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II 

Abstract 
Planning, control and monitoring are key processes in material planning and its flow from 

supplier to end customer. The activities within the planning process can also have a crucial 

effect on the availability of the company’s products. This thesis examines how planning can 

be optimized for different products, and aims to develop procedures for the handling of 

product planning in order to contribute to a better efficiency from a holistic perspective.  

 

There’s a need for a clear framework to optimize the conditions for the planning of complex 

customer orders. The planning process is in need of ancillary activities for optimal outcomes 

and is based on logistical and financial tools and methods. If these are applied effectively, the 

lead times can be reduced and the backward scheduling can be simplified, since the right 

products are stocked and orders are being placed at the right time, with the optimum order 

quantity for minimizing the costs that may arise. Additionally, a holistic approach is required, 

where the whole supply chain is involved. The relationships within the network are an 

important aspect for an optimized planning, to ensure a high delivery precision. 

 

The framework that have been produced, includes a basic idea of logical thinking, effective 

communication channels and the right thing at the right place at the right time. But it should 

be emphasized that each organization is unique and should adapt this approach to its own 

business, but still apply the mindset that the framework entails. 

 

Keywords: material planning, logistic, Supply Chain Management, Buyer-supplier 

relationships, lead times, storage optimization, classification, ABC-analysis, DuPont-model, 

Kraljics matrix 
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Sammanfattning 
 

Planering, styrning och uppföljning är viktiga processer inom materialplanering och inom 

dess flöde från leverantör till slutkund. Planeringsprocessens aktiviteter kan även ha en 

avgörande effekt på tillgängligheten av företagets produkter. I detta examensarbete granskas 

hur planeringen kan optimeras för olika produkter, med målet att ta fram rutiner kring 

hanteringen av produktplanering för att bidra till en bättre effektivitet ur ett helhetsperspektiv.  

 

Det finns ett behov av ett tydligt ramverk för att optimera förutsättningarna för planering av 

komplexa kundorder. Planeringsprocessen är i behov av kringliggande aktiviteter för ett 

optimalt utfall och baseras på logistiska och ekonomiska verktyg och metoder. Vid effektiv 

tillämpning kan ledtiderna reduceras och bakåtplaneringen förenklas, då rätt produkter 

lagerhålls och orderläggning sker vid rätt tidpunkt, med optimerad beställningskvantitet för att 

minimera de kostnader som kan uppstå. Därutöver krävs ett helhetstänk, där hela 

försörjningskedjan är involverad. Relationerna i nätverket är en viktig aspekt för en optimerad 

planering för säkerställande av en god leveransprecision. 

 

Det ramverk som tagits fram inkluderar ett grundtänk med logiskt tänkande, effektiva 

kommunikationsvägar och rätt sak på rätt plats vid rätt tillfälle. Men det bör poängteras att 

varje organisation är unik och bör anpassa tillvägagångssätt efter sin egen verksamhet, men 

ändå tillämpa det tankesätt som ramverket medför. 

 

Nyckelord: materialplanering, logistik, Supply Chain Management, Buyer-supplier 

relationships, ledtider, lageroptimering, klassificering, ABC-analys, DuPont-modellen, 

Kraljics matris 
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Definitioner 

I detta avsnitt definieras logistiska termer och specifika beteckningar som tillämpas inom 

logistiken och de företag som studerats i examensarbetet. 

Beställningspunkt Signalerar när det är dags att orderlägga en 

produkt för att fylla på lagret (E-conomic 2016). 

E10      Loiparts affärssystem. 

EPICOR     Utgivaren till affärssystemet E10. 

Flaskhals Flödet genom hela värdekedjan begränsas av 

exempelvis en resurs, maskin eller marknaden 

(Olhager 2013). 

Kapitalbindning Pengar som investerats i exempelvis inköpta 

produkter, men som ännu inte sålts 

(Nationalencyklopedin 2016.a.). 

Leveransprecision Service som syftar till processen från order till 

leverans och i vilken grad ordern levereras 

utefter överenskommen tidpunkt (Jonsson & 

Mattsson 2011). 

Orderpunkt     Se beställningspunkt. 

Partiformning Bestämma lämpliga kvantiteter, då det inte är 

möjligt att enbart producera eller köpa in den 

kvantitet som efterfrågas vid varje tillfälle. 

Proof of Delivery Ett dokument som styrker att godset levererats. 

Påfyllnadsorder Orderläggning för lagerpåfyllnad vid avsaknad 

av produkt (Dictionary 2000). 

Servicenivå Ett mått för att se hur effektivt företaget kan 

utföra en lovad tjänst (Nationalencyklopedin 

2016.c.). 

Styckeförsäljning Försäljning av enbart ett artikelnummer1 

Supply Chain I detta examensarbete definieras Supply Chain 

som försörjningskedja. 

Säkerhetslager Syftar till att skydda sig mot osäkerhet i form av 

brist av produkter (Olhager 2013). 

                                                 
1 Therese Andersson Cirado Innesäljare Loipart AB, intervju den 26 februari 2016. 



 

- 1 - 

 

Förord 
Efter vår studietid på Högskolan i Borås närmar det sig kandidatexamen i Industriell ekonomi, 

med inriktning logistikingenjör. Detta examensarbete är den slutgiltiga delen av den treåriga 

processen, där vi fått möjligheten att applicera de kunskaper, verktyg och metoder som vi lärt 

oss under våra högskolestudier på företaget Loipart AB. 

Vi vill främst rikta ett stort tack till vår handledare på Loipart AB, Marie Wallman, som 

engagerat hjälpt oss med genomförandeprocessen. Hon har varit en glädjespridare där inga 

problem existerat, utan hon har endast sett lösningar. Vi vill även rikta vår tacksamhet till 

resterande personal på Loipart AB samt Fraktkompaniet AB, för att de lagt ner tid och 

hjälpsamt deltagit i intervjuer, besvarat frågor och demonstrerat företagets processer. 

Slutligen vill vi tacka Håkan Svensson som varit vår handledare från Högskolan i Borås, då 

han underlättat vårt arbete genom vägledning och nya infallsvinklar. 

/Caroline Arvidsson & Nathalie Linhem 
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1 Introduktion 
I det första kapitlet introduceras läsaren till examensarbetets bakgrund och 

problembeskrivning, som i sin tur leder in på den forskningsfråga som studerats. Kapitlet 

innefattar även syfte samt delger de avgränsningar som gjorts för att prioritera det som ansågs 

mest intresseväckande. 

1.1 Bakgrund 

Kraven från dagens kunder blir allt högre. De förväntar sig den högsta kvaliteten till den 

lägsta kostnaden, vilket blir problematiskt för företagen. Enligt Fawcett, Calantone och Roath 

(2000) beror detta på den ökade konkurrensen som globaliseringen har medfört. Den marknad 

som företagen står inför är utmanande, då de dels måste tillfredsställa kunderna och dels 

överleva på den globala marknaden där hård konkurrens råder. 

Den ökade globaliseringen har även lett till nya affärsmöjligheter, särskilt för logistik- och 

tredjepartsföretag. Mer fokus på logistiklösningar är därför nödvändigt för att hantera denna 

globala tillväxt (Storey, Emberson, Godsell & Harrison 2006). 

Tidigare forskning visar även att företag i dagsläget inte enbart konkurrerar med pris på 

produkter, utan vikt läggs även vid den service som företaget kan erbjuda sin kund (Nielsen, 

Do, Eriksen & Nielsen 2014). Vidare kan omprioriteringar och omplanering leda till 

konsekvenser för verksamheten (Robert Jacobs, Berry, Clay Whybark & Vollman 2011), där 

även leveransprestationen påverkas när omplanering sker för frekvent (Nielsen et al. 2014). 

Fredriksson, Wänström och Medbo (2014) menar att förseningar och omprioriteringar också 

kan vara ett resultat av osäkerhet i försörjningskedjan, vilket medför att planeringsmetoden 

kan behöva anpassas för att kunna hålla en hög leveransflexibilitet. 

Det finns en svårighet att tillfredsställa sin kund samtidigt som företagets materialplanering 

hanteras på ett tids- och kostnadsmässigt optimalt sätt. För att ett företag ska optimera sin 

vinst krävs därför ett arbetssätt som tar hänsyn både ledtider och kostnader. 

En bred variation av kundorder gör hela planeringen komplex. En order kan innehålla olika 

typer av produkter, där ledtiderna varierar beroende på produkt, kundens önskemål och 

geografiska placering. Denna problematik tillsammans med kundens krav och ökade 

konkurrens på den globala marknaden gör att företagets processer försvåras. Även om alla 

avdelningar på ett företag har samma gemensamma mål, d.v.s. ökad lönsamhet, så har de helt 

åtskilda prioriteringar. För en ökad lönsamhet är företag i behov av att balansera dessa 

motpoler.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att granska hur planeringen kan optimeras för olika produkter 

(eller produktgrupper) med avseende på tid och kostnad. Målet är att ta fram rutiner kring 

materialplanering för att bidra till en bättre effektivitet ur ett helhetsperspektiv. Vidare är 

intentionen att resultatet ska kunna appliceras på flertalet organisationer. 

Detta examensarbete bygger därför på följande frågeställning:  

Hur kan företag inom branschen för fartygsutrustning optimera materialplaneringen med 

avseende på tid och kostnad, för att säkerställa en god leveransprecision?  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till företagets standardprodukter, vilket betyder att deras hantering av 

specialprodukter och reservdelar inte behandlas i examensarbetet. 

Avgränsningarna är satta för att arbetet ska vara möjligt att genomföras inom den givna 

tidsramen, men även i samråd med Loipart för att fokusera på det område som har störst 

inverkan på företagets problematik. 
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1.4 Rapportens disposition 
Kapitel 1  I det första kapitlet introduceras läsaren till examensarbetets bakgrund 

   och problembeskrivning, som i sin tur leder in på den forskningsfråga 

   som studerats. Kapitlet innefattar även syfte samt delger de   

   avgränsningar som gjorts för att prioritera det som ansågs mest  

   intresseväckande. 

Kapitel 2 I kapitel två följer en beskrivning av de verksamheter som granskats 

under processen, både fokusföretaget Loipart och samarbetspartnern 

Fraktkompaniet AB. Kapitlet beskriver också Loiparts och dess 

omgivnings nuvarande situation i form av en processkartläggning och 

ABC-analys.  

Kapitel 3  I detta kapitel redogörs de metoder som tillämpats och det material som 

   varit nödvändigt under examensarbetets process. De olika metoderna 

   för forskning och informationsinsamling beskrivs generellt, för att  

   sedan gå in på hur de använts specifikt för denna process. 

Kapitel 4  Kapitel fyra syftar till att ge läsaren en inblick i de teorier som  

   tillämpats i arbetet. Eftersom teorierna är omfattande, inkluderar  

   flertalet områden samt en större mängd vetenskaplig forskning, ges här 

   endast en övergripande förklaring. 

Kapitel 5  I detta kapitel analyseras problemformuleringen utifrån den information 

   som samlats in via empiri och teori. 

Kapitel 6 I kapitel sex resoneras huruvida resultatet kan appliceras på andra 

företag inom samma eller liknande branscher. Diskussion förs även 

kring framtida forskning samt genomförandeprocessen. 

Kapitel 7 I kapitel sju redovisas specifika rekommendationer för Loipart som de 

bör överväga att ta del av för ökad konkurrenskraft. En del av dessa är 

Loipart medvetna om och arbetar aktivt för att förbättra, men syftet här 

är att ge nya infallsvinklar, förstärka vikten av dessa 

förbättringsåtgärder samt delge nya aspekter som kan upptäckas när 

företaget granskas av en utomstående part. 

Kapitel 8 I detta kapitel sammanställs slutsatsen för examensarbetets 

problemformulering, där de viktigaste aspekterna lyfts fram.  
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2 Fallstudie 
I kapitel två följer en beskrivning av de verksamheter som granskats under processen, både 

fokusföretaget Loipart och samarbetspartnern Fraktkompaniet AB, som i resterande del av 

arbetet kommer att benämnas Fraktkompaniet. Kapitlet beskriver också Loiparts och dess 

omgivnings nuvarande situation i form av en processkartläggning och ABC-analys.  

2.1 Loipart AB 

Loipart är världsledande på marknaden och det enda företaget i världen som arbetar med alla 

typer av professionella kök inom den marina branschen. De är i grunden ett finskt företag som 

grundades år 1977 och blev säljrepresentanter för Electrolux Professional Marine Foodservice 

i Sverige i början av 2000-talet. Tillsammans med dotterbolagen i Singapore och Fort 

Lauderdale köptes Loipart av Juha Jokinen och Teea Flygare år 2011. Samma år flyttades 

huvudkontoret till Alingsås och den finska delen av Loipart bytte namn till Loipart 

Technology Finland Oy och fortsatte som underleverantör till företaget. Loipart har även 

dotterbolag i Finland och Sydkorea (Loipart AB 2016.a.). I figur 1 visas en översikt på 

fördelningen av Loipart och deras dotterbolag. 

Figur 1 Loipart och deras dotterbolag (Loipart AB 2016.a.). 

Loipart är ett globalt företag som levererar storkök och tvättanordningar till fartyg av olika 

slag, allt från kryssningsfartyg till oljeplattformar, över hela världen. Leveranser sker både till 

båtvarv där ett nytt fartyg är under uppbyggnad, men även direkt till fartyg när det gäller 

ombyggnad och reparation2. Med sin kompetens kan företaget skapa funktionella arbetsplatser 

genom att optimera användandet av det utrymme som finns tillgängligt hos kunden (Loipart 

AB 2016.a.). En viktig aspekt är att fartyget tas ur tjänst när arbetet behöver utföras, vilket 

kräver att produkterna levereras i rätt tid för att arbetet ska kunna genomföras3. Loipart skapar 

ett noggrant tidsschema för projekten för att minimera leveranstider och arbetet ombord 

(Loipart AB 2016.a.). 

Lagerhållning av standard- och specialprodukter sker i Hisings-Kärra, utanför Göteborg. Den 

hanteringen har lagts ut på en tredje part4. I Alingsås finns ett lager innehållande cirka 3000 

stycken reservdelar. Utöver detta så lagerhålls de allra viktigaste reservdelarna även på 

företagets dotterbolag i Fort Lauderdale och i Singapore. Loipart har cirka 150 anställda och 

                                                 
2 Loipart AB, 2016 
3 Loipart AB, 2016 
4 Loipart AB, 2016 
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omsatte år 2015 36.6 miljoner Euro (Loipart AB 2016.a.). I figur 2 visas ett 

organisationsschema över avdelningarna i Alingsås. 

 
Figur 2 Organisationsschema för Loipart i Alingsås (Loipart AB 2016.b.). 

2.2 Fraktkompaniet AB 
Loipart lagerhåller sina standardartiklar hos Fraktkompaniet i Göteborg5. Fraktkompaniet 

arrangerar fjärrtrafik och distribution samt erbjuder lagerhållning och logistiklösningar 

anpassade efter kundens önskemål (Fraktkompaniet 2011.b.). Transporter ordnas inom 

Sverige och övriga Europa (Fraktkompaniet 2011.a.) samt Asien6, där järnväg och lastbil 

används som transportsätt (Fraktkompaniet 2011.c.). De tar även ansvar för hantering av tull 

och övrig administration kring utlandstransporter (Fraktkompaniet 2011.a.), kan erbjuda 

hantering för löpande lagerpåfyllning och arrangera bokning av utrustning för tredjepart, 

exempelvis för installatörer (Fraktkompaniet 2011.c.). Företaget startade 2006 och är ett av 

transportföretagen inom Sverige med snabbast tillväxt, då de omsatte 200 miljoner år 2014. 

Under samma år hade företaget drygt 70 stycken anställda (Fraktkompaniet 2016.b.). 

I Helsingborg, Stockholm och Göteborg bedrivs plockning, packning och distribution utifrån 

lager (Fraktkompaniet 2011.b.). För att kunden ska kunna se lagersaldo, boka transporter, 

förenkla informationsöverföring, förbättra spårbarhet och ta emot fakturor tillämpar 

Fraktkompaniet Electronic Data Interchange (EDI). Detta anpassas till kundens IT-system 

utefter behov och önskemål (Fraktkompaniet 2016.a.). EDI är ett system där information delas 

elektroniskt och ersätter det manuella pappersarbetet. Fördelar med systemet är att det 

minskar risken för fel och avvikelser samt ger möjlighet till minskade transaktionskostnader 

(Harrison, van Hoek & Skipworth 2014). 

                                                 
5 Marie Wallman Logistiker Loipart AB, möte den 2 februari 2016  
6 Fraktkompaniet AB, 2016  
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2.3 Processkartläggning 

Detta avsnitt innefattar både en intern och extern processkartläggning utifrån Loiparts 

perspektiv. I den interna kartläggningen har processer och flöden inom Loipart sammanställts, 

medan den externa inkluderar tredje part, leverantörer och kunder. 

 

Under de inledande mötena med företaget delgavs information om att en viss problematik 

existerade, men olika individer upplevdes ha olika syn på situationen. För att objektivt 

kartlägga de interna processerna och upptäcka problemområden ur olika infallsvinklar, 

utfördes därför den interna kartläggningen tillsammans med personal från de tre skilda 

avdelningarna inköp, logistik och försäljning. Dessa individer valdes också ut för att de 

ansågs ha mest koppling till frågeställningen. 

Processerna genom att säljarna får in en förfrågan från kunden7. Dessa kan innebära en 

förfrågan på styckeförsäljning, ett helt projekt eller en nybyggnation. I vissa fall skickas en 

offert över till kunden direkt, men vanligtvis är kundförfrågningarna inte kompletta. Det krävs 

därför oftast en dialog mellan kunden och Loiparts försäljningsavdelning för att fastställa att 

kundens önskemål uppfylls. Beroende på vad kunden önskar sker kommunikation med 

Loiparts inköpsavdelning samt företagets leverantörer. Loipart strävar alltid efter att 

tillfredsställa kunden, vilket ibland kan innebära att produkter och leverantörer måste sökas 

upp på Internet. Förhandlings- och kundprocessen tar olika tid beroende på dess komplexitet 

och skiljer sig åt beroende på om det är styckeförsäljning, projekt eller nybyggen som 

kundordern gäller8. Säljaren fastställer leveransvillkoren på egen hand9. Därefter sker 

prissättning innan offerten är definierad och vidarebefordras till kunden. Kunden återkommer 

därefter antingen med motfrågor eller en kundorder, alternativt återkommer inte alls. Skulle 

kunden inte återkomma, undersöks vad som påverkade det beslutet för att förbättra 

processerna.  Om kunden bekräftar offerten skapas en kundorder som säljarna placerar i 

Loiparts affärssystem E1010. Om det krävs förskottsbetalning på kundordern, kan säljarna se 

detta i affärssystemet. Systemet visar även om kunden skulle vara stoppad, vilket i så fall 

bidrar till att försäljarna behöver kommunicera med ekonomi för att undersöka orsakerna och 

villkoren11. När ordern är godkänd överlämnar säljavdelningen en orderbekräftelse i 

pappersform till logistikavdelningen12, men det händer att säljarna glömmer att bifoga dessa13. 

En förenklad bild av processen visas i figur 3. 

                                                 
7 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 
8 Therese Andersson Ciardo Innesäljare, intervju den 26 februari 2016. 
9 Sara Rask Ekonomichef Loipart AB, e-post den 29 april 2016 
10 Therese Andersson Ciardo Innesäljare, intervju den 26 februari 2016. 
11 Sara Rask Ekonomichef Loipart AB, e-post den 29 april 2016 
12 Therese Andersson Ciardo Innesäljare Loipart AB, intervju den 26 februari 2016. 
13 Marie Wallman Logistiker Loipart AB, intervju den 24 februari 2016. 
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Figur 3 Loiparts kundorderprocess 

Loipart har 106 stycken lagerförda standardprodukter (Loipart AB 2016.c.). De har nyligen 

utökat sin lagerhållning, men även ökat lageromsättningshastigheten. Den utökade 

lagerhållningen av produkter har mestadels baserats på erfarenhet, där medarbetarna på 

Loipart upplevt att det finns ett behov av lagerhållning av en viss produkt. Det samma gäller 

framtagningen av minimumkvantiteter för lagerhållning14. Om lagernivån understiger den 

kvantiteten genereras ett inköpsbehov, som innebär att produkten måste köpas in till ett 

specifikt datum. Samma process genereras i systemet om produkten inte finns tillgänglig på 

lagret när säljarna placerar sina kundorder15. 

Leverantörerna har varierande leveranstid beroende på produkt, där flertalet av de artiklar som 

tillämpas i Loiparts sortiment kräver en lång leveranstid16 med upp till 105 dagar (Loipart AB 

2016.c.). E10 granskar automatiskt inköpsbehov tre gånger om dagen, därutöver sker 

manuella granskningar av inköpspersonalen med en frekvens på upp till 20 gånger per dag17. 

Det händer att säljarna sätter för snäva leveranstider och systemet svarar med att bakdatera 

datumet för när en inköpsorder skulle ha lagts till leveranser, det är alltså egentligen för sent. 

De samlar de artiklar som ska orderläggas från samma leverantör samt kräver leverans inom 

ungefär samma tidsperiod, för att optimera leveranserna och minimera fraktkostnader. Vid 

orderläggning är det kostnader som emballage och frakt står i fokus när kvantiteten fastställs. 

Därefter skapas en inköpsorder hos leverantören18. 

                                                 
14 Per-Olof Johansson Sourcing Manager Loipart AB, samtal den 24 mars 2016. 
15 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 
16 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 
17 Marie Wallman Logistiker Loipart AB, intervju den 29 april 2016. 
18 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, e-post den 3 maj 2016. 
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I E10 finns ledtider inlagda för flertalet av produkterna, där systemet ska signalera när en 

inköpsorder måste genomföras för att godset ska hinna levereras till kunden i tid. Med 

nuvarande arbetssätt köps samtliga produkter in efter ett behov, vilket innebär att en specifik 

artikel inte är bunden till en specifik kundorder. Det finns inte längre en koppling mellan 

inköps- och säljordern, som det gjorde i Loiparts tidigare affärssystem där alla produkter var 

orderbundna. Om kunden inte längre önskade den artikeln som var inköpt till kundens order, 

innebar det med det gamla systemet att en ny kund behövde hittas omgående19. 

Systemförändringarna har förenklat dessa situationer, då dessa artiklar placeras på lagret och 

övergår smidigare till andra kundorder. Detta förbättrar förutsättningarna, men risken för att 

produkten blir stående kvarstår. Det nya systemet innebär också att artiklar som köps in för att 

en viss kundorder kan användas till en annan kundorder med tidigare leverans till kund, om 

det är så att produktledtiden från leverantör är tillräckligt kort att en ny identisk produkt 

hinner levereras till den primära kundordern. Om detta inte är möjligt ska systemet säga ifrån. 

Logistik tar ansvar för detta och får ofta prioritera vilken kundorder som är viktigast20. 

Flera av Loiparts kunder kan behöva ändra tidpunkt för leveransmottagning, exempelvis när 

ett fartyg är under uppbyggnad och processen försenas. Med det tidigare systemet innebar 

detta att de inköpta artiklarna blev stående på lagret under den perioden, men nu kan dessa 

frisläppas till andra kundorder. Vid dessa situationer behövs merparten av artiklarna relativt 

omgående. Vanligtvis innebär det därför mer arbete att annullera ordern och skapa en ny 

längre fram, än att ta emot ordern och frisläppa produkterna. De få artiklar som är specifika 

placeras då på lagret under förskjutningsperioden och används när kunden är redo21. 

Loipart har olika tillvägagångssätt när det gäller orderläggning av inköp. Det ena sättet är en 

påfyllnadsorder från leverantör till lager och det andra sättet är ”buy-to-order” (BTO). 

Beroende på vilken sätt som tillämpas för orderläggning skiljer sig processerna. När BTO 

tillämpas skapas en orderkoppling mellan artikeln och kundordern, vilket innebär att artikeln 

är låst och inte kan frigöras till andra kundorder, oavsett produktens ledtid22. BTO går 

mestadels till Fraktkompaniet, men kan även skickas från leverantör till kund direkt, utan att 

passera Loiparts lager i Hisings-Kärra23. 

Vid BTO kan logistik se och följa ordern i systemet och därför utföra en effektiv 

transportplanering för dessa. Dock genererar detta tillvägagångssätt i mer omfattande arbete 

för inköpsavdelningen, adresser och leveransdatum måste justeras manuellt i affärssystemet 

eftersom transportsträckan blir kortare då ordern inte passerar Loiparts lager24. 

Logistik är den avdelning som inköp har mest kontakt med. Kommunikation sker frekvent 

angående exempelvis lagernivåer, artiklar som kräver lagerpåfyllning och uppdatering om nya 

                                                 
19 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 
20 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 
21 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 
22 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 
23 Marie Wallman Logistiker Loipart AB, intervju den 24 februari 2016. 
24 Marie Wallman Logistiker Loipart AB, telefonsamtal den 29 april 2016. 
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kundorder som inkommit. Karlsson25, Wallman26 och Viberg27 upplever alla att flertalet 

processer är brådskande, ofta beror det på att kunden är sen med sitt slutgiltiga svar till 

säljaren. Det medför att inköp får kort om tid att köpa hem produkten inom den offererade 

leveranstiden, då den från början ofta är snävt satt. Detta påverkar även logistikavdelningen, 

som snabbt behöver säkerställa att ordern blir plockad och packad för omgående leverans till 

kund. 

Beroende på om leverantören eller Loipart bokar transportör av godset sker olika processer. 

Logistik söker upp order i E10 efter datum, för att få en överblick på vilka kundorder som 

packas och ska packas inom kort. Detta utförs i något som benämns som ”dashboard” som är 

ett verktyg i E10, där alla orderrader samlas. Dessa kan sedan sorteras utefter grad av 

färdigställande28. Enligt Viberg29 granskas sedan hur komplett varje order är. Om en order är 

komplett skickar logistik en plocklista till Fraktkompaniets lager i Hisings-Kärra så att de kan 

starta plock- och packningsprocessen. Men om det saknas gods måste de eftersöka när godset 

inkommer. Resterande process skiljer sig åt beroende på vad kunden önskar. Vid vissa orders 

kan delleveranser skickas allt eftersom godset inkommer till Loipart från leverantör, annars 

inväntas allt gods till ordern är komplett och därefter förbereds leveransen. Både Wallman30 

och Viberg31 menar att merparten av godset anländer till Loipart i tid, men upplever ändå att 

förseningar förekommer med jämna mellanrum. Orsaken kan vara att leverantören är sen, att 

Loiparts säljare sätter för korta leveranstider eller att speditören inte har tid vid den tidpunkt 

som ordern är färdig för transport från leverantör. 

Beroende på vart godset ska fraktas används olika tillvägagångssätt. Vid styckorder inom 

Sverige bokas frakten med Fraktkompaniet och upphämtning av gods med lastbil sker samma 

eller nästkommande dag. För transporter inom Europa gäller samma villkor som vid leverans 

inom Sverige, med skillnaden är att ledtiden för leverans beror på transportsträckan. Vid 

leveranser till exempelvis Asien skeppas godset via sjö. När det gäller styckegods skickas 

packlistor och fakturor från logistik till speditören och speditören återkommer med båtens 

avgångstid. Större sjösändningar bokas när godsvolymen är känd, så att beräkning av storlek 

på container kan genomföras. Vid leveranser som måste levereras omgående sker transporten 

via flyg. När packlistan är mottagen av logistik, bokas transporten och godset hämtas samma 

dag32. 

Vid vissa tillfällen önskar kunden anordna transporten av varorna på egen hand, med sin egen 

speditör33. När godset är klart och färdigpackat hos Loipart aviseras kunden att varorna är 

klara för avhämtning. Vid observationer på lagret hos Fraktkompaniet samt intervju med 

                                                 
25 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 
26 Marie Wallman Logistiker Loipart AB, intervju den 24 februari 2016. 
27 Hannah Viberg Logistiker Loipart AB, intervju den 24 februari 2016. 
28 Marie Wallman Logistiker Loipart AB, telefonsamtal den 29 april 2016. 
29 Hannah Viberg Logistiker Loipart AB, intervju den 24 februari 2016. 
30 Marie Wallman Logistiker Loipart AB, intervju den 24 februari 2016. 
31 Hannah Viberg Logistiker Loipart AB, intervju den 24 februari 2016. 
32 Hannah Viberg Logistiker Loipart AB, intervju den 24 februari 2016. 
33 Marie Wallman Logistiker Loipart AB, intervju den 24 februari 2016. 
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Christian Yngvesson34 framkom det att gods flertalet gånger blivit stående då kunden inte 

hämtat godset. Enligt Wallman35 är detta extremfall och det finns i nuläget ingen rutin kring 

hur dessa situationer hanteras, utöver att kundordern annulleras efter ett till två år. I sällsynta 

fall och om ordern är stor faktureras en lagerhållningskostnad på 1 % av ordervärdet per 

månad, men de första tre månaderna är kostnadsfria. Om order som ska levereras till Kina blir 

stående i mer än sex månader, börjar Loipart därefter att plocka produkter från den ordern till 

andra. Utöver detta är inga specifika åtgärder vad gäller kommunikation med kund fastställda. 

Transporterna kan inte följas i affärssystemet. Ordern visas som packad när den hämtats och 

nästföljande steg är fakturering. Hanteringen däremellan kan inte följas. När Loiparts 

logistikavdelning hanterar transportbokningen sker säkerställandet av leverans genom att 

företaget mottar en fraktsedel alternativt ett ”Proof of Delivery” av speditören. I samband med 

transporten bifogas skeppningsdokumenten till kunden för att informera om leveransen. Om 

godset inte når fram återkommer kunden36. I dagsläget finns ingen specifik rutin för hur detta 

hanteras och vem som är ansvarig37. I figur 4 nedan visas en schematisk bild över Loiparts 

huvudflöden, men det bör poängteras att Loipart inkluderar fler avdelningar och flöden. 

Figuren visar de flöden och avdelningar som har varit relevanta för detta arbete. 

 
Figur 4 Loiparts huvudflöden 

                                                 
34 Christian Yngvesson Lagerchef Fraktkompaniet AB, samtal den 2 mars 2016. 
35 Marie Wallman Logistiker Loipart AB, e-post den 15 april 2016. 
36 Hannah Viberg Logistiker Loipart AB, intervju den 24 februari 2016. 
37 Marie Wallman Logistiker Loipart AB, intervju den 24 februari 2016. 



 

- 12 - 

 

Den externa kartläggningen är uppdelad i leverantörer, kundrelationer och marknad samt 

tredje part. Kartläggningen för leverantörer samt kundrelationer och marknad har genomförts 

ur Loiparts synvinkel, medan tredje part har baserats på intervjuer och observationer både 

ifrån Loipart och tredjepartföretaget. 

Uppskattningsvis finns Loiparts leverantörer till 90 % i Europa och framförallt i Sverige. Det 

är endast ett fåtal produkter i sortimentet som köps in från Asien. Loipart vill erbjuda sina 

kunder hög kvalitet, vilket företaget anses representeras utav europeiska leverantörer38. 

Loipart är flexibla till att köpa in billigare alternativ om kunden kräver det, men inte till sämre 

kvalitet. Leverantörerna väljs inte utefter deras priser, utan snarare efter produktkvalitet. 

Företaget har många nära relationer till sina leverantörer, vilket beror på att flertalet har 

funnits med som leverantörer under en lång tid. Nära relationer till sina leverantörer anser 

Loipart vara viktigt för att kunna utvecklas i samarbetet. Loipart har därför daglig kontakt 

med flertalet leverantörer och på en vecka uppskattar inköpsavdelningen att de har kontakt 

med 70-100 stycken olika på ett eller annat vis39. 

Loiparts leverantörsbas för standardprodukter uppgår till totalt 81 stycken, där endast fem av 

leverantörerna står för drygt 53 % utav antalet artikelnummer. Leverantörerna benämnas A, 

B, C, D och E och i tabell 1 visas fördelningen mellan dessa leverantörer i jämförelse med de 

resterande. Sammanlagt står dessa fem leverantörer för 475 av totalt 886 stycken 

artikelnummer av standardprodukterna (Loipart AB.c.). En överskådlig fördelning mellan de 

fem främsta leverantörerna och de övriga visas i figur 5. Leverantör A är en konkurrenskraftig 

aktör på marknaden som under en lång tid varit aktiv i branschen. De befinner sig nära 

Loipart geografiskt, vilket enligt Karlsson leder till både fördelar och nackdelar. De är 

skickliga leverantörer med hög produktkvalitet, men har makt på grund av sin konkurrenskraft 

och kan emellanåt agera slarvaktigt40. 

 
Tabell 1 Fördelning av artiklar för standardprodukter 

                                                 
38 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 
39 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 
40 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 

Leverantör Antal artiklar Andel artiklar (%)

Leverantör A 237 26,75%

Leverantör B 112 12,64%

Leverantör C 51 5,76%

Leverantör D 38 4,29%

Leverantör E 37 4,18%

Övriga 411 46,39%

Totalt 886 100%
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Figur 5 Fördelning av artikelnummer för standardprodukter 

Utifrån ett kostnadsperspektiv, är det leverantör A och C som genererar de högsta 

inköpskostnaderna för Loipart. Tillsammans med leverantör B, D och E motsvarar 

inköpskostnaderna en summa på knappt 50 miljoner kronor, utav den totala summan på 

nästan 80 miljoner kronor (Loipart AB 2016.c), vilket visas i tabell 2. I figur 6 visas en 

överskådlig fördelning mellan de fem främsta leverantörerna och övriga leverantörer. 

 
Tabell 2 Fördelning av inköpskostnader för standardprodukter. 

 
Figur 6 Fördelnings av inköpskostnader för standardprodukter 

Loipart har fler än 800 kunder i 62 olika länder som är spridda över hela världen (Loipart 

u.å.b). Kunderna är specifika på så sätt att de är i behov av storkök och stortvätt, men omges 

av vatten. Dessutom värdesätter de kvalitet, eftersom det är en viktig del som Loipart vill 

erbjuda sin kund41. Två av Loiparts värderingar är dynamisk samt enkel att arbeta med 

                                                 
41 Reino Andrén tf. Platschef Loipart AB, intervju den 24 mars 2016. 

Leverantör Inköpskostnad (SEK) Andel inköpskostnad (%)

Leverantör A 22 712 261 kr             28,66%

Leverantör B 3 527 556 kr                4,45%

Leverantör C 18 035 141 kr             22,75%

Leverantör D 1 815 378 kr                2,29%

Leverantör E 3 147 172 kr                3,97%

Övriga 30 020 903 kr             38%

Totalt 79 258 411 100%
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(Loipart u.å.a), vilket gör att de alltid strävar efter att kunden ska bli nöjd och försöker i 

möjligaste mån att tillfredsställa de önskemål som existerar42. 

Målet för Loipart är att nå så långt att de alltid får en förfrågan. De vill vara det första 

företaget deras kunder tänker på när de vill göra ett inköp eller genomföra ett projekt och för 

att nå dit är förtroende en viktig del i relationen mellan köpare och säljare43. 

Loiparts tillförordnade platschef menar att det är enklare att köpa och sälja till företag där det 

redan finns en befintlig relation. Loipart arbetar därför för att underhålla och utveckla 

kundrelationerna genom att besöka kunden och skapa ett nära samarbete. För att upprätthålla 

relationer med befintliga kunder samt skapa nya kontakter deltar de även i strategiskt utvalda 

mässor för att representera företaget44. De kommunicerar också via agenter och representanter 

som finns placerade över hela världen (Loipart u.å.b.). I det dagliga arbetet sker 

kommunikationen mellan parterna övervägande via mejl, men kompletteras ibland med 

telefonsamtal45. Kommunikationen och ordergången med kunden varierar i omfattning, där 

vissa kunder är frekvent återkommande och kommunikationen oftast leder till en kundorder46. 

Företaget tillämpar en inköpskanal som benämns WESHIPS, där kundorders inkommer via en 

dataserver. I detta fall blir kundrelationen neutral och vanligtvis sker kommunikationen endast 

via mejl. I dessa situationer får försäljningsavdelningen - som hanterar kommunikationen med 

kunden - knapp information om kunden och ingen djupare relation utvecklas47. 

Fraktkompaniet sköter lagerhantering och distribution för Loipart. Cirka en fjärdedel av ytan i 

Fraktkompaniets lagerlokal i Göteborg används för lagerhållning av Loiparts produkter48 där 

en del av lagerhållningen visas i figur 7. 

                                                 
42 Therese Andersson Ciardo Innesäljare Loipart AB, intervju den 26 februari 2016. 
43 Therese Andersson Ciardo Innesäljare Loipart AB, intervju den 26 februari 2016. 
44 Reino Andrén tf. Platschef Loipart AB, intervju den 24 mars 2016. 
45 Rune Larsson Innesäljare Loipart AB, intervju 26 februari 2016. 
46 Therese Andersson Ciardo Innesäljare Loipart AB, intervju den 26 februari 2016. 
47 Therese Andersson Ciardo Innesäljare Loipart AB, intervju den 26 februari 2016. 
48 Christian Yngvesson lagerchef Fraktkompaniet AB, intervju den 2 mars 2016. 
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Figur 7 Lagerhållning på Fraktkompaniet 

Fraktkompaniets arbete inkluderar godsmottagning och inleverans från Loiparts leverantörer, 

där både emballage och gods ska genomgå en kvalitetskontroll för att upptäcka eventuella 

skador. Därefter ska godset identifieras med hjälp av information från packlistor och märkas 

med streckkodsetiketter för att möjliggöra scanning. Både packlistorna och 

streckkodsetiketterna skickas via mejl från Loiparts logistikavdelning. Produkterna 

transporteras sedan ut till respektive hyllplats för lagerhållning i väntan på kundorder49. 

När Loipart tar emot en kundorder, skickar deras logistikavdelning en packlista samt 

eventuellt en fraktsedel från kundernas speditörer via mejl till Fraktkompaniet. Även 

diskussion angående när Loipart önskar att godset ska vara färdigt för utleverans och detaljer 

kring hur paketering, emballering och frakt kan föras.  Normalt ska de orders som inkommer 

efter lunch vara färdigpackade nästkommande dag. Därefter startar plockningsprocessen, som 

blivit något mer komplex efter att Loipart bytte affärssystem. Tidigare samlades samtliga 

produkter som tillhörde en utgående order på en specifik lagerplats vid inleverans, nu har 

istället varje produkt sin egen lagerplats. I dag scannas varje produkt som plockas, istället för 

hela ordern50. 

I vissa fall utför Fraktkompaniet montering av artiklar, men i annat fall övergår processen 

direkt till packning och emballering. Beroende på produkt och fraktsätt kan även häckning 

och lastning i container vara nödvändiga processer. När godset är färdigt för utleverans 

placeras det i väntan på transportföretaget51. Hela processen visas schematiskt i figur 8 nedan. 

                                                 
49 Juha Kuronen Lagerarbetare Fraktkompaniet AB, intervju den 2 mars 2016. 
50 Marie Wallman Logistiker Loipart AB, intervju 24 februari 2016. 
51 Juha Kuronen Lagerarbetare Fraktkompaniet AB, intervju 2 mars 2016. 
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Figur 8 Lagerhållningsprocessen hos Fraktkompaniet 

I dagsläget finns ingen rutin kring avisering av inleveranser av gods från Loiparts leverantörer 

till Fraktkompaniet, utan Fraktkompaniet vet oftast inte när godset inkommer52. 

2.4 DuPont-schema 

Utifrån Loiparts årsredovisning för år 2014 (Loipart AB 2015), har företagets lönsamhet 

beräknats. Lönsamheten uppgår till 22 % och de har en kapitalomsättningshastighet på 2,28, 

vilket betyder att deras lager omsätts mer än två gånger per år. 

Trots att samtliga produkter inte är lagerhållna har Loipart ett bundet kapital på drygt 47 

miljoner kronor per år av produkter. Företaget har en försäljning av produkter på drygt 390 

miljoner kronor, vilket ger dem en vinstmarginal på 10 %. Samtliga siffror visas i figur 9. 

                                                 
52 Christian Yngvesson Lagerchef Fraktkompaniet AB, intervju 2 mars 2016. 
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Figur 9 DuPont-schema för Loipart 

  

+

Likvida medel

14 411 630

Kapitalomsättningshastighet

2,28

Fodringar Anläggningstillgångar Totalt kapital

100 650 861 8 779 489 171 156 347

Lönsamhet

Förråd + Lager + PIA

117 749 547

79 379 926

38 369 621

390 440 852

Försäljning

Vinstmarginal

0,22

390 440 852

272 691 305

0,10
- - /

x

47 314 367 390 440 852

+

162 376 858

Vinst

Försäljning

+ /

Omsättningstillgångar

Försäljning

Rörliga kostnader

Finansiellt netto

Täckningsbidrag

Fasta kostnader

-405 625

+



 

- 18 - 

 

3 Metod 
I detta kapitel redogörs de metoder som tillämpats och det material som varit nödvändigt 

under examensarbetets process. De olika metoderna för forskning och informationsinsamling 

beskrivs generellt, för att sedan gå in på hur de använts specifikt för denna process. 

Valet av metod inom den vetenskapliga forskningen bör vara anpassad efter frågeställningen, 

i syfte att samla den information som är mest relevant (Golicic & Davis 2011). Framförallt 

styrs valet mellan kvalitativa och kvantitativa metoder av problemtyp, då ämnesområdet och 

komplexiteten påverkar metoddesignen. Dock utesluter inte den ena metoden den andra, utan 

de båda kan kombineras (Olsson & Sörensen 2011). 

3.1 Datainsamling 

För att samla information tillämpades främst kvalitativa forskningsmetoder i form av 

intervjuer och observationer. Informationen genererade i skapandet av en kunskapsbas som 

möjliggjorde resultat och analys av examensarbetets frågeställning. 

3.1.1 Kvalitativa forskningsmetoder 

Kvalitativa forskningsmetoder används ofta vid behov av ökad förståelse för ett fenomen, ofta 

inom områden där lite eller ingen tidigare kunskap finns. De är lämpliga metoder för 

forskningsfrågor som inleds med ”hur” eller ”vad”. Processen inleds därför med 

datainsamling som resulterar i detaljerad information. Med dessa metoder är syftet att 

undersöka området med hjälp av respondenternas erfarenheter, relationer och upplevelser och 

på så sätt skapa en uppfattning om verkligheten (Golicic & Davis 2011). Enligt Bryman 

(2011) innefattar den kvalitativa forskningen bland annat metoder som intervjuer, 

etnografi/deltagande observation, fokusgrupper samt insamling och kvalitativ analys av texter 

och dokument. 

För att samla in kunskap användes främst kvalitativa metoder, vilket var ett lämpligt val då 

problematiken var främmande. En ökad förståelse för området var nödvändig för att kunna 

genomföra kartläggningen och i sin tur besvara forskningsfrågan. 

3.1.2 Kvantitativa forskningsmetoder 

Kvantitativ forskning tillämpas vanligtvis i form av mätningar och är lämplig för att hitta 

orsakssamband mellan olika variabler eller dra slutsatser kring generalisering. Forskare som 

tillämpar kvantitativ vetenskap söker ofta data som kan besvara varför något är som det är, 

vilket kan påvisas med hjälp av kausalitet (Bryman 2011). Metoder som enkätundersökningar, 

experiment, strukturerade intervjuer och strukturerade observationer är alla kvantitativa som 

genererar i numeriska data i form av siffror och kategorier. Dessa kan användas för att 

fastställa i vilken utsträckning, hur ofta och när något sker (Bryman 2011;Backman 2008). 

Kvantitativa forskningsmetoder behandlar ofta få variabler, men undersöker dessa i ett större 

stickprov (Olsson & Sörensen 2011). 
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3.1.3 Intervjuer 

Intervjuer utförs ofta genom att forskaren ställer ett visst antal frågor eller introducerar ett 

tema för respondenten, eller respondenterna om det är en gruppintervju. Intervjuerna spelas 

ofta in alternativt noteras med hjälp av anteckningar (Bryman 2011). Syftet är att samla 

information om hur respondenten upplever sin verklighet och denne bör därför befinna sig i 

en bekväm miljö, där respondenten får känna sig hörd. Intervjuer kan formas utefter 

standardisering, dvs. hur planerad intervjun är och grad av strukturering (Olsson & Sörensen 

2011). 

 

Vid strukturerade intervjuer utgår forskaren utifrån ett förbestämt intervjuschema, där hela 

upplägget är strukturerat och samma frågor ska ställas i exakt samma ordning för olika 

intervjuer (Bryman 2011). Här finns alltså inget utrymme för följdfrågor och frågorna kan inte 

omformuleras om respondenten inte skulle förstå frågan som ställs (Ledarna 2014). 

Ostrukturerade intervjuer utgår istället från frågeteman, där deltagande tillåts styra samtalet. I 

denna struktur har intervjuaren en lågt styrande roll, men har möjlighet att ställa frågor leder 

respondenterna in på de frågeställningar som forskaren eftersöker (Magne Holme & Krohn 

Solvang 1991).  

Studiens urval och utformning 

Inför intervjuerna gjordes ett målinriktat urval. Denna urvalsstrategi används när specifika 

respondenter är eftertraktade, där urvalet är tänkt att innehålla en variation som innefattar 

flertalet egenskaper. Deltagarna väljs ut strategiskt för att de som anses vara mest relevanta 

för den aktuella forskningsfrågan ska intervjuas. Ett målinriktat urval väljs alltså inte 

slumpmässigt (Bryman 2011). 

Respondenterna som intervjuades är ansvariga för inköp, försäljning, logistik och transporter 

samt lager. Dessutom intervjuades platschefen för information kring företagets mål, visioner 

och filosofi. Respondenterna valdes för att skapa en översiktlig bild och objektivt 

sammansätta delarna till en helhet. 

 

Syftet med intervjuerna var att få processen att efterlikna ett vanligt samtal. Respondenterna 

bidrog med information utifrån de teman och frågor som behövde besvaras, samtidigt som de 

delade med sig av sina egna åsikter, erfarenheter och tankar som kunde vara värdefull 

information. De teman som introducerades inför respondenterna var allmän 

företagsinformation, företagskultur och logistiska arbetsprocesser. Därför tillämpades 

semistrukturerade intervjuer framför de övriga intervjuformerna. Intervjuerna med inköp och 

platschef innefattade enskilda respondenter, medan resterande intervjuer genomfördes i grupp 

om två. 

Intervjuerna ägde rum vid olika tillfällen för att öka möjligheten att ställa rätt frågor till rätt 

personer, genom att vinkla teman och frågor allt eftersom information samlades in. För varje 

intervju upprättades en specificerad och anpassad intervjuguide med objektiva frågor. 

Guiderna inkluderade ofta samma eller liknande teman, men frågorna kunde skilja sig 

beroende på respondent samt vilken avdelning som analyserades. 
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Intervjuerna genomfördes i respondenternas arbetsmiljö, dvs. på kontoret i Alingsås samt i 

Hisings-Kärra, för att kunna notera hur de betedde sig i den omgivning som forskningsfrågan 

relaterar till. Syftet med placeringen var att omgivningen inte skulle förändra respondenternas 

uppfattning, utan reflektera verkligheten. 

Samtliga respondenter tillät att intervjuerna spelades in, vilket gjorde att endast noteringar om 

exempelvis respondenternas reaktioner behövde föras under intervjuerna. Detta gjorde att 

båda intervjuarna kunde vara mer deltagande i intervjun och ställa relevanta följdfrågor om 

det behövdes. 

3.1.4 Observationer 

En observation utförs under en viss tid, där observatören befinner sig i samma miljö som 

deltagarna (Magne Holme & Krohn Solvang 1991). Metoden kan exempelvis vara effektiv för 

att undersöka deltagarnas verkliga beteende, samt hur väl det stämmer överens med deras 

uppfattning (Bell 2006).  

Det finns olika typer av observationer som skiljer sig åt beroende på utgångsläge och vilken 

typ av data som eftersöks. Vid ostrukturerade observationer är syftet fastställt och forskaren 

eftersträvar att samla in en större mängd data kring forskningsfrågan. Detaljerna är inte 

specificerade, vilket gör att metoden tillämpas med ett undersökande ändamål (Bell 

2006;Olsson & Sörensen 2011). Vid strukturerade observationer observeras deltagarnas 

beteenden som sedan registreras i ett tidigare fastställt kategorischema. Syftet med schemat är 

att alla deltagare ska hanteras likvärdigt genom en systematisk registrering (Bryman 2011).  

I en deltagande observation medverkar forskaren i deltagarnas omgivning under en längre 

period. Syftet är att observera de sociala sambanden som existerar mellan individerna och 

dess miljö, både på grupp- och individnivå (Bell 2006). Vid icke-deltagande observationer 

befinner sig observatören i miljön och följer deltagarna, men deltar inte i miljöns aktiviteter 

Deltagarna är inte heller medvetna om att det blir observerade (Andersen 1994). Caldwell och 

Atwal (2005) menar att observatören antar positionen som “en fluga på väggen”, vilket 

underlättar objektivitet. De belyser även att metoden är vanlig inom kvantitativ forskning och 

är användbar för att fånga det sociala samspelet mellan individer.  

Studiens utformning 

Kvalitativa data anses generera i lämplig information för detta examensarbetes frågeställning, 

vilket är anledningen till att ostrukturerade icke-deltagande observationer har tillämpats. 

Observationerna har utförts på Fraktkompaniet i Hisings-Kärra samt på Loiparts huvudkontor 

i Alingsås. Syftet var att sätta sig in i företagets processer, se hur de anställda beter sig i 

miljön och få en bättre förståelse för samband och genomförande genom att iaktta utan att 

delta i processerna. 

3.1.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två kriterier som ska uppfyllas inom vetenskaplig forskning för att 

påvisa trovärdighet (Bryman 2011). Reliabilitet står för tillförlitlighet, alltså hur väl resultatet 
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blir likvärdigt vid upprepat utförande om det genomförs med samma tillvägagångssätt samt 

samma mätinstrument (Bell 2006).  

Validitet är ett mått på hur väl ett mått verkligen mäter det som det är tänkt att mäta (Wallén 

1996). Intern validitet används när det anses att en variabel påverkar en eller flera andra 

variablers effekt. Den interna validiteten syftar då till hur väl den slutsatsen stämmer. Hur väl 

resultaten kan appliceras i en vardaglig, social miljö mäts med ekologisk validitet. Om 

forskningsprocessen inte genomförs i en naturlig miljö, utan exempelvis utförs i ett 

laboratorium eller i ett specialutformat rum för intervjuer, kan det resultera i låg ekologisk 

validitet (Bryman 2011). Den externa validiteten relaterar till hur väl resultatet speglar 

verkligheten (Andersen 1994). 

3.1.6 Litteraturstudie 

En litteraturstudie är en insamling av data via litteratur, som sedan används som en källa till 

information. Det är lämpligt att använda ungefär fem vetenskapliga artiklar kring det ämne 

som undersöks. Resultatet från litteraturstudien kan exempelvis sedan användas som ett 

komplement till den empiri som forskningen resulterat i och blir en del av forskningsstudiens 

diskussion. Vid genomförande av en litteraturstudie ska validiteten och reliabiliteten i 

litteraturen granskas och tillämpas kritiskt (Olsson & Sörensen 2011). 

Genom litteraturstudien kring befintlig forskning byggdes en grund upp som underlättade 

besvarandet av examensarbetets problemformulering. Kunskap och information har sökts via 

vetenskapliga artiklar och litteratur, som främst hämtas från bibliotekets internetbaserade 

databas Summon på Högskolan i Borås. Information har även hämtats från kurslitteratur och 

sökmotorn Google via Internet.  

För att behålla en hög vetenskaplighet har valet av källor noga övervägts och den största 

andelen av informationssökningen är baserad på vetenskapliga artiklar. Dessa har sökts upp 

genom utvalda nyckelord som förknippas med forskningsfrågan och därefter sorterats utefter 

relevans beroende på vad som eftersökts. Sökord som har använts under arbetets gång är: 

materialplanering, ledtider, lagerhantering, beställningspunkt, lagerklassificering, 

kostnadseffektivisering. 
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3.1.7 Kvalitativ dataanalys 

Dataanalysen skiljer sig åt beroende på om datan är kvalitativ eller kvantitativ. Den 

kvantitativa analysen påbörjas efter att informationen samlats in, medan den kvalitativa kan 

påbörjas så fort som datainsamlingen påbörjats (Bryman 2011;Bell 2006). En kvalitativ 

dataanalys kan alltså fortlöpa längs med insamlingsprocessen (Bell 2006). Bryman (2011) 

beskriver analytisk induktion och grounded theory, vilket är två strategier som kan anses vara 

både analys- och datainsamlingsmetoder. Processen för analytisk induktion beskrivs i figur 10 

och inleds med en formulering av frågeställning tillsammans med hypoteser. Därifrån 

påbörjas en datainsamling i form av granskning av olika fall, som fortgår tills dess att ett fall 

avviker från hypotesen. Därefter omdefinieras alternativt omformuleras hypotesen så att detta 

avvikande fall kan avlägsnas, för att sedan fortsätta datainsamlingen med den nya 

problemformuleringen (Bryman 2011). 

Med metoden grounded theory sker insamling och analys av data samtidigt och slutligen 

formuleras en teori (Johansson 2011). Denna typ av dataanalys tillämpar kontinuerlig 

jämförelse mellan insamlingsdata och är lämplig när insamlingsmetoderna tillämpats i ett 

undersökande syfte (Rihacek & Danelova 2016). Grounded theory utgår vanligtvis utifrån 

studiedeltagarnas erfarenheter och syftar till att fungera som ett hjälpmedel för att vägleda 

framtidens forskning. Till skillnad från analytisk induktion, ska forskare som tillämpar 

grounded theory inte applicera sina förutfattade meningar genom att exempelvis forma 

hypoteser. Istället identifieras relevanta problemområden inom ett ämne, vilket kräver att 

Figur 10 Huvudsakliga steg vid en analytisk induktion (Bryman 2011) 
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forskarna är öppensinniga och arbetar systematiskt. Metoden slutförs när ny insamlingsdata 

inte längre genererar i nya vinklar till teorin (Whiteside, Mills & McCalman 2012). 

Vid analysering av kvalitativ data arbetas ofta en generaliserande bild fram utifrån detaljerade 

beskrivningar, där exempelvis kategorier och teman används som hjälpmedel. Analyseringen 

syftar till att skapa förståelse för det huvudsakliga inom området genom att granska relationer 

mellan variabler (Golicic & Davis 2011).  

För dataanalysering genomfördes en enklare transkribering som innehöll avlyssning och 

nedskrivning av ljudfilerna. Metoden underlättade informationshanteringen och genererade 

detaljer som kunde ha missats med ett annat tillvägagångssätt. Dessutom blev processen 

effektiv, vilket medförde att fler intervjuer kunde genomföras och därmed samla en djupare, 

bredare kunskap i företaget. Grounded theory tillämpades för analysering av resultatet. 
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4 Teori och vetenskaplig referensram 
Kapitel fyra syftar till att ge läsaren en inblick i de teorier som tillämpats i arbetet. 

4.1 Processkartläggning 

Processkartläggning kan tillämpas när det krävs en bättre förståelse för hur en organisation 

fungerar. Det anses också vara ett utav de främsta hjälpmedlen vid förbättringar av en 

organisation (Bergman & Klefsjö 2012). Det är ett effektivt verktyg som genom detaljerad 

kartläggning av nuvarande processer skapar en schematisk bild. Denna översikt uppvisar inte 

bara organisationens struktur, utan agerar som en guide till var förbättringsarbetet bör startas 

då verktyget syftar till att tillföra synlighet till organisationens processer (White & Cicmil 

2016). Det översiktliga schemat åskådliggör hur processerna är tänkta att fungera, jämfört 

med hur de faktiskt fungerar (Kalman 2002). 

En organisations processer innefattar en mängd underförstådd kunskap, som kan tas del av 

genom en kartläggning. För att förbättra organisationen bör en processkartläggning göras utav 

flera parter inom den interna organisationen och inte av en specifik avdelning eller 

utomstående part (White & Cicmil 2016). 

Kalman (2002) menar att en processkartläggning kan leda till flertalet fördelar. Hjälpmedlet 

kan identifiera de organisatoriska bristerna och när dessa onödiga processer elimineras kan 

effekten bli förenklade flöden, reducerade kostnader, bättre kvalitet och förbättrad 

arbetstillfredsställelse. Men för att detta ska uppnås krävs tid och engagemang av deltagarna. 

Paradiso och Cruickshank (2007) beskriver ett tillvägagångssätt i tre etapper, vilka innefattar 

tolv olika steg. De beskriver etapperna som för-konstruktion, konstruktion och efter-

konstruktion. För-konstrueringen handlar om att skapa en förståelse för processerna, förstå 

deras syfte och hur de fungerar på en översiktlig nivå. Konstruktionsdelen står för själva 

kartläggningen av flödet. Slutfasen står för kontrollering av processkartläggningen, att den 

stämmer överens med verkligheten. Paradiso och Cruickshank (2007) menar att det vanligtvis 

är detta som är svårigheten med detta verktyg, eftersom det krävs noggrannhet för att 

kartlägga hur processerna verkligen fungerar och inte hur de upplevs eller borde fungera. 

Ljungberg och Larsson (2012) belyser därför vikten av att genomföra kartläggningen enligt en 

utarbetad strategi och menar att det reducerar risken att begå sådana misstag. De föreslår 

också ett tillvägagångssätt med åtta steg: 

1. ”Definiera syftet med processen och dess start- och slutpunkt. (…) 

2. Brainstorma fram processens alla eventuella aktiviteter och skriv ned dem på 

Post-it-lappar. (…) 

3. Arrangera aktiviteterna i rätt ordning. (…) 

4. Slå ihop och lägg till aktiviteter. (…) 

5. Definiera objekt in och objekt ut till varje aktivitet. (…) 

6. Se till att alla aktiviteterna hänger ihop via objekten. (…) 

7. Kontrollera att aktiviteterna ligger på en gemensam och riktig detaljeringsnivå 

och att de har ändamålsenliga namn. (…) 
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8. Korrigera till en tillfredställande beskrivning av processen erhålls” (Ljungberg & 

Larsson 2012, s 214-215). 

Processkartläggningen i detta examensarbete är grundad utifrån de intervjuer och 

observationer som genomförts, tillsammans med annan verksamhetsinformation i form av 

företagspresentationer och organisationsscheman som tagits del av från företaget.  Vi har 

därefter valt att mixa de ovan beskrivna tillvägagångssätten för att anpassa proceduren till 

denna specifika situation. 

4.2 Supply Chain Management 

En försörjningskedja består av ett nätverk av företag som samarbetar för att transformera 

råmaterial till en färdig produkt eller tjänst, där varje process nedströms kan addera värde ur 

slutkundens perspektiv. I figur 11 visas en schematisk bild över en försörjningskedja 

(Harrison, van Hoek & Skipworth 2014). 

 
Figur 11 Nätverk i försörjningskedjan (Harrison, van Hoek & Skipworth 2014). 

Supply Chain Management (SCM) innefattar hantering av samtliga processer inom 

försörjningskedjan, exempelvis materialanskaffning och inköp, tillverkning, distribution och 

transport (Harrison, van Hoek & Skipworth 2014). Begreppet formades under den tidigare 

delen av 1980-talet (Chen & Paulraj 2004). Det existerar flera olika definitioner av begreppet 

och det finns ett behov av en enhetlig, fast definition (Sweeney, Grant & Mangan 2015). Ett 

exempel av dessa myntades av Martin Christopher år 1998: 

The network of organizations that are involved through upstream and 

downstream relationships in the different processes and activities that 

produce value in the form of products and services in the hands of the 

ultimate customer. 

(Ijioui, Emmerich, & Ceyp 2007, s. 217) 
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De logistiska material- och informationsflödena är en betydande del av SCM. Det 

kompletteras bl.a. av aktiviteter för planering och kontroll som korslöper genom hela 

nätverket. Planeringen sker både på kort- och långsiktig nivå för att se till att 

försörjningskedjan producerar det som kunden efterfrågar, i rätt kvantiteter vid rätt tidpunkt. 

Kontrollprocesserna tillämpas för att säkerställa att planen efterföljs (Harrison, van Hoek & 

Skipworth 2014). 

Inom Supply Chain Management finns det fortfarande gap mellan teori och utförande. 

Begreppet står inför flera utmaningar, bland annat inför hur själva försörjningskedjan ska 

hanteras. En lösning kan vara en enhet som agerar utifrån ett helhetspersketiv, som inte helt 

men delvis är involverad i de övriga processerna i försörjningskedjan (Storey et al. 2006). 

Den ökade globaliseringen har lett till fler affärsmöjligheter för dagens företag och bidragit 

till att Supply Chain Management har blivit uppmärksammat (Storey et al. 2006). Det 

enskilda företaget är beroende av de värdeadderande aktiviteter som sker utanför 

företagsgränserna och försörjningskedjan måste vara anpassad för att snabbt och effektivt 

kunna svara på en föränderlig, instabil och global kundefterfrågan för att vara 

konkurrenskraftig. Detta ökar komplexiteten i nätverket och resultatet blir att högre krav ställs 

på beslutsfattarna, då de måste ta taktiska beslut kring exempelvis samarbetspartners och 

optimala processtrukturer (Halldorsson, Kotzab, Mikkola & Skjøtt-Larsen 2007). 

Enligt Storey et al. (2006) belyser den vetenskapliga forskningen snarare samarbete än 

konkurrens inom SCM. Relationen mellan köpare och säljare är en viktig del av Supply Chain 

Management. Det behandlas samtidigt i en separat teori - buyer-supplier relationships – som 

behandlar sina egna kärnproblem. De menar också att SCM är ett helhetsbegrepp och en 

sammansättning av flertalet processer, vilket enligt författarna kan vara problematiskt 

eftersom de då saknar sin grund. 

Om begreppet ska bli bestående och fortsätta sin utveckling måste ett komplett ramverk 

designas, både i form av mätinstrument och teoretiska modeller. Men för att dessa ska kunna 

utformas måste vi förstå fenomenet, vilket är svårt eftersom Supply Chain Management är 

nytt, komplext och under konstant förändring (Chen & Paulraj 2004). 

Forskning visar att det är relevant att det tillämpas i hela nätverket, från början till slut. 

Sweeney, Grant & Mangan (2015) fann få företag där detta genomförts framgångsrikt, vilket 

är ytterligare ett bevis på det gap som existerar mellan teori och utförande. Integrering 

genererar i teorin till flertalet fördelar, men det verkar vara svårare att applicera. 

4.3 Buyer-supplier relationships 

Den internationella konkurrensen har ökat, vilket har lett till att försörjningskedjan har blivit 

geografiskt större samtidigt som kedjan blivit allt mer komplex. För att reducera riskerna på 

marknaden har fler köpande företag valt att ingå i ett samarbete med sina leverantörer (Stuart, 

Verville & Taskin 2012). 
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”Buyer-supplier relationships” syftar till att köparen och leverantören samarbetar med 

varandra för vissa inköp. En enskild firma är begränsad i sitt sätt att ensam påverka 

prestationen i försörjningskedjan, speciellt när företaget är en aktör på en marknad med hög 

konkurrens. Företaget kan få en bättre konkurrensfördel genom att samarbeta med andra 

parter i kedjan. För köparen kan det vara ett strategiskt beslut att ingå långsiktiga relationer 

med leverantören för att få en bättre inblick samtidigt som de kan ge möjlighet till att påverka 

kvalitet och leveranser. Om leverantören önskar ett långsiktigt samarbete med köparen kan 

det vara en del av deras strategi för att kunna etablera sig på olika marknader (Kannan & Tan 

2006). 

För att skapa en fungerande och betydelsefull relation mellan köpare och leverantör behöver 

parterna besitta egenskaper som samarbetsvilja, engagemang, kommunikation och förtroende. 

Båda parter behöver också ha en vilja att dela risker (Kannan & Tan 2006). Stuart, Verville 

och Taskin (2012) menar att ha förtroende för varandra är en viktig del av samarbetet och en 

nödvändighet för att parterna ska kunna dra fördel av relationen. Exempelvis kan företagen få 

möjlighet att optimera sina lager och förbättra servicenivån till sina kunder genom att 

samarbeta kring prognoser och verklig efterfråga. Med förtroendet kan också köparen 

förvänta sig att leverantören levereras kvalitativa och felfria produkter (Stuart, Verville & 

Taskin 2012). Detta kan leda till kostnadsfördelar och förbättrad kvalitet, samtidigt som det 

även kan ge fördelar i form av problemlösning och utveckling av produkter. Genom ett lyckat 

samarbete mellan köpare och leverantör finns möjligheter i att förbättra prestationen i 

försörjningskedjan. När ovan egenskaper saknas kan det vara svårt att skapa en fungerande 

relation och utfallet av den kommer att vara begränsad, då parterna i första hand ser till sina 

egna intressen (Kannan & Tan 2006). 

För att bygga en relation mellan köpare och leverantör kan socialisering mellan 

organisationerna tillämpas. Socialisering syftar till den process där en individ i en 

organisation besitter egenskaper i form av sociala kunskaper och färdigheter. Vos, van de 

Vijver och Akkermans (2011) menar att socialisering kan leda till en bättre kommunikation 

mellan parterna och att det direkt kan påverka prestationen. Beroende på relationens status 

kan socialiseringen dock ge olika effekter. I en redan fungerande relation kan socialiseringen 

leda till förbättrad kvalitet i kommunikationen mellan parterna. Där det finns tvivel eller där 

relationen redan är nedåtgående är de positiva effekterna av socialisering begränsade. I ett 

sådant läge behöver förtroendet återuppbyggas och starta arbetet från grunden (Vos, van de 

Vijver & Akkermans 2011). 

En försörjningskedjas prestation påverkas av olika faktorer. Stuart, Verville och Taskin 

(2012) menar att företagets prestation påverkas utifrån den nivå av förtroende som finns 

mellan parterna. Ju högre nivå av förtroende desto bättre blir företagets prestation. En annan 

faktor som påverkar prestationen är kommunikation. Genom en öppen dialog kan relationen 

stärkas mellan köparen och säljaren och det ger även möjlighet till att minska osäkerheten 

mellan parterna (Stuart, Verville & Taskin 2012). 

Informationsdelning är också en faktor. För att på ett effektivare sätt kunna hantera, bevaka 

och uträtta olika affärsaktiviteter krävs det att organisationerna i försörjningskedjan integreras 
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med varandra på olika nivåer. Att dela information med varandra i kedjan kan leda till 

förbättringar inom bland annat logistik, inköp och kundinformation (Hsu, Kannan, Tan & 

Keong Leong 2008). 

När en köpare och en leverantör har en samarbetande relation kan företagen bygga socialt 

kapital, alltså att relationer baseras på förtroende (Nationalencyklopedin 2016.d.). Det sociala 

kapitalet byggs upp över tid och ger uppmuntran till ett samarbetande beteende, vilket också 

reducerar riskerna för att konflikter ska uppstå mellan parterna. Enligt tidigare forskning kan 

fördelarna med samarbetet reduceras i takt med att det sociala kapitalet mellan parterna ökar. 

Forskning tar även upp nackdelar så som försämrad flexibilitet vad gäller beslutsfattande. 

Även kreativiteten kan försvinna, vilket har en negativ påverkan på förmågan att hitta nya 

möjligheter. Opportunism är ytterligare en nackdel (Villena, Revilla & Choi 2011), som 

innebär att företaget förlitar sig enbart på andra aktörers ståndpunkter (Nationalencyklopedin 

2016.b.). För att undvika detta bör ansvariga kontrollera sina samarbeten, se över relationens 

position samt hitta en nivå där relationen inte påverkas negativt (Villena, Revilla & Choi 

2011). 

 

Kraljics matris 
Det är inte optimalt att enbart tillämpa en typ av partnerskap med sina leverantörer. För att 

uppnå önskad relation krävs ett ömsesidigt arbete för att tillsammans utveckla denna process. 

Detta kräver även resurser och tid, vilket gör att det inte är lämpligt att ha djupa och 

långtgående relationer med alla leverantörer. Dessutom är det inte praktiskt eller ekonomiskt 

hållbart. Företaget behöver fokusera på den kritiska delen av deras materialflöde och etablera 

relationer med leverantörer som är kopplade till dessa. Kraljics matris är en metod som 

företag kan använda för att hitta en lämplig relationsgrad med leverantören. Här delas 

produkterna in utefter tillgängligheten av produkten på marknaden samt dess betydelse för 

företaget, vilket visas i figur 12 (Jonsson & Mattsson 2011). 

Figur 12 Kraljics matris (Jonsson 2008) Figur 12 Kraljics matris (Jonsson 2008) 
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4.4 Bakåtplanering (Backward-scheduling) 

Enligt Kamaruddin, Khan, Siddiquee och Wong (2013) handlar planering om att lokalisera 

resurser för att möjliggöra genomförandet av en aktivitet. De menar också att det finns olika 

tillvägagångssätt inom planering, där bakåtplanering är en utav dem. Bakåtplanering är en 

metod som används inom produktions- och materialplanering, där en beräkning av material 

och tid utförs för kunna producera en order (BusinessDictionary.com u.å.). Vid tillämpning av 

denna metod startar planeringen bakifrån och så sent som det är möjligt utifrån det datum som 

ordern ska vara färdig (Roberts Jacobs, Berry, Whybark & Vollman 2011), baserat på 

produktens ledtid (Lalsare & Sen 1995). 

Arbetssättet med bakåtplanering skiljer sig ifrån den metod som anses vara traditionell, där 

planeringen sker framifrån. Med den traditionella metoden produceras ordern och den färdiga 

produkten får vänta på lager tills det är dags att leverera till kund (Roberts Jacobs et al. 2011). 

Genom att använda bakåtplanering kommer inte order att bli klara för tidigt och behöva vänta 

på lager, de kommer heller inte att blir klara för sent (Lalsare & Sen 1995). Om företag inte 

klarar att leverera enligt lovat, kan det dels skada relationerna med företags kunder och dess 

rykte. Att skicka en order för tidigt kan leda till problem för kunden som inte har möjlighet att 

lagerhålla produkten tidigare än önskad tidpunkt (Kamaruddin et al 2013). 

Bakåtplanering gör det möjligt att minska lagerhållningen av färdiga produkter (Roberts 

Jacobs et al. 2011), men kan även generera i reducerade nivåer av produkter-i-arbete (PIA) 

och att material och resurser inte binds upp och nyttjas förrän de faktiskt behövs (Lalsare & 

Sen 1995). 

Metoden kan i förväg förutse vilken efterfråga som finns på resurser och vad som är 

disponibelt. Den kan också urskilja eventuella flaskhalsar som kan finnas i produktion (TATA 

Consultancy Services 2009). För att kunna utföra planeringen bakifrån är det viktigt att 

ledtider och data kring produkter är korrekta och hålls uppdaterade (Roberts Jacobs et al. 

2011). 

Metoden används ofta inom tillverkning men kan även tillämpas på lager, vid plockning och 

packning. Genom att använda denna metod även inom lagerverksamheten kan företaget 

förbättra utnyttjandet av sina resurser samt reducera risken för att inte kunna leverera enligt 

kunden efterfrågade leveranstid (TATA Consultancy Services 2009). 

4.5 Inventory Management 

Inventory Management handlar om hur företaget ska hantera sina lagerförda produkter genom 

fastställande av lämpliga orderkvantiteter, dvs. hur mycket som ska beställas och när det ska 

beställas utifrån efterfrågan (Robert Jacobs et al. 2011). Till lager räknas bland annat 

råmaterial, produkter-i-arbete (PIA) och färdiga produkter, vilket också följs utav diverse 

kostnader i form av arbetskraft, utrymme för lagerhållning samt eventuella kostnader för 

skadade eller föråldrade produkter. Dessa delas vanligtvis upp i ordersärkostnader och 

lagerhållningskostnader (Muller 2011). Lagerhållningskostnad är kostnaden för lagerhållning 

av en produkt, medan ordersärkostnaden är den kostnad som uppstår vid varje orderläggning 

(Olhager 2013). 
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Konkurrensen på marknaden har blivit allt hårdare pga. den ökade globaliseringen (Schwartz 

& Rivera 2010). För att kunna möta kundens efterfråga behöver företaget ha tillräckligt med 

produkter i lager, vilket är en utmaning för hela försörjningskedjan (Plinere & Borisov 2015). 

Att lagerhålla produkter kan göras utav flera skäl så som att skydda sig mot oförutsägbar eller 

förändringar i efterfrågan, prisförändringar, opålitliga leverantörer (Muller 2011) eller att 

produkten säljer slut (Plinere & Borisov 2015). Det kan även handla om att köpa in produkter 

med mängdrabatt (Muller 2011). När företaget inte kan leverera enligt efterfrågan kan det 

leda till missnöjda kunder (Plinere & Borisov 2015). 

Lagerhållning av produkter kostar pengar (Plinere & Borisov 2015). Förutom kostnaden för 

den fysiska produkten behöver företaget också ta hänsyn till kostnader för planering, 

hantering och lagerhållning (Wallin, Johnny Rungtusanatham & Rabinovich 2006). Inköp har 

under modern tid handlat om att köpa in större kvantiteter men mindre frekvent. Att köpa in 

mindre kvantiteter mer frekvent leder till högre påfyllningskostnader. Enligt Muller (2011) 

handlar det om att beställa den optimala kvantiteten, där kostnaden för lagerhållning och 

inköpet matchar varandra. 

Det finns två typer av efterfrågan, oberoende och beroende (Jonsson 2008). Att efterfrågan är 

oberoende syftar till att det är marknaden som påverkar efterfrågan av produkten, vilket 

företaget har svårt att påverka (Muller 2011). Det betyder också att produkten inte har någon 

koppling till en annan produkt (Jonsson 2008). Oberoende efterfrågan appliceras ofta på 

färdiga produkter och reservdelar. Beroende efterfrågan betyder däremot att en produkt är i 

behov av en annan för att kunna färdigställas, där råmaterial och andra delar behöver 

monstera ihop till en slutprodukt (Muller 2011). 

Produkter med oberoende efterfrågan kräver en påfyllningsstrategi, dvs. hur företaget ska 

hantera påfyllningen av lagret när det finns behov. En typ av strategi som kan tillämpas är 

ekonomisk orderkvantitet (EOK), för att besluta inköpskvantiteten för en viss produkt (Muller 

2011). EOK behandlas separat i avsnitt 4.7. 

Genom att ha en utarbetad lagerhantering finns möjligheter för företaget att hålla sin önskade 

servicenivå till kund, utan att det ger höga hanteringskostnader och lagernivåer (Robert Jacobs 

et al. 2011). Wallin, Johnny Rungtusanatham och Rabinovich (2006) menar att det är viktigt 

att notera att en typ av lagerhantering för en viss produkt inte behöver passar lika bra för en 

annan. Fortsatt menar de att det finns inget tillvägagångssätt som passar alla inköp eller alla 

företag. 

Ett företag som erbjuder färdiga produkter har ofta problem med att tillhandahålla rätt 

produkt, i rätt kvantitet i rätt tid på lager. För att säkerställa att det är möjligt att leverera till 

kunden höjer företaget säkerheten genom att lagerhålla en större kvantitet än vad som behövs, 

vilket är kostsamt för företaget och tar upp onödigt utrymme (Muller 2011). Det är dessutom 

svårare att hantera stora lagervolymer (Nenes, Panagiotidou & Tagaras 2010). Nenes, 

Panagiotidou och Tagaras (2010) menar att en viktig funktion i företaget är att arbeta för att 

hålla en god leveransservicenivå utan onödig lagerhållning. Reducerade kostnader för 
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hantering och lagerhållning han ha en betydenade inverkan på företagets vinst (Wallin, 

Johnny Rungtusanatham & Rabinovich 2006). 

4.6 Ekonomisk orderkvantitet 

Styrning av lager och material är en viktig del i företagets arbete och kräver information kring 

inköps- och tillverkningskvantiteter samt produkternas efterfrågekvantitet (Olhager 2013). 

Den finansiella effektiviteten påverkas av produkternas partiutformning och är därför en 

viktig del inom både inköp och produktion (Battini, Persona & Sgarbossa 2014). Beroende på 

om företaget erbjuder produkter eller tjänster skiljer sig lagerhållningen. De som erbjuder 

tjänster har ingen lagerhållning, då en tjänst förbrukas samtidigt som den framställs. 

Produkter kan lagerhållas, men medför kostnader (Lantz 2012). 

Lantz (2012) menar att företaget måste ta hänsyn till beställningskvantitet samt orderpunkt. 

För att beställa eller producera den optimala kvantiteten behöver en avvägning mellan 

lagerhållningskostnader och ordersärkostnader genomföras (Olhager 2013), se figur 13. Detta 

innebär fastställande av den lägsta lagerkostnaden, vilket inkluderar lagerhållningskostnad 

och orderkostnader (Chen, Chou & Lee 2014). Inköp av större kvantiteter genererar i en 

reducerad ordersärkostnad då orderläggningen får en lägre frekvens, men 

lagerhållningskostnaden blir högre då fler produkter måste lagerhållas. Tvärtom gäller vid 

mindre inköpskvantiteter (Olhager 2013). 

Vid framtagning av den optimala orderkvantiteten föreslår Mattsson (u.å.) en metod för 

partiutformning som benämns ekonomisk orderkvantitet (EOK), vilket också är känd som 

Wilson-formeln (Mattsson u.å.), se figur 14. R står för ordersärkostnad, D för total efterfrågan 

under en given tidsperiod och H för lagerhållningskostnaden. Det är en klassisk metod (Relph 

& Newton 2014) som är enkel att använda (Olhager 2013). 

Figur 13 Ekonomisk orderkvantitet (Lantz 2012). 

Figur 14 EOK formeln (Lantz 2012) 
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EOK baseras på en känd och konstant efterfrågan, lagerhållnings- och ordersärkostnaden för 

produkten samt inköpspriset. Det grundas även på att företaget får hela orderkvantiteten 

levererad vid samma tillfälle. Den optimala orderkvantiteten anses vara en fast kvantitet och 

ska inte fluktuera mellan varje orderläggning (Mattsson u.å.). 

Fördelar med EOK: 

• EOK kan tillämpas både vid egen produktion och inköp (Mattsson u.å.). 

• Metoden är applicerbar i de flesta miljöer (Mattsson u.å.) 

• Kräver en mindre mängd data (Battini, Persona & Sgarbossa 2014). 

• Enkel i sin utformning (Battini, Persona & Sgarbossa 2014). 

Nackdelar med EOK: 

• Kan inte alltid användas fullt ut eftersom inköpskvantiteter kan behöva vara anpassade 

till förpackningar (Mattsson u.å.). 

 

4.7 ABC-analys 

En ABC-analys är ett verktyg som kan användas för att maximera utnyttjandet av företagets 

resurser i förhållande till dess effekt och investering (Jonsson 2008). ABC är en förkortning 

av aktivitetsbaserade kostnader – ”Activity Based Costing” (Mishra & Lsoni 2012). 

Logistiska mått kan vara lämpliga att differentiera för att kunna urskilja vilka produkter som 

är viktiga för företaget. Dessa produkter kan behöva ha ett större säkerhetslager och där 

företaget också kan behöva säkerställa leveranser av en produkt framför en annan (Jonsson 

2008). Säkerhetslager syftar till att skydda sig mot osäkerhet i form av brist av produkter 

(Olhager 2013). 

En ABC-analys är både enkel att använda och är överskådlig (Ng 2007). Genom att utföra en 

ABC-analys kan företaget dela upp exempelvis artiklar och leverantörer i olika klasser. 

Klasserna brukar vanligtvis benämnas A, B, C etc. (Jonsson 2008). Produkter som 

klassificeras som A är viktiga för företaget och kräver hög uppmärksamhet. Det är viktigt att 

ha uppdaterade uppgifter om dessa produkter och ha noggrann kontroll. Dessa produkter har 

ofta hög efterfrågan eller högt inköpspris. Ett misstag i hanteringen av A-klassade produkter 

kan stå företaget dyrt, vilket gör att dessa behöver säkerställas. För att undvika problem kan 

företaget använda ekonomisk orderkvantitet (se avsnitt 4.6) och/eller säkerhetslager (Mishra 

& Lsoni 2012). 

Produkter i klass B är inte lika viktiga som de A-klassade. Det behövs goda uppgifter om dem 

och de behöver kontrolleras, men inte lika noggrant (Mishra & Lsoni 2012). B-klassen 

behöver ha en uppmärksamhetsnivå som befinner sig mellan klass A och C (Ravinder & 

Misra 2014). Det bör även fastställas lämpliga beställningspunkter för dessa produkter, för att 

kunna fylla på lagret eller köpa in dem vid behov. De produkter som klassificeras som C, är 

de produkter som kräver lägre uppmärksamhet och är inte lika viktiga för företaget. Här 
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tillämpas den enklast möjliga kontrollen och uppgifterna kring produkterna är få (Mishra & 

Lsoni 2012). Klass C innehåller ofta flertalet av företagets produkter (Ravinder & Misra 

2014). 

Antalet klasser kan variera men bör inte överstiga sex stycken. Syftet med klassificeringen är 

att underlätta hanteringen genom att bestämma metoder för lagerstyrning och servicenivå per 

klass, istället för varje enskild produkt (Teunter, Babai & Syntetos 2010). Millastein, Yang 

och Li (2014) menar att företagets servicenivå inverkar på deras lönsamhet. Klassificeringen 

kan grundas i olika kriterier så som inköps- eller volymvärde per enhet samt omsättning per 

kund (Jonsson 2008). 

ABC-analysen baseras på Pareto-principen (Ng 2007), som också kallas 80/20-regeln, vilket 

syftar till att ca 20 % av objekten står för ca 80 % av resultatet (Tonnquist 2014). Principen 

handlar om att ett fåtal produkter står för den största delen av volym- eller inköpsvärdet. 

Oavsett vilka kriterier som uppdelningen grundas på så är principen densamma (Jonsson 

2008). Pareto-principen handlar om att urskilja företagets viktiga produkter från de mindre 

betydelsefulla (Mattsson 2003). De som placeras i A-klassen är till antalet 5-20 % utav de 

produkter som har högst värde, medan B-klassen står för 10-50 % av de med nästa höst värde. 

C-klassificerade produkter är de 50 % som har lägst värde (Segerstedt 1999). 

Fördelar och nackdelar 

En fördel med ABC-analysen är att de ansvariga enklare kan se vilka områden inom 

verksamheten som genererar mest vinst. Metoden visar de totala och direkta kostnaderna som 

är relaterade till verksamheten. Fortsatt ger analysen möjlighet till bättre kontroll över de 

produkter som anses vara viktigast för företaget och som är kopplade till verksamhetens 

framgång. Genom analysen och klassificeringen kan företaget kartlägga vilka produkter som 

behöver övervakas noga och därmed lägga mer resurser och fokus på dessa (Mishra & Lsoni 

2012). 

En nackdel med ABC-analysen är att det krävs resurser för att underhållas. Företaget måste 

konstant arbeta med klassificeringen för att ha rätt produkt i rätt klass, vilket kräver 

uppdaterad information om produkterna (Mishra & Lsoni 2012). 

Dubbel ABC-analys 

Den traditionella ABC-analysen tar enbart hänsyn till en faktor, vilket gör det svårare att 

arbeta effektivt ur ett strategiskt och operativt perspektiv. Tillämpning av endast en faktor i 

analysen ger inte en sanningsenlig bild av produkterna och hur de bör styras. Olika artiklar 

kan ha lika volymvärde, men kan behöva styras på olika sätt (Rudberg u.å.). ABC-analysen 

borde omfattas av mer än en faktor (Ravinder 

 & Misra 2014). För att skapa en bättre bild av produkterna kan en dubbel ABC-analys 

användas. Detta betyder att företaget behöver ta hänsyn till ytterligare en faktor för att utföra 

klassificeringen, som exempelvis försäljningsfrekvens. Artiklar med lika volymvärde kan 

skilja sig i antal sålda enheter. De produkter som säljs mer frekvent bör styras på ett annat sätt 
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än de övriga. Genom dubbel ABC-analys delas de tre huvudklasserna upp i ytterligare tre 

klasser, vilket visas i figur 15. Klass AA består av produkter med högt volymvärde och hög 

försäljningsfrekvens medan CC-produkter säljs mindre frekvent och har ett lågt volymvärde. 

Metoden gör det enklare att urskilja produkterna och kan användas i det strategiska och 

operativa arbetet (Rudberg u.å.). 

4.8 DuPont-modellen 

DuPont-modellen ett verktyg som används för att värdera och analysera ett företag (Octagon 

Development 2014) och modellen har använts sedan 1920-talet (Bauman 2014). I DuPont-

modellen kopplas företagets resultat- och balansräkning samman i ett DuPont-schema 

(Ekonomiinfo 2009). Schemat är en strukturerad modell av företagets nyckeltal som ger 

information om företagsvärdet, en samlad bild över situationen och en kedja utav kausalitet 

(Bauman 2014;Van Voorhis 1981). 

DuPont-modellen bryter ner operativt kapital till vinstmarginal och omsättningstillgångar 

(Soliman 2008). När balans- och resultaträkningen kopplas samman fås information om 

företagets lönsamhet (Ekonomiinfo 2009), dvs. räntabilitet på totalt kapital (Skärvad & 

Olsson 2014), vilket visas i figur 16. Räntabilitet på totalt kapital bör vara högre än 10 % för 

att ett företag ska anses vara lönsamt (UC u.å.). Genom att använda ett DuPont-schemat 

skapas en bättre förståelse kring hur faktorerna påverkar varandra (Olhager 2013). Modellen 

visar hur det totala kapitalet påverkas vid förändringar i resultat- och balansräkningen 

(Ekonomiinfo 2009) samt hur företagets vinstmarginal och omsättningshastighet påverkas 

(Skärvad & Olsson 2014). Därför är DuPont-schemat lämpligt att testa olika situationers 

påverkan på lönsamheten teoretiskt (Ekonomiinfo 2009). 

Figur 15 Dubbel ABC-analys (Rudberg u.å.) 
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Figur 16 DuPont-schema (Olhager 2013). 

Forskning visar att DuPont-modellen ger en finansiell översikt och är ett bra verktyg för att 

kunna utföra en analys av företags lönsamhet. Tidigare forskning har även visat att 

förändringar i omsättningstillgångar kan knytas till förändringar i intäkter (Soliman 2008).   
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras problemformuleringen utifrån den information som samlats in via 

empiri och teori. 

 

5.1 Översikt 

Det ramverk som beskrivs nedan har tagits fram utifrån en del av den problematik som tagits 

del av på Loipart och sedan stöttats upp med underbyggande vetenskaplig forskning. Den 

bransch och globala miljö som Loipart verkar i kräver en flexibilitet och reaktionsförmåga 

som kan skapas genom att korta ned ledtiderna. Nedanstående ramverk innefattar hjälpmedel 

där samtliga kan reducera ledtiderna om det tillämpas optimalt. Detta genererar i sin tur att 

planeringen förenklas, då rätt produkter lagerhålls och orderläggning sker vid rätt tidpunkt, 

med optimerad beställningskvantitet för att minimera de kostnader som kan uppstå. Avsnitten 

behandlar även hur samarbete med externa parter kan resultera i ytterligare en faktor som 

underlättar planeringen, för att säkerställa en god leveransprecision. 

5.2 Tidsplanering 

Muller (2011) redovisar att lagring av produkter innebär lagerhållningskostnader och 

ordersärkostnader. När produkter lagerhålls utan att ett behov existerar, genererar det därför i 

kostnader som hade kunnat undvikas. Teorin beskriver bakåtplanering som ett verktyg för att 

minimera risken till att binda upp kapital tidigare än nödvändigt, utan att material och resurser 

istället utnyttjas först då de behövs. 

Loipart tillämpar en form av detta verktyg, som kan benämnas som tidsplanering. De planerar 

in inköpsorder i tidsperioder och sammankopplar produkter från samma leverantör för att 

minimera fraktkostnader. Dock kan det vid vissa tillfällen även krävas erfarenhet och egna 

antaganden för att hantera Loiparts tidsplaneringssystem, eftersom de inte har fastställda 

orderkvantiteter53. 

Teorin påpekar att produkter som inte levereras vid överenskommen tidpunkt - oavsett om 

leveransen anländer förtidigt eller försent - kan skada både relationen till kunden och 

företagets rykte (Kamaruddin et al 2013). Detta styrks även av Loipart, då deras bransch 

genererar i en komplexitet54. Kunden kräver flexibilitet samtidigt som leverantörerna har 

långa ledtider55, vilket försvårar omständigheterna i planeringsprocessen. Loipart kan inte 

leverera godset varken före eller efter överenskommen leveranstid, då exempelvis ett fartyg 

endast tas ur tjänst under en bestämd tidsperiod56. Genom en optimerad bakåtplanering kan 

denna problematik hanteras och även generera i fördelar som reducerad lagerhållning 

(Roberts Jacobs et al. 2011) och kapitalbindning (Lalsare & Sen 1995). Detta skulle kunna 

                                                 
53 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, e-post den 3 maj 2016. 
54 Loipart AB, 2016 
55 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016 
56 Loipart AB, 2016 
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underlätta planeringen av komplexa kundorder och även säkerställandet av önskad 

leveransprecision. 

5.3 Optimal lagerhantering 

Loipart köper in färdiga produkter till sitt lager från leverantörer. Teorin menar att det kan 

vara problematiskt att arbeta med färdiga produkter och att ha rätt produkt, i rätt kvantitet och 

i rätt tid tillgängligt på lager. Företagen höjer ofta säkerheten för att säkerställa leveranser till 

kund, genom att lagerhålla en större kvantitet än vad som egentligen krävs (Muller 2011). 

Nenes, Panagiotidou och Tagaras (2010) menar att stora lagervolymer är svåra att hantera 

samtidigt som Muller (2011) påstår att det är kostsamt för företaget och tar upp onödigt 

utrymme. Loipart har nyligen ökat sin lagerhållning, men även ökat 

lageromsättningshastigheten. Orsaken kan vara förändringen i orderhantering, då produkter 

inte längre är bundna till en specifik kundorder57. Utökad lagerhållning av produkter har 

mestadels baserats på erfarenhet, där medarbetarna på Loipart upplevt att det finns ett behov 

av lagerhållning av en viss produkt. Det samma gäller för lagerhållningskvantiteter58. 

Plinere och Borisov (2015) säger att det är en utmaning för företagen att ha tillräckligt med 

produkter på lager för att kunna tillfredsställa kunden, samtidigt som det också kostar pengar 

att lagerhålla. För att uppnå önskad servicenivå behövs en utarbetad lagerhantering, utan att 

det resulterar i negativa aspekter som höga lagernivåer eller hanteringskostnader (Robert 

Jacobs et al. 2011). Lagerhanteringen skulle därför kunna optimeras genom väl utvalda 

logistiska- och ekonomiska verktyg och metoder. Teorin framhåller dock att det inte finns ett 

tillvägagångssätt som kan appliceras på alla produkter eller företag (Wallin, Johnny 

Rungtusanatham & Rabinovich 2006), vilket gör att var och en behöver identifiera den 

hantering som är mest lämplig utefter sin egen situation. 

5.3.1 Lagerhållning 

Ett verktyg för lagerhantering är ABC-analys, som ger möjlighet för företag att maximera 

utnyttjandet av sina resurser. Enligt teorin kan verktyget användas som ett hjälpmedel för att 

urskilja vilka produkter som är viktiga för företaget (Jonsson 2008). Teunter, Babai och 

Syntetos (2010) menar att en klassificering av produkterna syftar till att underlätta 

hanteringen av dem. Genom att klassificera produkterna kan företaget besluta hur produkterna 

ska kontrolleras och styras utifrån varje klass, istället för varje enskild produkt. 

Loipart har idag l06 stycken standardprodukter lagerhållna (Loipart 2016.c.). Genom att 

utföra en ABC-analys på företagets samtliga standardprodukter, kan företaget få en bättre 

kontroll på de produkter som är kopplade till verksamhetens framgång (Mishra & Lsoni 

2012). 

Rudberg (u.å.) menar att den traditionella ABC-analysen gör det svårare för företaget att 

arbeta effektivt ur ett strategiskt och operativt perspektiv, vilket även styrks utav Ravinder 

och Mishra (2014) som påstår att analysen borde ta hänsyn till mer än en parameter. En 

                                                 
57 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, e-post den 3 maj 2016. 
58 Per-Olof Johansson Sourcing Manager Loipart AB, samtal den 24 mars 2016. 
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dubbel ABC-analys föreslås av Rudberg (u.å.) för att kunna väga in en andra parameter. Han 

motiverar det med att produkter kan ha lika volymvärde, men kan ändå skilja sig när det 

handlar om antal sålda enheter. Fortsatt menar Rudberg att produkter med högre 

försäljningsfrekvens bör styras på ett annat sätt än de andra produkterna. 

För att Loipart ska få en förståelse för vilka produkter som är viktiga och kopplade till 

verksamhetens framgång, genomfördes en dubbel ABC-analys. Analysen följde det 

tillvägagångssätt som Jonsson (2008) föreslår. Klassificeringens gränser baseras utefter teorin, 

men även i vad som anses vara lämpligt utifrån Loiparts perspektiv. Då företaget har lagt ut 

sin lagerhantering hos en tredje part, har de idag en begränsad yta att lagerhålla sina produkter 

på59. 

I analysens första del, delades artiklarna in i tre huvudkategorier utefter deras volymvärde. 

133 stycken artiklar blev då klassificerade som A. Det motsvarar 72 % av kostnaderna samt 

15 % utav produkterna, vilket enligt teorin är i enlighet med Paretoprincipen (Ng 2007). I 

klass B placerades 221 stycken standardprodukter och resterande produkter 532 stycken, 

klassificerades som C. I tabell 3 ges en sammanställning av klassfördelningen i de tre 

huvudkategorierna. I figur 17 ges en överskådlig bild av antalet standardprodukter per klass 

och i figur 18 visas volymvärdet per klass. 

 
Figur 17 Antal standardprodukter per klasss. 

                                                 
59 Christian Yngvesson lagerchef Fraktkompaniet AB, intervju den 2 mars 2016. 

Klass Antal artiklar Andel artiklar (%) Inköpskostnad SEK Andel inköpskostnad (%)

A 133 15% 56 948 206 kr                  72%

B 221 25% 16 691 243 kr                  21%

C 532 60% 5 756 569 kr                    7%

Total 886 100% 79 396 018 kr                  100%

Tabell 3 Sammanställning av klassfördelning - huvudkategorier. 
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Figur 18 Volymvärde per klass 

När standardprodukterna var indelade i de tre huvudkategorierna, togs försäljningsfrekvens 

med som ytterligare en parameter, dvs. hur många gånger en standardprodukt säljs per år. 

Vid utförandet av denna analys tilldelades varje huvudkategori tre underkategorier. De olika 

klassernas benämndes nu i enlighet med Rudbergs förslag i figur 8 på sida 28 (Rudberg u.å.). 

Resultatet av den dubbla ABC-analysen visas i tabell 4, där antalet produkter, volymvärde 

samt procentsats per klass presenteras. ABC-analysen presenteras i sin helhet i bilaga 1 

 
Tabell 4 Resultat av den dubbla ABC-analysen. 

Förslagsvis bör produkterna som placerats i huvudkategori A lagerhållas, för att säkerställa 

leveranser av dessa produkter. Mishra och Lsoni (2012) menar att det är dessa artiklar som är 

viktiga för företaget och behöver hållas under god uppsikt. Genom analysen kommer antalet 

lagerhållna standardprodukter att öka, från nuvarande 106 till 133 stycken. Ökningen anses 

vara rimlig med motiveringen att dessa produkter är viktiga för Loiparts framgång. 

Klass Antal produkter Andel produkter (%) Kostnader (SEK) Andel kostnader (%)

AA 11 8% 10 847 580 kr      21%

AB 22 17% 14 387 233 kr      29%

AC 100 75% 25 234 814 kr      50%

Totalt 133 100% 50 469 627 kr      100%

BA 3 1% 249 597 kr           1%

BB 29 13% 2 563 290 kr        15%

BC 189 86% 13 878 356 kr      83%

Totalt 221 100% 16 691 243 kr      100%

CA 5 1% 113 751 kr           2%

CB 26 5% 433 738 kr           8%

CC 501 94% 5 209 081 kr        90%

Totalt 532 100% 5 756 569 kr        100%

Huvudkategori B

Huvudkategori C

Huvudkategori A
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För att underlätta hanteringen föreslås att varje klass, styrs på ett lämpligt sätt istället för varje 

produkt. För att säkerställa produkterna i huvudkategori A, kan säkerhetslager tillämpas och 

med hjälp av underkategorierna finns möjlighet att besluta om olika kvantiteter för dessa. 

Exempelvis kan klass AA behöva ett högre säkerhetslager än klass AC, då AA består av 

produkter med både högt volymvärde och hög försäljningsfrekvens enligt Rudberg (u.å.). 

De produkter som placeras i huvudkategori C, har ett lägre volymvärde och en låg 

försäljningsfrekvens, i enlighet med det som Rudberg (u.å,) påstår. Ravinder och Misra 

(2014) menar att klass C tenderar att innehålla majoriteten av ett företags produkter, vilket 

även överensstämmer med denna klassificering. Denna klass kräver både mindre 

uppmärksamhet, kontroll och information (Mishra & Lsoni 2012). Förslagsvis behöver dessa 

artiklar inte lagerhållas, utan kan köpas in vid behov. 

Klass B placeras mellan A- och C-produkter gällande kontrollnivå (Ravinder & Misra 2014). 

Förslagsvis kan underkategorierna i klass B stödja beslut om lagerhållning, där BA är 

viktigast av de tre. Produkterna i denna klass kan behöva lagerhållas, medan resterade två 

underkategorier kan köpas in vid behov. Teorin menar att lämpliga beställningspunkter kan 

behöva fastställs för produkterna inom denna huvudkategori. 

5.3.2 Partiutformning 

Enligt teorin är det lämpligt att ta hänsyn till beställningskvantiteter (Lantz 2012). För att 

orderlägga optimala kvantiteter behöver företaget göra en avvägning mellan lagerhållnings- 

och ordersärkostnader (Olhager 2013). För detta kan modellen ekonomisk orderkvantitet 

(EOK) tillämpas, som är en partiformningsmetod för att beräkna den optimala 

orderkvantiteten för varje produkt (Mattsson u.å.). 

I nuläget styrs orderkvantiteten på Loipart utefter emballage- och fraktkostnader, snarare än 

utifrån lagerhållnings- och ordersärkostnader. Olhager (2013) menar att styrning av material 

och lager är en viktig del i verksamheten, samtidigt som Battini, Persona och Sgarbossa 

(2014) påpekar att produkternas partiformning påverkar den finansiella effektiviteten. 

För att optimera sin lagerhantering är Loipart i behov av att se över sina rutiner för 

orderläggning. EOK kan förslagsvis vara en effektiv metod för företaget, då den kräver en 

mindre mängd data och är enkel i sin utformning (Battini, Persona & Sgarbossa 2014). För att 

kunna ta fram den ekonomiska orderkvantiteten krävs det att efterfrågan är känd och konstant 

samt att inköpspris, lagerhållnings- och ordersärkostnader är kända (Mattsson u.å.). En 

demonstration av denna modell var planerad att utföras på de produkter som placerade sig 

högst i ABC-analysen, dvs. klass AA. Då information om dessa produkter inte kom till känna 

inom rimlig tid, kunde inga optimala orderkvantiteter presenteras på någon utav Loiparts 

produkter i detta arbete. 

5.4 Nätverk och helhetsperspektiv 

Figur 8 visar Loiparts huvudflöden och hur dessa löper mellan leverantör, Loipart själva, 

tredje part och kund. Figuren liknar det som teorin beskriver som en försörjningskedja i figur 
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4. De inkluderande material- och informationsflödena är tillsammans med planerings- och 

kontrollverktygen betydande faktorer inom SCM (Harrison, van Hoek & Skipworth 2014). 

Karlsson60, Wallman61 och Viberg62 upplever alla att flertalet processer är brådskande. En 

orsak till detta kan vara den ökade globaliseringen, vilket bidragit till en geografiskt större 

försörjningskedja samt ökad konkurrens på marknaden. Detta styrker bland annat Stuart, 

Verville och Taskin (2012), Halldorsson, Kotzab, Mikkola och Skjøtt-Larsen (2007) och 

Fawcett, Calantone och Roath (2000). Loipart hanterar denna förändring genom att acceptera 

merparten av de kundorder som inkommer, så långt det är möjligt63. Loiparts förhållningssätt 

är förståeligt, eftersom det är genom kunden som företaget kan generera ett positivt monetärt 

flöde. Kunden sätts i fokus och samtliga behov eftersträvas att tillfredsställas64. 

Men teorin menar att företagen är beroende av det som sker utanför företagsgränserna och 

försörjningskedjan måste vara anpassad för att snabbt och effektivt kunna svara på en 

föränderlig, instabil och global kundefterfrågan för att vara konkurrenskraftig (Halldorsson, 

Kotzab, Mikkola & Skjøtt-Larsen 2007). Detta ställer alltså krav på resterande del av 

försörjningskedjan, hur nätverket hanteras och hur effektiva samarbetena är uppströms i 

kedjan. Dessa aspekter tas upp i både teorin om buyer-supplier och SCM, där SCM också 

belyser behovet av att integrera hela kedjan och dessutom skapa en enhet med 

helikopterperspektiv. 

Processkartläggningen genererade inte i några detaljer kring detta, mer än att tankesättet 

existerar. Förslagsvis kan orsaken vara det gap som enligt forskningen finns mellan teori och 

praktik (Storey, Emberson, Godsell & Harrison 2006). I teorin kan samarbeten leda till 

flertalet fördelar, men praktiskt tycks det vara besvärligt. Det ramverk som presenteras i 

analysen för en optimerad planeringsprocess innefattar verktyg och metoder som relativt 

enkelt kan appliceras för att förbättra verksamheten, om det finns en utarbetad 

implementeringsplan som efterföljs. Svårigheten blir samarbetet med externa parter, där alla 

parter inte enbart agerar efter sin egen vinning (Kannan & Tan 2006). Om Loipart lyckas 

integrera sina processer med samtliga aktörer i nätverket kan det underlätta samarbeten, 

förkorta ledtider och effektivisera planeringsprocessen, då information och material kan flöda 

både snabbare och smidigare (Hsu et al. 2008). 

 

Kund- och leverantörsrelationer 
Loipart har en del befintliga nära relationer till både leverantörer och kunder, vilket för med 

sig både fördelar och nackdelar. En av deras närmaste leverantörer är också en av de mest 

slarvaktiga, men de har ändå ett samarbete som fungerar väl65. De arbetar för att förstärka 

befintliga relationer, eftersom det är enklare att köpa och sälja produkter via dessa66. 

                                                 
60 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 
61 Marie Wallman Logistiker Loipart AB, intervju den 24 februari 2016. 
62 Hannah Viberg Logistiker Loipart AB, intervju den 24 februari 2016. 
63 Loipart AB, 2016 
64 Therese Andersson Ciardo Innesäljare Loipart AB, intervju den 26 februari 2016. 
65 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 
66 Reino Andrén tf. Platschef Loipart AB, intervju den 24 mars 2016. 
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För att skapa en optimal miljö för en enklare planering av komplexa kundorder, är 

relationerna en viktig aspekt. Teorin belyser att det krävs att organisationerna i 

försörjningskedjan integreras med varandra på olika nivåer, för att på ett effektivare sätt 

kunna hantera, bevaka och uträtta olika affärsaktiviteter. Genom att dela information med 

varandra i kedjan kan förbättringar inom bland annat logistik, inköp och kundinformation 

uppstå (Hsu et al. 2008). Kommunikation och förtroende beskrivs som delar för en ökad 

prestation (Stuart, Verville & Taskin 2012) och när dessa finns i relationen förenklas 

informationsdelningen. Detta skulle kunna innebära att data enklare kan hållas uppdaterad och 

korrekt, vilket i sin tur hade underlättat bakåtplaneringen. 

 

Klassificering av leverantörer 
I nuläget väljs leverantörerna utifrån produktkvalitet67, eftersom kvalitet är en betydande 

aspekt som Loipart vill erbjuda sin kund68. Olika produktgrupper kräver olika typer av 

relationstyper. En metod för att klassificera både produkter och leverantörer beskrivs i 

teorikapitlet som Kraljics matris. Eftersom att nära relationer kan vara tidskrävande och 

kostsamma, är det enligt Jonsson och Mattsson (2011) nödvändigt att analysera vilken typ av 

relation som är lämplig till en specifik leverantör. 

Loipart kan med fördel tillämpa klasserna som tagits fram i ABC-analysen i avsnitt 5.3.1 och 

kombinera dessa med Kraljics matris, för att kartlägga vilka leverantörer som är förknippade 

till de produkterna som har mest relevans för företaget. Kraljics matris kan som tidigare 

nämnt tillämpas för segmentering av leverantörer, men kan också vara ett hjälpmedel för att 

kartlägga produkttillgängligheten på marknaden (Jonsson & Mattsson 2011). Kombinationen 

av dessa hjälpmedel kan resultera i en effektiv strategi för säkerställande av en god 

leveransprecision, utan att reducera produktkvaliteten. 

5.5 Mätverktyg för kontroll 

DuPont-modellen ger enligt teorin en finansiell översikt samtidigt som det är ett bra verktyg 

för att analysera ett företags verksamhet (Soliman 2008). Ett DuPont-schema skapades därför 

för Loipart, grundad på information från deras årsredovisning för år 2014. Där framkom det 

att företagets räntabilitet på totalt kapital uppgick till 22 % och att företaget enligt teorin anses 

vara lönsamt, då denna siffra bör överstiga 10 % (UC u.å.). 

Modellen visar hur utfallet påverkas av förändringar i resultat- och balansräkningen och ger 

även en bild av hur företagets vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet påverkas 

(Skärvad & Olsson 2014;Ekonomiinfo 2009). Som ett förslag kan därför DuPont-modellen 

tillämpas både för att stämma av nuläge och mäta framsteg, men även teoretiskt testa vad 

framtida förändringar kan resultera i (Ekonomiinfo 2009). 

För Loiparts del kan lagerhållning av förtagets viktigaste produkter ge ett högre varulager 

(förråd, lager, produkter-i-arbete), vilket i slutändan bör påverka lönsamheten samt även 

kapitalomsättningshastigheten. När istället de produkter med högst volymvärde och högst 

                                                 
67 Hanna Karlsson Inköpare Loipart AB, intervju den 22 februari 2016. 
68 Reino Andrén tf. Platschef Loipart AB, intervju den 24 mars 2016. 
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försäljningsfrekvens lagerhålls som föreslås i avsnitt 5.3.1, ges möjligheten att öka 

kapitalomsättningshastigheten. I Loiparts fall, kan ett ökat varulager av rätt produkter leda till 

en bättre nettoomsättning, dvs. försäljning, som i slutändan kan ha en positiv effekt på 

lönsamheten. Soliman (2008) styrker att förändringar i omsättningstillgångar kan kopplas till 

förändringar i intäkter.   
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6 Diskussion 
I kapitel 6 resoneras hur resultatet kan appliceras på andra företag inom samma eller liknande 

branscher. Diskussion förs även kring framtida forskning, genomförandeprocessen, etiska 

aspekter och hållbar utveckling. 

Analysen resulterade i ett ramverk med utarbetade verktyg. De innefattar inga banbrytande 

idéer, utan detta grundtänk inkluderar logiskt tänkande, effektiva kommunikationsvägar och 

rätt sak på rätt plats vid rätt tillfälle. Wallin, Johnny Rungtusanatham & Rabinovich (2006) 

beskrev att det inte finns något tillvägagångssätt som passar alla inköp eller alla företag. Men 

det är möjligt att applicera tankesättet för ramverket och anpassa det efter företagets egna 

förutsättningar. Det viktiga är att företaget ser helheten och tar del av Inventory Management 

för att utse anpassade, effektiva lager- och planeringsverktyg, att de ser över sina relationer 

och applicerar ett helhetstänk med översiktsvy för hela försörjningskedjan. Med andra ord kan 

ramverket tillämpas både för företag inom samma eller liknande branscher, men verktygen 

kan behöva justeras utefter de specifika förutsättningarna. 

Ytterligare en aspekt som påvisar varför ramverket är generaliserbart, är den miljö som 

Loipart verkar i. Globalisering och kundbehov har lett till hög konkurrens för flera marknader 

och branscher, vilket styrks av flera forskare (Stuart, Verville & Taskin 2012)(Halldorsson, 

Kotzab, Mikkola & Skjøtt-Larsen 2007)(Fawcett, Calantone & Roath 2000). Utvecklingen 

ställer krav på försörjningskedjan och dess processer, vilket gör att effektiva strategier, 

metoder och verktyg är nödvändiga. Flertalet företag agerar på en liknande marknad som 

Loipart, med samma svåra förutsättningar, vilket tyder på att andra organisationer kan dra 

fördel av det logistiska ramverk som framställts i detta arbete. 

Den vetenskapliga forskning som granskats, empirin och analysen som detta arbete genererat 

i, påvisar att det saknas forskning för praktisk tillämpning. SCM och den logistiska 

disciplinen är nya begrepp som fått uppmärksamhet tack vare globaliseringen (Chen & Pulraj 

2014)(Storey et al. 2006). En del teoretiska modeller, ramverk, verktyg och metoder har tagits 

fram, men det saknas fortfarande forskning för tillämpning, implementering och utfall. Därför 

föreslås att framtida forskning bör fokusera på den praktiska aspekten av logistik och SCM 

för att föra utvecklingen framåt.  

Vid starten av projektet var tanken att samtliga Loiparts produkter skulle inkluderas i 

problemformuleringen, men tvingades relativt omgående att begränsas till företagets 

standardprodukter. Orsaken var framförallt att varje kund är specifik och kan vara i behov av 

specialprodukter, vilket försvårar planering och hantering ytterligare. Troligtvis kräver 

specialprodukterna en skild hantering jämfört med standardsortimentet, vilket tidsramen för 

arbetet inte hade räckt till för. 

Tanken var också att beräkningar för ekonomisk orderkvantitet skulle genomföras på de 

produkter som klassificerades som AA i ABC-analysen. Dessa siffror kunde tyvärr inte delges 

av företaget i tid, vilket gjorde att tidsaspekten begränsade genomförandet. I övrigt anses 

problemformuleringen inkludera ett aktuellt ämne som är i behov av vetenskaplig forskning, 

för vidare utveckling inom den logistiska disciplinen. Syftet anses också vara uppfyllt, då 

arbetet resulterade i ett ramverk av metoder, verktyg och hjälpmedel, vilket var avsikten. De 
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metoder som valdes för datainsamling anses korrekta och väl anpassade efter examensarbetets 

syfte och problemformulering. Samma metoder hade valts om processen genomförts på nytt. 

Genomförandet har i fortlöpt kontinuerligt i en smidig process, där en anledning till detta är 

den plan som framställdes i starten av projektet. Planen gjordes snäv för att ha tid till godo om 

något i insamlingsprocessen skulle saknas, behöva kompletteras eller finjusteras. 

Transkribering och dataanalys för planerade intervjuer tog längre tid än beräknat. I en senare 

del av processen ansågs det dessutom att fler intervjuer var nödvändiga för att skapa en 

bredare förståelse, vilket medförde att extra tid krävdes till metodgenomförande, 

transkribering och dataanalys. Detta drog ut på processen något. 

Olyckligtvis har datainsamlingen genererat i känslig information som inte kunnat tillämpas i 

arbetet. En del aspekter har relevans för arbetet och hade påverkat analysen. Dessutom var 

datainsamlingen svåranalyserad, då flera respondenters uttalanden och iakttagelser skiljde sig 

åt. Detta gällde både mellan avdelningarna och mellan operativ- och ledningsnivå. 

Omständigheterna ställde därför krav på författarnas objektivitet och anpassningsförmåga. 

Därutöver genomförde Loipart kontinuerligt förbättringsåtgärder under den tidsperiod som 

examensarbetet skrevs. Flertalet av dessa förmedlades, men först i en senare del av 

examensarbetets process. Författarna upplevde därför att examensarbetets resultat blev mindre 

relevant för Loipart, men förhoppningen är ändå att arbetet resulterar i nya infallsvinklar till 

deras förbättringsarbete.  

Under tiden på Loipart upplevdes medarbetarna verka i en ansträngd arbetsmiljö. Flera 

respondenter påpekade att de administrativa uppgifterna upptog majoriteten av arbetstiden 

och att det stundtals fanns svårigheter med att utföra de huvudsakliga uppgifterna. Flera 

påvisade även en stressig miljö, där många aktiviteter behöver påskyndas. Grunden till dessa 

kan vara den ökade globaliseringen, Loiparts bransch och kraven från deras kunder. För att 

upprätthålla sin leveransprecision och tillfredsställa kunden, kan exempelvis ett logistiskt 

ramverk underlätta deras arbete. 

Samtliga respondenter informerades om förutsättningarna vid intervjuerna. De fick frivilligt 

delta och godkänna inspelning av intervjuerna. När rapporten godkänts kommer 

ljudinspelningar och transkriberat material att raderas, för att materialet inte ska vara 

tillgänglig för obehöriga. 

Intervjuer och observationer har bedömts neutralt och objektivt, utan förutfattade meningar 

kring exempelvis kön, kulturer eller funktionsnedsättningar. 
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7 Rekommendationer 

I kapitel sju redovisas specifika rekommendationer för Loipart som de bör överväga att ta del 

av för ökad konkurrenskraft. En del av dessa är Loipart medvetna om och arbetar aktivt för att 

förbättra, men syftet här är att ge nya infallsvinklar, förstärka vikten av dessa 

förbättringsåtgärder samt delge nya aspekter som kan upptäckas när företaget granskas av en 

utomstående part. 

7.1 Affärssystemet 

Det nya affärssystemet är nyligen implementerat och förbättringsprocesser sker kontinuerligt. 

Nedan följer några punkter som Loipart kan ta del av för fortsatt förbättringsarbete. 

▪ Försäljningsavdelningen har problem att söka i produktgrupperna, vilket gör att de har 

svårigheter att se vad som finns tillgängligt på lagret. Styr upp systemet så att effektiv 

sökning kan genomföras för samtliga avdelningar. 

▪ Försäljningsavdelningen måste skjuta fram sina kundorder i systemet, vilket gör att 

artiklar kan fråntas från den ordern till en annan utan att en ny produkt hinner komma in 

till lagret. 

▪ Systemet upplevs också som opålitligt. Flera medarbetare upplever att de måste bevaka 

sina processer, vilket genererar i onödig administration. 

Ovanstående punkter kan egentligen sammanfattas i att utbilda personalen och gör systemet 

pålitligt. Många funktioner existerar säkerligen, men personalen har inte kunskapen för att 

hitta bland sökvägarna. När systemet är pålitligt och medarbetarna enkelt kan hitta, granska 

och följa aktiviteter i systemet, kommer tid att frigöras som kan användas för värdeadderande 

aktiviteter. 

7.2 Förståelse för flödena 

För att skapa en bättre förståelse för företagets processer bör organisationen överväga att låta 

medarbetarna besöka och möjligtvis även delta i andra avdelningars arbete under en kortare 

tid. En ökad förståelse för flödena och dess omständigheter kan förenkla den unika individens 

arbete och i sin tur optimera hela försörjningskedjan. 

7.3 Tydlig företagsstrategi 

Organisationen upplevs ha haft en tydlig strategi, men efter omständigheter i dess externa 

miljö uppfattas det som att målbild och visioner förtillfället är obalanserade. Grundtänk och 

organisationsmål kan behöva förtydligas och kommuniceras ut till medarbetarna, för att 

gemensamt arbeta mot en ännu starkare position på marknaden. 

7.4 Avsaknad av tydliga rutiner och ansvarsroller 

I flertalet processer upplevs flera individer vara inblandade, men ingen har övergripligt ansvar 

för processen. Ansvarsrollen är betydande för kommunikationsflöde, delegering av arbete och 

för att säkerställa att arbete blir utfört. Det finns även en avsaknad av fastställda rutiner som 

informerats till samtliga berörda, kring struktur för olika situationer. Dessa kan underlätta för 

framtida förbättringar, då en standard finns att utgå från vid förändringar. 
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7.5 Inkludera Fraktkompaniet i företagets processer 

Loipart bör överväga ett mer uttalat samarbete med Fraktkompaniet. Fraktkompaniet upplevs 

utföra en del aktiviteter för Loipart utan att ta betalt. De är måna om relationen med Loipart 

och verkar göra ett bra arbete, då flera av Loiparts medarbetare upplevs nöjda med 

tredjepartsföretaget. 

När det nya affärssystemet togs fram och implementerades, fick inte Fraktkompaniet vara 

med i framtagningsprocessen. De fick ta del först vid själva implementeringen av Loiparts 

förändringar. Fraktkompaniet är en viktig del av Loiparts organisation och de båda parterna 

bör överväga att ta samarbetet ytterligare en nivå. 

Fraktkompaniets lager är också i behov av bättre leveransaviseringar från Loiparts 

leverantörer, eftersom det i nuläget inte finns något system för inleverans. Förslagsvis kan 

avisering ske när Loipart mottar fakturan från leverantör, eller om de på annat sätt tar del av 

information som innebär att godset transporteras mot lagret. Detta hade underlättat 

Fraktkompaniets planering för plock, pack och godsmottagning, vilket i sin tur leder till 

fördelar för Loipart. 

Det finns även ett behov av bättre uppmärkning på produkterna från leverantörerna. Eftersom 

Fraktkompaniet identifierar godset när det ankommer lagret, hade processen förenklats om 

produkterna var bättre uppmärkta. Vi är medvetna om att problematiken hos Fraktkompaniet 

är under utveckling och förbättringsåtgärder håller på att arbetas fram.  
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8 Slutsats 

I detta kapitel sammanställs slutsatsen för examensarbetets problemformulering, där de 

viktigaste aspekterna lyfts fram. 

Hur kan företag inom branschen för fartygsutrustning optimera materialplaneringen med 

avseende på tid och kostnad, för att säkerställa en god leveransprecision? 

Varierade ledtider kräver en väl utarbetad planering för att säkerställa att produkterna är 

tillgängliga vid rätt tidpunkt, då både en förtidig och för sen leverans kan påverka relationen 

till kunden och företagets rykte negativt. Utöver detta innebär lagerhållning av produkter 

kostnader, vilket resulterar i ett behov av att lagerhålla rätt produkter i optimala kvantiteter 

under så kort tid som möjligt. 

Vid komplexa kundorder försvåras planeringsprocessen och ställer krav på de kringliggande 

aktiviteterna. För ett optimalt utfall krävs logistiska och ekonomiska verktyg som fastställer 

att rätt produkter lagerhålls och att orderläggning sker vid rätt tidpunkt med en optimerad 

beställningskvantitet, för att undvika onödiga kostnader. I det ramverk som framtagits föreslås 

dubbel ABC-analys, ekonomisk orderkvantitet (EOK) samt bakåtplanering som 

kompletterande verktyg för ett optimalt utfall.  

För maximal lönsamhet är dock varje enskild verksamhet beroende av vad som sker utanför 

företagsgränserna. Det krävs ett helhetstänk där hela försörjningskedjan är involverad – från 

underleverantör till slutkund - för att material och information ska flöda snabbt genom 

nätverket. Detta både reducerar ledtiderna och underlättar bakåtplaneringen, då data enklare 

kan hållas korrekt och uppdaterad. Dock är nära relationer kostsamma och inte alltid 

nödvändiga. Det finns därför ett behov av att upprätta anpassade samarbeten mellan kund och 

leverantör, beroende på hur viktig produkterna är för företaget och hur tillgängliga de är på 

marknaden. Här kan ABC-analysen vara ett lämpligt verktyg i kombination med Kraljics 

matris. 

Det ramverk som tagits fram inkluderar ett grundtänk med logiskt tänkande, effektiva 

kommunikationsvägar och rätt sak på rätt plats vid rätt tillfälle som tillsammans kan 

säkerställa en god leveransprecision. Men det bör poängteras att varje organisation är unik 

och bör anpassa tillvägagångssätt efter sin egen verksamhet, men ändå tillämpa det tankesätt 

som ramverket medför.  
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