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Förord 

Denna kandidatuppsats avslutar vår utbildning inom Industriell Ekonomi - Arbetsorganisation 
och ledarskap vid Högskolan i Borås. Kandidatuppsatsen är utfört hos Cavaliere AB under 
perioden januari 2016 till och med maj 2016 med syftet att ge förslag till minskad 
kapitalbindning. Uppdraget har varit mycket lärorikt och vårt hopp är att företaget kommer att 
ha stor nytta av uppsatsen. 
 
Ett stort tack till Sara Lorén och Håkan Svensson som har varit utmärkta handledare och 
hjälpt, samt inspirerat oss genom sina kunskaper att utföra ett så bra arbete som möjligt. 
 
Slutligen vill vi uttrycka vår tacksamhet till all personal på Cavaliere AB som genom ett stort 
engagemang och öppenhet hjälpt oss att få förståelse över företaget och erbjudit oss 
möjligheten att tillämpa våra kunskaper.  



iv 

Sammanfattning 

Textilindustrin präglas av turbulens på grund av sporadiska faktorer såsom mode, trend, 
väderlek samt kundpreferenser som ständigt förändras. Hanteringen och bemötandet av den 
stokastiska efterfrågan tenderar att bilda alltför stora lagernivåer, vilket ökar 
lagerhållningskostnaderna, minskar likviditeten och försämrar genomflödet.  
 
På uppdrag av textilföretaget Cavaliere AB har studien gjorts inom lagerstyrning. Syftet med 
rapporten är att ge konkreta förslag kring hur lagernivåerna kan sänkas och kapitalbindningen 
minskas. De föreslagna lösningarna har inte implementerats, utan presenteras för företaget 
som förslag. 
 
Nuläget av lagerställningen analyserades genom lagerstatistik som erhölls från företaget och 
konsultation med företagets ledning. De problem som identifierades var onödigt stora 
säkerhetslager, långa ledtider, ej precisa prognosmodeller, alltför stora beställningskvantiteter 
och icke-frekventa leveranser. 
 
De föreslagna lösningarna inkluderar justering av servicenivåer och säkerhetslager, nya 
metoder för produktklassificering, beställningsprinciper, samt förslag kring hantering av 
inleveranser och ledtider.  
 
Nyckelord: Uppbundet kapital, Lagernivåer, Textilindustri, Värdeflödeskedjan, Varierande 
Efterfrågan, Lagerstyrning, ABC-klassificering  
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Abstract 

The fashion industry is characterized by turbulence due to factors such as sporadic fashion, 
trend, weather conditions and customer preferences that are constantly changing. The 
management and treatment of the stochastic demand tends to produce excessive stock levels, 
increasing stock retention costs, reduce liqudity and impair the product flow. 
 
On behalf of the textile company Cavaliere AB, the study has focused on warehouse 
management. The report aims to give proposals on how the stock levels can be lowered and 
tied-up capital reduced. The proposed solutions have not been impelemeted, but are presented 
to the company as suggestions. 
 
The state of the stock conditions was analyzed by inventory statistics obtained from the 
company and through consultation with the management staff. The problems that were 
identified were excessive safety stock, long lead times, inaccurate forecasting models, 
excessive order quantities and non-frequent deliveries. 
 
The proposed solutions include adjusting service levels and safety stocks, new methods for 
product classification, ordering principles, aswell as proposals for managing deliveries and 
the lead times 
 
Keywords: Tied-up Caital, Stock levels, Textile Industry, Supply Chain, Fluctuating 
demand,Inventory control, ABC-classification 
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1. Introduktion 

Avsnittet ska tydliggörafrågeställningar och motivera ämnesvalet. Gör kopplingar till tidigare 
forskning och ange referenser. 

1.1 Bakgrund 

Marknaden tenderar generellt att vara alltmer sporadisk och därmed svårhanterlig i takt med 
en ökad föränderlig marknad, inte minst inom textilbranschen kan det uppstå problematik vad 
gäller att förutse vad för produkter som ska efterfrågas. Därav råder det en stor osäkerhet hur 
framtagning och lagerhållning skall ske på ett effektivt, resurssnålt och ekonomiskt gynnsamt 
sätt (Kourentzes, 2013). Bruce och Daly (2006) talar om den komplexa miljön som finns på 
den snabbt omväxlande textila marknaden. Likaså talas det om att konsumenter inom 
klädindustrin förväntar sig ett stort utbud och tillgänglighet av nya produkter. Företag måste 
alltmer anpassa sig efter marknaden och därav kunna erbjuda flexibilitet för att tillfredsställa 
konsumenternas krav (Bruce och Daly, 2006). Hanteringen av en obalanserad efterfrågan 
menar Kourantzes (2013) generellt tendera i en stor lagerhållning alternativ dåligt 
kunduppfyllande. Detta kan innebära ökade lagerhållningskostnader alternativt förlorade 
försäljningsintäkter. Båda scenarier är ekonomiskt påfrestande och bör i högsta mån undvikas 
(Kourentzes, 2013). Då efterfrågan är varierande finns det en tendens att trycka lagret 
uppströms, detta eftersom kostanden för lagerhållning tenderar att öka längre upp i 
värdeflödeskedjan man rör sig. Inom textilindustrin brukar lagret finnas nedströms, oftast i 
form av färdigvarulager, på grund av strävan att korta ner leveranstiden till kund (Dash och 
Nalam, 2012). 
 
För att kunna motverka att hamna i ökade lagerhållningskostnader eller minskade 
försäljningsintäkter bör information vad gäller vilka produkter som efterfrågas, hur mycket 
och vid vilken tidpunkt tillhandahållas. Dock är detta information som är svåråtkomlig att 
ställa till förfogande när det råder en sporadisk efterfrågan. I synnerhet då det råder osäkerhet 
både kvantitativ och i vilket tidsintervall (Kourentzes, 2013). Begränsningar och osäkerheter 
inom produktionskapaciteten, logistiken, likviditeten eller övriga osäkerheter inom 
värdeflödeskedjan ställer krav på företaget att använda säkerhetslager för att möta 
osäkerheten från marknaden. Företag bör ständigt sträva efter den optimala nivån på 
säkerhetslagret. Det innebär lågt uppbundet kapital och hög kundtillgänglighet (Chaturvedi 
och Martinez-de-Albeniz, 2016). International Journal of SupplyChain Management Systems 
visar att den främsta faktorn som leder till osäkerhet i värdeflödeskedjan är osäkerheten i 
marknadens efterfrågan och förändringar i kundens preferenser (Dash och Nalam, 2012). 

1.1.1 Problemformulering 

Verksamheten upplever osäkerhet inom lagerstyrningen som orsakas av marknaden. 
Osäkerhet uppkommer som ett resultat av problematiken att förutse efterfrågan och därmed 
göra en korrekt bedömning av beställningskvantiteterna men likaså kvantiteten för respektive 
säkerhetslager. Det har genererat i följande konsekvenser: ökade lagerhållningskostnader, 
minskad likviditet samt minskat genomflöde.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att utveckla en arbetsmetod för vägledning som bibehåller hög 
kundservice samtidigt som den upprätthåller en låg kapitalbindning. Intentionen är att skapa 
ett långsiktigt och hållbart arbetssätt för fortsatt bearbetning av framtida fluktuationer i 
efterfrågan samt hålla nere kapitalkostnader.  

1.3 Frågeställning 

För att uppnå utlyst ändamål skall nedanstående frågor besvaras: 
 

• Hur kan nuvarande kapitalbindning reduceras? 
o Hur nås optimala lagernivåer inom en verksamhet med oförutsägbar 

efterfrågan? 
o Hur skall produktklassificiering göras och hur stora servicenivåer skall 

respektive produktklass ha?  

1.4 Avgränsning 

Fallstudien är begränsad till företagets färdigvarulager i Borås. I färdigvarulagret lagerhålls de 
färdiga artiklarna. Utifrån deras olika kollektioner läggs arbetets fokus endast på 
ceremonikollektionen. Inom ceremonikollektionen valdes produkttypen skjortor ut för att 
analyseras och användas som bas för analyseringen av lagernivåerna och efterfrågan. Arbetet 
är ett förslag till verksamheten och innebär inte någon implementering på företaget.  

1.5 Rapportens disposition 

Rapporten består av följande 8 kapitel.  
 

Kapitel 1 Introduktion 
 
Kapitlet består av bakgrundsinformation och en djupare förståelse av problemet, syftet 
samt avgränsningarna med kandidatuppsatsen.  
 
Kapitel 2 Företagsinformation 
 
Innefattar en presentation av verksamheten och deras roll på marknaden. 
 
Kapitel 3 Metodik 
 
Kapitlet presenterar det tillvägagångsätt som använts, vilka metoder samt uppsatsen 
reabilitet och validitet. 
 
Kapitel 4 Teoretisk referensram 
 
Kapitlet redogör grundläggande teorier som använts för att få fram resultatet. I 
avsnittet presenteras framförallt parametrar inom lagerstyrning och grundläggande 
begrepp inom värdeflödeskedjan. 
 
Kapitel 5 Nulägesbeskrivning 
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Innefattar en beskrivning av nuläget av verksamheten. 
 
Kapitel 6 Resultat 
 
Avsnittet knyter ihop den teoretiska bakgrunden med samlat material som resulterar i 
en analys. 
 
Kapitel 7 Diskussion 
 
I detta avsnitt knyts säcken ihop: allt från syftet till det slutgiltiga resultatet förklaras 
utförligt för att underlätta för läsaren att förstå resultatet. Likaså tas funderingar och 
reflektioner upp.  

 
Kapitel 8 Slutsats 
 
Avsnittet svarar på utlyst frågeställning och motiverar hur resultatet skall uppnås. 
 
Kapitel 9 Förslag på framtida studier 
 
Här presenteras idéer där teoretisk bakgrund inte framtagits men som anses vara 
optimalt för företaget att se över i framtiden.  

 

2. Företagsinformation 

Cavaliere AB grundades 1973 i Borås. Företaget är ledande i norden inom textilindustrin, 
främst för deras ceremonikollektion för män. I detta segment erhåller företaget störst 
marknadsandelar. Företaget har över 600 återförsäljare i 15 olika länder och täcker 3 
kontinenter. Deras största marknad är Norden där flest återförsäljare finns, en djupare inblick 
fås i tabell 1.  
 
Tabell 1. Antal återförsäljare i Norden 

Sverige 219 

Norge 170 

Danmark 29 

Finland 784 

 
Näst störst marknad finnes i Tyskland, där återfinns 42 stycken återförsäljare. Dess 
produktion finns till största del i Tjeckien, men även till viss del i Litauen. Deras 
färdigvarulager är beläget i centrala Borås. Där lagerhålls överlag 40 000 artiklar årligen. Det 
består av två kollektioner, en ceremoni- och en baskollektion. Sortimentet omfattar 48 
storlekar i 3 olika modeller. Till största delen vänder sig deras sortiment främst  
till män men har sedan 2008 kunnat erbjuda kvinnor kläder i toppklass. På Boråskontoret 
finns 17 stycken anställda. Figur 1 motsvarar Borås-kontorets organisationsstruktur. 
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Verksamheten arbetar mot en fortsatt stark position på den textila marknaden, det görs genom 
att ha följande tillvägagångsätt: 

 
VISION 

Att vara det ledande internationella företaget av kvalitetskostymer. 
 

SYFTE 
Att oavsett tillfälle kunna klä kvinnor och män i toppklass.  

 
LÖFTE 

Oavsett ändamål kunna känna sig självsäker och välklädd.   
 
 

 
  

Figur 1 Organisationsstruktur 
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3. Metod 

Följande avsnitt avser de metoder som använts för att genomföra utredningen. En metod är 
aktiviteter som leder till att uppsatta mål blir studerade och lösta (Holme och Solvang, 1997). 

3.1 Validitet och reabilitet 

Informationens pålitlighet är en essentiell faktor vid forskning och materialinsamling. Det 
innebär en strävan efter giltig information och i högsta mån en objektiv bild av verkligheten. 
Saunders et al. (2000) menar på att validiteten avser förmågan att likaså presentera objektivt 
material som att använda klara mått och mätmetoder. För att uppnå validitet skall forskningen 
ge svar på det den avser att mäta (Ejvegård, 2009). Kandidatuppsatsens strävan av validitet 
har inneburit noggranna konstitueringar och utförliga observationer, likaså har flera 
insamlingstekniker tillsetts genom kontakt och informationshämtning från olika delar av 
verksamheten. Det innebär en viss risk för personliga åsikter och tolkningar, vilket kan ha 
påverkan på sammanställningen av kandidatuppsatsen. Under arbetets gång återfanns brister i 
datamaterial, dock har defekterna i värdena reparerats och bör inte ha effekt på slutresultatet. 
Detta har snarare ökat förståelsen för vederbörande data.  
 
Framtagna frågeställningar har genom konsultation med ledningen tagits fram för att utreda 
utlyst dilemma hos verksamheten. Därav har individer som är insatta i verksamheten men 
likaså utomstående individer framfört sin åsikt för att få fram en precis och distinkt 
frågeställning för en optimal vägledning i utredningen. 
 
Reliabiliteten avser ett sätt att mäta huruvida pålitlig informationen som används är 
(Ejvegård, 2009). Saunders et al. (2000) talar om att om utredningen skulle tas upp på nytt 
skall likgiltigt resultat kunna tas fram om andra respondenter vill ta ställning på nytt. Följande 
avsnitt stödjer utredningens pålitlighet. 
 

3.1.1 Explorativ undersökning 
Innebär att respondenter söker dokumentation i olika källor inom ett visst område. Syftet med 
utredningen är att det skall resultera i en mer preciserad problematisering. Innebär att en eller 
flera respondenter sätter sig in i ett område för att utforska eventuella orsaker och samband 
och därmed upplysa väsentliga aspekter. För att kunna bemästra syftet med rapporten har 
orsakerna identifierats, faktorers inverkan har undersökts samt resonerat kring olika 
tillvägagångssätt. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2004). 
 
Målet med kandidatuppsatsen är att belysa väsentliga aspekter som kan generera i uppbundet 
kapital och finna samband och orsaker som kan ha inverkan företagets likviditet och 
lönsamhet. Likaså är det en prototyp huruvida företaget i framtiden skall kunna handskas med 
reducering av det uppbundna kapitalet.  
 

3.1.2 Primär och sekundär data 
 
Primär innefattar sådan data som författarna samlar in själva, t.ex. genom direkt observation, 
mätning, intervju eller enkät (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2004). Denna utredning har 
samlat information genom sammanträdanden med ledningen och har genererat i en utförlig 
inblick i företaget och dess aktiviteter. Informationen har använts som grund och för att skapa 
en utförlig bild av den rådande situationen på företaget.  
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Sekundär data innefattar uppgifter som redan finns insamlade (Eriksson och Wiedersheim-
Paul, 2004). Genom sekundär data har problemformulering kunnat mynna ut för att kunna 
angripa variabler som kan tänkas ha påverkan på den rådande situationen på företagets 
lagerhållning. I utredningen har liknande undersökningars resultat och tillvägagångssätt 
fungerat som en vägledning. Datainsamlingen som tillhandahållits över lagerhållningen på 
företaget har stöttats med kursböcker, avhandlingar, vetenskapliga artiklar, 
populärvetenskapliga artiklar, årsredovisningar samt tidigare examensarbeten (med vetenskap 
om att kvalité, validitet och reabilitet kan variera). Teori som innehåller åsikter och synvinklar 
från författarna har exkluderats. Vid problemställningar som inte är vetenskapligt baserat har 
teorin tagit hjälp av populärvetenskapliga artiklar men vid analysering utgått från andra 
parametrar för att vägleda och besvara frågeställningen. Teorin skiljer emellertid sig från 
praktiken, därav kan realiteten variera.  
 
Eriksson och Weidersheim-Paul (2004) talar om att det är vitalt att ha informationsdistansen r 
viktig att ha i åtanke vid utredningar. Det gäller att tid, geografiskt avstånd, mentalt samt 
antalet kopplingspunkter för information kan ha stor påverkan och skall hållas inom vissa 
ramar. Kandidatuppsatsen har baserats på datainsamling som sträcker sig från 2014 till nutid. 
Verksamheten arbetar utifrån en period över tolv månader, där period 1 är maj. Därav har ett 
år och åtta månader tillhandahållits. Tidigare data tas inte hänsyn till då affärssystemet har 
bytts ut och kan därmed inte smidigt komprimeras med den befintliga informationen. Likaså 
blir reabilitet och validiteten lägre desto större avstånd det är mellan historiken och 
användningen av materialet. Det genererar en lägre kvalité, vilket undviks i största möjliga 
mån i denna rapport.  
 
En kvantitativ observation har utförts på det statistiska materialet som tillhandahållits från 
verksamheten. Datan innefattar information om produktbeskrivningar, in- och utleveranser, 
antal orders etc. Datan har använts till att kartlägga lagernivåerna som har fungerat som 
utgångspunkt för förbättringsförslag. Materialet analyserades genom PIVOT-tabeller för att 
skapa en klassificering av sortimentet (se 4.3.1). Det för att kunna utforma ett 
tillvägagångssätt för att hantera osäkerheten på marknaden och ett mer balanserat samt 
minskat säkerhetslager. 
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4. Teoretisk referensram 

Följande avsnitt avser en grundläggande bild av de delar kandidatuppsatsen berör. 

4.1 SupplyChain Management 

Begreppet Supply Chain Management (SCM) s.k värdeflödeskedjan, innebär kontrollering 
och planering av samtliga aktiviteter inom en process. Den inkluderar processer från 
råvaruanskaffning till återvinningsprocessen (Bruce et al., 2004). Figur 2 (Biz Development 
2015) en typisk bild av SCM. Vid planering av ett sortiment tillses strategier som tar hänsyn 
till beställningskvantiteten, tidsintervall samt leverans- och försäljningsfrekvensen. Under 
processens gång bör en aktiv kontrollering genomföras där aktiviteterna ses över men likaså 
för att kunna hantera problematik som kan uppstå i värdefödeskedjan. Syftet med planering är 
att koordinera och kontrollera varje enskild process för att kunna hålla löften gentemot kund 
(Harrison et al., 2014). 
 
  

Figur2 Överblick över Supply Chain Management (Biz Development 2015) 
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Logistik är en del av värdeflödeskedjan och huvuduppgiften är att samordna material-, 
informations- och penningflödet (se figur 2) (Harrison et al., 2014). Logistiken är beroende av 
teknologiska utvecklingen och förändringar av marknaden, vilket ger incitament till företaget 
att ständigt utveckla och uppdatera logistikens strategier och förvaltning i samarbete med 
leverantörer och kunder. Lambert (1992) menar på att utgångspunkten i företagets utveckling 
ur logistiskt perspektiv är kundens krav och önskemål.   
 
Med en konstant föränderlig textilindustri blir integrationen av processerna inom 
värdeflödeskedjan essentiell. Det innebär en strävan efter att eliminera barriärer mellan de 
olika parterna i värdeflödeskedjan t.ex. leverantörer, inköpare, management, kunder etc. I 
syfte att vara konkurrenskraftig måste företag idag ligga i fas med produktutveckling, 
kvalitetsutveckling och andra tjänster som ständigt utvecklas för att höja konkurrenskraften. 
Detta ställer därmed krav på ledningen att erhålla uppdaterad information från parterna i 
värdeflödeskedjan på realtid för att kunna anpassa verksamheten efter de eventuella 
förändringarna (Puigjaner och Laínez, 2008). 

4.1.1 Ledtid 
Ledtid kan ha olika definitioner beroende på hur aktiviteten definieras och utifrån vilket 
perspektiv som aktiviteten beaktas ifrån. Enligt Singh et al. (2013) definieras ledtid som den 
tid från att kunden lägger en order på produkten till den tid då ordern erhålls. Olhager (2013) 
tar upp ett flertal olika perspektiv på ledtid.  
 

• Produktionsledtid: utifrån det producerade företagets perspektiv 
• Leveransledtid: från beställarens perspektiv. Det motsvarar ett tidsintervall mellan den 

tidpunkt kund lägger order till ordern tillhandahållits. 
• Ledtid utifrån produktutvecklarens perspektiv: från ide framtagning till färdigställande 

av produkt 
(Olhager, 2013) 
 
I denna rapport definieras ledtid enligt leveransledtid givet att produkt ej finns i 
färdigvarulager.  
 
En kortare ledtid ökar möjligheten för företaget att producera mot kundorder, med det menas 
att starta produktionen först när det finns en känd efterfrågan på produkten. Detta eftersom 
leveranstiden till kunden minskar avsevärt, vilket höjer kundvärdet och ökar 
konkurrenskraften. Företag inom textilindustrin använder alltmer ledtiden som ett medel för 
att öka konkurrenskraften, det genom att reducera ledtiderna för produktutveckling och 
leveranser (Bruce och Daly, 2006). Vid osäkerheter inom värdeflödeskedjan är reduktionen 
av ledtider vital. Ju större osäkerheterna i värdeflödeskedjan är desto mer bör företag sträva 
att reducera ledtiden. En annan viktig faktor som påverkar fastställningen av ledtiderna är 
precisionen av de aktuella prognosmodellerna. Ju tidigare efterfrågan kan beräknas och ju 
större precisionen av beställningskvantiteterna är, desto längre tid har företaget att planera 
produktionen och därmed förutse ledtiderna (Treville et al., 2014). 

4.1.2 Inleveranshantering 
Flexibilitet är en parameter som har stor påverkan på kunduppfyllande och kapitalbindningen. 
En flexibel eller s.k. Agilt logistiksystem kan lättare anpassa sig mot externa 
marknadsförändringar (Jonsson och Mattsson, 2011). En viktig faktor som påverkar företagets 
lagernivåer är leveransprocessen. Tillverkaren och leverantören kan ha olika preferenser och 
villkor, vilket direkt påverkar det egna företaget. Vissa föredrar fler frekventa leveranser i 
mindre partistorlekar för att minska kapitalbindningen, men detta kan anses vara omöjligt från 
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leverantörens perspektiv. Ökas leveransfrekvens är inte alltid uppskattat av leverantörerna då 
det kan leda till ökade kostnader (Hall och Potts, 2003). En nyttig kommunikation mellan 
parterna är att föredra för att gemensamt fatta beslut som gynnar alla parter. Vissa företag i 
värdeflödeskedjan använder gemensamma affärssystem där relevant information delas mellan 
parterna. Det underlättar för det egna företaget att gradera sig mot störningar och 
kommunicera med de andra parterna för att uppnå målen (Samaranayake och 
Laosirihongthong, 2016). I figur 3 illustreras sågtandsmodellen som påvisar minskat 
uppbundet kapital som följd till ökade inleveranser (Oskarsson et al,. 2013, s. 108)  

 
Figur 3 Sågtandsmodellen (Oskarsson et al,. 2013, s. 108) 

4.2 Prognoser 

Prognostiseringen av efterfrågan är en av de främsta utmaningarna inom värdeflödeskedjan. 
Felaktiga prognoser kan leda till överskottslager eller brister på produkter i färdigvarulager 
och missnöjda kunder. För att säkra sig mot prognosers felaktigheter, är säkerhetslagren en 
viktig motåtgärd. Många företags prognoser baseras på historisk efterfrågan och i många fall 
ger inte prognosen tillfredsställande resultat p.g.a. att efterfrågan är starkt beroende av andra 
faktorer såsom: prisändringar, väderlek, marknad etc. (Beutel och Minner, 2012). 
Textilindustrin karaktäriseras därför som en komplex process p.g.a. de stokastiska 
egenskaperna av efterfrågan. Historisk kvantitativ data anses ofta som opålitlig, eftersom 
kundens efterfrågan förändras ständigt. Dessutom finns det ej någon gemensam och 
konventionell prognosmodell inom denna bransch. Efterfrågan prognostiseras ofta genom 
olika expertutlåtanden, det innebär att kunniga personer som har sakkunskap inom branschen 
förutsäger marknadens framtida mönster (Aksoy et al,. 2012). 

4.3 Lagerstyrning 

Lagerstyrning är essentiellt för varje företag som lagerhåller varor. Företag måste inneha 
lager, dock i optimala mängder som garanterar leverans till kund och inte orsakar onödig 
kapitalbindning. Genom att styra lagret kan företag förbättra sin nuvarande lagersituation, 
minska sina kostnader och optimalt förbättra lönsamheten (Plinere och Borisov, 2015). 
Följande kapitel tar upp ett flertal parametrar som vidrör lagerstyrning och uppbundet kapital, 
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likaså tas relationen upp mellan dessa och följande punkter gås igenom för en bättre 
lagerstyrning. 
 

1. Sättning av servicenivå per kategorisering 
 

2. Koppla ihop säkerhetsfaktor med rätt servicenivå 
 

3. Beräkna enligt 4.3.2 för att tillhandahålla optimalt säkerhetslager per produktklass. 

4.3.1 ABC-analys 
 

ABC står för Antecedent-Behaviour-Consequence och begreppet innebär en klassificering av 
sortiment med hänsyn till deras volymvärde. Verktyget används främst för att underlätta en 
differentierad styrning men likaså för ökad kontroll över en verksamhets produkter. Analysen 
grupperar in sortimentet utifrån en A-, B- och C-klassificering som i fallande ordning utgår 
från deras volymvärde. Därav står A-artiklarna för majoriteten av volymvärdet (Chu et al., 
2008; Olhager, 2013; Teunter et al., 2010), följaktligen har denna kategori störst påverkan på 
det uppbundna kapitalet. Syftet med ABC-analysen är att lägga fokus på de delar i flödet som 
kan generera i ökad avkastning. För störst påverkan läggs fokus på A-artiklar, men även B- 
och C-artiklar har inverkan på andelen uppbundet kapital. Vanligt förekommande vid 
analysering tenderar visa att en liten andel av artiklarna står för en stor del av omsättningen, 
detta kännetecknas som 80/20-regeln (Olhager, 2013;Chu et al., 2008) 
 
En klassisk klassificering motsvarar likt figur 4 (Wannenwetsch 2006) att en A-artikel består  
av 20 % av artiklarna och motsvarar 80 % av antal produkter i utgående lager, en B-artiklarna 
står för 30 % av alla artiklarna och C-artiklarna står för 50 %. (Puente et al., 2002) 
 

 
Att utgå från volymvärde som kriterium vid ABC-analys är vanligast förekommande, dock 
menar Teunter et al. (2010) och Ng et al. (2007) att det finns andra element som kan generera 

Figur 4 Diagram av traditionell ABC-analys (Wannenwetsch 2006). 
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i viktiga faktorer för ledningen. Exempel på detta kan vara ledtid, lagervärde, orderåtgång, 
efterfrågan m.m. Dessa faktorer påverkar utformningen av ABC-analysen (Chu et al., 2008). 

4.3.2 Säkerhetslager 
 

Säkerhetslagret är en buffert som används för att kunna bemöta osäkerheten från marknadens 
stokastiska efterfrågan. Sådana osäkerheter måste ständigt bemötas och det är säkerhetslagrets 
uppgift att uppnå en balansering av ojämnheten (Langley, 1976). Osäkerhet kan likaså 
återfinnas i produktionen, t.ex. störningar i materialflödet, variation i processerna, 
maskinhaverier mm. Vanligt förekommande är att produktion arbetar utifrån olika 
restriktioner så som förutbestämda partistorlekar. Det är ett element som styr lagernivåerna 
(Caturvedi och Martinez-de-Alveniz, 2016). Säkerhetslager är en viktig parameter som 
påverkar kapitalbindningen, oavsett om säkerhetslagret är lågt eller högt. Vid lågt 
säkerhetslager tenderar bristtillfällen uppstå och kundens behov blir ej tillfredsställt. Motsatt 
innebär att ett högt säkerhetslager incitamenterar ökade lagerhållningskostnader (Olhager, 
2013). 
 
Storleken på säkerhetslagren bedöms bl.a. av riskerna för brist alternativt överskott på 
produkter i lager samt konsekvenserna av detta. Säkerhetslagrets storlek som krävs för att 
bibehålla en viss servicenivå är i hög grad beroende av osäkerheten i efterfrågan och felaktiga 
prognoser. En förbättring av precisionen av prognoserna resulterar i mer rationella 
servicenivåer och bättre lagerpolicys(Beutel och Minner, 2012;2011). 
 
Formel (1) påvisar sambanden för att kunna bestämma medellagret. Säkerhetslagret 
summeras med Q halva. Q är den kvantitet som talar om hur mycket som skall beställas vid 
en tidpunkt, dvs. orderkvantiteten (Jonsson och Mattsson, 2011). 
 
Säkerhetslagret sätts ihop med halva orderkvantiteten för att kunna räkna ut en optimal nivå 
för lagerhållningen (Jonsson och Mattsson, 2011). Q skall utgå från tidigare beräknesätt som 
verksamheten har använt sig av. Vidare bestäms säkerhetslager utifrån följande formel 
 

𝑆𝐿 = 𝑘 ∗  𝜎 

där SL = Säkerhetslagret  
k = Säkerhetsfaktorn i relation till servicenivån  (1) 

 𝜎= Efterfrågans standardavvikelse 
(Jonsson och Mattsson, 2011). 
 
Säkerhetslagrets storlek definieras utifrån servicenivån. I tabell 2 framställs relationen mellan 
servicenivån och säkerhetsfaktorn. Likaså visas normalfördelningstabellen i bilaga 4. I takt 
med att servicenivån ökar, expanderar likaså säkerhetsfaktorn K. För att få fram 
säkerhetslagrets storlek tas hänsyn till efterfrågans standardavvikelse. Den visar hur mycket i 
genomsnitt efterfrågan avviker från dess medelvärde under en viss period. (Jonsson och 
Mattsson, 2011) 
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Tabell 2 Exempel på relationen mellan servicenivåer och säkerhetsfaktorer 

Servicenivå Säkerhetsfaktor k 

50 % 0 

95 % 1,65 

97,5% 1,96 

99 % 2,33 

 

4.3.3 Lagerservicenivå 
Lagerservicenivå, även benämnt som servicegrad, påvisar lagertillgängligheten. Det innebär 
sannolikheten att direkt leverera till kund vid kundorder. Det är ett mått på leveransberedskap 
och används som serviceelement vid sändning från lager till kund (Jonsson och Mattsson, 
2011). 

 
Figur 5 Exempel på utsatta servicenivåer per artikelgrupp. Egen illustration. 

 
Säkerhetslager är kopplat till lagerservicenivån, det motsvarar hur hög säkerhet som skall 
finnas på produkterna. Vid bedömning av servicenivån måste hänsyn tas till företagets 
strategiska mål, det innebär vilken grad de vill uppfylla kundens behov (Johnsson och 
Mattsson, 2011). Enligt Teunter et al. (2010) bör servicenivå avses som ett prestandamått och 
därmed dimensioneras per produktklass. Vid dimensioneringen återkommer problematik 
huruvida servicegraden skall sättas. Det finns ingen optimal nivå per produktklass, inte ens 
vilken av klasserna som skall ha högst respektive lägst nivå (Teunter et al., 2010). Enligt 
Armstrong (1985) samt Stock och Lambert (2001) anses A-produkter ha högt servicenivå då 
de är dessa produkter som genererar mest medan Knod och Schonberger (2001) tycker det 
motsatta. De menar på att om servicenivån är hög på C-artiklarna tenderar brist i lager inte 
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vara lika vanligt förekommande (Knod och Schonberger, 2001). Ju högre servicenivån är, 
desto mer ökar lagerhållningskostnaderna (Johnsson och Mattsson, 2011). 
 
Servicenivån erfordras tillsammans med andra parametrar för att kunna få fram ett 
medellager. Medellagret motsvarar det antal produkter som i genomsnitt bör hållas i lager 
(Jonsson och Mattsson, 2011). Se formeln nedan. 
 

𝑥 = 𝑆𝐿 +
𝑄
2  

där 𝑥= medellagret 
 SL = Säkerhetslagret    (2) 
 Q = Orderkvantiteten 
 
För att kunna anta denna formel krävs det att efterfrågan är normalfördelad (Jonsson och 
Mattsson, 2011). Kapitalbindningen påverkas av ett flertal parametrar, medellagret är en stor 
del av det. För att ta del av medellagret måste säkerhetslager (1) beräknas. 
 

4.4 Dupont 

Dupont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. 
Här tas olika element fram som verksamhetens lönsamhet stödjs utav (Olhager, 2013). 
Modellen är uppdelad i en balansräkning samt en resultaträkning och fördelar dess 
omsättningar för att få en bild av bakomliggande drivkrafter för en god ekonomisk 
effektivitet. Analysen är en uppbyggd hierarkisk modell med tillhörande nyckeltal (P. 
Bauman, 2014). Genom DuPont schemat speglar en tydlig struktur över kopplingen mellan 
lönsamhet, kapitalbindning och kostnadsstrukturen i företaget. Detta underlättar analyseringen 
av hur förändringen av de olika komponenterna som bygger upp Du-Pont schemat påverkar 
lönsamheten (Olhager, 2013). 
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5. Nulägesbeskrivning 

Genom analysering av erhållen statistik över lagernivåerna, samt genom konsultation med 
personal och ledning från Cavaliere AB har en uppfattning över nuläget bildats. Nedan berörs 
ett antal olika faktorer som visar företagets tillstånd, policy och metoder.   

5.1 Prognoshantering 

Vid planering av beställningar använder sig verksamheten av affärssystemet QlikView. Det 
innebär digital hantering som tar fram prognoser tre månader framåt genom att tillse följande 
parametrar: 
 

• Trend 
• Tidigare försäljningshistorik 
• Säsongsvariation  

 

Företaget använder sig även av kvalitativa prognosmetoder. Det innebär att förutom det 
kvantitativa prognos som affärssystemet tar fram, baserar företaget från bedömningar och 
analyser inför framtiden som görs av erfarna och kompetenta personer inom branschen. Det 
kan vara expertutlåtanden eller åsikter från personal inom företaget.  
 

5.2 Företagets nuvarande lönsamhet 

Dupont-modellen i figur 6 (Olhager 2013, s.51).  visar en övergripande bild över företagets 
finansiella ställning. Lönsamheten för år 2014 visade sig vara 19.2 %.Figur 6 visar en 
överskådlig bild som sammanställts genom bilaga 3. Posten Förråd + PIA + Lager påvisar en 
summa på ca 20 000 000 svenska kronor. Detta är ett element som belastar lönsamheten. 
 

 

Figur 6 Dupont-schema för verksamheten bokföringsår 2014 (Olhager 2013, s.51).   
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5.3 Lagernivåerna 

Figur 7, 8 och 9 visar historiska lagernivåer för slumpmässigt utvalda och typiska A, B och C 
produkter. Nedanstående figurer baseras på räkenskapsåret 2014. 

Syftet är att grafiskt illustrera lagernivåerna för respektive produktklass och antalet orders 
som motsvarar efterfrågan. Utifrån analysen av lagerstatistiken för år 2014 framkommer det 
att lagernivåerna är mycket höga för A-artiklarna som då står för störst kapitalbindning. I 
figur 7 visas lagernivåerna efter att produkten genomgått försäljning för respektive period. 
Dessa lagernivåer i jämförelse med den faktiska efterfrågan är mycket höga, särskilt under 
period 6 - 12. Figur 7 visar även att under period 4 och 5 har det varit brist på produkter i 
form lager, alternativt returer. Ett tydligt mönster är variationerna, dessa varierar från 0 till ett 
lager på ca 260 stycken artiklar. Andelen lagerhållna produkter genererar hög 
kapitalbindning. 

 

Figur 7 Efterfrågan och återstående lagernivåer efter försäljning för en A-produkt. Egen illustration.  

Klassificeringen för B-produkter som visas i figur 8 genererar inte i samma andel uppbundet 
kapital som A-produkten. Den har lägre lagernivåer, men även en lägre efterfrågan. Just 
denna B produkt har brist på leveransberedskap period 1-4.  

 

 

Figur 8 Efterfrågan och återstående lagernivåer efter försäljning för en B-produkt. Egen illustration. 
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C-produkten i figur 9 genererar minst uppbundet kapital. Efterfrågan är låg och ej 
förekommande under varje period. 

 

Figur 9 Efterfrågan och återstående lagernivåer efter försäljning för en C-produkt. Egen illustration. 

5.4 Orsaker till högt uppbundet kapital 

Följande punkter har identifierats som orsaker till högt uppbundet kapital genom konsultation 
och information från ledningen. Framförallt har det resulterat i konsekvenser så som alltför 
höga servicenivåer och lagernivåer  
 

1. Förutbestämda icke-optimala partistorlekar: Vid beställning gäller en 
förutbestämd partistorlek beroende på vilken varugrupp som beställs. Den 
förutbestämda partistorleken och svårigheten att påverka denna begränsar företaget att 
välja den optimala orderkvantiteten, vilket leder till överskott på produkter i lager.  
 

2. Missbedömning av kundefterfrågan: Företaget använder prognosmodeller som har 
gett upphov till stor divergens mellan den prognostiserade efterfråga och faktisk 
efterfråga. 

 
3. Höga beställningskvantiteter: Missbedömningen av kundefterfrågan och osäkerheten 

gällande populariteten på en produkt, leder till att företaget ej kan avgöra de optimala 
beställningskvantiteterna, utan tvingas att göra antaganden. 

 
4. Långa ledtider: Produktionen är belägen utanför Sveriges gränser vilket medför 

längre ledtider. Majoriteten av produktionen ligger i Tjeckien, men även till viss del i 
Litauen. Ledtiden från produktonsanläggningarna till färdigvarulagret i Borås är ca 1 
månad, om material finns att tillhandahålla direkt. Vid brist på material uppgår 
ledtiden till minst 2 månader. Detta försvårar värdeflödeskedjans effektivitet och 
flexibilitet, vilket har lett till osäkerheter gällande beställningskvantiteter. 

 
5. Normer:Det rådande tankesättet är att bemöta kund 100 av 100 gånger för fortsatt 

konkurrenskraft. 
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6. Analys 

Den aktuella lagersituationen i företaget visar höga lagernivåer förhållande till den faktiska 
efterfrågan. Målet var att sänka dessa nivåer, genom att ta hänsyn till trenden i efterfrågan, 
servicenivån och optimalt frigöra uppbundet kapital.  

6.1 Klassificering av sortiment 

Med intentionen att reducera det uppbundna kapitalet genomfördes en ABC-analys för att få 
överblick av sortimentet med hänsyn till deras volym i form av utgående lager. Detta 
genomfördes för att få en ökad kontroll över de produkter som genererar i störst uppbundet 
kapital men likaså för att klassificera in produkterna för att kunna komma fram tillett bra 
tillvägagångssätt av behandling av produkter. Klassificeringen utformades även för att skapa 
en nulägesbild av verksamhetens lagerhållning och huruvida lagernivåerna såg ut.  
 
Indelningen av klassificeringarna skapades genom att omformulera den klassiska ABC-
analysens uppdelning och valde istället att A-artiklarna är de artiklar som motsvarar hälften 
av lagernivån. För en varugrupp innebar det att 15 stycken stod för 50,5% av medel i 
utgående lager. C-artiklarna motsvarar 14,7% av utgående lager trots att de står för mer än 
hälften av antalet artiklar. Liknande princip gäller för samtliga utvalda varugrupper, se mer 
ingående uppdelning i tabell 3. 
 
Tabell 3 Klassificering av artiklarna och dess andelar av det uppbundna kapitalet 

 A-artiklar B-artiklar C-artiklar 

Antal (styck) 15 30 50 

Procentuell andel av 
utgående lager (i %) 

50,5 34,8 14,7 

 

Som framkommer i avsnitt 4.3.1 finns det olika åsikter vad gäller huruvida tilldelning av 
klassificeringarnas servicenivåer skall ske. Att utse en servicenivå är inte vetenskapligt 
bevisat och därmed svårt att dra en slutsats huruvida de skall klassificera in. Därav har 
indelningen baserats på andra mått. Med tanke på att arbetet går ut på att minska 
kapitalbindningen är det ekonomiska incitament som tagits hänsyn till när sortering av 
sortiment utförts. Att välja den mest optimala nivån besvarades genom följande 
frågeställning: Hur påverkas lagernivåerna om servicenivåer bestäms enligt tabell 4 och 5? 
 

    
Tabell 4 Förslag 1, Servicenivåer 

A 99 % servicenivå 

B 97 % servicenivå 

C 95 % servicenivå 
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Tabell 5 Förslag 2, Servicenivåer 

A 95 % servicenivå 

B 97 % servicenivå 

C 99 % servicenivå 

 

     
En ökad lagerservicenivå innebär en ökad lagertillgänglighet. Att öka servicenivåer enligt 
förslag 1 i tabell 4 innebär att A-artiklarna har högst servicegrad, dvs. lagertillgängligheten är 
högre än om servicenivån har en lägre grad. A-artiklarna är de som har högst lagervärde vilket 
innebär att en substantiell lagertillgänglighet på A-artiklar leder till väsentlig kapitalbindning 
 
Genom att minska det uppbundna kapitalet minskar belastningen på likviditeten, vilket är den 
ideala bilden ur en rationalisering av lagernivåer med syfte att minska det uppbundna 
kapitalet. Därav kan slutsatsen nås att en lägre servicenivå på A-artiklar minskar belastningen 
på likviditeten. Det innebär tätare inleveranser, dock skall en inleverans endast ske då 
säkerhetsnivån har nåtts. Enligt nuläget delas A-artiklarna upp i två delar: de som har högt 
lagervärde med försäljningssiffror samt de som har högt lagervärde utan försäljningssiffror. 
De som ej har försäljningssiffror bör elimineras genom likvidering.  
 
Vad gäller B-artiklarna är det viktigt att det finns ett bra sätt att kontrollera dessa, även fast 
det tenderar att vara besvärligt då de ligger mellan A- och C-artiklarna. Förslagsvis att 
senarelägga inleverans för att minska belastningen på likviditeten samtidigt som 
omsättningshastigheten tenderar att öka.  
 
Vad gäller behandling av C-artiklar rekommenderas dessa att ha en årsleverans som står för 
årsförsäljningen inför kommande år. Det på grund utav att dessa artiklar inte har ett högt 
lagervärde. På grund utav att dessa produkter inte genererar en stor vinst för företaget men 
fortfarande är nödvändiga bör mer kraft och tid än nödvändigt inte läggas på dessa. Därför är 
färre inleveranser att rekommendera då det medför mindre tidsåtgång. Bilaga 2 avser ett 
typexempel huruvida säkerhetslager och servicenivå skall sammankopplas på en specifik 
produkt, den ska generera i utökad förståelse av ett praktiskt exempel.  
 

Slutsatsen resulterar i att det är mest optimalt att utgå från servicenivåerna i tabell 5 när 
parametrar som kapitalbindning beaktas. Alltså har C-artiklarna den högsta servicenivån 
medan A-artiklarna har den lägsta. B-artiklarna placeras emellan de andra kategoriseringarna. 
 

6.1.1 Förslag till hantering av artiklar 
 
Ett förbättringsarbete är ett ständigt projekt. Därav rekommenderas att uppföljning sker 
kontinuerligt och blir en del av framtida arbetssätt. Klassificeringar som genomförs vid en 
tidpunkt kan vara inaktuell data vid ett annat tillfälle. Därav är det viktigt att ha en årsklocka 
för att på rutin se över sortimentet och hur det ter sig. En rekommendation är att undersöka 



19 

försäljningshistoriken två gånger om och göra omstruktureringar vid behov. Nedan finns 
ytterligare punkter att följa upp: 
 

1. Se över redan insatta artiklar - tillhör de samma klassificering som för t.ex. två kvartal 
sedan? 
    → om inte: Ändra läge på produkten och behandla den enligt den nya 
produktklassens instruktioner enligt avsnitt 6.1. 

 

2. Vid införing av nya produkter lokalisera de till sina produktklasser enligt kvalitativa 
metoder (se 6.1.2) alternativt utgå från liknande produkter. 

 

3. Produkter som inte har försäljningssiffror de två senaste kvartalen bör avlägsnas 
genom likvidering. 

6.1.2 Förslag till behandling av nya produkter 
Historisk data genererar kvantitativ data och ger riktlinjer huruvida produkter bör hanteras 
När det gäller införing av nya produkter tas en kvalitativ beaktning till hjälp. Det innebär att 
tidigare kunskaper och erfarenheter lägger grunden för de bedömningar som krävs för att 
hantera tänkbara scenarion. Som vägledning vid sådana bedömningar är det optimalt att kolla 
på tidigare händelser. Exempelvis kan det vara en fördel att tillse vilka storlekar som har 
störst efterfrågan och utifrån den informationen dra slutsatsen att nya produkter kommer 
hamna inom samma storleksspann. Liknande parametrar måste finnas för att få vägledning 
och riktlinje vid en manuell klassificering. Likaså kan det finnas mönster i tidigare kvantitativ 
data som kan användas som vägledning, förutsatt att produkten har liknande faktorer. Viktigt 
att ha i åtanke är att om kampanjer eller liknande event skall genomföras kan de produkter 
som berörs behöva klassificeras som A-produkter.  

6.2 Relationen mellan säkerhetsfaktor och servicenivå 

För att skydda mot eventuella variationer i efterfrågan som är förekommande hos 
verksamheten har ett flertal parametrar givit stöd åt säkerställandet. Samtidigt som det är 
viktigt att vara kapabel till att hantera bristtillfällen är det lika essentiellt att inte ha för stora 
säkerhetslager. Som nämns i 4.3.1 är båda situationer ekonomiskt påfrestande. Verksamheten 
upplever att nuvarande lagerstyrning funkar men inte är optimal, det genererar i uppbundet 
kapital på grund utav feltolkning. Det genererar i onödiga kvantiteter och därmed onödig 
lagerhållning. 
 
Dimensionering av säkerhetslager görs med avseende på vilken servicenivå som tilldelats en 
specifik kategorisering. Desto högre servicenivå, desto mer tillförlitlig blir produkten. Detta 
genererar större buffertlager och högre tryck på likviditeten. För att kunna beräkna 
säkerhetslagret enligt 4.3.1 måste efterfrågan anta normalfördelningen. Enligt figur 12 påvisas 
att datamaterialet som tillhandahållits är normalfördelat. Det innebär att majoriteten av 
värdena ligger nära medelvärdet och stora avvikelser från medelvärdet är ytterst ovanliga. 
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Figur 10 Normalfördelningsplot genom MiniTab. 

 

Till följd av att det inte finns att tillhanda ha ett svar som i all evighet är giltig måste 
beräkningar baserar och stöttas av säkerhetsfaktorer. Likaså är tillvägagångsättet ett arbetssätt 
som kontinuerligt måste uppdateras för att få en överblick över den rådande situationen. Det 
råder medvetenhet om att det förekommer variation från år till år, därav är den optimala och 
relevanta uppskattningen att utgå enligt ovan tillsammans med förslagen i 6.1. 
 
För behandling av säkerhetslager och val av servicenivå bör riktlinjerna i 6.1 beaktas. A-
artiklarna ska med en 95 % servicenivå tillhanda ha ett k värde på 1,69 och därmed 
multipliceras med dess standardavvikelse som förfogats. En servicenivå på 95 % innebär att 1 
på 20 stycken misslyckas medan 19 av 20 orders finns att tillmötesgå till kunden. Med större 
säkerhetslager ökar den ekonomiska belastningen.  
 
Följande uträkning är en överslagsuträkning som används för att illustrera hur en sänkning av 
posten Förråd + PIA + Lager ger för effekt på lönsamheten. Därav har inte olika lagervärden 
och andra parametrar tillsetts, figur 11 ger en generell bild. Om kraft läggs på att minska A-
artiklarnas lagerhållning med 50 % innebär en minskning av den totala kapitalbindningen med 
¼ då A-artiklarna står för 50 % av det uppbundna kapitalet. Som Beutel och Minner (2012) 
menar så bedöms säkerhetslagren utefter risken att kunna tillmötesgå kund eller ej. Vid 
placering av en viss servicenivå och dess efterföljande säkerhetsnivå måste risken vägas in. 
Figur 11 visar hur posten förråd + PIA + Lager har sänkts med 1/4 (Olhager 2013, s.51). 
Lönsamheten har ökat från 19,2 % till 25 %. Det innebär att om fokus läggs på att minska A-
artiklar så kan lönsamheten öka och kostnader minska det uppbundna kapitalet.  
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Figur 11 Framtida läge Dupont (Olhager 2013, s.51). 

I 4.3.3. talar Patrik Jonsson (2011) att standardavvikelsen är ett värde på den genomsnittliga 
avvikelsen från efterfrågan under en viss period. Därav är standardavvikelsen den styrande 
faktorn inom de olika kategoriseringarna och den som väger tyngst för att bestämma den 
optimala kvantiteten som skall lagerhållas som säkerhetslager.  
 

Det är onekligen omöjligt att inte räkna med störningar i materialflödet. Till exempel kan 
förseningar och slarv påverka lagerhållningen. Det innebär mindre produkter än planerat, 
vilket säkerhetslagret är en åtgärd som det täcker upp för. Likaså kan oförutsedd efterfrågan 
påverka till minskade alternativt ökade lagernivåer. Därav bör olika skeden frikopplas för att 
kunna hantera oförutsedda händelser. Hos verksamheten är vissa varor säsongsberoende, det 
innebär att en del artiklar tenderar ha sin merpart av försäljning under vissa delar av året. 
Figur 13 (Oskarsson et al,. 2013, s. 108) visar funktionerna av säkerhetslager.  
 

 
Figur 12 Funktioner av säkerhetslager (Oskarsson et al,. 2013, s. 108). 
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6.3 Förslag till minskad kapitalbindning 

Följande avsnitt är ett resultat av analysen och förslag till en minskad kapitalbindning och en 
mindre påfrestad likviditeten. Utfallet genererar i att öka omsättningshastigheten  

6.3.1 Reducera ledtiden 
 

Dagens textilindustri är ständigt präglad av förändring och utveckling, samtidigt som kunders 
krav på snabba leveranser ökar. Korta ledtider från beställning till leverans blir därmed ett 
avgörande konkurrensmedel för företag. Det leder även till att företaget ökar sin 
leveransberedskap, samtidigt som tillverkningen kan ske mot kundorder, om ledtiderna 
reduceras till den grad att kunden får sin produkt inom en viss tidsperiod. Servicenivåerna 
påverkas ej, fastän lagernivåerna sänks drastiskt, då företaget ej lagerhåller produkter som inte 
har en order tillkopplad och har därmed möjligheten att minska partistorlekarna. Lägre 
partistorlekar uppkommer då som ett resultat av kortare ledtider, vilket eliminerar kravet för 
stora orderkvantiteter åt gången p.g.a. långa ledtider. Reduceringen av ledtiderna sänker det 
uppbundna kapitalet samtidigt som det ger en positiv effekt för genomflödet och likviditeten. 
Att reducera ledtiden kan innebära investeringar för företaget, därför är det viktigt att ta 
hänsyn till de konsekvenser som investeringen ger upphov till. 
 

6.3.2 Reducera osäkerheter 
 

En rekommendation är att se över prognoserna. Det beror på att desto tillförlitliga och precisa 
prognoserna är desto mer korrekt bedömning av lagernivåerna. Precisionen av prognoserna är 
en mycket viktig del för reducering av kapitalbindning, då företaget befinner sig i en marknad 
som karaktäriseras av den sporadiska efterfrågan. 

6.3.3 Se över frekvensen 
 

Icke frekventa leveranser inom textilindustrin tenderar att binda mycket kapital. Det beror på 
att större kvantiteter beställs för säkerställning av eventuella försäljningar.  Om åtgången på 
en artikel är relativt hög är en mer frekvent inleverans mer tilldragande trots högre logistiska 
kostnader i form av transporter och materialhantering. Om den totala kapitalbindningen 
sjunker kan internräntan täckas upp, men även de ökade logistiska kostnaderna. Det frigjorda 
kapitalet ökar även företagets likviditet och kassaflöde. Tillskott av kapital i kassan kan 
möjliggöra för företaget att generera olika investeringar i syfte att öka lönsamheten. Dock 
måste de olika kategoriseringarna särskiljas enligt 6.1. Att öka frekvensen på inleveranser för 
C-artiklarna vore inte optimalt då tid åt hantering skulle öka som enligt givna riktlinjer skulle 
kunna läggas på analys och hantering av ett ökat inflöde A-artiklarna. 

6.3.4 Förstärk integrationen inom värdeflödeskedjan 
 

Marknadens ständigt föränderliga beteende ger incitament för företag att bibehålla, stärka och 
utvidga relationen med de övriga parterna inom värdeflödeskedjan. Ett bra samarbete och 
effektiv informationsöverföring ökar företagets flexibilitet, handlingsförmåga och förbereder 
företaget inför framtida utmaningar. Integration inom värdeflödeskedjan ger ledningen 
flexibiliteten att snabbt reagera på externa händelser, såsom förändringar i kundens 
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efterfrågan och konkurrenternas strategiska agerande. Företaget kan erhålla information från 
de övriga parterna i värdeflödeskedjan, vilket skapar en allmän medvetenhet om 
konkurrenternas beteende och planer. Om en konkurrent lanserar en ny produkt, kan företaget 
informera produktionen i realtid och ta nödvändiga åtgärder för att bemöta konkurrensen. 
 
Integrationen av värdeflödeskedjan leder också till förbättrad lagerstyrning, vilket innebär 
färre överskottslager och färre bristsituationer. Det innebär att företaget snabbt kan justera 
sina orderkvantiteter på rätt tid vid förändringar i kundernas krav, för att säkerställa att rätt 
kvantitet beställs till lagret. 
 

  



24 

7. Diskussion 

Följande avsnitt avser att tolka och förklara resultatet för läsaren.  
 

Stora lagernivåer är ofta en direkt reflektion av svårigheten att förutse efterfrågan och 
precisionen i prognosmodellerna. Variationen inom mode och trender präglar den textila 
industrin och kräver därav metoder som både är kvantitativa och kvalitativa. Dock garanterar 
inte kvantitativ data, oavsett hur pass avancerad och uppdaterad den är, en fullständig och 
korrekt bedömning av kundens framtida agerande. Likaså är kvalitativa metoder en chansning 
då det är en spekulation av framtiden. Att utveckla prognosmodellerna till en mer precis 
bedömning kan generera en förbättring, dock kan det aldrig helt baseras på detta då 
marknaden är präglad av stokastisk efterfrågan i form av säsongsvariation, väderlek, trender 
etc. Det är faktorer som har direkt påverkan på kunders köpbeteende. Dessa faktorer är 
volatila och kan vara svåra att förutses. 
 

Därav bör fokus läggas på förbättring av lagerstyrningen och minskning av kapitalbindningen 
då det är faktorer som verksamheten kan styra över. I kapitel 6 framgår föreslagna åtgärder 
utifrån den nuvarande situationen. De förslag som har presenterats är av långsiktig karaktär 
och har potentialen att hjälpa företaget med minskningen av kapitalbindningen, oavsett 
kundens preferenser eller marknadens osäkerhet. Metoderna som har valts ut har sin primära 
fokus på att gradera och snabbt svara mot osäkerheter eller eventuella förändringar från 
marknaden. Osäkerheten behöver inte nödvändigtvis vara en konsekvens av marknaden eller 
kunden. Den kan uppstå från leverantörer, produktionen eller andra aktörer inom 
värdeflödeskedjan som företaget samspelar med. Föreslagna åtgärder tar likaså hänsyn till 
osäkerheter inom värdeflödeskedjan genom att arbeta med integration och arbete mot ökad 
kommunikation samt samförstånd mellan parterna inom värdeflödeskedjan. Det innebär att 
varningstecken bör upptäckas i god tid innan bristtillfällen uppstår. Likaså kan det öka 
konkurrensfördelarna samt minska osäkerheten av trender genom att följa liknande företag 
och konkurrera bort de genom att erbjuda större kundvärde och ligga i framkant med ny 
innovation och trender. Detta uppnås genom att kommunikation och tolkning av information 
från aktörerna är flexibel.  
 

För att öka flexibiliteten krävs det kort ledtid, vilket är en av åtgärderna. Reducering av ledtid 
ökar inte endast flexibiliteten utan kan ha en positiv effekt då det innebär att verksamheten 
inte behöver lagerhålla samma andel produkter. Det genererar i fler frekventa inleveranser 
med mindre partistorlekar. Analysen av ett antal produkter visade att de genomgår försäljning 
endast i period 10-12, men dessa lagerhölls från period 1. Det resulterar i onödig 
kapitalbindning, vilket ger incitament för senare beställningar och analys över vilka perioder 
är denna typ av produkt mest populär för att kunna planera beställning och därmed undvika 
kapitalbindning. Företaget kan då beställa när behov uppstår och behöver därmed inte 
spekulera och rekvirera kvantiteter. Att ha frekventa leveranser innebär vanligen ökade 
logistiska kostnader så som hantering-, transport- och administrationskostnader. Dock bör det 
övervägas då det generar minskat uppbundet kapital. Möjligheten att beställa optimala 
orderkvantiteter som mest gynnsamt svarar mot kundordern beror till stor del på ledtiden. 
Kandidatuppsatsen ger förslag på justering och fastställning av säkerhetslager genom tidigare 
historisk och för framtida produkter genom kvalitativa prognoser. Det som rekommenderas är 
hantering och fastläggning av säkerhetslager för att gradera mot osäkerheter. 
Beställningskvantiteterna avgörs av den information som företaget besitter, vilket förfinas 
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med kortare ledtid. På grund av förutbestämda beställningskvantiteter för vissa produkter 
genererar det i vissa fall stor lagerhållning för dessa produkter, vilket ibland är den främsta 
orsaker till det uppbundna kapitalet. Företagets produktion är beläget utomlands, vilket 
reglerar ledtiderna. Avståndet innebär ofta att fler aktörer är delaktiga i försörjningskedjan 
och medför större risker och osäkerheter vad gäller att tillhanda ha rätt produkt till rätt 
tidpunkt.  
 
I syfte att öka kontrollen och överblicken över lagersituationen är det nödvändigt med ständig 
uppdaterad lagerinput. Detta underlättar beslutstagandet över framtida servicenivåer och 
säkerhetslager. Ett bra alternativ kan vara att undersöka vilka affärssystem som kan vara 
passande för den egna verksamheten gällande lagerstyrningen. Likaså har normer identifierats 
som talar om en ideal bild att ständigt finnas där för kund, oavsett målgrupp. Som nämns i 5.4 
genererar detta i uppbundet kapital. Genom att minska säkerhetslagren i samband med 
reflektion vad gäller vilket storleksintervall som bör läggas mest fokus på kan mer optimala 
riktlinjer sättas. En optimal ekonomisk bild är att tillhanda ha de produkter i det 
storleksintervall där den största delen av populationen befinner sig. Givet vore att kunna 
bemöta alla målgrupper och därmed vinna konkurrensfördelar, dock måste ett ekonomiskt 
perspektiv tillses och därifrån reflektera huruvida gynnsamt det är att lagerhålla produkter 
som täcker den nuvarande målgruppen. Slutligen rekommenderas främst att tillmötesgå 
populationen som befinner sig inom det mest förekommande intervallet men även de som 
befinner sig utanför intervallet men med en förtydligan att produkten inte finns att 
tillhandahålla med en gång. På så sätt kan det vara acceptabelt att i A-kategoriseringen 
tillmötesgå 95 av 100 orders.  
 

Gällande framtida klassificering av artiklar inom kategoriseringarna anses kvalitativa 
prognosmodeller vara det optimala tillvägagångssättet. Som nämns i 6.1.2 innebär det tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Det innebär att individer med erfarenhet spekulerar över möjliga 
scenarion men även tillser marknadens expertutlåtanden om kommande trender. Dock kan de 
aldrig förutspå väderlek och andra faktorer som får köpbeteendet att avta. Risken kan aldrig 
elimineras helt. Likaså kan nya produkter baseras på äldre liknande produkter, på så sätt fås 
information och riktlinjer kring kundens beteende och underlättar bedömningen av 
klassificeringen för den nya produkten. 
 

Servicenivån är olika beroende på vilken klassificering en viss produkt tillhör. I arbetet har 
det nämnts att det finns teoretiska oenigheter angående vilket servicenivå som skall gälla för 
respektive klass. Det innebär att en tydlig och självklar ram för servicenivån är ej möjlig, utan 
beror till stor del av företagets egna bedömning samt vilka parametrar som utgås ifrån. 
 
Förmågan att betala skulder och ha tillgängligt med likvida medel är avgörande för varje 
företags överlevnad. DuPont modellen visar att en minskning av det uppbundna kapitalet 
(Förråd + PIA + Lager) har en direkt positiv effekt på lönsamheten, d.v.s. ju mer dessa tre 
komponenter minskas, desto mer ökar lönsamheten om ej andra kostnader stiger.  
Genom att lägga fokus på att tillhanda hålla korrekta säkerhetslager och en bra balans på 
servicenivån kan omsättningshastigheten öka. Den möjligheten skapas vid nedskärning av det 
nuvarande uppbundna kapitalet.  
 
Målet med kandidatuppsatsen var att minska det uppbundna kapitalet. En prototyp har skapats 
med förslag på faktorer som verksamheten, samt andra verksamheter, kan lägga fokus på för 
att reducera ekonomiska incitament. Eventuella begränsningar i arbetet är tänkbara samband 
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som finns inom sortimentet. Förslagsvis att man förlorar en order på grund av att man inte kan 
få ett komplett sett bestående av tex kavaj, skjorta, byxa etc. Det är en avgränsning i arbetet 
som inte tagits hänsyn till.  Dock finns det tex ett flertal olika modeller i byxor som skulle 
passa ihop med en viss kavaj. På så sätt finns det sammansättningsmöjligheter som ett 
komplement om produktklassernas dimensionering och dess instruktioner för en viss modell 
skulle identifierats olika. Genom förbättringsförslagen: minskad ledtid, integration i 
värdeflödeskedjan etc., skulle minska risken för att på ett snabbt och effektivt kunna tillhanda 
olika sammansättningsmöjligheter.  
 
Resultatet och slutsatserna som kandidatuppsatsen har erhållits kan generellt användas som 
vägledning till fler företag än verksamheten som använts som fallstudie. All typ av 
verksamhet som har lagerhållning kan i olika grader präglas av kapitalbindning och påverkas 
därav av olika faktorer och förslag som kandidatuppsatsen har lyft fram och därmed dra nytta 
av dessa..  Exempelvis kan ABC-analysen som klassificerar produkter i olika kategorier, 
tillämpas i varje företag där en produkt tillverkas i olika varianter. ör att utveckla 
kandidatuppsatsen kan en mer ingående prototyp inom de olika förbättringsarbeten, t.ex. mer 
ingående hur man skall förbättra integrationen mellan parterna, hur ledtiden skall fås ner 
genom att analysera produktionen eller relationen och villkoren mellan olika parterna i 
värdeflödeskedjan. Eftersom prognostiseringen är en mycket viktig strategi för företaget vid 
beställning av produkterna kan en mer ingående analys över de nuvarande prognosmodellerna 
göras. Det för att förstå hur prognosmodellen fungerar, vilka parametrar dessa tar hänsyn till 
samt jämföra prognosernas historiska bedömningar med det faktiska utfallet för att avgöra 
prognosmodellens tillförlitlighet. 

 
Marknaden är under ständig utveckling och har genomgått vissa förändringar. Förslaget att 
öka integrationen inom värdeflödeskedjan leder till att parterna ökar samarbetet och 
kunskapen om marknaden och vilka förändringar som pågår. Det kan handla om nya 
miljölagar som berör en leverantör, men som också kan ha en effekt på övriga parter. Det ökar 
beredskapen och förmågan att svara mot förändringar som kan var av långsiktig karaktär. 
ABC-analysen som föreslås som en viktig åtgärd är också av långsiktig karaktär, vilket 
innebär att den kan tillämpas oavsett vilken framtida produktklass det gäller.  
 
Ett av problemen som företagets ledning förde fram och som har en signifikant påverkan på 
kapitalbindningen var begränsningen i användningen av tyget i produktionsanläggningen. Det 
har lett till att batchstorlekarna för vissa produkterna blivit mycket stora. Detta för att man ej 
kan producera ett minimum antal av ett visst plagg i optimal kvantitet, utan man tvingas då 
använda hela tygbiten p.g.a. ekonomiska skäl som inte har berörts eller analyserats i arbetet. 
Det ligger i företagets intresse att analysera och optimera resursanvändningen på ett effektivt 
sätt så att den inte leder till uppbundet kapital, samtidigt som den är ekonomiskt gynnsam.  
 
Den ekonomiska hållbarheten och miljöhållbarheten är två faktorer som är essentiella för en 
långsiktig utveckling av företaget och faktorer som varje företag kontinuerligt bör lägga fokus 
på. Genom att reducera lagernivåerna och därmed det uppbundna kapitalet innebär det för 
företaget en ökad likviditet. Det ökar den ekonomiska förmågan att täcka eventuella kostnader 
eller avgifter. Likaså är det positivt för kassaflödet då företaget kan öka inflödet av pengar 
och därmed bli ekonomiskt starkare. Desto mer det uppbundna kapitalet kan minska desto 
bättre är det för den ekonomiska hållbarheten. Klassificeringen av artiklar ger en överblick 
över vilka artiklar fokus bör ligga på. Det på grund av att det förtydligar artiklarnas 
efterfrågan och förhållande till det uppbundna kapitalet. Genom att ständigt jobba med 
klassificering av artiklar strävas sortimentet mot en ekonomisk hållbarhet eftersom det 
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förtydligar och skapar överblick över vilka typer av produkter som skall beställas alt. 
avlägsnas. I längden är det ekonomiskt hållbart då man ständigt jobbar med att hålla låga 
lagernivåer och lågt uppbundet kapital. 
 
Uppsatsen har presenterat förslag, t.ex. att se över inleveranser. Produkter som har en mycket 
låg omsättning bör då levererar 1 gång per år. Detta innebär färre inleveranser, dvs färre 
transporter. Detta är positivt ur ett miljöperspektiv. Förstärkning av integrationen inom 
värdeflödeskedjan innebär ett ökat samarbete och kommunikation mellan parterna. Genom 
samarbete kan få information om nya innovationer som kan vara gynnsamt för miljön, tex ny 
produktionsteknik ,miljövänligare transporter eller material. Utbytet av informationen som då 
sker mellan parterna och uppdateringen av ny information som berör det egna företagets 
miljöpåverkan är en viktig strategi för att tillsammans arbete mot en hållbar och miljövänlig 
värdeflödeskedja.  
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8. Slutsatser 

Följande avsnitt avser en överblick av arbetet och ger svar på kandidatuppsatsens 
frågeställningar.  
 

1. Hur nås optimala lagernivåer inom en verksamhet med oförutsägbar efterfrågan? 
 

På grund av dilemman med attförutspå efterfrågan bör företaget lägga fokus på 
parametrar som de kan råda över. Det inkluderar metoder som segmenterar 
sortimenten och hanterar de utifrån olika parametrar. I detta avseende 
rekommenderas införing och användning av ABC-klassificering som enligt 
resultatdelen indikerar på att koppla ihop en viss klassificering med en specifik 
servicenivå. Med hjälp av säkerhetslager kan ett medellager tillhandahas som 
bör vara den optimala kvantitet som bör finnas på lager. Fortsatt arbete och 
fokus rekommenderas att läggas på beställningskvantiteter, ledtiden, 
inleveransfrekvenser och förstärkt integration inom värdeflödeskedjan. Detta 
anses ha påverkan på det uppbundna kapitalet.  

 
2. Hur skall produktklassificiering göras och hur stora servicenivåer skall respektive 

produktklass ha?  
 
 

Produktklassificeringen för produkter med historisk data skall baseras på 
produkternas volym i utgående lager. A-produkter som har lägst omsättning 
och störst påverkan på det uppbundna kapitalet skall rimligen ha den lägsta 
servicenivån. På så sätt minskar det uppbundna kapitalet och omsättningen 
ökar. C-produkterna har lägst volym i form av utgående lager och minst 
påverkan på det uppbundna kapitalet. Dessa skall sättas med högst servicenivå 
för att slippa administrativa och hanteringskostnader. Inleverans skall ske en 
gång per år. B-artiklarna är desto svårare att hantera. Dess servicenivå hamnar 
mellan A- och C-produkternas servicenivå. Hänvisning sker även till en 
kvalitativ bedömning som stödjer tidigare kvantitativ data. Viktigt är att tillse 
olika parametrar som kan vara avgörande för försäljningshistoriken.  
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9. Förslag på framtida studier 

Följande kapitel är idéer som inte har tagits upp i kandidatuppsatsen men som anses vara 
intressanta att se över för verksamheten 
 
I 4.1 framställdes en överblick av värdeflödeskedjan och viktiga relationsband där emellan. 
Det som sker i produktionen präglar tillgängligheten för råvarulagret. Viktigt är att arbeta som 
en enhet för att minska risken för suboptimering. Det innebär att ökad nytta inom ett visst 
område minskar effektiviteten inom en annan enhet, istället bör hänsyn till samtliga aktiviteter 
i processen strävas mot då det genererar i en ökad tydlighet och effektivisering genom hela 
informations- och materialflödet.  Att införa en Lean Produktion, en filosofi som innebär 
identifiering och eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter i processerna. Att integrera 
mera med produktionen i Tjeckien och samarbeta för att tydligare flöde där kan generera i ett 
snabbare arbetssätt och därmed snabbare tillgång på produkter från produktion till 
råvarulager. Ytterligare en åtgärd som är aktuell och som skulle innebära minskat uppbundet 
kapital är försäljningskanaler över webb. Det hade genererat i att kunderna ser samtliga 
produkter, inte endast från ny kollektion, och kan därmed öka försäljningsfrekvensen och 
minska avläsningar av produkter som tidigare inte genererat i försäljningssiffror. Likaså har 
E-handel en ökad trend som genererar i bekvämlighet för kunder och för en snabb överblick 
av vad som finns tillgängligt. Därav är det ett användbart verktyg som kan vara passande och 
nödvändig åtgärd. 
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Bilaga 2 Typexempel säkerhetslager och medellager 

 
 
Säkerhetslagret definieras som: 

𝑆𝐿 = 𝑘 ∗  𝜎 

 
1. A-produkter anses lämpligen ha servicenivån X = 95 %, vilket genom 

normalfördelningstabellen ger ett K-värde på 1.65 
2. Genom Excelfunktionen som beräknar efterfrågans årliga standardavvikelse , visade 

den sig vara 12,21 för just denna A-produkt. 
3. Således erhålles säkerhetslagrets storlek för A-produkten:  

 
𝑆𝐿 =  1,65 𝑥 12,21 =  20 
 

4. Det innebär att företaget föreslås ha ett säkerhetslager på 20 st för denna slumpmässigt 
utvalda A-produkt  

 
Medellagret definieras som: 
 

𝑥 = 𝑆𝐿 +
𝑄
2  

 
     1.Genom föregående beräkning erhålles SL till 20 
     2. Q är den beställningskvantitet som företaget själva bestämmer genom sina bedömningar 
eller andra strategier de använder 
     3. När Q tas fram sätts den in i formeln och divideras med 2 

     4. Slutligen beräknas medelagret genom att addera SL med !
!
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Bilaga 3  Årsredovisning
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Bilaga 4 Normalfördelningstabellen 
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