten av att leverera i tid. Sett till den logistiska målmixen är leveransservice 

och låg kapitalbindning prioriterat. 

Teknologiutvecklarnas lager består i dag främst av komponenter samt en del färdigvarulager. De 

försöker montera ihop produkterna så långt det går utan att de blir produktspecifika. På detta sätt 

minskar de antalet dyra komponenter i lager samt ledtiden till kund. Även detta kan förklaras med 

hjälp av resonemanget kring omvärldsfaktorerna och de ökande kraven på flexibilitet och korta 

ledtider. 

Omvärldsfaktorerna tar även upp den osäkerhet som kan uppstå när ett företag arbetar med 

prognoser. Detta stämmer väl överens med Teknologiutvecklarna, de planerar produktionen efter 

prognoser och garderar sig med hjälp av ett säkerhetslager.  

För närvarande arbetar de med att försöka minska på nivåerna i lagret. Genom att se över vilka delar 

i produktionen de kan lägga ut på underleverantörer hoppas företaget att klara av detta. Målet på 

sikt är att enbart arbeta med utveckling, tillverkningen vill de skall ske på licens hos extern part. 

Detta i linje med omvärldsfaktorerna och den ökande graden av extern värdeförädling.   
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4.7 Fordonsutrustning  
Företaget är verksamt inom fordonsindustrin. De utvecklar, tillverkar och säljer komponenter till 

olika typer av fordon. I Sverige finns huvudkontor, utveckling och delar av tillverkningen. Företaget 

finns även representerade i ett flertal länder runt om i världen. 

Respondent: Tommy, Produktionschef, ansvarar för produktionen och lagret i Sverige 

Lagrets utformning 

Lagret i dag består främst av komponenter för tillverkningen. De har dock avtalat med ett fåtal större 

kunder att de skall hålla ett säkerhetslager med färdiga produkter, detta för att snabbt kunna 

leverera vid en krissituation. Procentuellt består lagret av 80 % komponenter och 20 % färdiga 

produkter. 

Det senaste årtiondet har inga större förändringar skett i lagret. Dock säger Tommy att de i dag, till 

skillnad från tidigare år, är mer medvetna om vad de har i lager. Vid inköp av material köper de 

vanligtvis in större volymer på de mindre artiklarna med hög omsättning. Dyrare material köps in i 

den kvantitet de för tillfället är i behov av. Företaget arbetar på att försöka minska antalet 

komponenter i lager. När de utvecklar nya produkter försöker de, i den mån det är möjligt, se till att 

baskomponenterna går att använda i flera olika produkter. Tommy framhåller att det är någonting de 

har blivit mycket bättre på. 

I företagets affärssystem finns ledtider på allt material registrerat. När en ny tillverkningsorder 

skapas så produceras det automatiskt en lista där det framgår vad för material de är i behov av. I 

listan framgår det även vad som finns i lager samt ledtiderna på det materialet de behöver köpa in. 

Målet är att det material som köps in skall levereras till företaget en vecka före planerad 

produktionsstart. Mot en del större leverantörer arbetar de med så kallade avropsordrar. Detta 

innebär att företaget lovar att köpa en viss kvantitet under en bestämd period. Avrop mot 

leverantören kan då göras löpande vid behov och leverans sker omedelbart. 

Det relativt stora komponentlagret skapar möjlighet att vara mer flexibla i produktionen. Tommy 

menar på att det blir enklare att planera om när förutsättningarna ändras. Detta ses som den största 

fördelen med lagret. 

När vi i stället frågar vad de ser för nackdelar med lagret svarar Tommy att “det tar väldigt mycket 

plats. Paternosterverken har hjälpt oss att minska lagerytan men i stället tar de längre tid att plocka 
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ut materialet”51. Detta ses dock som mindre problem, den största nackdelen de ser med lagret är att 

det binder upp mycket kapital. De arbetar löpande med att försöka minska lagernivåerna så mycket 

det går utan att leveransprecisionen till kund påverkas. Att kunna leverera i tid är högt prioriterat, 

det ses som en av deras styrkor.  

Vad för komponenter de skall lagerhålla och i vilken kvantitet ses som den största svårigheten. 

Branschen företaget är aktiva i förändras snabbt vilket gör det svårt att prognostisera för framtiden. 

De försöker att analysera vad som har efterfrågats tidigare år och på så sätt få en bild av vad som 

kommer efterfrågas framöver. Detta är något som historiskt har varit väldigt svårt. 

Framöver avser företaget att fortsätta försöka minska på lagernivåerna, målet är att minska det 

bundna kapitalet med fem till tio procent varje år. 

Analys av lagrets utformning 

Fordonsutrustnings lager består i dag främst av komponenter, dock är cirka 20 % färdiga produkter 

klara att leverera. I enlighet med omvärldsfaktorerna och kraven på kortare ledtider. Inköpen av 

material planeras så att leverans sker en vecka innan det är avsett att förbrukas i produktion. Detta 

kan förklaras med den osäkerhet som uppstår i och med en leverans.  

Mot en del leverantörer har företaget avtalat att köpa en viss mängd material under en viss tid. 

Leverantören lagerhåller avtalad volym och levererar omgående vid avrop från Fordonsutrustning. 

Avtal av denna typ kan kopplas till de beställningskostnader som beskrivs i modellen om 

lagerstyrning. 

Respondenten menar på att det finns både för och nackdelar med deras relativt stora lager. 

Fördelarna är att det skapar möjligheter till att vara flexibla i produktionen och gör det enklare att 

planera om när förutsättningarna ändras. Nackdelarna är att det binder upp mycket kapital. I 

dagläget försöker de minska på det bundna kapitalet utan att påverka förmågan att leverera i tid 

vilket är högt prioriterat på företaget. Detta kan knytas till omvärldsfaktorerna, förändrade 

förutsättningar, ökande krav på att leverera i tid samt att vara flexibel. Sätt till den logistiska 

målmixen är leveransservice prioriterat på bekostnad av en högre kapitalbindning. 

Framöver har de som mål att fortsatt försöka minska på lagernivåerna. Företaget upplever dock att 

det är svårt att veta vad de skall ha i lager och i vilken volym.  Detta på grund av att branschen 

förändras snabbt vilket gör det svårt att ta fram rättvisande prognoser. Även detta kan kopplas till 

                                                           
51 Tommy, (2013) 



  
 
  

 32 

omvärldsfaktorerna och de kortsiktiga efterfrågevariationerna samt osäkerhet i prognos som beskrivs 

där.    

4.8 Hissmakarna 
Företaget utvecklar, designar och tillverkar hissar. Verksamheten är belägen i Sverige. Produkterna 

säljs genom distributörer runt om i världen. En stor del av produkterna exporteras. 

Respondent: Marlene, produktionschef, ansvarar för produktionen och är delvis involverad i hur 

lagret utformas och styrs. 

Lagrets utformning 

De komponenter och material som köps in för produktion förvaras efter ankomst i ett 

komponentlager. Företaget tillverkar inga delkomponenter själva utan allt köps in för att mot 

kundorder monteras ihop till en färdig produkt. Varje hiss är unik, de tillverkas enligt kundens 

önskemål. Produktionen sker enligt ett LEAN production system, målet är att produkterna skall 

levereras omgående till kund när de är klara. De har dock ett mindre färdigvarulager där hissarna 

förvaras under en kortare period i de fall kunden ej har möjlighet att ta emot hissen direkt. 

Verksamheten startade för nästan 20 år sedan och har under åren expanderat kraftigt. Sedan fem år 

tillbaka har de arbetat hårt med att industrialisera verksamheten, vara mer effektiva och sparsamma. 

Tidigare var lagret ostrukturerat, de hade ingen bra överblick av vad som fanns hemma vilket ledde 

till att material köptes in trots att det fanns i lager sedan tidigare. Fokus låg enbart på att se till att 

produktionen fungerade. Lagernivåerna och kapitalbindningen var lågt prioriterat. Arbetet har gett 

resultat. På tre år lyckades företaget att minska på det bundna kapitalet med en tredjedel och 

samtidigt öka tillverkningsvolymen med tio procent.  

De mindre komponenterna med hög omsättning i lager köps vanligtvis in i större volymer. Material 

med lägre omsättningshastighet köps in efter behov. Inköp av plåt sker från en leverantör i 

närområdet. Detta möjliggör dagliga leveranser av färdiga plåtdetaljer till produktion. För detta har 

de köpt in en egen lastbil som går i skytteltrafik mellan plåttillverkaren, fabriken och övriga 

leverantörer i närområdet. 

I takt med att företaget expanderar försöker de öka kapaciteten i produktionen. Samtidigt utvecklar 

de nya modeller. För att möjliggöra att produktionen i framtiden skall fungera obehindrat behöver de 

ett större lager. Detta är i dagsläget ett problem för företaget. Enligt Marlene är kapitalbindningen i 
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lagret i dag lågt prioriterat, de anser att de ligger på en rimlig nivå, problemet är yta och att 

säkerställa att produktionen fungerar obehindrat. 

Vid utveckling av befintliga och nya produkter försöker de, i den mån det är möjligt, standardisera de 

komponenter som används. Därefter fastställa beställningspunkter för att på ett enkelt sätt se när 

material behöver köpas in. I produktion arbetar de enligt ett kanbansystem där streckkoder scannas 

och signalerar att de är i behov av material. 

Dyrare komponenter tar de hem mot kundorder medan de mindre kostsamma har de i lager för att 

kunna vara flexibla i produktionen och leverera snabbt. Möjligheten att ha den mixen, att styra lagret 

på det sättet ses, som en fördel. Nackdelar med företagets lager är enligt Marlene att det är för litet, 

de skulle gärna se att de kunde ha vissa komponenter på lager för att möjliggöra snabb leverans men 

i dagsläget är detta inte möjligt. Generellt på företaget ses dock lagret som en tillgång, det skapar 

möjligheter att kunna leverera snabbt och att vara flexibla i produktionen. 

De största svårigheterna med lagret anses vara att hantera problemet med att det är för litet samt 

att få det faktiska lagersaldot att stämma överens med saldot i affärssystemet. Differenser där 

emellan är något de tidigare haft problem med. 

Som tidigare nämnts expanderar företaget, och har gjort så sedan starten, i och med det ökar även 

flödena av material in till lagret i takt med att företaget växer. I framtiden har de för avsikt att köpa 

allt mer material från Asien. Ett sådant beslut kommer att ställa högre krav på att lagerhanteringen 

fungerar väl då osäkerheten kring transporterna från Asien är större i och med de längre avstånden. 

Utöver det planerar företaget även att bygga ut lokalerna, de har dock inte tagit ställning till om en 

utbyggnad är ekonomisk försvarbar, eller vad de nya lokalerna skall användas till.  

Analys av lagrets utformning 

I dag består lagret främst av komponenter. Hissmakarna tillverkar inga delar själva utan allt köps in 

och monteras sedan ihop i företagets fabrik till en färdig produkt. Denna grad av extern 

värdeförädling medför en viss osäkerhet vilket beskrivs i teorin om omvärldsfaktorer. 

De komponenterna med hög omsättningshastighet köps in i stora volymer. Detta kopplas till 

beställningskostnaderna i avsnittet om lagerstyrning. Anledningen till att de tar in dessa 

komponenter i stora volymer är för att minska de administrativa kostnaderna. Vidare för att kunna 

vara flexibla i produktionen och på så sätt klara av att leverera snabbt. De önskar att lagret var lite 

större än det är i dag för att kunna vara ännu mer flexibla. Detta kan knytas till omvärldsfaktorerna 

och de ökande kraven på flexibilitet och korta ledtider. 
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I och med att företaget expanderar försöker de öka kapaciteten i produktion. Nivån på bundet kapital 

beskriver Marlene som mindre viktigt, de anser dock att de ligger på en rimlig nivå. Att produktionen 

flyter på som planerat är viktigast. Författarna kopplar detta till den logistiska målmixen där en hög 

leveransservice är prioriterat på bekostnad av en högre kapitalbindning. 

Företaget arbetar i enlighet med LEAN production, i produktion sker materialpåfyllningen enligt ett 

kanbansystem där streckkoder scannas och signalerar ett behov. De försöker även att standardisera 

komponenterna så att de går att använda i flera modeller, på så vis få ner totala antalet 

komponenter. 

I framtiden avser Hissmakarna att köpa in mer material från Asien. Marlene menar då på att det är 

viktigt att lagerhanteringen fungerar i och med den ökande osäkerheten i de långa transporterna. 

Detta beskrivs i omvärldsfaktorerna, osäkerhet i leverans. Företaget har dock sin största leverantör 

av plåt i närområdet, detta kopplas även det till omvärldsfaktorerna där är osäkerheten i de 

leveranserna låg. 

4.9 Verkstadsspecialisten 
Företaget är verksamt inom verkstadsindustrin. I Sverige har företaget sitt huvudkontor samt delar 

av tillverkningen. Försäljning sker genom företagets egna försäljningskontor runt om i världen eller 

genom distributörer. 

Respondent: Thomas, produktionschef, ansvarar för produktion och logistik på företaget. 

Lagrets utformning 

Verkstadsprodukter finns i stora delar av världen men lagerhållningen finns endast här i Sverige. 

Detta för att ha bättre kontroll och inte bygga upp för stora lager på flera ställen. I deras lagerlokal 

har de halvfabrikatlager, PIA, färdigvarulager, samt ett litet råmateriallager. En del av materialet till 

halvfabrikatslagret köps ofta in i större volymer, då det inte finns lönsamhet i att köpa in styckvis. Här 

sätts en beställningspunkt som bestäms utifrån hur lång tid det tar att få hem produkten. Tanken är 

att lagersaldot aldrig skall vara noll.  

Deras färdigvarulager bygger de upp genom att dimensionera storleken på lagret utifrån kundens 

behov. Vissa artiklar har de färdigvarulager på motsvarande tre veckors normalförsäljning. Dessa 

artiklar är de som det säljs allra mest av, här är det viktigt att inte påverkas av störningar. På dessa 

produkter i färdigvarulagret har företaget bestämt en beställningspunkt så att det direkt fylls på när 

nivån är för låg. Detta för att försäkra om att kunna leverera snabbt. Företaget arbetar generellt med 
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rätt små volymer av sina produkter och volymen varierar varje månad, vilket leder till en svår 

avvägning för dem. En del produkter är helt kundorderstyrda, där sker tillverkning mot beställning. 

Detta gäller ordrar som är helt kundspecifika eller produkter med låg försäljningskvantitet.  

Inköpen av material sker på olika sätt. Råmaterial köps endast in mot tillverkningsorder och går 

direkt in i PIA. Gjutgods och komponenter beställs i partistorlekar vilket innebär att en del lagerförs 

vid leverans. Mot en del leverantörer köper de in material i en stor volym som leverantören sedan 

lagerför mot en kostnad. Verkstadsprodukter kan sedan avropa en del i taget vartefter behov 

uppstår. En anledning till detta är ur utrymmesperspektiv. Själva avropet sker dock alltid utifrån en 

beställningspunkt.  

Under det senaste årtiondet har inga större förändringar skett i företaget. De har gått från att 

producera löpande till ett mera självreglerande system. Detta har bidragit till att den totala 

lagerhållningen har minskat, dock inte så mycket som Thomas hade trott. De har även minskat på 

egenförädlingen, men gör fortfarande i dagsläget stora delar själv. Thomas menar att detta är en 

effekt av den långsiktiga trend som finns där företagen låter andra utföra vissa delar. Kravet från 

kunderna att företaget skall kunna leverera snabbt har ökat. Detta har bidragit till att företaget har 

fått anpassa sina beställningspunkter. De har börjat arbeta med ett större halvfabrikatlager, detta för 

att ledtiderna inte skall bli för långa samtidigt som de inte vill ha ett för stort färdigvarulager.  

Thomas ser två stora fördelar med att ha lager. Den första är möjligheten till ökad 

kundtillfredställning genom snabb leverans. Den andra är en god produktionsekonomi. De har ett 

brett spektra av produkter med relativt långa omställningstider i produktion. Därav tillverkar de en 

större mängd och lagerför de som ej har sålts.   

Nackdelen han ser är att det binder för mycket kapital. Exempelvis genom inkurans eller när en 

förändring sker på en produkt, som gör att de antal av produkten som ligger kvar på lager inte längre 

går att sälja. En sekundär svårighet med större lager som Thomas ser är att vissa av deras produkter 

är anpassade till en specifik maskin. När en kund väljer att förändra sin maskin kan de få 

konsekvensen att Verkstadsspecialistens produkt inte längre passar och blir därmed värdelös. Detta 

gör företaget känsligt och beroende av hur kunden konstruerar sin produkt. De primära 

anledningarna till att hålla låga lager är ur ett finansiellt perspektiv. De önskar en låg kapitalbindning 

samt en hög omsättningshastighet i lagret. Kapitalbindningen är dock inte drivkraften för att minska 

på lagernivåerna. Det viktiga är flödet. De ser gärna att tiden produkterna är under bearbetning blir 

så kort som möjligt. Desto kortare den tiden är desto snabbare blir flödet av material genom PIA.  
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Analys av lagrets utformning 

Företaget tillverkar själva en del av det materialet som förvaras i halvfabrikatlagret, resterande del 

köps in från underleverantörer. Inköpen sker i större volymer då de ej är lönsamt att köpa in styckvis, 

vilket kopplas till beställningskostnaderna som nämns i teoriavsnittet.  

Nivån i färdigvarulagret byggs upp genom att dimensionera storlek efter behov, 

omsättningshastighet och ledtid för de olika produkterna. Thomas menar på att kundernas krav på 

kortare ledtider har ökat, det är viktigt att inte bli påverkade av störningar och riskera att inte kunna 

leverera snabbt. Detta kan kopplas till omvärldsfaktorerna och de ökande kraven på kortare ledtider. 

De kan även kopplas till de bristkostnader som tas upp i modellen om lagerstyrning.  

Gjutgods och komponenter beställs i partistorlekar där en del går direkt in i produktion medan resten 

lagerförs. Inköpen kan förklaras med hjälp av den logistiska målmixen där fokus är mot 

leveransservice och lägre transportkostnader, dock blir kapitalbindningen högre. Mot en del 

leverantörer köper de en stor volym, leverantören lagerhåller sedan materialet och 

Verkstadsspecialisten gör avrop efter behov. Detta kan även knytas till beställningskostnader. 

Enligt Thomas har företaget minskat på egen värdeförädling, de outsourcar mer i dag än de gjorde 

tidigare. Thomas menar på att det är en trend inom industrin att låta andra göra en del. 

Resonemanget stämmer väl överens med teorin om omvärldsfaktorer där det sker en utveckling mot 

mer extern värdeförädling.  

Företaget har en bred produktflora. De anser att det ej är lönsamt att tillverka styckvis utan de 

tillverkar vanligtvis en större volym för att sedan lagra det som inte är sålt. Detta kan kopplas till 

modellen om lagerstyrning och de omställningskostnader som uppstår vid en förändring i egen 

produktion. 

4.10 Testutrustnings specialisten  
Företaget är verksamma inom elektronikindustrin och är dotterbolag till ett brittiskt bolag. 

Testutrustnings specialisten tillverkar olika former av testutrustning. I Sverige sker utveckling, 

slutmonteringen samt försäljning. Företaget är verksamma och har kunder över hela världen. 

Respondenter: Alexander, Logistikchef, ansvarar för lager samt arbetar mycket med inköp. Hans, 

Supply Chain chef, ansvarig för inköp, lager, tillverkning, produktionstestning och 

produktionsberedning.  
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Lagrets utformning 

Testutrustningsspecialisten använder sig utav färdigvarulager, halvfabrikatlager samt 

komponentlager, det senare är uppdelat i ett paternosterverk samt vanliga hyllstallage. 

Företaget har de senaste åren förändrat sin produktion. De har infört produktionslinor för deras 

högvolym produkter.  En arbetsstation är numera dedikerad för en viss produkt istället för en viss 

person. Materialet som behövs för tillverkningen finns vid arbetsplatsen. Det sparar arbetstid för den 

anställde som ej behöver hämta varorna på lager.  

Testutrustnings specialisten har en relativt stabil försäljning med små svängningar. 

Tillverkningsvolymerna är relativt små. Alexander säger att “Den stabila försäljningen gör det lättare 

att anskaffa material, vi kan lita lite på våra årsvolymer och det gör det enklare att fastställa nivån i 

säkerhetslagrena. Det blir sällan några större avvikelser.”52  

Inköp av material sker i större volymer för att få ner inköpspriset. Företaget vill dock inte att det skall 

finnas mer än en månadsförbrukning i lager. Mot en del leverantörer arbetar de med ramordrar. 

Detta innebär att de köper en viss mängd som leverantören sedan lagerhåller mot en kostnad. Vidare 

kan företaget göra avrop efter behov och leverans sker omedelbart.   

Ett kanban två-lådesystem används för mindre artiklar så som skruv och mutter. Två lådor med 

samma artiklar står på rad, när den första är tom dras den andra fram. Den tomma lådan ställs åt 

sidan som sedan leverantören hämtar i samband med en leverans. Leverantören fyller sedan på de 

tomma lådorna med nästa leverans. Detta är något som Hans och Alexander anser fungerar väldigt 

bra.  

En nackdel Hans ser med deras produkter är att “... våra produkter lever länge. De lever längre än de 

ingående produkterna. Tänk dig en processor hur länge lever den? Drygt två tre år. Våra produkter 

kan leva upp till 20 år”53. När en leverantör slutar tillverka sin produkt får företaget problem. 

Företaget måste då konstruera om sin befintliga produkt. Tid som företaget annars kunde ha lagt på 

att ta fram nya produkter. “Ju mer avancerad teknik som kommer in, ju svårare får vi det”54.  

De ser även en nackdel med deras nya produktionslinor, de fodrar en betydligt större yta i 

produktion samt en högre disciplin. Detta i och med att materialet delvis förvaras i anslutning till 

tillverkningen.  

                                                           
52 Alexander (2013) 
53 Hans (2013) 
54 Ibid 
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Företaget lagerhåller en del tillbehör till deras produkter. Alexander nämner att det är en svårighet 

att som inköpare veta hur mycket tillbehör de skall lagerhålla. Efterfrågan skiljer sig åt mellan olika 

länder vilket gör det svårt att planera. 

Vad gäller Testutrustnings specialistens kanbansystem är respondenterna noga med att framhäva att 

det fungerar väldigt väl. Vidare ser de stora fördelar i deras förmåga att erbjuda korta leveranstider 

till kund, detta anses som viktigt och ses som en konkurrensfördel. Försäljningsuppskattningen är 

även något som anses fungera bra. Prognoserna stämmer nästan alltid vilket gör det lättare för 

företaget att planera produktionen.  

Framöver planeras inga större förändringar gällande företagets lager. Dock nämner Alexander att 

han när tillfälle ges skulle han vilja organisera om i lagret. Han skulle vilja se att materialet 

organiseras i produktfamiljer. Med detta menas att redan vid inleveranserna sorteras materialet 

efter vilket produktkategori de tillhör. Denna metod tar längre tid vid inleverans men det är mycket 

effektivare när material plockas till produktion.  

Analys av lagrets utformning   

Testutrustnings specialisten arbetar med färdigvarulager och halvfrabrikatlager för att klara av att 

möta osäkerheter och störningar, på så sätt vara konkurrenskraftiga. Detta kan kopplas till både 

leveransservice i logistiska målmixen samt omvärldsfaktorerna, ökande krav på korta ledtider.  

Företaget beställer in material i större volymer delvis för att minimera transportkostnaden vid 

inleverans. Detta kan knytas till logistiska målmixen och låga logistikkostnader. Det leder dock 

troligtvis till en högre kapitalbindning. 

Mot en del leverantörer arbetar Testutrustnings specialisten med ramordrar. Detta innebär att de 

åtar sig att köpa en viss mängd material under en viss tid. Avrop kan sedan göras löpande efter behov 

och leverans sker omedelbart från leverantören. Detta förenklade beställningsförfarande minskar de 

administrativa kostnaderna vilka beskrivs under beställningskostnader i teoriavsnittet. 

I teoriavsnittet beskrivs även de omvärldsfaktorer som påverkar ett företag. Bland annat beskrivs den 

svårighet företag har med att ta fram säkra prognoser. Detta är dock något respondenterna hos 

Testutrustnings specialisten inte håller med om.  Prognoserna som företaget tar fram stämmer väl 

överrens med försäljningen, avvikelserna är vanligtvis små.  

Som nämndes ovan, i lagrets utformning, lever företagets produkter väldigt länge. Detta ses som 

positivt, dock blir det ett problem när en leverantör byter ut en produkt eller komponent. Hans 
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nämner även att desto fortare tekniken utvecklas desto mer behöver företaget anpassa sig. Detta 

kan knytas ihop med att livscyklerna för produkterna blir allt kortare vilket tas upp under 

omvärldsfaktorer i teoriavsnittet.  

Företaget har till viss del blivit påverkat av de japanska filosofierna. Exempelvis arbetar de som 

tidigare nämndes med ett kanban två-lådesystem. Detta för att effektivisera materialpåfyllningen 

samt för att på ett överskådligt sätt ha kontroll.   

4.11 Sammanfattande analys och diskussion 

Nedan sammanfattas och diskuteras de delar av analyserna författarna anser är av störst vikt. 

4.11.1 Omvärldsfaktorer och den logistiska målmixen. 

Vid analys mot den logistiska målmixen blir det tydligt att majoriteten av företagen fokuserar på att 

upprätthålla en hög leveransservice, se bild nedan. Detta sker ofta på bekostnad av ett större lager, 

vilket binder mer kapital. Dock är de flesta företagen medvetna om att så är fallet men ser det ej som 

ett stort problem. Detta kan tyda på att företagen gör den bedömningen att det på sikt ur ett 

lönsamhetsperspektiv är bättre att satsa på en hög leveransservice med en högre kapitalbindning 

som följd.  

 

Figur 2: Logistiska målmixen; Lumsden, K. (2012); Egen bearbetning. 

Vidare blir det tydligt att de omvärldsfaktorer som diskuteras i teoriavsnittet starkt påverkar de 

tillverkande företagen. Marknadens krav på allt kortare ledtider och hög leveransprecision sätter 

press på industrin. Analysen visar på att de flesta företagen arbetar hårt med att förkorta ledtiderna 

och säkerställa att de klarar av att leverera i tid. Vilket tyder på att faktorerna är av stor vikt för att 

Leveransservice

Leveranstid

Leveranssäkerhet

Servicenivå

Flexibilitet

Logistikkostnader

Hantering

Transport

Styrning

Kapitalbindning

Förråd

PIA

Lager



  
 
  

 40 

kunna vara konkurrenskraftiga. I och med detta är det högt prioriterat att produktionen fungerar. 

Flera av respondenterna menar på att ett produktionsstopp är något som ej får inträffa.  

Gemensamt för samtliga företag i den här studien är att de använder sig utav någon form av 

säkerhetslager. Detta för att klara av att vara flexibla samt uppfylla de tidigare nämnda kraven på 

korta ledtider och hög leveransprecision. En del använder sig utan ett komponentsäkerhetslager 

och/eller ett halvfabrikatlager, andra arbetar mer aktivt med att bygga upp ett färdigvarulager för 

direkt leverans. Detta tyder på att företagen upplever en osäkerhet i materialförsörjningen, att det 

av olika anledningar finns brister i försörjningskedjorna. Ett flertal respondenter beskriver även 

svårigheten i att bedöma efterfrågan och fastställa en prognos. Där kan eventuella kortsiktiga 

efterfrågavariationer skapa en osäkerhet. 

Nedan repeteras de omvärldsfaktorer som tas upp i teoriavsnittet. De inringade är de som starkast 

påverkar företagens resonemang kring lager.  

o Förändringstakten i företagens omvärld har ökat och förväntas öka ytterligare. 

o Kortare livscykler på produkterna. 

o Kortare ledtider förblir ett villkor för att vara konkurrenskraftiga. 

o Kortsiktiga efterfrågevariationer. 

o En utveckling mot mer extern värdeförädling samt färre leverantörer. 

o Att förmå leverera på utsatt tid blir allt viktigare. 

o Ökande krav på flexibilitet.   

Transportkostnaden är något endast ett fåtal av företag tar upp. I de flesta fall där det har diskuterats 

gäller det främst långväga transporter från exempelvis Asien. Detta kan tyda på att 

transportkostnaderna har liten påverkan på lönsamheten i företagen i förhållande till exempelvis en 

bristande leveransservice. Dock beskriver några företag fördelen med att ha leverantörer på nära 

håll. Där kortare transporter minskar osäkerheten samt ger en större möjlighet till högre frekvens på 

inleveranser. 

Det faktum att förändringstakten i företagens omvärld har ökat samt att produktlivscyklerna blir allt 

kortare skapar en stor osäkerhet. Majoriteten av företagen i denna studie upplever att det är svårt 

att veta vad de skall ha i lager och i vilken volym. Vilket tyder på att det kan vara svårt att bedöma 

hur marknaden kommer att utvecklas samt att förutse de kortsiktiga efterfrågevariationer som 

uppstår. Det är endast Testutrustnings specialisten som urskiljer sig. Företaget anser att prognoserna 
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stämmer bra överrens med efterfrågan. Dock anser även de att de behöver ha ett säkerhetslager för 

att garanterat kunna leverera.  

Trenden mot mer extern värdeförädling som diskuteras i omvärldsfaktorerna visade sig i analysen 

stämma väl överens med verkligheten. Ett flertal företag har börjat outsourca fler delar av sin 

tillverkning än vad de gjorde tidigare, av olika anledningar. Detta innebär att företagen troligtvis inte 

längre har samma kontroll i jämförelse med när företaget själva tillverkade allt. Användandet av olika 

typer av säkerhetslager för att säkerställa att produktionen fungerar kan tyda på att denna trend 

bidrar till att osäkerheten i materialförsörjningskedjan vuxit sig större. 

4.11.2 Lagerstyrning 

I teorikapitlet diskuterades olika delar företag behöver ta i beaktning vid styrningen av lager. Där togs 

fyra viktiga delar upp, lagerhållningskostnader, omställningskostnader, beställningskostnader samt 

bristkostnader.  

Beställningskostnader är något många av de intervjuade företagen tar i beaktning. Detta sker 

exempelvis genom arbete med leverantörsstyrda lager, ramordrar och VMI-system. På så sätt 

försöker de minimera de administrativa kostnaderna. Vid användning utav ovan nämnda 

lagerpåfyllnings strategier kan beställningarna ske automatiskt eller genom ett förenklat 

beställningsförfarande. Detta minskar de administrativa kostnaderna vid en beställning. Ett flertal 

företag försöker även minimera kostnaderna genom att köpa in billigare komponenter i större 

volymer, de anser att det ej är ekonomiskt försvarbart att ta in dem i små volymer. Detta kan tyda på 

en medvetenhet hos företagen där den administrativa tiden ses som alldeles för dyrbar i förhållande 

till värdet på inköpt material.  

En annan del som tas upp är bristkostnader. Respondenten Bo från Fuktexperten talar mycket om att 

det är av stor vikt att företagets produktion aldrig stannar upp. De arbetar med ett relativt stort lager 

för att säkerställa att produktionen fungerar obehindrat. Det den högre kapitalbindningen medför 

spelar en liten roll enligt Bo i förhållande till de konsekvenser ett produktionsstopp kan medföra.  Att 

leverera i tid är högst prioriterat nämner Bo. 

Ett flertal respondenter resonerar på liknande sätt. De högre kostnaderna ett större lager medför 

anses av de flesta vara mindre viktiga i förhållande till de konsekvenser brist på material kan 

medföra. Exempelvis riskerar företagen att mista befintliga samt nya kunder om de inte klarar av att 
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leverera i tid, eller om ledtiden anses vara för lång. På sikt innebär det en lägre försäljning. Detta kan 

tyda på att företagen inte är villiga att ta den risken, att de anser att effekterna av brist på material är 

alldeles för kostsamma och betydligt högre än kostnaderna för ett större lager. 

Vad gäller lagerhållningskostnaderna, exempelvis kostnad för lokal, försäkring, personal, har 

intervjuerna givit lite information. Detsamma gäller omställningskostnader i produktion. Där av avser 

författarna att inte diskutera detta mer ingående.  

4.11.3 Japanska filosofier 

Analysen visar på att de japanska filosofierna har haft stor inverkan på tillverkande företag i Sverige. 

Majoriteten av företagen arbetar enligt de japanska filosofierna på något sätt. Graden av 

implementering varierar kraftigt. Den filosofin som har haft störst genomslag inom industrin är LEAN 

production. Många av de intervjuade företagen säger sig arbeta i enlighet med filosofin, ofta har de 

implementerat delar av filosofin och anpassat den till dess verksamhet. Ett par företag i denna studie 

arbetar aktivt med LEAN production har gjort så under en längre period. Implementeringsgraden är 

hög och arbetssätt är väl utvecklat inom verksamheten. En del företag arbetar med LEAN production, 

en del har precis börjar och vissa har för avsikt att påbörja implementeringen under en snar framtid. 

Kanban, vilket är en del av LEAN production, används för att synliggöra och signalera ett behov av 

material. Även detta arbetssätt är allmänt känt och används av ett flertal företag inkluderade i den 

här studien 

Just-In-Time är en filosofi nästan ingen av företagen talar om.  Den är dock allmänt känd. 

Intervjuerna och analysen visar på att endast ett par av företagen arbetar, medvetet eller omedvetet, 

till låg grad i enlighet med filosofin. Detta kan vara på grund av att filosofin kräver att allting skall 

fungera perfekt. Just-In-Time anser att företagen skall reducera allt som inte tillför något värde till 

produkten samt att punktligheten är oerhört viktig. Punktligheten anser många företag vara svårt att 

uppfylla. Detta kan bero på att Sverige är decentraliserat geografiskt sätt i förhållande till exempelvis 

Kontinentaleuropa. I och med de osäkerheter som följer en leverans vågar företagen ej helt lita på 

att leverantörerna levererar i tid, att deras produktion löper enligt plan samt att materialet håller rätt 

kvalitet. Detta tyder på att denna japanska filosofi är svår för många företag att implementera utan 

att företagen skall bli för sårbara. Filosofin har nog dock fått många företag att tänka till gällande vad 

som egentligen tillför något värde till produkten samt implementerat delar av tankesättet.  
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Sammanfattningsvis tyder analysen på att majoriteten av företagen har blivit påverkade av de 

japanska filosofierna. De arbetar med, eller har för avsikt att påbörja ett arbete enligt någon av de 

tidigare nämnda filosofierna. Detta kan vidare tyda på att det är en trend inom industrin, eller att 

exempelvis LEAN production är ett modeord som kan ha varierande implementeringsgrad. 
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5. Slutdiskussion  

I detta avsnitt avser författarna att åter knyta an till studiens problemformulering. Den lyder; Hur 

väljer företag en viss storlek på lager och vilka faktorer är det som påverkar detta? 

Studien visar att majoriteten av de besökta företagen har relativt stora lager. De inkluderar 

komponentlager, halvfabrikatlager samt färdigvarulager. Hur fördelningen ser ut mellan de olika 

typerna av lager skiljer sig åt beroende på företag och bransch. 

Författarna bedömer att företagens huvudsakliga syfte med de relativt stora lagerna är att 

undvika produktionsstopp. Det är högt prioriterat att tillverkningen fortlöper som planerat. Detta 

för att säkerställa att de klarar av att leverera på utsatt tid samt att, i den mån det är möjligt, 

minimera ledtiderna. Ett flertal respondenter anser att det är av stor vikt att förmå leverera 

snabbt för att kunna vara konkurrenskraftiga. 

Ett välfyllt komponentlager skapar en möjlighet till att vara flexibel i tillverkningen, detta anses 

vara av stor vikt för att klara av att möta kortsiktiga efterfrågavariationer. 

Vid intervjuerna har ett flertal respondenter påpekat att de upplever det som svårt att 

prognostisera framtida efterfrågan. Osäkerheten det medför hanterar företagen med hjälp av 

lagret. På så sätt garderar de sig mot eventuella avvikelser och undviker de bristkostnader som 

uppstår när en vara ej finns tillgänglig för leverans vid efterfrågan. Lagret skall även skydda mot 

osäkerhet i leverans, exempelvis bristande kvalitet på material. Även mot de externa faktorer som 

kan påverka långväga transporter. 

Vidare visar studien vid analys mot den logistiska målmixen att majoriteten av företagen 

prioriterar en hög leveransservice. Kapitalbindningen är mindre viktig, dock är företagen 

medvetna om vilken nivå de ligger på. Författarna tolkar detta som att ur ett 

lönsamhetsperspektiv är kostnaden för det bundna kapitalet på sikt lägre, än vad de troligtvis 

minskade intäkterna skulle vara om de brister i leveransservicen.  

En del av de besökta företagen försöker minska på lagernivåerna i den mån det är möjligt utan att 

påverka produktionen negativt. Endast Jordbruksspecialisten arbetar aktivt med låga lagernivåer 

och fokuserar på en låg kapitalbindning. De japanska filosofierna är allmänt kända och har 

påverkat svensk industri. LEAN production är ett verktyg som används av ett flertal företag i dess 

arbete med att minska på lagernivåerna samt i ett försök att eliminera övriga onödiga delar i 

verksamheten som inte tillför något värde.  
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Avslutningsvis har studien visat på att det fortsatt finns ett intresse för att minska på 

lagernivåerna vilket diskuterades i inledningen. Dock prioriterar majoriteten av företagen i denna 

studie en väl fungerande produktionsapparat samt att upprätthålla en hög leveransservice.  Stig-

Arne Mattsons menar på att minska lagernivåerna inte är det viktigaste vid lagerstyrning. Han 

anser att lagret är värdeskapande och skall ses som en tillgång. Detta resonemang stämmer väl 

överens med hur tillverkande företag i Sverige ser på lager i dag. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

● Vilken är din roll på företaget? 

● Hur ser ert lager ut i dag? 

● Har ni gjort några stora förändringar de senaste 10 åren gällande ert lager? Varför? 

● Hur ser flödena ut in till lagret? 

● När sker beställning av material? 

● Vilka fördelar ser ni med er lagerhållning? 

● Vilka Nackdelar ser ni med er lagerhållning? 

● Vilka är de största svårigheterna? 

● Har ni någon strategi för lagret på sikt? 

 

 

 

 

 

 


