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I 

 

Sammanfattning 
 

Konkurrens och hur den påverkar företaget kan skilja sig beroende på bransch och vilket typ av 

marknad som företaget befinner sig på. Hur ett företag väljer att jobba med konkurrens och kampen 

om kunderna är en bidragande faktor till företagens resultat. Vidare är konkurrens något som bidrar 

till att driva utvecklingen framåt eftersom det uppmanar företagen till att sträva mot att ständigt 

ligga i framkant för att bli nummer ett i kundernas ögon. En bransch där kampen om kunderna har 

tilltagit de senaste åren är inom byggsektorn och mer specifikt bland återförsäljarna av 

byggmaterial. I takt med att stora utländska kedjor har etablerat sig i många svenska städer, har 

redan existerande företag börjat känna av den ökade konkurrensen. Det ökade antalet aktörer på 

marknaden tvingar företagen att differentiera sig och sitt varumärke för att öka konkurrenskraften. 

Det blir framförallt viktigt att kontrollera vad kunderna efterfrågar, och försöka möta deras behov 

på det mest effektiva och bästa sättet. Detta leder till att företagen måste ifrågasätta hur de arbetar 

med sitt sortiment, sin butik och sin säljorganisation för att maximera intäkterna och flödet av 

kunder. 
 

XL Bygg är ett exempel på en återförsäljare av byggmaterial som märkt av de senaste årens 

utveckling inom byggbranschen. Den butik vi studerat har länge funnits på orten och har 

därmed uppmärksammat den ökade konkurrensen. Nya etableringar i form av större kedjor och 

mindre specifika bygghandlare har etablerat sig på orten och skapat en märkbar kamp om kunderna. 

Den påtagliga skillnaden gällande konkurrens på byggvarumarknaden har börjat ge avtryck på XL 

Byggs lönsamhet. Vi har genomfört en fallstudie av XL Bygg som syftar till att analysera företagets 

nuvarande interna situation gällande sortiment och interna processer för att företaget ska stärka sin 

konkurrenskraft. Våra förkunskaper och vårt intresse inom området Supply Chain Managment har 

gjort att studien grundas i logistiska analysverktyg. Logistik är ett sätt att uppnå konkurrensfördelar 

och kostnadseffektivitet i företag, och genom logistiska hjälpmedel kan organisationer effektiviseras 

och lönsamheten förbättras. Studien bygger på data från XL Byggs ABC-analys, observation av 

företaget och intervjuer. Genom ABC-analysen fann vi områden hos företaget där vi såg utrymme 

för förändringar inom sortimentshantering och interna processer. 

 

Vi har gett råd till företaget angående hur de bör nyttja logistiska analysverktyg samt ytterligare 

modeller för att förbättra sortimentshantering och de interna processerna. För att bli ännu mer 

effektiv internt ger vi vidare förslag på hur XL bygg kan arbeta med dessa verktyg för att stärka 

företagets konkurrenskraft. Våra förändringsförslag innefattar en effektiviserad process för att öka 

konkurrenskraften för företaget på lång och kort sikt. De kortsiktiga förändringsförslagen syftar till 

att ge företaget en direkt effekt för att snabbt kunna frigöra bundna resurser samt komma igång med 

förändringsarbetet. De innefattar exempelvis en realisation av kritiska artiklar i sortimentet. De 

långsiktiga förändringsförslagen avser att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft i framtiden 

och innebär bland annat en plattform för produktplanering. 

 

Denna fallstudie beskriver alltså XL Byggs nuvarande situation samt hur ett övergripande 

kontrollsystem med grunden i en ABC-analys kan upprätta en ökad effektivitet och konkurrenskraft 

för företaget. Det vi också sett är att det sällan är enstaka processer som kan effektiviseras utan att 

det krävs förändringar i hela företaget för att maximera effekterna. Studien avslutas således med 

förslag till potentiella studieområden hos XL Bygg i framtiden. 
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Förord 

 
Vi vill tacka vår kontakt på XL Bygg som givit oss uppdraget och bidragit med information om 

företaget och dess processer. Tack vare henne har vi kunnat få en djupare inblick i ett verkligt 

företagsproblem. Vi har därigenom fått möjligheten att praktiskt använda vår kunskap inom ämnet.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Anneli Linde, Lecturer vid Företagsekonomiska 

Instutitionen, Handelshögskolan i Umeå som bidragit med konstruktiv feedback och inspiration 

under tiden vi arbetat med denna uppsats.  

 

 

 

Umeå, juni 2011  

 

 

 

 

 

Sara Sundström  Linnea Westerlund  
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1. Inledning  
 

 

 

Byggbranschen är idag en av Sveriges största branscher både gällande omsättning och 

sysselsättning (Ekonomifakta, 2010). Under föregående år representerade byggbranschen cirka fem 

procent av Sveriges totala bruttonationalprodukt, inom varuproducerande branscher stod bygg- och 

maskinvaruindustrin under samma år för det största bidraget till denna utveckling (Finanstidningen, 

2010, Boston Consulting Group, 2011). Många företag i branschen upplever i och med detta en 

ökad konkurrens. Bland de som uppmärksammat konkurrensen finns medlemsorganisationen 

Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund som beskriver en märkbart ökad konkurrens inom 

byggnadsbranschen. De menar att konkurrens främst kommer i och med etableringar av utländska 

företag såsom K-Rauta och Bauhaus, men också från nyetablerade aktörer med specifika nischer, 

samt företagsförvärv där stora kedjor köper upp de mindre lokala aktörerna (Järn Bygg och Färg, 

2008). Att utbudet av bygghandlare ökar är också ett tecken på ökad efterfrågan från 

konsumenterna, gällande såväl privatkonsumenter som företag. De senaste åren har de totala 

bygginvesteringarna ökat, vilket har gett såväl byggnadsföretag som materialförsörjare ett 

ekonomiskt uppsving (Sveriges Byggindustrier, 2009, s.5). Politiska förändringar och beslut bidrar 

även de till förändringar på marknaden, bland annat har det sedan 2008 varit möjligt att göra så 

kallade ROT-avdrag. ROT-avdraget gett privatpersoner möjlighet att få ekonomisk lättnad vid såväl 

renovering som om- och tillbyggnation (Skatteverket, 2011). Detta i sin tur leder till att de mindre 

byggföretagen som har stor andel privata kunder också gynnas positivt. Möjligheten till ekonomisk 

lättnad i samband med ett ökat intresse bland privatpersoner att renovera och fixa hemma har gett 

handeln inom byggmaterialförsörjning ökad lönsamhet. Detta kanske främst i och med att deras 

huvudsakliga kunder, privatpersoner och mindre byggföretag, båda har ökat sin efterfrågan på 

material. 

 

Den utökade efterfrågan och det ökade antalet aktörer på marknaden tvingar företagen att 

differentiera butikerna och varumärket samt ständigt arbeta för att vara nummer ett i kundernas 

medvetande och öka konkurrenskraften. Byggvaruhusen väljer således olika nischer för att fånga 

upp de olika kundsegmenten, vissa väljer att inrikta sig mot att hålla låga priser, medan andra menar 

att de ska vara totalleverantör på marknaden. Det blir framförallt viktigt att kontrollera vad 

kunderna efterfrågar, och försöka möta deras behov på det mest effektiva och bästa sättet. Varje 

företag måste ifrågasätta sig själva för hur de arbetar med sitt sortiment, sin butik och sin 

säljorganisation för att maximera intäkterna och flödet av kunder.  

 

Kundernas efterfrågan om det bästa på marknaden driver utvecklingen framåt med avseende på 

produktutveckling och förbättrade servicegrader (Konkurrensverket, 2008, s.12-13). Det ställer krav 

på företagen om ett ständigt uppdaterat sortiment, för att bemöta kundernas behov. Vidare krävs 

även effektiviserade interna arbetssätt för att minska kostnader och öka lönsamheten. Något som 

därigenom blivit en allt mer central fråga bland företagen inom branschen att se över vilka olika 

tillvägagångssätt inom organisationen som kan effektiviseras för att stärka konkurrenskraften. 

Genom att effektivisera olika områden inom företaget kan till exempel kostnader reduceras och 

lönsamheten öka, samtidigt som företagen kan erbjuda högre nytta för sina kunder (Oskarsson et. al, 

2006, s. 18).  

 

Ett av de företag som märkt av de senaste årens förändringar inom byggbranschen är XL Bygg. De 

var tidigare var ett mindre lokalt ägt företag, men ingår idag i ett utländskt kedjekoncept. Företaget 

är återförsäljare av byggmaterial och redskap. I sortimentet hittar kunden allt från arbetskläder och 

skor, till spik, köks- och badrumsinredning och virke. XL Bygg erbjuder ett sortiment med kvalitet 

och ett mervärde genom kunskap hos personalen. Som ett av de företag i branschen som funnits 
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längst har de märkt av den ökade konkurrensen. Nyetableringar i form av Beijer, Byggmax, K-

Rauta och andra återförsäljare av byggmaterial som Clas Ohlssons, Jula och Biltema har dykt upp 

på den aktuella orten och skapat märkbart tilltagen konkurrens. Den ökade konkurrensen ställer 

krav på aktörerna inom detaljhandeln att jobba mot att stärka sin position på marknaden. Den 

märkbara skillnaden gällande konkurrens på byggvarumarknaden har börjat ge avtryck på XL 

Byggs lönsamhet. Marginalerna pressas och de olika aktörerna på marknaden kämpar alla för att 

behålla de befintliga kunderna och samtidigt vinna nya. För de olika aktörerna handlar det om att 

skapa komparativa fördelar gentemot konkurrenterna på orten för att uppnå kostnadseffektivitet och 

öka konkurrensfördelarna. Ett sätt att uppnå konkurrensfördelar och kostnadseffektivitet i företag, 

och därmed också högre servicegrad är genom logistik. Genom logistiska verktyg kan 

organisationer effektiviseras och lönsamhet förbättras. Denna studie visar på hur XL Bygg med 

hjälp av logistiska verktyg kan stärka sin position på marknaden. 

 

 

1.1 Forskningsfrågor  
 

Företagsledningen för XL Bygg försöker ligga steget före konkurrenterna och vill redan idag arbeta 

mot att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft i framtiden. Studiens syfte är att genom en 

fallstudie analysera företaget XL Byggs nuvarande situation gällande hantering av sortiment och 

interna processer. Vidare syftar studien till att ge normativa råd till företaget hur de genom 

logistiska analysverktyg och modeller kan effektivisera sin materialstyrning för att öka möjligheten 

att möta kundernas efterfrågan och därmed stärka sin position på den aktuella marknaden. 

 

 

Syftet besvaras genom följande forskningsfrågor:  

 

 Hur ser XL Byggs nuvarande situation ut gällande hantering av interna processer och 

sortiment? 

 

 Vilka logistiska verktyg och modeller kan användas för hantering av interna processer och 

sortiment?  

 

 Vilka är de kortsiktiga respektive långsiktiga förändringarna som kan genomföras i företaget 

för att uppnå ökad konkurrenskraft, med avseende på sortiment och styrning av företagets 

interna processer? 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Denna studie avgränsas till att studera faktorer gällande inköp och sortiment på XL Bygg. 

Avgränsningarna sker för att vi ska ha möjlighet att mer djupgående studera de områden som vi sett 

som de mest väsentliga problemen för företaget. Som en följd av det får vi också ett mer detaljerat 

och rättvist resultat på det studerade problemet snarare än övergripande åtgärder. Inom företaget 

finns ytterligare intressanta ämnesområden för vidare studier, dessa presenterar vi i kapitel nio. 

 

Vi har valt att endast studera det sortiment som finns inne i butiken och inte på gårdslagret. Det 

sortiment som finns på gårdslagret levereras av interna leverantörer och består främst av virke från 

närliggande sågverk. Det har inte varit relevant att titta på detta sortiment då butikens lager också 

fungerar som lager för sågverken, därmed kan lager för dessa varor inte hanteras i enlighet med 

butikssortimentet.  
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1.3 Anonymitet 

 
För ökad anonymitet har vi valt att använda ett fiktivt namn på den affärsområdeschef vi intervjuat. 

Även namnet på den lokalt ägda organisationen som står bakom den studerade butiken har ändrats.  

 

1.4 Disposition  
 

Då vår studie inte följer standard har vi valt att visa en disposition för att guida läsaren genom 

uppsatsens olika delar. Studien presenteras i följande ordning: 

2. Utökad problembakgrund 

I detta kapitel beskrivs det studerade företaget för att skapa förståelse för vad vi avser studera. 

Kapitlet bygger på intern företagsinformation samt information som affärsområdeschef Svensson 

delgett vid intervjuer. 
 

3. Teoretisk referensram 

Här presenterar och beskriver vi vår teorietiska referensram som ligger till grund för studien. De 

utgör tillsammans med våra empiriska studier grunden för vår analys och våra förslag till 

förändringar.  

  

4. Metod 

I detta kapitel presenteras hur vi praktiskt gått tillväga för att genomföra studien. Detta motiveras 

med teorier och tillvägagångssättet styrks med olika kritiska granskningar av oss själva och det 

funna materialet.  

 

5. Nulägesbeskrivning XL Bygg 

Syftet med detta kapitel är att beskriva för vad vi funnit vid våra empiriska studier på XL Bygg. 

Detta kapitel avser beskriva hur XL Byggs nuvarande situation ser ut gällande hantering av interna 

processer och sortiment.  

 

6. ABC-klassificering XL Bygg 

Här presenteras det resultat vi funnit i företagets ABC-analys genom det interna affärssystem 

Trygg/2000. Detta ligger tillsammans med föregående kapitel till grund för de förändringsförslag vi 

ger företaget.  

 

7. Utredning 

Här analyseras det empiriska material vi samlat in från XL Bygg. Kapitel är indelat i två delar, en 

empirisk och en teoretisk analys. Vi kommer i detta kapitel att belysa och diskutera de valda 

teoriområdena tillsammans med det material från XL Bygg som vi funnit vara viktiga för studiens 

syfte. 

 

8. Rekommenderade åtgärder 

I detta kapitel presenterar vi våra förslag till förändring för XL Bygg.  Med utgångspunkt i utvalda 

teorier och modeller presenteras förslag till förändringar för svara på studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

 

9. Framtida studieområden 

Avslutningsvis redogör vi för ett antal studieområden som vi anser vara viktiga för XL Bygg för en 

fortsatt utveckling av företaget för ökad konkurrenskraft. 
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2. Utökad problembakgrund 
 

I detta kapitel presenteras historia och fakta samt organisationsstruktur och ägarförhållanden 

gällande det studerade företaget. Detta kapitel syftar till att skapa förståelse för det studerade 

företaget. Kapitlet bygger på intern företagsinformation samt information som företagets 

affärsområdeschef delgett vid intervjuer. 

 
Vi har studerat en fristående byggvaruhandel som bedrivs inom kedjan XL Bygg. Företaget säljer 

trä-, industri-, och byggvaror och erbjuder hög kompetens inom dessa tre områden. Genom att 

samla allt för såväl hemmafixaren som den professionella snickaren på samma ställe erbjuder de 

effektivitet och uppnår kundnytta genom sitt breda sortiment och kunnig personal.  

Bakom den studerade butiken står kedjan XL Bygg som är en byggmaterialhandelskedja med 

omkring 100 fristående bygghandlare. Kedjan grundades 2007 i Danmark och finns nu även i 

Sverige och Norge, vilket gör dem till Skandinaviens största profilerade bygghandlarkedja. Totalt 

har de cirka 300 lokalt ägda anläggningar, varav cirka 100 i Sverige. Kedjan hade 2007 en 

omsättning på ca 23 miljarder SEK. XL Bygg-kedjan arbetar i hela Norden för att finna 

gemensamma inköpsavtal med bra leverantörer och bra priser. Med rikstäckande marknadsföring 

kan de också genomföra kraftfulla och offensiva satsningar i media. Kedjan bistår även med 

gemensamma utvecklingsfrågor för att stärka varumärket, det gäller frågor som exempelvis 

gemensamma tjänster, ett visst gemensamt sortiment, marknadskommunikation, service och 

kompetensnivå. 

 

 

Bakom kedjan XL Bygg står ByggTrygg AB, de samordnar inköps- och varumärkesstrategier samt 

tillhandahåller marknadsföringsverktyg och IT-samordning. De står även för affärsstöd, utbildning 

och kompetenshöjning samt kvalitets- och miljöcertifiering. Byggtrygg AB ingår i sin tur i en 

skandinavisk handelsgrupp med namnet Scandek med sammanlagt 220 ägare, varav 71 av dem 

finns i Sverige. Scandeks uppgift är att stärka den enskilda bygghandlarens positioner för att öka 

förutsättningarna för konkurrens, detta oberoende av nationell hänsyn och med hög effektivitet 

genom samlade resurser. ByggTrygg AB står för 15 % av den svenska bygghandelsmarknaden, 

detta kan jämföras med Byggmax som har 6 %, K-Rauta med sina 4 % eller Bauhaus med 8 %. 

Närmaste konkurrenterna är Beijer med 14 % och Interpares, mera känt som butikskedjan Woody, 

Figur 1  Ägarförhållanden XL Bygg 
 

XL Bygg 
Regionalt 

XL Bygg 

 

XL Bygg 

 

Enskild ägare 

XL Bygg 
Kedja 

ByggTrygg AB 

Scandek 

XL Bygg 
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med sina 15 %.  

Den butik vi studerat är en av tre butiker som drivs under det lokalt ägda företaget XL Bygg 

Regionalt. Den studerade butiken är ursprungligen en sammanslutning av ett antal lokala sågverk 

som kombinerats med handel. Sammanslutningen påbörjades 1972 då två lokala sågverk slogs 

samman och en butiksanläggning öppnades. Under åren förvärvades sedan ytterligare att antal 

sågverk. År 2000 certifierades företaget enligt ISO 9001 (iso.org). Sammanslutningarna fortsatte 

och ett antal fastigheter och befintliga butiker köptes upp och företaget certifierades för IS0 14001. 

Under 2000-talets första del byggdes två av butikerna ut och organisationen växte. Under 2009 

lanserades byggvaruhandelskedjan XL Bygg i hela landet. XL Bygg Regionalt bedriver nu 

byggvaruhandel på tre större orter i regionen. Sedan 2006 använder sig hela företaget av 

affärssystemet Trygg 2000. 

 

XL Byggs affärsidé lyder enligt följande: 

 

”Genom unik kompetens förmedlar XL Bygg kunnande samt kvalitativa bygg- och industrivaror till 

proffs-, privat- respektive industrikunder. De arbetar utifrån visionen att vara en ständigt växande 

bygg- och industrihandel som uppskattas av de krävande kunderna och alltid ses som ett alternativ 

genom den lokala förankringen, personalens kompetens, affärsmässighet och servicenivå i 

kombination med ett starkt produktutbud ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. Teoretisk referensram  
 

 

I detta kapitel avser vi presentera och beskriva de teorier som ligger till grund för att beskriva 

nuläget på XL Bygg samt ge råd för kort- och långsikta förändringsförslag för företaget. I detta 

kapitel motiverar vi också hur dessa teorier kan bidra till den önskade effekten för XL Bygg.  

 

 

Som vi i inledningskapitlet beskriver möts byggnadsbranschen av en ökad konkurrens genom en 

ökad efterfrågan från konsumenterna. I och med den tilltagna efterfrågan ökar också utbudet av 

aktörer, fler aktörer vill ta del av marknaden och konkurrens uppstår. Hur stark och intensiv 

konkurrens som råder beror på utbud i förhållande till efterfrågan. Är utbudet större än efterfrågan 

ökar konkurrensen, medan konkurrensen inte är lika stark om efterfrågan är större än utbudet. Inom 

detaljhandeln kännetecknas konkurrensens intensitet av hur många butiker det finns på marknaden 

som riktar sig till samma segment i relation till hur många potentiella kunder det finns på 

marknaden. Ju fler konsumenter desto fler butiker, och därmed också högre konkurrens. Graden av 

konkurrensens intensitet ställer i sin tur krav på hur aktörerna inom detaljhandeln måste agera för 

att stärka sin ställning på marknaden (Hernant & Boström, 2010, s.307-308). Hur marknaden ser ut 

har därför ett stort inflytande på företagen och deras konkurrensstrategier. Inom vissa branscher är 

det viktigt med kvalité, i andra priset och i vissa en kombination av dessa. Ur ett 

konsumentperspektiv bidrar konkurrens dessutom till valmöjligheter och ökat utbud för 

konsumenterna. Med detta i åtanke samt XL Byggs önskan om ökad konkurrenskraft har vi valt att 

bygga vår teoretiska referensram med avseende på effektiv sortiments- och processhantering.   

 

Till att börja med presenterar vi den övergripande konkurrensstrategin Porters Five Forces (1998) 

som ger en generell bild av varför konkurrens uppstår och hur företag bör jobba med konkurrens för 

att vända den till sin fördel. Vidare redogör vi övergripande teorier kring logistiska 

konkurrensstrategier och presenterar sedan tre lagerstyrningsmodeller samt ett verktyg för 

sortimentshantering som avser bidra till effektivare hantering gällande sortiment och lager. De 

modeller och verktyg som vi presenterar är först ABC-analys. Denna ligger delvis till grund för vår 

datainsamling, men har också presenterats för att påvisa vikten av kontroll över sortimentet. Vidare 

presenteras de två lagerstyrningsmodellerna säkerhetslager och sortimentsbegränsning. I kapitlet 

redogörs även för teorin om produktlivscykeln vilken är ett grundläggande verktyg för 

produktkontroll (Lewitt 1965). Dessa modeller anses som några av de mest grundläggande 

verktygen inom forskning gällande sortiments- och lagerhantering. Den teoretiska referensramen 

utgörs således av den litteratur och forskning som vi på bästa sätt anser svara på studiens syfte. I 

vissa fall finns nyare forskning där modeller och verktyg som beskrivs i denna studie utvecklats, 

men dessa har vi ej ansett vara applicerbara på vår studie.  Vidare redogör vi för teorier och verktyg 

gällande inköp och prognostisering. I det avsnittet presenteras Whiplash-effekten samt teorier kring 

prognostisering. Här redogörs även för personalstyrkans påverkan på de interna processerna.  Vi har 

valt att ta med dessa teorier då vi anser att detta område är relaterade till XL Byggs nuvarande 

brister. Hantering av interna processer och sortiment har en stark korrelation. Utifrån vår praktiska 

och teoretiska erfarenhet anser vi att de teorier som presenteras nedan är de teorier som är mest 

lämpade för att besvara våra forskningsfrågor.  

 

3. 1 Porters Five Forces  
 

Företagets förmåga att möta konkurrens från andra aktörer inom affärsområdet samt effektivt möta 

kundernas efterfrågan är en bidragande faktor till hur framgångsrikt företaget är och kan bli. 

Konkurrens är även något som bidrar till företagets strävan mot att ständigt ligga i framkant och 

vara nummer ett i kundernas ögon. Hur företagen når dit och jobbar med sina målsättningar grundar 
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sig i vilken typ av konkurrensstrategi som är mest fördelaktig och lönsam för företaget (Porter, 

1998, s.1).  

 

Porter menar att de finns ett antal konkurrensfaktorer som har en stor påverkan på de enheter som 

avgör hur lönsamt ett företag är, det vill säga att de påverkar företagets prissättning, kostnader och 

nödvändiga investeringar (Porter, 1998, s.5). De fem faktorer som Porter menar påverkar företagets 

lönsamhet är leverantörerna och deras förhandlingsstyrka, hot från nya aktörer, konkurrensen 

mellan redan etablerade aktörer, hot från substitut från nya produkter eller tjänster samt styrkan i de 

egna inköparna förhandlingsförmåga, se figur 3. 

 

 

Synen på konkurrens och konkurrensstrategier har under åren utvecklats, men har fortfarande 

samma utgångspunkter. Hur påtaglig konkurrensen är beror på vilken bransch företaget befinner sig 

i. Genom att förstå sin branschstruktur och vilken av faktorerna som ger bäst lönsamhet blir det 

även lättare att lägga upp konkurrensstrategier (Porter, 2008, s.80). Konkurrensen mellan etablerade 

aktörer kan bland annat innebära pressade priser, kampanjer och en förbättrad service. Genom att ha 

en förståelse för de underliggande omständigheterna av konkurrens från andra aktörer kan 

strategerna använda denna information till företagets fördel (Porter, 2008, s.85-86). Kunskapen om 

vilken typ av konkurrens och hot som finns gör att företaget bättre kan förbereda sig på att möta 

dem samt leda till att man gör bättre investeringar i exempelvis nya processer och produkter. I och 

med globaliseringen och den ökade konkurrensen blir det allt viktigare med en konkurrensstrategi 

för att bli mer effektiv och rikta resurserna mot de moment som genererar de största ekonomiska 

förtjänsterna (Porter, 2008, s.93).  

 

 

3.2 Logistiska konkurrensstrategier  

 

Definitionen av logistik har de senaste decennierna genomgått en förändring. Från att tidigare 

behandlat hur företag på bästa sätt ska sköta lager- och transportfrågor, till att idag handla om hur 

företag hanterar kontrollen av företagens olika funktioner och flöden på det effektivaste sättet 

Threat of  
New Entrants 

 

Bargaining Power  
of Suppliers 

 

Rivalry Among 
Existing Competitors 

 

Bargaining Power of 
Buyers 

 

Threat of Substitute 
Products or Services 

 

Figur 2  Porters Five Forces 
  

Porter (1998) 
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utifrån kostnads- och kundperspektiv för att stärka konkurrensen. Sveriges Inköp och 

Logistikförbund definierar logistik som planering, implementering, styrning och kontroll av 

effektivitet i materialflöde och tillhörande administrativt flöde, i syfte att minimera kostnader och 

maximera kundservice (Silf, 2009, kap.2, s.1). Logistik är därmed någonting som hela företaget 

påverkas av och som till övervägande del innebär att analysera och förändra till det bättre, för såväl 

företaget som kunderna. Genom att använda sig av logistiska system och verktyg kan företag öka 

sin potential till att överleva på en allt mer konkurrensutsatt marknad (Oskarsson et. al, 2006, s.12).  

 

Logistik är en ständigt föränderlig faktor i ett företag, det vill säga en faktor som alltid kan 

förbättras och påverka effektiviteten i företaget. Det bygger på effektivisering av tid och ökad 

kundnöjdhet, där en av grundpelarna handlar om att vara flexibel och låta kundens efterfrågan styra 

utbudet. Med det följer också att lager bör undvikas eller minimeras (Silf, 2009, kap.2, s.4). Även 

om logistik är ett tankesätt som syns först när det redan är genomfört, handlar logistik i mångt och 

mycket om ett operativt tankesätt som måste förankras väl hos företagets ledning och övrig personal 

för att vara praktiskt genomförbart (Oskarsson et. al, 2006, s.26). Logistik som konkurrensmedel är 

inte längre en nyhet och växer sig stadigt starkare i de flesta branscher. Björnland et. al menar att 

genom framgångsrik logistikplanering på ett operativt och strategiskt plan kan företag stärka sin 

konkurrenskraft och slå sig fram bland konkurrenterna (Johannesen & Solem, 2009, s.150).  

 

I takt med att företag inser vikten av att ha kontroll och kunskap om leveranskedjan och företagets 

flöden kommer de även att inse hur viktigt det är att ha en strategi för detta, det vill säga en strategi 

över logistiken. Det finns samband mellan den logistiska strategin och verksamhetens nyckelenheter 

som exempelvis informationssystem, lager, ledning och prestationer samt relationer och allianser 

med andra aktörer. Logistiken har gått från att vara en operativ process till att vara mer fokuserad på 

att möta kundernas efterfrågan på det mest effektiva sättet. Det vill säga att möta kundernas krav på 

servicenivå, korta ledtider och skapa sig ökad kunskap om målgruppen. Det kräver i sin tur en ökad 

fokus på de mänskliga resurserna som i är av en stor betydelse för de logistiska prestationerna och 

flödena ska fungera (Brewer och Hensher, 2001, s.19). Det senaste decenniet har logistik blivit en 

av de mest väsentliga frågorna för företag gällande beslut kring den strategiska positionen på 

marknaden. Tidigare har logistik till stor del handlat om att göra saker rätt, men handlar idag om att 

på ett strategisk plan också göra rätt saker. Behovet av att ha starka konkurrensfördelar blir allt mer 

viktigt i och med att konkurrensen om dagens kunder blir allt hårdare. Det medför även att 

företagen måste jobba mot att göra nuvarande processer ännu bättre och ännu mer värdeskapande. 

För att lyckas med detta krävs det att företagen blir bättre på att maximera nyttan för slutkunden. Ett 

steg mot detta är att jobba med strategiskt logistik som innebär att tillämpa den logisiska 

kompetensen i samband med tekniska logisksystem och verktyg för att utforma och behålla 

konkurrensfördelar (Johannessen & Solem, 2009, s.148-150). 

 

Att skapa strategier handlar om att förbereda och planera för vilka resurser som behövs för att 

kunna genomföra målsättningarna med strategin. En strategi kan användas för olika ändamål, bland 

annat för positionering på marknaden eller för långsiktig planering för verksamheten (Johannessen 

& Solem, 2009, s.130-33). För att strategier kring ökad konkurrenskraft ska vara framgångsrika 

måste verksamhetens olika delar vara delaktiga och överens. De grundläggande faktorerna som 

företaget bör arbeta med för att undvika skiljaktigheter och suboptimering är den mänskliga faktorn. 

Vid förändringar i organisation och arbetsstrukturer är det viktigt att integrera de mänskliga 

resurserna så att de inte känner sig åsidosatta och ignorerade. Genom att investera i diverse 

arbetsmetoder som påverkar de mänskliga resurserna till att bli motiverade och få förståelse för 

varför dessa förändringar i strategier gynnar dem kan företaget uppnå bästa möjliga resultat (Ahmed 

& Rafiq, 1992, s.61). 
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3.3 Lagerstyrning 
 

För att öka kundnöjdheten och minska kostnaderna kan företag använda sig av olika strategier och 

verktyg för optimering av lagerhållning. Att genomföra denna typ av effektivisering kallas med ett 

samlat namn för lagerstyrning. Effektiv lagerstyrning leder till kundens fördel gällande 

leveranstider och servicenivå, men ger också fördelar för företaget gällande kapitalbindning. 

Genom kontroll och planering av lager och inköp kan företagen skapa kostnadseffektiva 

materialflöden och frigöra resurser. Detta i sin tur kan leda till ett mer effektivt nyttjande av kapital 

genom investeringar samt lägre administrationskostnader. Lagernivåer och efterfrågan kan även 

beskrivas som lagerkostnader och leverensservicenivåer, då det blir enklare att se det som mätbara 

nyckeltal (Segerstedt 2008, s.109). 

 

Genom lagerstyrning underlättas hantering av balans mellan efterfrågan och utbud för att minska 

lagerkostnader. Till lagerkostnader räknas såväl kostnader för lagerhållning som lagerföring. Till 

lagerföringskostnader hänförs kostnader för att hålla en hög servicenivå, det vill säga ha 

produkterna hemma när kunden efterfrågar dem. Hit kan också kostnader för inkurans räknas. Till 

lagerhållningskostnader räknas kostnader för personal och lokal. Övriga kostnader som kan uppstå i 

samband med lager är kostnader för hål i hyllan, det vill säga förlorad inkomst om varor inte 

lagerförs i tillräcklig utsträckning för att motsvara kundernas efterfrågan (Oskarsson et. al, 2006, 

s.109, 112).  

 

Med en korrekt styrning av kedjan kan man skapa effektivitet genom att bland annat se och känna 

till slutkunden samt ha en bra lagerstyrning och rätt processer som kontrollerar hela kedjan. 

Kontroll över företagets logistik och flöden kan företaget skapa konkurrensfördelar. Genom 

medvetenhet om slutkunden kan företag lättare planera och fördela resurserna utifrån kundens 

behov och efterfrågan vilket i sin tur leder till underlättande av lagerstyrning och inköpsprocesser. 

Viss kritik kan riktas mot lagerstyrning och lagerstyrningsmodeller i och med att de kräver 

fullständig information om lager, lagervärden, kostnader, efterfrågan och förbrukning, vilket kan 

kräva dyra interna affärssystem, kontrollmodeller samt personalresurser (Christopher, 1992, s.91). 

För effektiv lagerstyrning finns ett antal modeller som kan vara företagen till hjälp.  

 

 

3.3.1 ABC-analys  
 

Den mest grundläggande och använda lagerstyrningsmodellen är ABC-analysen, denna ses ofta som 

en förberedande strategi för många av de övriga modellerna (Segerstedt, 2008, s.49). ABC-analysen 

är ett företagsekonomiskt verktyg inom logistik som används för att skapa kontroll av ett företags 

sortiment. ABC-analysen syftar till att hjälpa företagen se vilka produkter som tar energi från 

företaget i form av resurshantering och kapitalbindning, det vill säga produkter som bör fasas ut 

eller hanteras annorlunda beroende på klasstillhörighet. Artiklarna kan vara produkter, leverantörer 

eller kunder. Metoden innebär att företaget klassificerar den undersökta artikeln utifrån olika 

kriterier. Dessa kriterier kan exempelvis vara artiklar per leverantör eller försäljning per år, men 

vanligast är volymvärde. Volymvärde innefattar antalet artiklar multiplicerat med ett visst givet 

värde, gällande lagerstyrning är det vanligt att volymvärdet baseras på kapitalbindning. Artiklarna 

sorteras i fallande volymvärde, genom detta kan man sedan se vilka som tillhör vilken 

klassificering. A-artiklar är då artiklar som har ett högt volymvärde, och C-artiklar således artiklar 

med lågt volymvärde. ABC-analyser ger mest effekt på företag med stora artikelsortiment, men kan 

även tillämpas på små artikelsortiment eller enstaka sortimentsgrupper (Segerstedt, 2008, s.109).  

 

Den så kallade Paretoprincipen, eller 80/20-regeln är i de flesta tillämpningsbar på ABC-analysen. 

Enligt denna princip står i regel cirka 20 % av artiklarna för cirka 80 % av volymvärdet, vanligtvis 
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gäller också att cirka 20 % av produkterna står för cirka 80 % av kostnaderna. Dessa värden är inte 

givna utan kan variera, den stora likheten är dock att fördelningen i många fall är ojämn (Oskarsson 

et. al, 2006, s.250).  
 

Viss kritik kan riktas mot ABC-analysen då den inte tar hänsyn till efterfrågevariationer beroende på 

exempelvis säsong eller beroendesituation mellan artiklar. Beroende på vilket värde volymvärdet 

grundar sig i beskriver inte alltid ABC-analysen lönsamhet för företaget. För att uppnå detta måste 

analysen göras med avseende på täckningsbidrag som volymvärde. Ytterligare en nackdel med 

ABC-analysen är att artiklarna klassificeras efter endast ett kriterium och tar inte hänsyn till var i 

produktlivscykeln som produkterna befinner sig eller om produkterna är komplement till varandra. 

Är en C-artikel exempelvis i tillväxtfasen bör det inte vara aktuellt att plocka bort den ut sortiment 

utan denna borde istället hanteras som en A- eller B-artikel (Segerstedt, 2009, s.110). Wan styrker 

att det finns problem med den traditionella ABC-analysen i och med att den i grunden endast 

fokuserar på volymvärde och att det behövs fler kriterier för att göra en rättvis klassificering. Wan 

menar till exempel att företaget bör ta hänsyn till lagerkostnader, ledtid, produktlivslängd, 

lagringsmöjligheter, inköpsstorlekar och efterfrågan. Detta stöds även av fler forskare som menar 

att en utveckling av ABC-analysen bör ske då modellen behöver modifieras för bättre anpassning 

(2007, s.345). Genom att utvärdera sortimentet utifrån ytterligare kriterier kan företagen förbättra 

sina chanser till korrekt lagerstyrning (Oskarsson et. al, 2006, s.253). För att förbättra ABC-

analysen har ett flertal forskare försökt ta fram utvecklade modeller för bättre anpassning. Däribland 

Wan som utvecklat en algoritm och presenterar ett exempel på en modell som rankar respektive 

artiklar efter valda kriterier (2007, s.353). Denna modell används inte i vår studie.  

 

ABC-analysen kan ses som en utgångspunkt för sortimentshantering. Utifrån företagets ABC-analys 

väljs sedan olika materialförsörjnings-, lager-, planerings samt försäljningsstrategier för de olika 

klassificeringarna (Oskarsson et. al, 2006, s.252). Det vill säga strategier för hur företaget bör arbeta 

med de olika produkterna för att nå högre lönsamhet.  

 

 

3.3.2 Säkerhetslager 
 

Lagerhållning hos företag sker ofta på grund av osäkerhet i efterfrågan, ekonomiska skalfördelar 

med stora beställningskvantiteter samt osäkerhet och rädsla för framtida prishöjningar på varan. För 

att undvika att inte kunna möta kundens behov och efterfrågan är det viktigt för företagen att 

försöka skydda sig mot detta. Svängningar i kundens efterfrågan är svåra att förutse och därför 

minskar företagen denna osäkerhet med hjälp av säkerhetslager. Det är inte bara svängningar i 

efterfrågan som är orsaken till att företagen skapar säkerhetslager, utan det kan även vara osäkerhet 

i leveranstid eller eventuella brister i produktkvalitén. Vad som bestämmer nivån på säkerhetslager 

grundar sig i hur stor osäkerheten är samt vilken servicegrad företaget vill upprätthålla mot sina 

kunder (Oskarsson et. al, 2006, s.112). 

 

För att undvika säkerhetslager bör företag sträva efter optimal lagerstyrning. Det vill säga att 

lagersaldot överensstämmer med de siffror som finns i lagersystemet. För kontroll av detta bör 

inventering ske kontinuerligt och korrekta lagersaldon ska ständigt vara uppdaterade. Företagen bör 

även ha kontroll över de artiklar som inte plockats ut från lagret, det vill säga de artiklar som inte 

säljs och sedan utvärdera varför de inte säljs och sätta in åtgärder. Det är viktigt att vara medveten 

om att de artiklar som inte säljs innebär kapitalbindning och att man bör sortera bort dessa så snart 

som möjligt (Segerstedt, 2009, s.225). 

 

Risken med att hålla säkerhetslager eller att inte sköta sin lagerstyrning korrekt kan bli att ökade 

lagersaldon döljer underliggande problem samt att det ger en känsla av trygghet som i många fall är 

opålitlig. Dessa problem kan bland att vara felaktiga prognoser, flaskhalsar eller dåliga leverantörer. 
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Ett sätt att illustrera dessa underliggande problem är genom “Den Japanska Sjön”. Genom att 

reducera säkerhetsnivån, det vill säga säkerhetslager och lagernivåerna, minskar kapitalbindningen 

och de underliggande problemen exponeras. Problemen kommer upp till ytan och kan åtgärdas 

(Johannessen & Solem 2009, s.194). Modellen beskrivs som att sänka vattennivån i en sjö och 

därmed se eventuella grund ett fartyg skulle kunna stöta på, se figur 3 nedan. 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Sortimentsbegränsning  
 

Som tidigare nämnt är en målsättning för effektiv lagerstyrning att reducera bundet kapital. En 

metod för detta är att utvärdera och begränsa sitt sortiment. Det finns både för- och nackdelar med 

ett brett sortiment. Det som talar för att ha ett stort sortiment är möjligheten till ökad 

konkurrenskraft. Genom att sälja produkter som inte konkurrenterna säljer kan företaget uppnå en 

ökad försäljning. Ett stort och brett sortiment har dock vissa nackdelar eftersom det innebär att man 

binder kapital i lager, det kräver en större yta för lager, högre kostnader för administration samt att 

det blir svårare att planering. Dessa för- och motargument bör man väga mot varandra så att 

kostnaderna inte är större än förtjänsterna (Silf, 2009, kap.10, s.4). 

 

En strategi för en effektivare hantering av sortimentet är att utifrån ABC-analysen göra en 

sortimentsbegränsning. Denna metod är ett sätt för att behandla de olika klasstillhörigheterna och 

kan leda till en kostnadsförändring i kapitalbindningen för det givna företaget. Genom att använda 

sig av sortimentsbegränsning kan företag begränsa sitt artikelsortiment med avseende på 

exempelvis produkttillhörighet, kvalitet, förpackningsstorlek, färg, storlekar eller behov och 

efterfrågan. Att göra en sortimentsbegränsning handlar således om att sortera bort de produkter i 

sortimentet som inte efterfrågas av kunder eller är lönsamt för företaget (Silf 2009, kap.8, s.146). 

Genom att begränsa sortimentet från produkter som inte efterfrågas kan företaget frigöra resurser i 

form av till exempel lageryta, kapital eller personal. Dessa resurser kan då utnyttjas på andra platser 

inom företaget (Segerstedt, 2009, s.225). 

 

 

Befintlig lagernivå 

Ny, sänkt lagernivå 

Figur 3 Japanska sjön 

Källa: Johannesen 
och Solem (2009) 
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3.4 Produktens livscykel  
 

Varje produkt har en viss livslängd, det vill säga en livscykel från födelse till död. En produkt 

genomgår faser i sitt liv, från introduktion till avveckling, med ett antal mellanled. Produktens 

livslängd avgörs dock på marknadens premisser, det vill säga hur produkten mottas av marknaden. 

Faktorer som efterfrågan, produktens lönsamhet, tekniskt innehåll och tillverkningsprocess kommer 

därför att påverka hur länge produkten finns på marknaden och hålls vid liv (Silf, 2009, kap.10, 

s.166). Teorin kring produktlivscykeln utvecklades 1965 av den amerikanske ekonomiprofessorn 

Theodore Levitt vid Harvard Business School och innehöll då fyra grundläggande steg, Market 

Development, Market Growth, Market Maturity och Market Decline. Modellen har sedan reviderats 

av ett antal andra författare som alla gjort sin tolkning och lagt till olika steg, däribland kan nämnas 

Anderson och Zeithaml (1984) samt Kotler och Armstrong (2000). I denna studie förklaras de olika 

stegen enligt Levitts ursprungsmodell (1965, s.82-83).  
 

1. Market Development, Introduktionsfas 

 

En ny produkt tas i bruk på marknaden, givet att det finns ett behov av produkten. Ibland behöver 

behovet skapas hos konsumenten. I denna fas är försäljningen låg och marginalerna knappa. Ofta 

innebär nya produkter höga kostnader i och med marknadsföringskampanjer eller andra sätt att göra 

konsumenterna medvetna om produkten. Introduktionsfasen syftar till att få konsumenten att bli 

medveten om att produkten finns tillgänglig och att testa den. 

 

2. Market Growth, Tillväxtfas 

 

Efterfrågan på produkten ökar bland konsumenterna och marknaden för produkten utökas. 

Försäljningsintäkterna ökar och kostnader för produkten avtar. Här är det också vanligt att 

konkurrenter slår sig in på marknaden, detta gäller främst i produktionsindustrier. Förbättringar och 

nya varianter på produkten lanseras. Denna fas handlar till stor del om att binda kunden till den 

valda produkten och/eller varumärket. 

 

3. Market Maturity, Mognadsfas 

 

Behovet av produkten avtar, men efterfrågan finns kvar. I denna fas talas det om att marknaden är 

mättad på produkten, då potentiella kunder redan har produkten. I denna fas krävs ofta mer 

ansträngning för att sälja produkten, nya användningsområden för produkten eller tekniska 

uppdateringar och speciella erbjudanden bör tas fram för att locka kunden till köp. 

 

4. Market Decline, Nedgångsfas 

 

I denna fas tappar produkten marknadsandelar och försäljningen avtar, nya produkter tar plats på 

marknaden och konkurrerar ut ursprungsprodukten. Här är det även vanligt att företagen gör 

kraftiga prissänkningar på produkten för att minska lagret. 
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I de olika faserna beskrivs olika sätt att arbeta med produkten. Levitt menar att för varje produkt 

krävs en långsiktig tidsplan som beskriver hur företag planerar att arbeta med produkten från att den 

tagit plats på marknaden. Företag bör arbeta mot att ha kontroll över produkten och leda den, 

snarare än att reagera mot saker som redan skett (Levitt, 1965, s.93). Givet att personal som arbetar 

med produkterna har kontroll över i vilken fas de befinner sig kan de också anpassa sina strategier 

för varje enskild produkt och därmed öka lönsamheten. Ur en logistisk vinkel bör företaget under 

introduktionsfasen hålla små lager och hålla nära samarbete med leverantörer, detta skapar 

flexibilitet och minskar osäkerhet i att bygga stora lager. Under tillväxtfasen bör istället 

kvalitetssäkring ses över och eventuella säkerhetslager byggas för att svara mot ökad efterfrågan. 

Under mognadsfasen är det viktigt att hitta leverantörer och arbetssätt som minimerar kostnaderna 

samt resursutnyttjande. Optimerad lagerhantering blir en framgångsfaktor. Under nedgångsfasen 

bör lager minskas och nya inköp planeras, överskott av produkten bör säljas ut (Silf, 2009, kap.10, 

s.167). 

 

 

3.5 Inköp och prognostisering 

 

Gällande inköp och att bedöma inköpsbehovet är företag beroende av en rad olika faktorer som kan 

skilja sig mellan företag och branscher. Gemensamt för alla är dock att företagen bör ha någon typ 

av process för hur detta ska gå till. Vid effektivisering av företag är hanteringen av 

materialförsörjning av yttersta vikt och företagets inköpare har en stor strategisk roll i att förhandla 

och upprätthålla leverantörs- och kundnöjdhet. Chena et. al menar att inköparens förmåga att kunna 

hantera och forma företagets leveranskedja är en viktig tillgång som skapar strategiska fördelar. En 

ökad kunskap om inköp och denna strategiska betydelse, förbättrar kommunikation och hanteringen 

inom leveranskedjan (2004, s.518)  

 

Ett sätt att styra sina inköp är genom olika typer av beställningssystem. Med hjälp av 

beställningspunktssystem skickas en beställning till leverantörerna när lagret har sjunkit till en viss 

nivå. Detta punktsystem lämpar sig för artiklar som har en stor åtgång eftersom orderkvantiteten 

ofta är lika stor varje gång. Fördelen med beställningspunktssystem är att den kräver relativt lite 

administration eftersom merparten av dagens företag har automatiserat denna funktion. Ytterligare 
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Figur 4  Produktlivscykeln 



14 

 

en typ av beställningssystem är periodbeställningssystemet där inköpen görs vid beställda 

tidpunkter och där orderkvantiteten kan variera mellan tillfällena. Denna metod är mest användbar 

om företaget köper in många artiklar från samma leverantör då transporterna blir effektivare 

(Oskarsson et. al, 2006, s.93). Osäkerhet i leveranser och långa ledtider leder som tidigare nämnt till 

att företag tvingas hålla säkerhetslager. För att undvika detta bör företagen istället se över sina 

arbetsrutiner, sina leverantörer samt andra punkter som är av betydelse för en så effektivt process 

som möjligt. Ett alternativ är att köpa in färre antal produkter vilket leder till minskade kostnader 

för administration eftersom det inte är lika många artiklar som kräver övervakning och genom att 

minska orderstorlekarna minskar även lagerhållningskostnaderna. En förutsättning för att detta ska 

fungera är att företagen har kompetenta och passande leverantörer som kan upprätthålla den 

överenskomna servicegraden och samtidigt vara anpassningsbar när det kommer till svängningar i 

efterfrågan (Segerstedt, 2009, s.304). 

 

För korrekta lagernivåer och effektiva arbetssätt är det också av stor vikt att företaget kontrollerar 

kundernas efterfrågan. Prognostisering som verktyg för framgång i en säljorganisation är vida känt. 

Dåliga prognoser är många gånger orsaken till misslyckande inom säljorganisationer. Att göra 

fullständigt korrekta prognoser är svårt, men det bör inte vara en orsak till att helt åsidosätta detta 

verktyg. Lancaster och Lomas menar att det finns tre huvudsakliga sätt att prognostisera försäljning. 

Dessa är att se till intern data och statistik som finns att tillgå inom företaget, genom att titta på 

extern data och statistik, exempelvis via statistiska centralbyrån, handelsstatistik och andra 

publikationer alternativt göra fältstudier för att undersöka kundernas efterfrågan (1986, s.14). 

Oavsett hur prognostiseringen görs är det oerhört viktigt att det ses som ett grundläggande verktyg i 

organisationen då strategisk och operativ planering av verksamheten annars blir meningslös 

(Lancaster & Lomas, 1986, s.37). Tyvärr är det många gånger svårt att ha fullständigt korrekta 

prognoser för försäljning. Eftersom prognoser i de flesta fall bygger på uppskattning eller tidigare 

försäljning är det svårt att säga hur den verkliga försäljningen kommer bli. Alhadeff menar att 

genom att involvera säljstyrkan i prognostisering får företaget en mer korrekt prognostisering. Detta 

då säljstyrkan har mest kontakt med kunder och därmed kan ge företaget tillgång till information 

som inte alltid syns i historisk data (2004, s.8).  

 

 

3.5.1 Whiplash-effekten  
 

Lee et. al menar att en viktig beståndsdel för att få hela kedjan att hålla samman är information. 

Flödet av information har en direkt påverkan på planering och kontroll av de olika avdelningarna. 

Fungerar inte informationsspridningen ökar risken för att företagets delar suboptimeras samt att 

effektiviteten minskar i takt med att kostnaderna ökar. Vidare menar forskarna att störningar i 

informationen kan leda till en så kallad Whiplash-effekt, det vill säga att problem i ena änden av 

kedjan ämnar bli större och större under tiden de passerar genom kedjan. Exempelvis kan inköpen 

från leverantörerna vara större än vidareförsäljningen till kunderna på grund av osäkerhet vilket 

leder till ökade hanteringskostnader för företaget i form av lager och säkerhetslager (Lee et. al, 

2004, s.1875). Denna effekt finns inom flera verksamhetsområden, men vad som är generellt för 

majoriteten är att de ofta har samma bakomliggande orsak. Dessa orsaker är att prognoserna ej är 

uppdaterade, inköpspriserna varierar och stora orderstorlekar (Lee et. al, 2004, s.1877). För att 

minska och reducera effekten menar de att företagen måste hitta strategier och lösningar för att 

förbättra informationsflödet mellan försäljning och lagerstatus för att underlätta vid prognostisering 

och inköp. Ytterligare en lösning är att se över beställningsrutiner till leverantörerna och förbättra 

samarbetet med dessa. Det skulle i sin tur leda till att leverantörerna enklare kan planera sin 

produktion vilket vidare resulterar i stabilare inköpspriser för företaget. Med stabilare inköpspriser 

minskar även risken för att företagen köper in stora kvantiteter som läggs på lager och binder 

kapital. Genom en ökad kontroll och kunskap hos den enskilde arbetaren skapas en bättre översikt 

vilket i sin tur leder till en ökad lönsamhet (Lee et. al, 2004, s.1883-1885). Vidare forskning menar 
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att roten till effekten är att kommunikationen av informationen mellan leden går för långsamt. Det 

vill säga att det tar för lång tid för att skicka och ta emot information. För att minska effekten kan 

företagen utbilda sin personal så att de blir medvetna om konsekvenserna i deras arbetssätt samt hur 

de ska förändra dessa. Vidare är samordning av processer samt investeringar i teknologiska system 

sätt att reducera effekten (Metters, 1998, s.99). 
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4. Metod  
 

 

I följande kapitel kommer vi att utförligt beskriva hur vi har gått tillväga för att uppfylla studiens 

syfte. Vi kommer inledningsvis att beskriva vilka faktorer och praktiska erfarenheter samt teoretiska 

kunskaper som har haft en inverkan på oss och vårt val av ämnesområde. Därefter kommer vi att 

redogöra för hur vi har gått tillväga vid insamling av teoretiskt och empiriskt material. Vårt mål 

med detta kapitel är att ge läsaren en inblick i studiens tillvägagångssätt i syftet att stärka studiens 

trovärdighet. 

 

 

4.1 Val av forskningsområde  

Vårt val av forskningsområde samt vårt intresse för inköp- och logistikfrågor grundar sig i att vi 

under vår utbildning på Handelshögskolan vid Umeå Universitet har läst och reflekterat mycket 

kring Supply Chain Management samt genom litteratur upptäckt nya teorier och synsätt. Vid vårt 

deltagande i kursen ”Företagsekonomi C med inriktning mot logistik” ökade vår kunskap inom 

logistikens användningsområden och hur de kan användas i praktiken. Utöver de akademiska 

kunskaper vi fått genom utbildningen bär vi också på personliga erfarenheter som påverkar 

uppsatsens inriktning och utformning. Till detta kan räknas tidigare praktikperiod som gjorts på två 

mindre industriföretag i Västerbotten och tidigare arbeten i andra kurser som har inneburit en nära 

kontakt med företag. Detta nära samarbete med företag har skapat ett intresse för att applicera de 

teorier vi lärt oss under vår utbildning på praktiska fall.  

Genom kontakter och erfarenheter från arbetslivet har vi upptäckt att det är få företag och 

organisationer som tillämpar logistikens synsätt och verktyg idag och att det här finns utrymme för 

förändring och förbättring. Vår önskan inför att skriva uppsats var därför att få möjligheten att göra 

en fallstudie hos ett företag, det vill säga studera och undersöka ett verkligt problem. När förfrågan 

från XL Bygg kom via Richard Lindberg på Karriärcenter vid Handelshögskolan i Umeå, lämnade 

vi genast in en intresseanmälan. Kort därpå fick vi möjligheten att träffa uppdragsgivaren  tillika 

affärsområdeschefen på XL Bygg, för att diskutera potentiella ämnesområden för studien. Hennes 

ämnesförslag var alla med avseende på ökad konkurrenskraft, med viss inriktning mot lönsamhet 

och logistik. Affärsområdeschefen var även intresserad av att höra våra idéer och förslag kring det 

givna ämnet och efter ytterligare diskussion beslutade vi att göra en fallstudie av företaget i syftet 

att ge råd för en ökad konkurrenskraft. Valet att avgränsa studien mot ett specifikt område kom vi 

tillsammans med affärsområdeschefen överens om när vi närmare studerat informationsmaterial om 

företaget. 

Våra tidigare erfarenheter gav oss i ett tidigt skede en bild av vad vi ville göra samt vilka teorier och 

modeller vi ville använda oss av. I fråga om att hjälpa XL Bygg med effektivisering gällande 

inköp, interna processer och sortiment ansåg vi på förhand att det fanns vissa grundläggande teorier 

som kunde appliceras på studien. Detta underlättade senare vårt val av teoretisk referensram utifrån 

funnet problemområde. De teorier som vi har valt att grunda denna studie på har vi stött på under 

utbildningen och främst under våra kurser där fokusen har legat på företagande och logistik samt 

förändringsarbete. Vårt intresseområde samt de grundläggande teorierna har också påverkat vilken 

empirisk data vi sökt efter under vår fallstudie på företaget. Vår förförståelse kan delvis komma att 

begränsa oss till ett visst tankesätt, men bidrar också positivt i och med att vi lärt av tidigare misstag 

samt att vi har referensramar som gör det enklare för oss att urskilja problem och lösningar. 
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4.2 Teoretisk metod  

Denna studie har genomförts på uppdrag av ett svenskt bygghandelsföretag, XL Bygg. Företaget 

ville i och med denna studie få förslag för hur de kan stärka konkurrenskraften. Utifrån den 

kontexten valde vi vår forskningsstrategi. Det naturliga valet av forskningsstrategi utifrån vårt syfte 

och våra forskningsfrågor blev en fallstudie. Detta av den orsaken att forskare vid en fallstudie 

observerar ett praktiskt problem. Detta sker oftast genom deltagande av observanterna. Denna typ 

av studie görs i regel av företaget internt eller regionalt med avseende på givna faktorer eller mål. 

Dock kan studien också genomföras av utomstående observanter. Företag är många gånger 

medvetna om vissa av sina interna problem, men sällan om alla. För att som utomstående observant 

inte studera ett problem som företaget redan har kännedom om är det viktigt att observanten skapar 

en egen uppfattning om företaget och deras svagheter (Gillham, 2000, s.18).  

Vid en fallstudie studeras ett visst specifikt fall, med syftet att ge förbättringsförslag. Föremålet eller 

händelsen som observeras kan exempelvis vara individer, en organisation eller ett samhälle. Studien 

ämnar vidare undersöka specifika frågor och besvaras genom olika faktiska bevis. Dessa insamlas 

och sammanställs därefter på det tillvägagångssätt som svarar på forskningsfrågorna på bästa 

möjliga sätt. En fallstudie karaktäriseras även av att den grundas i ett flertal olika metoder för 

insamling av källor. Ytterligare en grundläggande egenskap för fallstudier är att observanten på 

förhand inte vet vilka teorier som kommer vara applicerbara, utan dessa utvecklas i samband med 

att materialet samlas in (Gillham, 2000, s.2).  

Som tidigare nämnt kan observanten vid en fallstudie av ett företag använda sig av olika 

tillvägagångssätt och metoder beroende på vad målet med studien är. Utifrån våra forskningsfrågor 

baseras denna fallstudie på observationer, intervjuer samt genom insyn och nyttjande av företagets 

affärssystem. För att beskriva hur vårt material analyserats används kvalitativa eller kvantitativa 

strategier. Enligt Halvorsen lämpar sig kvalitativa metoder som förfarande vid fallstudier eftersom 

målet är att ge en detaljerad bild istället för generaliseringar (1992, s.67). Vi har vid vår studie 

kombinerat kvalitativ och kvantitativ forskning. Studien har krävt att vi varit närvarande och 

djupgående studerat processer på företaget som vi sedan analyserat kvalitativt med hjälp av 

kvantifierad data genom ABC-analysen från företagets affärssystem. ABC-analysen var vägledande 

vid valet av det problemområde som vi senare valde att studera mer ingående (Bryman, 1997, 

s.163). Vi menar därför att den kvantitativa undersökningsmetoden i vårt fall ligger till grund för 

den kvalitativa undersökningsmetoden 

Vi har genom studien haft ett övervägande positivistiskt synsätt. Positivism beskriver hur 

omgivningen och sociala företeelser helst bör tolkas och grundar sig i naturvetenskapliga teorier 

(Bryman, 2002, s.24-26). Vanligen menar forskare att positivism ofta är sammanbundet med 

kvantitativ forskningsmetod (Bryman, 2002, s.394). Vi anser att vår studie bygger på ett 

positivistiskt synsätt då vår studie främst bygger på kvantintativ data från företagets affärssystem 

och  ABC-analys. Denna data har sedan analyserats med hjälp av teorier för att ge normativa råd till 

företaget för framtida utvecklingsmöjligheter gällande hantering av sortiment och interna processer. 

Att applicera och anpassa teorier till det praktiska problemet benämns som ett deduktivt 

angreppssätt (Bryman 2002, s.20), detta i motsats till ett induktivt angreppssätt där teorier istället 

skapas. 

 

4.3 Praktisk metod 

Avsikten med denna fallstudie var att redogöra för företagets nuvarande situation samt ge företaget 

normativa råd för framtida hantering av sortiment och interna processer. Detta med avseende på att 

stärka konkurrenskraften för XL Bygg på lång och kort sikt. Vår studie genomfördes på uppdrag av 

XL Bygg och därför också i samarbete med företagsledningen, då främst Maria Svensson, 

affärsområdeschef på företaget. Vid studiens början spenderade vi ett antal dagar på företaget för ha 
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tillgång till företagets affärssystem samt kunna genomföra intervjuer. Totalt vistades vi sex dagar på 

företaget. Under denna tid arbetade vi till stor del med att analysera  internt material i form av ABC-

analysen samt att ta del av intern företagsinformation.  

 

Fallstudien bygger inledningsvis på en nulägesbeskrivning av företaget XL Bygg. Innehållet i denna 

har skapat ramarna för det material vi vidare valt att studera djupare. Det logistiska verktyget ABC-

analys har sedan använts för att klassificera butikssortimentet. Utfallet av denna har setts som 

utgångspunkt för förslag till förändringar och bildar därmed grunden för studiens 

fördjupningsområden. Inledningsvis vid vår fallstudie ville vi genom intervju och närvaro analysera 

situationer och interna processer i företaget och på så sätt lokalisera företagets problem.  Vidare har 

problemområdet snarare vuxit fram utifrån numeriska data i form av företagets ABC-analys och 

vidare i samråd med affärsområdeschef Svensson. Utifrån det aktuella området har sedan beprövade 

teorier belysts för att styrka och förklara varför och hur problem uppstått. Vidare har ytterligare 

teorier legat till grund för de förändringsförslag vi gett till företaget. 

 

Vi har under studiens gång fått ta del av internt material. Detta innefattar företagspresentationer och 

bokslut från tidigare år. I detta material ingår även berättelser om företagets historia.  Genom 

företagspresentationen fick vi tillgång till XL Byggs egen SWOT-analys, där de belyste sina styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. Denna analys är gjord internt på företaget och gav oss därmed en 

tydligare bild över hur XL Bygg uppfattar sin egen situation. Företagets SWOT-analys har varit 

bidragande i vår process att finna det aktuella problemområdet.  

   
4.3.1 Modell för fallstudien 

Vår studie bygger på kvantitativ datainsamling i form av en ABC-analys från företagets interna 

affärssystem, observation samt ett antal intervjuer. Fallstudien är genomförd enligt följande 

 

 
1. Insamling av data 

 
2. Identifiering av problem 

 
3. Insamling av teoretisk 

referensram 

 
4. Analys av problemet 

 
5. Förslag till förändringar 

Intervjuer 

Observation 

ABC-analys 

Figur 5  Modell för fallstudien 
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4.3.2 ABC-analys   
 

När vi första gången mötte Svensson för att diskutera val av ämnesområde nämndes att XL Bygg 

idag inte använder sig av den ABC-analys som finns i deras affärssystem. ABC-analys är likt vi 

beskrivit i det teoretiska kapitlet ett logistikverktyg som klassificerar sortiment enligt främst 

volymvärde. Verktyget anses som en grundläggande modell för företag med ett produktsortiment, i 

synnerhet anses verktyget viktigt om företaget har ett stort sortiment. Bristande rutiner gällande 

användning av denna minskar ofta effektivitet i sortimentshantering. Vi ansåg därmed att detta 

verktyg kunde ge essentiell information för att analysera företagets problemområden. 

 
Svensson hjälpte oss att göra en utskrift av företagets ABC-analys via det interna affärssystemet 

Trygg/2000. Utskriften resulterade i 662 A4-sidor som sedan sorterades per leverantör. XL Byggs 

ABC-analys baseras på sortimentets försäljningsvärde och grundas på de senaste tolv månadernas 

försäljning och interna uttag. Företagets analys är dessutom utvidgad och klassificerad från A till F. 

Vi diskuterade kring vilka klassificeringar som vore mest intressanta att studera mer ingående 

utifrån studiens syfte. Då analysen gav oss indikationer på att stora delar av sortimentet knappt eller 

inte alls hade sålt någonting de senaste 12 månaderna och även utgjorde stor del av företagets 

lagervärde, blev de extra intressanta för oss. Vi beslutade därför att studera enbart E- och F-artiklar, 

vilka representerar artiklarna med låg omsättningshastighet.  

 
Vår manuella sortering av leverantörer baserades på antal E- och F-artiklar i leverantörernas 

sortiment hos XL Bygg i intervall om 25 %. De leverantörer som har 75 % eller mer E- och F-

artiklar sorterades ut och fick arbetsnamnet Problemartiklar. Vidare sorterades sedan 

felbeställningar, utgående och nya leverantörer eller leverantörer med andra naturliga förklaringar 

bort. För djupare analys av E- och F-artiklar skrev vi vid ett senare tillfälle ut nya dokument med 

enbart statistik över de leverantörer som har E- och F-artiklar och hur mycket dessa varugrupper 

binder i kapital. Återigen sorterades dessa och specifika leverantörer och varugrupper som ansågs 

vara mest signifikanta gällande kostnader och bundet kapital för företaget valdes ut. 

 

Denna ABC-analys ligger till grund för våra empiriska resulat och vidare våra rekommenderade 

åtgärder. Dessa data styrks med hjälp av vad vi sett vid vår observation samt intervjuer med 

Svensson. 

 

4.3.3 Observation  
I samband med ett av våra besök på XL Bygg, den 30 mars, utförde vi en direkt observation av 

företaget. Observationen genomfördes med fokus på sortiments- och lagerhantering, då vi utifrån 

ABC-analysen sett indikationer på brister kring detta. Denna observation gjordes tillsammans med 

Svensson där hon guidade oss genom butiken och företagets lagerområden. I samband med detta 

beskrevs även de interna processerna mer ingående, och vi kunde i praktiken se hur 

inköpsprocessen genomfördes. Vid denna observation fick vi även kännedom om lagerföring och 

lagerhantering då vi kunde se var och vilka varor som lagerförs. Kontinuerliga anteckningar 

genomfördes under observationen. 

 

Då medarbetarna på XL Bygg har haft kännedom om varför vi varit där har vi inte sett någon 

anledning till att göra något annat än direkta observationer (Gillham, 2000 s. 46).  

 

4.3.4 Intervjuer  

Information om företaget och dess interna processer har delvis samlats in genom intervjuer med 

affärsområdeschef Maria Svensson på XL Bygg. Dessa intervjuer har genomförts för att styrka eller 
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dementera de data vi sett i ABC-analysen samt att skapa förståelse för företagets problem. Totalt har 

fem intervjuer genomförts, varav fyra intervjuer genom personlig kontakt och en intervju via e-post. 

Vid studiens början genomfördes en grundläggande intervju som gav oss en övergripande bild av 

företaget och dess problemområden. Genom denna fick vi en mer detaljerad bild av XL Bygg och 

hur organisationen är uppbyggd. I samband med denna intervju belystes ett antal problemområden 

som ansågs relevanta för företaget. XL Byggs målsättning var att skapa ökad konkurrenskraft samt 

effektivisera företagets interna processer.  

Vid de två första intervjuerna var utgångspunkten företaget och deras organisation idag. Vid den 

andra intervjun hade vi också fått tillgång till det interna materialet och företagets interna problem 

blev allt mer tydligt. Vid det andra intervjutillfället fick vi även tillgång till en utskriven version av 

företagets ABC-analys, då vi tidigare fått information att detta är ett verktyg som företaget inte 

använder sig av. Vid intervju tre presenterade vi det utfall vi funnit vid genomgång av företagets 

ABC-analys och reaktionerna från företagsledningen var starka då de inte var medvetna om det 

sortimentsproblem som uppdagats. Vid intervju tre beslutade vi även att genomföra studien med 

avseende på sortiment. Intervju tre och fyra innehöll således frågor och diskussion kring vad vi 

funnit i företagets ABC-analys och hur de olika klassificeringarna skulle hanteras. Intervju fem, via 

e-post, behandlade frågor om organisationen och interna processer, detta då vi insett det starka 

bandet mellan interna processer och sortimentshantering.  

De totalt fem intervjuer som har utförs har varit ostrukturerade och utgått utifrån aktuella 

temaområden (Bryman, 2002, s.127). Ett antal stödfrågor lade grunden till intervjuerna, men för att 

få mesta möjliga information lät vi Svensson berätta fritt utifrån våra givna temaområden, se bilaga 

1. Den sista intervjun genomfördes via e-post på grund av tidsbrist från Svenssons sida. Vi har vid 

intervjuerna suttit tillsammans med Svensson och utifrån stödfrågorna diskuterat kring ämnet. Vid 

intervjuerna har den ena observanten alltid ansvarat för att anteckna svar och vidare frågor.  

 
 

4.4 Insamling av teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen har utvecklats och samlats in efter att fallstudien har genomförts och 

de verkliga problemen hittats. Referensramen har bildats utifrån våra förkunskaper och tidigare 

erfarenheter inom ämnesområdet. De utvalda teorierna har sedan analyserats tillsammans med vårt 

empiriska material i syfte att ta fram förbättringsförslag för XL Bygg. 

Sveriges Inköps och Logistikförbund, SILF, har publicerat ett utbildningsmaterial med 

grundläggande teorier kring logistik och inköp. Detta material bygger främst på forskning kring 

området modern logistik av Oskarsson et. al (2007). Detta material har dels varit en direkt källa men 

också inspirerat oss till att söka ytterligare teorier inom ämnet. Vi har sedan genom Business Source 

Premier sökt vetenskapliga artiklar som behandlar ämnesområdet. Genom Umeå Universitets 

biblioteksarkiv har vi hittat relevant referenslitteratur samt metodlitteratur. Vi har i största möjliga 

utsträckning strävat efter att finna orginalkällorna och orginalförfattare till de modeller och teorier 

vi valt att använda oss av.   

Vid sökningar i ovanstående databaser har de sökord som vi huvudsakligen använt oss av varit: 

logistik, effektivitet och konkurrenskraft. Övriga sökord som har varit användbara för vår studie men 

Intervju Tid Datum Information 

1 Ca 60 min 15/03/2011 Övergripande intervju 

2 Ca 40 min 29/03/2011 Övergripande intervju 

3 Ca 30 min 30/03/2011 ABC-analys 

4 Ca 20 min 04/06/2011 ABC-analys 

5 - 21/04/2011 Kontakt via e-post 
 

Figur 6  Intervjutillfällen 
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som använts i mindre utsträckning har varit: Logistics strategies, competitive advantage, 

competitive advantage and logistics, ABC-analysis, five forces, operational management, supply 

chain management, purchasing process, forecasting. 

 

4.5 Granskning av teoretiskt och empiriskt material  

För att skapa trovärdighet i vår studie har vi sett på våra källor med kritiska ögon. Att välja rätt 

källor och vidare utvärdera dessa anser vi vara grundläggande för en trovärdig studie. Vi har valt att 

använda oss av välkända författare som ofta citeras inom vårt ämnesområde och har alltid strävat 

efter att nå ursprungskällan. Detta leder till att de modeller och teorier vi använt oss av i vissa fall 

anses som gamla. Viss kritik kan riktas mot detta i och med att de rådande förhållandena gällande 

ämnet inte är exakt likadana. Vi har i vår studie tagit till oss detta och därför applicerat modellerna 

på det aktuella problemet utifrån gällande förutsättningar. De modeller vi valt är grundläggande och 

presenteras även i nyligen publicerad litteratur men med vissa modifieringar. För oss har dessa dock 

inte varit applicerbara på studien och vi anser därför att ursprungsmodellen är mer relevant. Detta 

gäller främst Lewitts produktlivscykel från 1965 och Porters Five Forces från 1986. 

I den mån vi använt oss av kurslitteratur är vi medvetna om att denna ofta beskriver förenklade 

modeller och teorier. Detta gäller främst utbildningsmaterial från Sveriges Inköp och 

Logistikförbund, där vi hämtat stöd till logistiska påståenden. Detta är kunskap som vi erhållit från 

flera håll under vår utbildning och denna sekundärkälla anses därför av oss som tillförlitlig. Genom 

att använda oss av ett flertal källor som styrker samma påståenden samt belyser de presenterade 

teorierna ur olika vinklar anser vi att vi kan skapa tillförlitlighet i studien. 

Gällande empiriskt material kan viss kritik riktas mot den ABC-analys vi genomfört på företaget. 

Den analys som hämtats från företagets affärssystem innehåller vissa brister, då det ibland saknas 

information om produkters tidigare försäljning och inköp. Detta gör att artiklar ibland sorteras enligt 

en viss kategori, men att produkten skulle sorterats annorlunda om mer information funnits 

tillgänglig. Detta har dock inte varit möjligt för oss att kontrollera gällande alla artiklar. En ABC-

analys likt den vi genomfört baseras på försäljningssiffror, eller i detta fall uttag, det vill säga att 

även interna uttag registreras. Därmed kan nya artiklar i systemet som ännu inte hunnit säljas, se ut 

som F-artiklar, det vill säga artiklar som inte tillför ekonomiskt bidrag till företaget och bör fasas ut. 

Det har inte varit möjligt för oss att kontrollera alla dessa artiklar och när de köpts in första gången 

och vi har därför fått tillförlita oss på Svenssons kunskap kring detta. Vi är också medvetna om att 

den analys vi genomfört skrivits ut under mars 2011 och att det vid dagens datum, dryga två 

månader senare, kan ha skett vissa förändringar. Vid hantering av resultat anser vi därför att en ny 

ABC-analys bör skrivas ut som komplement till den vi nu gjort. Vår ABC-analys visar dock på en 

sådan stor mängd kritiska artiklar, att analysen ändå kan anses påvisa de problem som finns i 

företaget.  

Vår information bygger till viss del på intervju med affärsområdeschef på företaget, därför finns 

viss risk att informationen blir vinklad till företagets fördel. Då studien genomförs på uppdrag av 

förtaget förutsätter vi dock att de är självkritiska och vill bidra med korrekt information för sitt eget 

bästa. Vi har i enlighet med forskning kring fallstudier försökt bilda en egen uppfattning av 

företagets problem snarare än att studera redan uppmärksammade problem. 

 

4.6 Sanningskriterier  

Nedan kommer vi att behandla de kriterier som Lincoln och Guba anser bör användas i främst 

kvalitativ forskning för att utvärdera studiens trovärdighet. Dessa fyra kriterier är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2002, s.258). Denna 

del ämnar till att göra det lättare för läsaren att analysera fallstudien. 
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4.6.1 Tillförlitlighet  

Hur väl författaren förmår sig att beskriva den verklighet som denne har studerat avgör studiens 

tillförlitlighet (Bryman, 2002, s.258). Det problem som vi har studerat grundar sig i data från den 

ABC-analys som vi gick igenom tidigt i studien. Eftersom vi under studiens gång diskuterade det 

observerade materialet tillsammans med Svensson innan vi gick vidare, fick vi stöd till att detta var 

ett verkligt problem för XL Bygg. Den reaktion vi fick på materialet tydliggjorde även att detta inte 

är någonting som företaget idag har kontroll över. Tillförlitligheten stärks därmed eftersom det är ett 

verkligt problem för XL Bygg. 

Det empiriska materialet som har legat till grund för studien har samlats in genom olika metoder 

och tillvägagångssätt för att på ett så tydligt sätt som möjligt beskriva det verkliga problemet. Vi 

har, som tidigare nämnt, främst använt oss av kvantifierbar data från XL Byggs affärssystem och 

observationer för att på ett tydligt sätt redovisa problemet. Dessa data är tagna i realtid och påvisar 

ekonomiska och numeriska data från företagets affärssystem. Då affärsysstemet används i det 

dagliga arbetet kan uppgifterna i detta fall därför anses som tillförlitliga. Genom intervjuer med 

affärsområdeschefen har vi sedan kunnat skilja på relevant data och icke relevant data. I och med 

intervjuerna har vi också fått möjlighet att diskutera de funna problemen med affärsområdeschefen 

för att styrka att det är rätt och viktigt för företaget. Detta sätt att samla in källor benämns som 

triangulering och betyder att man använder flera olika tillvägagångssätt vid insamling av material 

vilket anses öka tillförlitligheten (Bryman, 2002, s.260). Då studien genomförs på uppdrag av 

företaget förutsätter vi att de uppgifter som ges av Svensson är riktiga, sanningsenliga och därmed 

tillförlitliga.  

 

Vi har inte valt att intervjua några av medarbetarna eftersom vår data huvudsakligen bygger på 

numeriska fakta från ABC-analys och observation. Vi fick också genom information från Svensson 

veta att de flesta av säljarna har sina egna inköpsrutiner. Detta hade därför varit ett intressant 

problemområde att gå in djupare på för att hitta ytterligare bakomliggande faktorer, men med risk 

för att tappa fokus från studiens utgångspunkt, ABC-analysen, valde vi att inte göra det. 

 

4.6.2 Överförbarhet och pålitlighet 

Vid kvalitativ forskning studeras vanligen något unikt vilket kan göra att det blir svårt att applicera 

resultaten direkt på andra studier eller att liknande tillvägagångssätt kommer att generera samma 

resultat. Dock kan författaren genom att tydligt och detaljerat beskriva studiens förfarande låta 

andra besluta om resultaten är användbara i andra kontexter och miljöer (Bryman, 2002, s.260). 

Eftersom vi har gjort en fallstudie av ett specifikt företag med ett visst problem är studien sannolikt 

inte applicerbar på andra verksamhetsområden och branscher utan att behöva göra vissa 

modifieringar. Under vår studietid har vi dock sett att liknande problem existerar på andra företag. 

En ABC-analys finns i majoriteten av dagens affärssystem och på grund av detta skulle samma 

tillvägagångssätt och metod kunna agera som en grundläggande mall vid andra studier och 

undersökningar. Dock är det svårt att på förhand säga om de underliggande problemen kommer vara 

detsamma och om lösningsförslagen därmed kan ses som applicerbara.  

Under vår skildring av det metodiska avsnittet har vår målsättning varit att detaljerat och transparent 

beskriva vårt tillvägagångssätt. I en studie grundas pålitligheten i hur väl författaren lyckas 

säkerställa och skildra forskningsprocessens alla delar (Bryman, 2002, s.261) Vi anser att vi uppnått 

detta väl då vi detaljerat och begripligt beskrivit hur vi har gått tillväga vid insamlingen av 

empiriskt och teoretiskt material samt vid vår redogörelse av problemområdet. 

Maria Svensson har även fått tillfälle att lämna synpunkter på vår beskrivning av företaget för att 

undvika missförstånd och tolkningsfel. Utöver det har även vår handledares regelbundna granskning 
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av studien ökat kvalitén och pålitligheten i studien. 

 

4.6.3 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Absolut objektivitet kan vara något som är svårt att uppnå vid studier inom samhällsvetenskap 

(Bryman, 2002, s.261). Vi har under hela studiens gång agerat i god tro och lagt våra personliga 

åsikter och värderingar åt sidan för att inte påverka studiens resultat. Dock har vi genom våra 

personliga erfarenheter bidragit till den teoretiska referensramen och därmed finns spår av vår 

närvaro i studien. 

Genom att observera och undersöka ett verkligt problem samt att ingen av oss haft någon tidigare 

relation med just byggindustrier och att vi inte haft någon tidigare kontakt med XL Bygg, 

underlättade det för oss att inledningsvis vara objektiva gentemot företaget vid vår studie. Bryman 

menar dock att genom att fysisk vara på plats vid undersökningen kan det bli svårt att vara objektiv 

(2008, s.371). Ju mer tid vi spenderade på XL Bygg, desto mer fokuserade blev vi på att hitta nya 

problemområden att studera istället för att begränsa oss till det som vi redan hittat. Tiden på XL 

Bygg bidrog till reducerad möjlighet att vara helt objektiva. Vårt fokus hamnade inte enbart på att 

finna förändringsförslag inom det aktuella problemområdet, utan på att göra företagsledningen 

uppmärksamma på ytterligare problemområden som vi kunde ana i företaget. Vi tog därför beslutet 

att reducera tiden på XL Bygg och fokusera på att analysera den data vi redan hade. 

Resultatet kan dock anses bli detsamma oavsett vem som genomför studien då den fakta som ligger 

till grund för såväl problematisering som analys och slutresultat till största del bygger på numerisk 

data från företagets ABC-analys. Dessa data har således ingen påverkan från vare sig oss som 

författare eller Svensson som respondent vid våra intervjuer. 
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5. Nulägesbeskrivning XL Bygg 
 

Detta kapitel syftar till att beskriva vad vi funnit vid våra empiriska studier på XL Bygg. Kapitlet 

grundar sig i vår observation av företaget samt de genomförda intervjuerna. Detta kapitel avser 

beskriva hur XL Byggs nuvarande situation ser ut gällande hantering av interna processer och 

sortiment. Tillsammans med kapitel sex ligger detta kapitel till grund för vår utredning och de 

förändringsförslag vi gett företaget.  

 

Vi har studerat en av tre gemensamt ägda byggvarubutiker i regionen. I denna butik arbetar idag 

totalt 17 personer, varav en tjänst idag är vakant. De anställda arbetar inom fyra arbetsområden, 

kundservice och lager, säljare, butiksansvarig och platschef, alla med differentierade 

arbetsuppgifter. Utöver den studerade butiken finns således även två andra butiker i regionen som 

bedrivs under samma kedja och ägs lokalt av samma företag. Ett visst samarbete sker mellan de tre 

butikerna i regionen, då främst genom samordnade inköp. Sortimentet i de tre butikerna är därmed 

relativt lika. Samarbetet ger även butikerna möjligheten att nå högre bonus, bara under 2010 nåddes 

en total bonus på dryga 350 000 genom gemensamma inköp. De tre butikerna omsatte tillsammans 

under  2009/2010 dryga 200 miljoner kronor, där stod den butik vi studerat för ca 75 miljoner 

kronor. 

XL Bygg erbjuder sina kunder ett sortimentsutbud på cirka 6000 artiklar, varav det finns 700 olika 

dimensioner av virke och kvaliteter som utgör totalt cirka 4000 enskilda artiklar. Ungefär 150 av 

dessa artiklar ingår i ett så kallat tvingat sortiment, som är gemensamt för alla XL Bygg-butiker. XL 

Bygg väljer för att differentiera sig på marknaden att profilera sig som en byggvaruhandel som 

säljer kvalitetsprodukter och kvalitetsmärken. Under hösten 2010 utvidgade den studerade butiken 

sitt sortiment genom att ta in helt nya köks- och badrumssortiment. Dock finns även ett visst 

standardsortiment, med exempelvis beslag och fästdon som finns i de flesta byggvarubutiker, vilket 

bidrar till att de till viss del även konkurrerar med lågprisvaruhusen Biltema, Clas Ohlssons och Jula 

likväl som med Coop Bygg. De konkurrerar även med ett flertal återförsäljare vilka erbjuder sina 

kunder att handla deras produkter över internet, det gäller såväl stora som små återförsäljare. XL 

Byggs kunder består till cirka 60 procent av företagskunder och 40 procent av privatkunder. Främst 

marknadsför sig företaget genom lokal media, det vill säga lokal television och de lokala 

dagstidningarna. Viss marknadsföring sker även för hela XL Bygg-kedjan, men då endast på 

produkter som finns i det gemensamma så kallade tvingande sortimentet, denna marknadsföring 

görs rikstäckande.  

Vi har i samband med vår studie upptäckt att XL Bygg idag har ett flertal processer som kan 

effektiviseras. Detta styrks också av Maria Svensson, affärsområdeschef för XL Bygg, som vid vår 

inledande intervju redogjorde för företagets processer och beskrev företagets olika brister. Det blev 

tidigt under intervjun tydligt att konkurrenskraft är grundmotivet till att företaget vill göra 

förändringar, i och med det följer också effektivisering och ökad lönsamhet. Företaget använder sig 

idag av affärssystemet Trygg/2000, detta system är DOS-baserat, och är därför inte kompatibelt 

med exempelvis Microsoft Excel. Företaget arbetar delvis även i ett annat affärssystem som är 

Windows-baserat och som är en komplettering av det befintliga systemet. Till detta kan vissa 

uppgifter från Trygg/2000 exporteras och nyttjas på ett mer effektivt sätt. Det grundläggande 

affärssystemet används för order, försäljning och kontroll av företaget och är därför basen till 

många av de processer som genomförs i företaget. 

I arbetsstyrkan inkluderas såväl säljare som administrativ personal och lagerarbetare. Säljarna har 

olika ansvarsområden gällande produkter eller produktkategorier varpå de ansvarar för inköp, 

inleverans, kontroll och inventering. Dessa ansvarsområden sammanfaller med ansvarsområden för 

försäljning, det vill säga att säljarna inom sina områden agerar experter gentemot kunden. Säljarna 
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hanterar idag företagets inköp med hjälp av handburna datorenheter. Med dessa skannas streckkod 

för artiklarna och aktuell fakta för artikeln visas på handdatorns display. Handdatorerna har fem 

grundfunktioner, de benämns som fråga artiklar, beställningar, inleveranskontroll, hämtorder, samt 

inventering. Fråga artiklar innebär att personalen kan kontrollera pris, byta hyllplats eller skriva ut 

etiketter. Genom handdatorn kan personalen skanna EAN-koder eller skriva in artikelnummer för 

att söka och finna information kring den valda produkten. Handdatorn visar information om 

lagerplats, pris inklusive och exklusive moms vid inköp samt försäljningspris, förpackningsstorlek, 

lagersaldo och tidigare ordrar. Handdatorn ska vidare underlätta för personalen att snabbt och enkelt 

kontrollera artiklarna i sortimentet. 

Säljarna ansvarar för att uppskatta efterfrågan samt bestämma inköpsvolymer. Idag görs vissa 

kundundersökningar både lokalt av den studerade butiken och rikstäckande av kedjan XL Bygg för 

att undersöka kundernas inställning till varumärket och efterfrågan. Lokalt används även så kallade 

Mystery Shoppers som gör anonyma köp för att utvärdera säljarna. De olika säljarna har ofta olika 

rutiner för hur inköp hanteras och trots att en övergripande orderhanteringsprocess finns i företaget 

följs denna inte av alla. Vid inköp av nya produkter träffar leverantörerna den butiksansvarige som 

tillsammans med produktansvarig säljare ser över företagets behov av aktuella produkter. Alla 

beställningar sker via det interna affärssystemet, det vill säga att ingen order läggs via telefon, fax 

eller e-post och varje inleverans kan därmed kopplas till en specifik order. Beställningar görs idag 

inför senaste orderdatum hos leverantör för garanterad leverans en viss dag. På grund av att 

leveranser från olika leverantörer sällan samkörs ligger också beställningsdatum på olika dagar och 

kan därför inte alltid standardiseras. De flesta leverantörer erbjuder XL Bygg en fri leverans per 

vecka.  

Viss uppdatering av lagersaldo utförs i mån av tid och beställningar görs då om säljarna upptäcker 

lagerbrist. Det vill säga att om säljarna vid dessa slumpmässiga lageruppdateringar upptäcker att 

varor saknas eller är på väg att ta slut läggs en order. Inför beställning kontrolleras hål i hyllan, det 

vill säga tomma lagerhyllor i butiken. Ibland kontrolleras även lagersaldo i affärssystemet och order 

görs utifrån förväntad efterfrågan under kommande period. Säljarna är ansvariga för att se över 

sortimentet ungefär en gång i veckan, utöver detta sker även periodiserad inventering två gånger per 

år. Målsättningen är att lagrets ska omsättas minst fyra gånger per år. På vissa produkter nyttjas 

beställningspunkter, det vill säga att när lagret sjunker till en viss nivå sker automatiskt en 

beställning från leverantören. Idag används dock beställningspunkter på enbart en leverantör. Vissa 

beställningar görs vid givna intervall cirka två gånger per år. För vissa säsongsartiklar läggs 

inköpsorder långt i förväg, detta gäller exempelvis gräsklippare inför sommarsäsongen, eller 

snöslungor inför vintersäsongen. Gällande sådana varor är det svårt att lägga 

kompletteringsbeställningar om efterfrågan på efterhand visar sig vara stor. Detta då denna typ av 

inköp sker på artiklar som är kundorderstyrda. 

XL Bygg har varor i sitt sortiment som normalt inte lagerförs, till detta hör till exempel ytter- och 

innerdörrar samt fönster. Dessa varor tillverkas på beställning av kund och gäller därför artiklar med 

specialanpassade mått, färger eller annan av kunden önskad design. Dessa så kallade 

specialbeställda varor, beställs direkt från leverantör. Dock finns undantag för lagerhållning inom 

dessa produktgrupper gällande felbeställningar, där varor återtas av butiken för att skapa Goodwill 

gentemot kund vid eventuella missförstånd. Dessa varor är svårsålda och realiseras ofta ut i 

samband med lagerrensningar. 

Butiken har tre lagerområden, dels butikslagret samt två externa lager, det så kallade baklagret och 

ett skrymmande utomhuslager. I det så kallade baklagret finns främst stora färgburkar som beställs 

pallvis, skor, handskar, kläder och beslag samt fästdon som spik och skruv. Det som finns på 

baklagret är sådant som är skrymmande och inte ryms i butik, men ändå kräver varmhållning, eller 

varor som beställs hem i stora kvantiteter. Det gäller även produkter som kräver ett brett sortiment, 

exempelvis skor, där flera storlekar krävs men ej kan lagerföras i butikslagret. De flesta av 

artiklarna finns redan ute på plats i hyllorna och på ställningarna i butiken. I anslutning till vissa 
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hyllor finns även lagringssystem under hyllorna där man sorterar sådant som vid uppackning av hel 

leverantörsförpackning inte ryms i hyllan. Här finns oftast endast ett fåtal artiklar från brutna 

förpackningar. Hela, obrutna förpackningar som inte ryms i butikshyllan hamnar på baklagret. 

Fristående på gården finns sedan kallager för virke och andra skrymmande varor. På sommaren 

avsätts även ett område på gården för utgående sortiment och ej säljande sortiment som då säljs till 

reducerade priser. 
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6. ABC-klassificering XL Bygg 

 
I detta kapitel presenteras det resultat vi funnit i företagets ABC-analys genom det interna 

affärssystem Trygg/2000. Detta ligger tillsammans med föregående kapitel med nulägesbeskrivning 

av företaget till grund för de förändringsförslag vi ger företaget.  
 

För att styra och få en överblick av sitt sortiment kan företag använda sig av det logistiska verktyget 

ABC-analys. Genom ABC-analys ges en övergripande bild av sortimentet och det kan sedan delas 

in med hjälp av ABC-klassificering. Detta är inte någonting som XL Bygg nyttjar idag men som 

finns i deras affärssystem, Trygg/2000. XL Byggs ABC-analys är sorterad efter uttagsfrekvens, det 

vill säga antal sålda enheter samt interna uttag av den enskilda artikeln. Volymvärdet för 

uttagsfrekvensen baseras på de senaste tolv månadernas försäljning, värdet beräknas utifrån 

inköpsvärde på produkterna. Vidare är de sorterade på procent av försäljningsvärde. ABC-analysen 

presenteras sorterad per leverantör och inbördes varugrupp. I analysen presenteras artiklarna enligt 

koderna A till F, vilka representerar antal uttag. De sorteras vidare enligt försäljningsvärde med 

koderna 0, 1, 2, 3, och 9 och är sorterade enligt nedanstående tabell.  

 

 

Sortimentsklassificeringen är begränsad till den sortering som nämns ovan, det vill säga att 

artiklarna i analysen klassificeras från A till F enligt försäljningsvärde och uttagsfrekvens. A-

artiklarna representerar här artiklar med högt uttag och F-artiklar representerar artiklar med noll 

uttag, det vill säga ingen försäljning eller interna uttag. Exportering av analysen till exempelvis 

Excel är inte möjlig och det är därför inte heller rimligt att manuellt rangordna denna mängd artiklar 

och därmed klassificera enligt andra volymvärden. Analysen kan även skrivas ut för enskilda 

klassificeringar, alltså enbart A, B, C, D, E eller F, men även då sorteras artiklarna per leverantör 

Klassificering Beskrivning 

A Uttag mer än 100 ggr 

B Uttag mellan 49-99 ggr 

C Uttag mellan 10-48 ggr 

D Uttag mellan 3-9 ggr 

E Uttag mellan 1-2 ggr 

F Inget uttag 

  

Klassificering Beskrivning 

0 50 % av försäljningsvärde 

1 25 % av försäljningsvärde 

2 20 % av försäljningsvärde 

3 2 % av försäljningsvärde 

9 Värde saknas 
 
Värden artiklarna antar enligt ovanstående:  
A0, A1, A2, A3, A9, B0, B1, B2, B3, B9, C0, C1, 
C2, C3, C9, D0, D1, D2, D3, D9, D0, D1, D2, 
D3, D9, E0, E1, E2, E3, E9, F0, F1, F2, F3, F9,  
 

Tabell 1 ABC-klassificering 
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och varugrupp. Båda dessa metoder gör analysen omfattande i pappersformat vilket är en anledning 

till att analysen inte används frekvent.  

XL Byggs ABC-analys visar förutom klassificering även information om antal försäljningstillfällen 

de senaste tolv respektive fyra månaderna, fakta om senaste beställningsdatum samt senast beställd 

kvantitet, antal i lager, inköpskostnad, artikelnummer och totalt lagervärde inom varugruppen. 

ABC-klassificeringen görs på samtliga artiklar i sortimentet, totalt 5812 stycken. Artiklar kan i 

företagets analys ABC-klassificeras även om de inte finns i lager, det vill säga att de har ett 

lagersaldo som är lika med noll. Dessa har därmed inget lagervärde, men finns ändå med som 

artikel i systemet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 30:e mars utgjorde de totalt 5812 artiklarna som finns med i analysen ett totalt lagervärde på 

närmare 9 994 000 kronor. Utifrån detta material sorterade vi sedan ut E och F-artiklar, det vill säga 

leverantörer med artiklar med en uttagsfrekvens under det senaste året på två eller mindre. Dessa 

representerade ett totalt lagervärde på dryga 2,2 miljoner kronor. F-artiklar, det vill säga artiklar 

med inget uttag under de senaste 12 månaderna, representerade ett lagervärde på närmare 1,3 

miljoner kronor. 
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A          B         C           D          E         F 

ABC-kod Antal artiklar Lagervärde 

A 129 736 492 kr 

B 331 1 949 569 kr 

C 1 411 3 607 827 kr 

D 1 402 1 476 790 kr 

E 1 002 930 374 kr 

F 1 537 1 292 717 kr 

Totalt 5812 9 993 769 kr 

Figur 7  Lagervärde 

Tabell 2 ABC-analys översikt 

ABC-kod 



29 

 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

A
n

ta
l 
a

rt
ik

la
r

A B C D E F

ABC-kod

 

 

Artiklarna har i vår studie sorterats efter antal E- och F-artiklar i förhållande till antal totala artiklar 

i sortimentet. Detta har gjorts i intervall om 25 %, det vill säga från 0 till 25 %, 25 till 50 %, 50 till 

75 % och 75 till 100 %. De leverantörer som har 75 % eller högre andel E- och F-artiklar kallas i 

studien för Problemartiklar. Vissa specifika varugrupper har även visats sig vara mer utsatta än 

andra och förekom i analysen mer frekvent bland problemartiklarna. Därför har även ett ytterligare 

antal leverantörer av dessa varugrupper sorterats som problemartiklar. Detta innebär alltså att det 

bland det utsorterade materialet förekommer leverantörer som har lägre än 75 % antal E- och F-

artiklar, men som ändå anses relevanta i studien på grund av den varugrupp som dessa artiklar 

tillhör. En fjärdedel av XL byggs leverantörer har mer än 75 % E- och F-artiklar i det sortiment som 

erbjuds i butiken, se nedanstående tabell och figurer. 

 

 

 

Procent Antal leverantörer 

0-24 % 25 

25-49 % 19 

50-74 % 14 

75-100 % 19 

 

Figur 8  Antal artiklar 

Tabell 3 % E och F-artiklar 
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De leverantörer som ansetts ha realistiska förklaringar till varför de blivit E och F-artiklar har 

sorterats bort. Till dessa räknas nya leverantörer och produkter där uttagsfrekvensen inte hunnit nå 

upp till en rimlig jämförbar nivå. Detta gäller främst badrums- och köksleverantörer, vilket är en 

produktkategori som införts på XL Bygg under hösten 2010. Till utsorterade leverantörer hör även 

felbeställda varor, vilket avser varor som skadats eller specifika kundorder som inte blivit korrekta 

och som XL Bygg tagit tillbaka. Dessa varor säljer sällan och blir därmed sorterade som E- eller F-

artiklar i analysen, men är heller inte varor beräknats sälja frekvent, utan vilka ses som en bonus om 

de faktiskt säljs, ofta då mycket rabatterade. Även utgående leverantörer och utgående artiklar har 

sorterats bort. XL Bygg har ett tvingande sortiment om cirka 150 artiklar, vilka även de ibland inte 

säljer, men måste finnas i sortimentet. De är därmed artiklar som inte kan hanteras i enlighet med 

övriga artiklar och analyseras därför inte i vår studie. Utöver detta finns även ett antal artiklar under 

övriga leverantörer. Hit sorteras enstaka produktområden och artiklar med lågt eller inget 

lagersaldo. Som tidigare nämnt har interna leverantörer som exempelvis sågverk inte heller tagits 

med i studien.  

  

 

 

 

 

 

 

Den differentiering och utsortering vi gjort bland produkterna har lett till att artiklar med högt 

lagersaldo och flest E- och F-artiklar utan logisk förklaring har prioriterats. Detta då de på kort sikt 

ger XL Bygg möjlighet att frigöra kapital förutsatt att de hanteras omgående. Brytgränsen har varit 

att leverantören ska ha 75 % eller högre andel E- och F-artiklar, undantag finns dock. I studien finns 

vissa leverantörer med lägre andel problemartiklar än 75 % med, detta då de har ett högt lagervärde. 

Ett exempel på undantag är leverantören Octowood, som har 100 % andel F-artiklar, men med ett 

totalt lagervärde på endast 400 kronor, denna har därför sorterats ut ur studien.  

 

ABC-kod Antal artiklar Lagervärde 

E1 4 35 574 kr 

E2 177 398 156 kr 

E3 769 375 231 kr 

E9 52 121 413 kr 

F9 1 537 1 292 717 kr 

Tabell 4 Översikt E och F-artiklar 

Andel E- och F-artiklar i sortiment 
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Figur 9  % E och F-artiklar 
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Ur ABC-analysen har vi alltså kunnat urskilja ett antal övergripande problemområden gällande 

varugrupper. De varugrupper som urskiljer sig från mängden genom att sälja dåligt och binda 

relativt högt kapital är olika leverantörer av lack och färg, kläder, skor, handskar samt leverantören 

Jonsered Power Products som levererar maskiner och utrustning för skogsbruk. Jonsered ansågs till 

en början ha en logisk förklaring. Enligt uppgift skulle leverantören ha fasats ut, men att systemet 

ännu inte uppdaterats med korrekta lagersaldon enligt krediteringar. Vid vår observation av denna 

leverantör kunde vi dock se att det representerade lagersaldot och lagervärdet överensstämde med 

de varor som ej kunnat krediteras från leverantören och någon rimlig förklaring fanns därför inte. 

Övriga leverantörer som ses som problemartiklar är Blåkläder, Ejendahls, Akzo Nobel, Tylö, Pergo 

(Europe) AB, B & B Products Sverige AB, Welin och CO och Ewd. H. Thomée AB. Dessa 

problemartiklar representerar ett totalt lagervärde på ungefär 600 000 kronor. De utsorterade 

artiklarna representerar därmed cirka 27 % av det totala lagervärdet för E- och F-artiklarna som 

ligger på dryga 2,2 miljoner kronor. 

Figur 11 Lagervärde E- och F-artiklar 
  

Figur 10 Antal E- och F-artiklar 
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7. Utredning  
 

Följande kapitel syftar till att analysera den data vi samlat in från XL Bygg. Detta kapitel är indelat i 

två delar, en empirisk och en teoretisk analys. Den empiriska analysen beskriver XL Byggs 

problematik utifrån vår nulägesbeskrivning av företaget och de faktorer som vi anser skapar 

problem beskrivs djupare. I den teoretiska analysen sammankopplas det empiriska problemområdet 

med vår teoretiska referensram för att styrka varför och hur problem uppstått samt skapa grund till 

förändringsförslag. Vi kommer i detta kapitel att belysa och diskutera de valda teoriområdena 

tillsammans med det material från XL Bygg som vi funnit vara viktiga för studiens syfte. 

 
Vi vill börja med att återupprepa vårt syfte och våra forskningsfrågor för att tydliggöra vad vi ämnar 

finna i och med vår studie. Studiens syfte är att genom en fallstudie analysera företaget XL Byggs 

nuvarande situation gällande hantering av sortiment och interna processer. Vidare syftar studien till 

att ge normativa råd till företaget hur de genom logistiska analysverktyg och modeller kan 

effektivisera sin materialstyrning för att öka möjligheten att möta kundernas efterfrågan och därmed 

stärka konkurrenskraften. 

Syftet besvaras genom följande forskningsfrågor: 

 Hur ser XL Byggs nuvarande situation ut gällande hantering av interna processer och 

sortiment? 

 

 Vilka logistiska verktyg och modeller kan användas för hantering av interna processer och 

sortiment?  

 

 Vilka är de kortsiktiga respektive långsiktiga förändringarna som kan genomföras i företaget 

för att uppnå ökad konkurrenskraft, med avseende på sortiment och styrning av företagets 

interna processer? 

 

 

7.1 Empiriskt och teoretiskt grundad analys 

I företaget finns ett övervägande antal processer som bör kontrolleras, revideras och optimeras för 

att frigöra resurser. Många av de problem vi stött på är inte akuta i dagsläget, men ligger latenta och 

kan därmed förebyggas genom att hantera dem redan idag. För företaget handlar det om att på både 

kort och lång sikt kunna frigöra resurser för vidare investeringar och att öka konkurrenskraften. De 

aktuella problemområdena som beskrivs i detta kapitel baseras på våra fakta från den observation 

som genomförts på företaget, data från företagets ABC-analys samt intervju med affärsområdeschef 

Maria Svensson. De områden som presenteras nedan några av de processer i företaget som vi anser 

vara relevanta att förändra. Här beskrivs processerna och de olika faktorer vi funnit företaget som 

vidare ligger till grund för företagets nuvarande problemområden. Vi kommer i detta avsnitt även 

att analysera företaget utifrån tidigare presenterad företagsinformation och nulägesbeskrivning. Den 

empiriska datan analyseras här utifrån vår teoretiska referensram med avseende på våra 

forskningsfrågor. Den teoretiska referensramen är grundlig och vidsträckt och i detta kapitel 

resoneras endast kring de teoretiska delar som av oss anses vara mest centrala utifrån det empiriska 

resultatet.  
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7.1.1 Konkurrensstrategi 

XL Bygg har märkt av den ökade konkurrensen på den lokala marknaden. I takt med att kampen om 

kunderna har intensifierats har det även blivit viktigare att ligga högt upp i kundernas medvetande. 

Det tydligaste externa hotet är konkurrerande nya och redan etablerade aktörer som märkbart 

påverkat företagets lönsamhet. De senaste åren har ett flertal nya stora butikskedjor etablerat sig i 

området. Utbudet av byggprodukter har därmed ökat, framförallt utbudet av produkter som vänder 

sig till privatpersoner. I XL Byggs fall har de fokuserat mycket på att exponera sig i media och 

genom det nå ut till fler kunder och därmed försöka stärka sin konkurrenskraft. Dock blir det också 

viktigt att inte bara uppmärksamma kunderna på företagets existens, utan också möta kundernas 

efterfrågan. Det vill säga att företaget måste hålla det som kunden efterfrågar hemma för att 

reducera risken att de vänder sig till någon annan återförsäljare. Detta har lett till att många företag 

idag har ett stort och brett sortiment. Vi har genom vår studie upptäckt att det finns en del av XL 

Byggs sortimentet som har en låg omsättningshastighet och därmed binder mycket kapital. Här 

anser vi att det finns utrymme för förändringar. 

I och med den ökade konkurrensen blir det också viktigt att från företagets sida också behålla 

marginalerna och att lägga resurserna på rätt marknadsföringsstrategier. Dock handlar det inte 

enbart om att synas mest och öka konkurrenskraften genom pressade priser, det är även viktigt att 

kunden känner sig nöjd med utbudet, den service som denna upplever och att kvaliteten på 

produkterna motsvarar kundernas förväntan. Det är därmed också viktigt att sortimentet anpassas i 

enlighet med kundernas efterfrågan. Som tidigare nämnt kan bristande kontroll av efterfrågan och 

låg servicenivå leda till ökade kostnader för företaget. Ett exempel på bristande prognostisering och 

uppföljning av tidigare försäljning är antalet E- och F-artiklar i XL Byggs sortiment. Det är också 

ett tydligt tecken på att det saknas kontroll över efterfrågan kontra utbud. Den knapphändiga 

hanteringen av prognostiserad försäljning och korrekta inköp har resulterat i ett flertal felaktiga 

inköp och därmed ett stort lager av artiklar som inte säljer eller säljer dåligt. 

 

7.1.2 Lagerstyrning  

ABC-analysen av XL Bygg visar att företaget den 30:e mars 2011 hade ett totalt lagervärde på 

närmare 10 miljoner kronor. Detta representerar enbart kostnader för bundet kapital och inkluderar 

alltså inte kostnader för personal samt övriga lagerhållnings- och lagerföringskostnader. Det totala 

lagervärdet representerar varor i butik, baklager och utomhuslager. Varulagret för enbart E- och F-

artiklar uppgår till ett värde av dryga 2,2 miljoner kronor. Dessa artiklar har endast haft ett fåtal 

eller inga uttag alls de senaste månaderna. Lageromsättningshastigheten, det vill säga hur många 

gånger lagret av dessa artiklar omsätts på ett år, för dessa E- och F-artiklar är därmed väldigt låg. 

Icke eller dåligt sålda varor har skapat stora lagerstockar hos XL Bygg. 

Att hålla höga lagernivåer handlar för XL Bygg delvis om en känsla av trygghet i och med att alltid 

ha det kunden efterfrågar, det vill säga att alltid ha ett visst säkerhetslager som svarar mot en 

varierad efterfrågan. Vad gäller stora delar av XL Byggs sortiment handlar det även om att 

tillhandhålla en stor variation av produkter, för att matcha så många kunders önskemål som möjligt. 

Bygghandlare förväntas ofta vara totalleverantörer, det vill säga levererar allt som kan behövas till 

såväl hemmasnickare som proffs. Det blir därför viktigt för XL Bygg att ha många varianter och 

många olika produktkategorier i sitt sortiment. 

Anledningen till att lagernivåerna vid vår mätning var oroväckande höga handlar dock inte enbart 

om att XL Bygg har ett brett utbud, utan främst om bristande kontroll och avsaknaden av en uttalad 

plan för hur produkterna i deras sortiment ska hanteras. Ett av de problem vi sett i och med vår 

analys av XL Bygg är att en stor mängd artiklar som inte sålts under lång tid fortfarande finns kvar i 

sortimentet. Den ABC-analys vi har utgått från visar artiklar till ett värde av närmare 1,3 miljoner 

kronor som under de senaste 12 månaderna inte haft något som helst internt uttag eller extern 
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försäljning. Detta visar på att artikeln, oberoende av säsong, inte längre tillför något ekonomiskt 

bidrag till företaget och därmed enbart är en kostnad för XL Bygg i form av bundet kapital. 

Ytterligare en anledning till höga lagerkostnader är felbeställningar. XL Bygg väljer vid eventuella 

felbeställningar ofta att ta på sig ansvaret för att skapa goodwill gentemot kunden och få denne att 

fortsätta handla hos XL Bygg. Detta gäller oftast vid händelse av felbeställning där varor ej godtas 

från kunden på grund av missförstånd vid order eller eventuella skador som ej orsakats av 

leverantör eller transportör. Varorna lagerförs då och säljs till nersatt pris vid tillfälle. Dock gäller 

detta ofta varor med specialmått eller speciella utseenden, och de är därför ofta svåra att sälja. Dessa 

varor är sällan sådana som företaget har förtjänst på, men att huvudsaken i många fall är att inte 

skapa osämja med kunder. 

Som tidigare nämnt erbjuder de flesta av XL Byggs leverantörer en fri leverans per vecka och att 

hålla ett så kallat lager på väg är möjligt givet att rutiner för inköp fungerar och saldon hålls 

uppdaterade. Dock är detta inte fallet idag på XL Bygg. Tanken med detta är att det lager som finns 

i butikshyllan ska räcka tills nya varor levereras, och att företaget med det inte binder onödigt 

kapital. I och med detta är det alltså leverantören som står för lagret, och därmed också står för 

kostnaderna. Ett sådant system bygger på kontroll över lagersaldo och efterfrågan samt exakthet i 

leveranser, något som XL Bygg idag inte uppnår. 

Under vår observation samt genom våra intervjuer har vi fått förståelse för de problem som 

företaget stöter på vad gäller inköp. De främsta problemen som företaget möter vid beställningar, 

grundar sig i ett ej uppdaterat affärssystem samt bristande hantering av systemet av den personal 

som ansvarar för inköp. I och med användandet av handdatorerna som är direkt kopplade via internt 

nätverk till företagets affärssystem Trygg/2000 är det också de uppgifter som ges i den som anses 

som riktiga av personalen. Verkligheten är dock inte densamma, många gånger är det missvisande 

lagersaldo i affärssystemet, vilket i sin tur skapar många av problemen med felbeställningar. Ej 

uppdaterade saldon kan missvisa i två avseenden. Ett för högt saldo kan innebära att företaget inte 

tar hem produkten, och att den sedan tar slut i hyllan och utbudet kommer då inte att motsvara 

efterfrågan. Alternativt kan ett för lågt saldo innebära att varan beställs hem till en hög kostnad, men 

sedan endast binder kapital i och med att varan redan finns i lager. Beställningar sker ofta under 

tidspress och då lagersaldo för artiklarna i många fall inte är korrekt uppdaterade resulterar det ofta i 

felbeställningar. 

I mån av tid försöker säljarna kontrollera lagersaldot. Detta genom att räkna antal artiklar i hyllan, 

antal i eventuellt underlager i anslutning till hyllan, samt antal i det så kallade baklagret. Säljarna 

kontrollerar inte alltid lagersaldo i det så kallade baklagret, utan ser enbart till antal artiklar i hyllan. 

Lagersaldo kan därför misstämma, vilket leder till felaktiga inköp. Lagersaldo i affärssystemet kan 

inte alltid anses som pålitliga. Ytterligare en orsak till missvisande lagersaldon är missade 

inleveranser. Det vill säga att leveranserna kommer in och packas upp i hyllorna, men inte 

registreras i systemet. Varorna kan ändå säljas och dras av från lagersaldo, vilket leder till att 

minussaldo uppstår i affärssystemet. För att uppnå full kontroll över saldon inför varje inköpsorder 

blir inköpsprocessen tidskrävande. För att spara tid påskyndas processen vilket leder till att 

felbeställningar samt onödiga inköp är vanligt förekommande. Ytterligare ett problem med de 

nuvarande inköpen är att personalen agerar och resonerar olika kring inköp av nya och befintliga 

produkter. I dagsläget sker inte någon undersökning i större utsträckning angående hur stor 

efterfrågan på dessa produkter kommer att vara. Bristen på prognostisering har lett till att det ofta 

sker inköp av stora kvantiteter som sedan lagts på lager. 

XL Bygg är idag medvetna om att de behöver arbeta mot att bli bättre inom ett flertal områden för 

att öka sin konkurrenskraft. För att skapa effektivare flöden behövs dock en övergripande strategi, 

något som idag inte existerar. Företaget försöker idag öka sin servicenivå samt stärka varumärket 

främst genom att synas i media. Dock är inte de interna processerna tillräckliga för att skapa 

effektiva flöden gällande företagets hantering av inköp och sortimentet. Många av företagets 

problem grundar sig i bristande rutiner och avsaknad av kontroll över sortimentet. Ofta finns en god 
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grundtanke om hur processer bör genomföras för optimal hantering, men dessa processer fullföljs 

sällan av hela personstyrkan. I vissa fall är rutinen påbörjad, men på grund av andra mer akuta 

problem har de sedan blivit åsidosatta. Det handlar exempelvis om beställningspunkter och 

inköpsprocess där rutiner påbörjats men inte slutförts. Bristen på kontinuitet inom personalstyrkan 

gör att rutinerna inte följs. Idéerna är många och goda kring hur företaget kan effektiviseras och 

förbättras, dock finns inte alltid tid och resurser för att hantera dessa processer. 

XL Bygg har i teorin goda avsikter med sina rutiner, dock lyckas de inte alltid praktiskt genomföra 

rätt saker för att vara så effektiva som möjligt. För att skapa effektivare flöden och processer är det 

viktigt att företaget arbetar mot att minska och eliminera suboptimering. Idag sköter respektive 

medarbetare sin produktkategori vilket leder till att de enbart har kontroll över sitt ansvarsområde. 

Många av de problem med sortimentet som XL Bygg har kan härledas till den mänskliga faktorn. 

Stora orderkvantiteter, felaktiga beställningar, dåligt uppdaterade system samt en svag generell 

överblick kan alla återkopplas till personalens agerande. Eftersom alla idag sköter sitt eget 

ansvarsområde på XL Bygg sker suboptimering, de blir vidare sårbara om någon är borta under en 

längre tid. Företagsledningen är medveten om bristen i användningen av rutiner samt om den 

suboptimering som sker gällande inköpsprocessen. Eftersom det finns problem med 

sortimentshanteringen kan vi anta att det med avseende på inköpsprocessen finns utrymme till 

förbättring. 

 

7.1.3 Interna processer  

Företag och organisationer bör nyttja verktyg för lagerhantering för att effektivisera organisationen. 

En genomtänkt lagerstyrning kan bidra till minskade lagerkostnader, till lagerkostnader räknas såväl 

lagerhållnings- som lagerföringskostnader. Genom korrekt lagerstyrning kan även lageryta frigöras 

och nyttjas på effektivare sätt (Segerstedt 2008). XL Bygg har inget direkt behov av att minska 

lagerytan eftersom majoriteten av varorna lagerhålls i butikslokalen. Eftersom sänkta lagernivåer 

innebär minskade kostnader i bundet kapital samt möjligheten att upptäcka underliggande problem 

är detta ändå en viktig faktor. Den Japanska Sjön beskriver översiktligt fördelarna med sänkta 

lagernivåer, och hur interna problem som företaget hittills inte varit medvetna om kan komma till 

ytan genom att lagernivåerna sänks (Johannessen & Solem 2009). Höga lagernivåer, så kallade 

säkerhetslager, byggs i många fall på grund av trygghet. De svarar mot osäkerheten i efterfrågan 

och företag anser sig därmed kunna hålla en högre servicegrad. Resultatet blir då anpassade 

lagernivåer med avseende på kundernas efterfrågan och mer effektivt nyttjande av arbetsresurserna. 

Ytterligare en anledning till att varor lagerförs kan vara ekonomiska skalfördelar. Stora 

inköpskvantiteter ses då som ekonomiskt försvarbart i och med att inköpspriserna per artikel blir 

lägre. För att göra dessa stora inköp bör inköparna dock vara helt säkra på att kvantiteten kommer 

att säljas inom en viss tid. Lagernivåer är också starkt bundet till inköpsprocesser och leveranstider. 

För korrekta lagernivåer som sköter sig själva och därmed också minskad belastning på inköpare, 

blir det viktigt att artiklarna har beställningspunkter. Eftersom XL Bygg idag har fria leveranser från 

de flesta leverantörer ökar inte kostnaderna för frakt om antalet beställningstillfällen ökar. Detta 

förutsatt att antal leveranser hålls inom leverantörernas maxgräns, vanligen en leverans i veckan. 

Genom att införa mer frekventa leveranser samt lägga in beställningspunkter i affärssystemet skulle 

företaget även kunna minska sina lager och hålla ett så kallat lager på väg. XL Bygg bör för ökad 

konkurrenskraft arbeta mot att hitta optimala lagernivåer som motsvarar kundernas efterfrågan. Det 

vill säga hålla en hög servicegrad i kombination med låga lagerkostnader (Oskarsson et. al 2006). 

Vad gäller lagernivåer, kontroll av efterfrågan, inköp med mera är alla beroende av inköparna. 

Inköparnas förhandlingsförmåga och styrkan hos leverantörerna kan påverka mycket gällande till 

exempel hur mycket företaget väljer att köpa in och till vilket inköpspris. Till viss del har dessa 

även påverkan på vilket sortiment som ska finnas i butiken. För att vara ett konkurrenskraftigt 

företag är det viktigt att ha inköpare som ser hela kedjan och är medvetna om vilka konsekvenser 

som deras beslut får (Porter, 1998, Chena, 2004). Att ha ett öga för kundens efterfrågan och ett 
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helikopterperspektiv för att se hela företagets nytta och dessutom en känsla för kvalitet och 

kundservice blir viktigt bland företags personal. Genom att låta utbilda personalen och göra dem 

medvetna om deras personliga inverkan på företagets framgång samt att investera i tekniska system 

kan företaget ytterligare öka effektiviteten och även minska den negativa effekten av personalens 

påverkan (Metters 1998, s.99). Idag har XL Bygg ett affärssystem som gör vissa processer 

svårhanterade. Detta främst i och med att det inte är kompatibelt med Windows och därmed inte kan 

exporteras, det gäller exempelvis möjligheter att dra ut kontinuerliga rapporter för uppföljning eller 

se över ABC-analys. Affärssystemet begränsar därmed användandet av de praktiska verktyg som 

redan finns tillgängliga och försvårar för personalen att kontrollera sortimentet på ett effektivt sätt. 

Bristen på fungerande strategier och verktyg för att underlätta informationsflödet mellan försäljning 

och lagerstatus skapar idag problem gällande prognostisering och inköp. Brist på den enskilde 

arbetarens kunskap och förmåga att kontrollera flöden kan också ha påverkan på lönsamheten och 

denna kan därmed förbättras. För att undvika suboptimering och skapa effektiva flöden är det 

viktigt att involvera de mänskliga resurserna i företagets interna processer. Genom detta kan de 

anställda på XL Bygg motiveras och få ökad förståelse för hur deras personliga agerande kan bidra 

till effektivisering av företaget (Ahmed & Rafiq, 1992, Brewer & Hensher, 2001).  

Genom kontinuerlig marknadsundersökning och uppföljning av tidigare försäljning är det enklare 

för företaget att veta vad kunderna efterfrågar och därmed göra korrekta inköp och prognoser för 

framtida försäljning. Aldaheff menar att företagen genom att involvera personalen i denna typ av 

kontroll av efterfrågan, ytterligare kan öka möjlighet att möta kundernas behov (2004, s.8). XL 

Bygg genomför idag inte kontinuerliga uppföljningar och prognostiseringar som en del av 

inköpsprocessen. Viss prediktion av kommande försäljning sker idag på XL Bygg, men utifrån det 

empiriska materialet kan vi se att denna prediktion inte är tillräcklig. För XL Bygg är det dock 

viktigt att veta vad kunderna faktiskt vill ha. Detta för att kunna hålla korrekta lagernivåer som 

svarar mot kundernas efterfrågan. Uppföljning och prognostisering bör därför göras för att se vad 

kunderna efterfrågar. 

Följderna av XL Byggs bristande rutiner vad gäller interna processer och sortimentshantering 

tydliggörs med hjälp av ABC-analysen. Företaget kan utifrån denna tydligt se vilka produkter som 

säljer och vilka som inte gör det. Den bristande kunskapen om kundernas efterfrågan, kombinerat 

med dåliga prognoser samt avsaknad av kontroll av historisk data och befintliga lager skapar 

tillsammans höga lagernivåer. Prognostisering bör därför ses som ett grundläggande verktyg för 

säljande organisationer. Utifrån tidigare försäljningsstatistik kan företaget finna information om vad 

tidigare produkter har haft för försäljningsvolym eller hur stor efterfrågan på liknande produkter har 

varit. Vidare kan prognostisering även ske med hjälp av allmän statistisk information eller genom 

fältstudier bland kunderna (Lancaster & Lomas,1986). Bättre uppdaterade prognoser leder också till 

ökad kontroll bakåt i leverantörsledet. Mer kontrollerade ordrar leder till att leverantörerna inte 

behöver hålla säkerhetslager och därmed minskas Whiplash-effektens påverkan. Effekten blir 

istället stabilare inköpspriser för företagen (Lee et. al 2004). 

Att gå tillbaka för att titta på historisk data kan vara speciellt viktigt vid beställning av säsongsvaror, 

eftersom dessa i XL Byggs fall måste beställas långt innan säsongen börjar. Prognostisering blir 

extra viktigt för att efter säsongen inte lagerföra denna typ av varor, då det troligtvis kommer nya 

modeller och färger nästa säsong samt att det binder kapital. Tidigare försäljningsdata kan även vara 

nyttigt att titta på vid beställning av helt nya artiklar i sortimenten för att försöka jämföra liknande 

produkter och dess framgång i butiken. Då utbudet på marknaden ständigt förändras är det även 

viktigt att ha en utvecklad plan för inköp, produkthantering och utförsäljning. Lewitt (1965) menar 

att detta kan genomföras med hjälp av produktlivsplanering och att företaget och personalen genom 

denna har möjlighet att styra över produkterna och på bättre sätt möta kundernas förändrade 

efterfrågan. 
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8. Rekommenderade åtgärder 
 

I detta kapitel presenteras våra förslag till förändring för XL Bygg. Här analyseras delar av den 

teoretiska referensramen tillsammans med det empiriska resultatet. Med hjälp av utvalda teorier och 

modeller presenteras förslag till förändringar för att stärka XL Byggs konkurrenskraft. 

 

Att genomföra förändringar i interna processer är en strategi för att lösa XL Byggs problem och på 

sikt göra organisationen mer konkurrenskraftig. Logistiska processer blir aldrig fulländade och 

denna lösning bör därför ses som långsiktig. Våra förändringsförslag innefattar en effektiviserad 

process för att öka konkurrenskraften för företaget. I förändringsförlagen har vi beskrivit ett antal 

åtgärdspunkter som vi anser bör ses över för direkt verkan. Vissa av dessa åtgärder är 

engångsåtgärder, medan vissa är åtgärder som skapar förutsättningar för en långsiktig framgång för 

företaget. Kontinuerlig uppföljning av resultatet och vidareutveckling av förändringarna är av stor 

vikt för långsiktig konkurrenskraft och därmed också framgång. Alla de analyserade områdena är 

viktiga för företaget och våra förändringsförslag bör ses som en helhetslösning snarare än enskilda 

lösningar. Det ena utesluter därmed inte det andra, och de olika förslagen bör heller inte särskiljas 

då de i sådana fall inte uppnår maximal effekt. 

 

8.1 Kortsiktiga förändringsförslag 

I detta avsnitt presenteras de kortsiktiga förändringsförslag vi gett till XL Bygg. Dessa syftar till att 

ge en direkt effekt och snabbt frigöra bundna resurser. Dessa genomförs för att starta upp det 

långsiktiga förändringsarbete som vi anser kan bidra till ökad konkurrenskraft för företaget.  

 

8.1.1 Utförsäljning av F-artiklar  

Värdet av E och F artiklar uppgick den 30 mars 2011 till närmare 2,2 miljoner kronor. Enbart F-

artiklar, det vill säga produkter helt utan försäljning eller interna uttag, uppgår till ett värde av 1,3 

miljoner kronor. För att frigöra kapital anser vi att dessa artiklar bör säljas bort. Ju längre tid de 

ligger i lager desto mer inkuranta kommer de att bli och efterfrågan på dessa kommer att minska 

ytterligare. Till att börja anser vi att alla de artiklar vi med hjälp av ABC-analysen sorterat ut som 

problemartiklar bör säljas bort. Till dessa hör artiklar från leverantörer av främst kategorierna lack 

och färg, kläder, skor och handskar. Gällande leverantörer gäller det Jonsered Power Products, 

Blåkläder, Ejendahls, Akzo Nobel, Tylö, Pergo (Europe) AB, B & B Products Sverige AB, Welin 

och CO och Ewd. H. Thomée AB. De representerar totalt ett lagervärde på närmare 600 000 kronor, 

det vill säga cirka 6 % av det totala lagervärdet den 30 mars 2011. 

Kampanjer för dessa artiklar bör tas fram för att realisera ut varorna, för maximal försäljning anser 

vi att det kan vara klokt att fokusera på de aktuella säsongsvarorna. Det vill säga att inför sommaren 

realisera sommarprodukter, inför hösten realisera höstprodukter och så vidare. Vidare bör alla E och 

F-artiklar ses över närmare av den interna personalstyrkan i syftet att öka deras kunskap om hur 

ABC-analys kan nyttjas. Genom detta får personalen även möjlighet att se hur deras arbetssätt 

direkt påverkar företagets lönsamhet. Genom att åtgärda de så kallade problemartiklarna skapas 

möjligheter för XL Bygg att ytterligare frigöra kapital samt minska lagerkostnader. 

 

8.1.2 Nyttjande av ABC-analys  

XL Bygg använder sig idag inte av den ABC-analys som finns tillgänglig i affärssystemet, detta till 
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stor del på grund av det anses vara ett verktyg som är komplicerat och tidskrävande. Detta leder till 

att denna i många fall på grund av tidspress prioriteras bort och att andra arbetsuppgifter går före. 

Nyttjandet av detta verktyg skulle dock kunna vara av vikt för XL Bygg. Genom att nyttja detta 

skulle hantering och kontroll av sortiment och lager underlättas. Verktyget bidrar även till 

effektivare arbetsprocesser samt ökad konkurrenskraft genom sortimentskontroll. ABC-analysen 

bör vidare användas som ett verktyg för att få en överblick av sortimentet samt att utföra 

nödvändiga rationaliseringar (Segerstedt 2008).  

Genom att öka användningen och ge detta verktyg uppmärksamhet tidigare skulle varningstecken 

för produkter som säljer dåligt uppmärksammas och därmed kan företaget snabbt sätta in 

nödvändiga åtgärder. Genom att direkt påbörja denna process skapar XL Bygg en grund för fortsatt 

arbete med produktsortimentet. För att underlätta nyttjandet av ABC-analys i affärssystemet 

Trygg/2000 i framtiden bör en uppdatering av systemet efterfrågas. Exempelvis bör företaget ges 

möjlighet att exportera analysen för lättare användning. Vidare bör även kriterier läggas till i ABC-

analysen för att få en mer korrekt klassificering. Exempel på kriterier som kan vara aktuella för XL 

Bygg är produktlivslängd och efterfrågan (Wan, 2007).   

Nyttjandet av ABC-analysen bör alltså påbörjas redan nu för direkt effekt. Vidare bör ABC-

analysen ges mer uppmärksamhet och prioriteras av företaget. Nyttjandet av denna bör bli en del av 

det dagliga arbetet på företaget. Detta kommer på lång sikt bidra till att förebygga inkurans och 

kostsamma lager samt ett mer korrekt och uppdaterat produktsortiment. Med hjälp av detta verktyg 

anser vi att XL Bygg kraftigt kan effektivisera hantering av interna processer och sortiment och 

därmed uppnå ökad konkurrenskraft. 

 

8.2 Långsiktiga förändringsförslag 

De långsiktiga förändringsförslagen syftar till att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft i 

framtiden. Dessa kräver resurser och vilja att förändra och bör genomföras över en längre tid. De 

långsiktiga förändringarna är därför inte avsedda att ge direkt utslag på företagets lönsamhet och 

konkurrenskraft, men bör med tiden bidra till detta. 

 

8.2.1 Produktplanering  

Ett genomtänkt sortiment kan många gånger vara viktigare än att ha ett brett sortiment. För det 

behövs kunskap om produktutbud och ständig uppdatering om vad som efterfrågas på marknaden. 

Ny teknologi och nya trender gör att marknaden ständigt förändras och produktplanering blir därför 

oerhört viktigt för att minska kostnader för lager. Genom korrekt produktplanering kan företaget 

ständigt erbjuda ett uppdaterat sortiment som lockar kunder och därmed stärka sin konkurrenskraft.  

Enligt Lewitts teori om produktlivscykeln har varje produkt ett liv, det vill säga att den föds, lever 

och slutligen dör, det vill säga dyker upp på marknaden, säljs under en viss tid och sedan naturligt 

försvinner från marknaden. Lewitt menar med detta verktyg att företag genom planering och 

styrning kan hantera de olika faserna i produktens liv olika för ett maximalt nyttjande av produkten. 

Produktlivscykeln är ett bra grundläggande planeringsverktyg för artikelsortimentet och underlättar 

personalens hantering av sortimentet. Ett direkt samband mellan produktlivscykeln och inköp, 

försäljning samt lager finns och knyter därmed samman flera andra verktyg. Detta bör XL Bygg ha i 

beaktning och med hjälp av teorierna kring produktlivscykeln skapa långsiktiga planer för dels de 

artiklar som idag redan finns i sortimentet, men framförallt för nya produkter som tas in i 

sortimentet. Produktlivscykeln bör struktureras enligt de fyra livsfaserna, introduktionsfasen, 

tillväxtfasen, mognadsfasen och nedgångsfasen (Lewitt 1965). 

Det är för oss inte möjligt att ge XL Bygg förslag på produktlivsplanering för varje enskild produkt, 

då det kräver mer information än vad vi i dagsläget har om produkterna. Det kräver även en djupare 
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kunskap om kundernas efterfrågan, om tidigare försäljning samt prognostiserad försäljning och bör 

därför genomföras av ansvarig för produktkategorierna. Vi önskar dock med denna studie bidra 

företaget med en övergripande idé för hur produktlivsplanering kan hanteras. Övergripande innebär 

en produktlivsplanering att en långsiktig plan för varje enskild artikel tas fram. För XL Bygg som 

har närmare 7000 artiklar i sitt sortiment kan det ses orimligt att göra en enskild planering för varje 

artikel. En övergripande planering kan då göras för enskilda produktkategorier för att underlätta 

hantering. 

Varje artikel, eller produktkategori bör ha en tidslinje som gör det enkelt att översiktligt se var i sin 

livscykel som den aktuella produkten befinner sig och vad nästa steg för optimal hantering är. Levitt 

menar att produktens ska ledas, vilket kräver att företaget på förhand måste veta vilket nästa steg är 

för varje produkt innan den når det stadiet. Genom fullständig kontroll och en noga planerad 

tidsplan kan de ansvariga för produkterna ligga steget före och förbereda eventuella åtgärder för 

produkten. Den långsiktiga planeringen för varje produkt bör vara anpassad till produktens 

livslängd och produktens egenskaper. Exempelvis bör artiklar med kort livslängd marknadsföras 

mer aggressivt i introduktionsfasen och fasas ut snabbare, medan det för artiklar med längre 

livslängd är av större vikt att varumärket etableras och blir marknadsledande i tillväxtfasen. (Lewitt 

1965). 

Produktlivsplaneringen bör innehålla planer för inköpsstrategier och inköpsmängder, det vill säga 

att i produktlivsplanen bör också en strategi gällande lagernivåer finnas. För detta behöver företaget 

med hjälp av tidigare försäljningsstatistik försöka prognostisera framtida försäljning av den aktuella 

produkten för att inte hålla onödigt höga lagernivåer av produkten. Detta gäller under hela perioden 

som artikeln beräknas leva och finnas i butikens sortiment. Under produktens introduktionsfas bör 

inköparna vara försiktiga med att ta hem stora mängder tills de vet hur produkten tas emot på 

marknaden. I tillväxtfasen kan det vara rimligt att ha vissa säkerhetslager av produkten. Detta för att 

kunna svara mot en ökad efterfrågan och hålla hög servicegrad gentemot kunderna (Oskarsson et. al 

2006). I mognads- och nedgångsfasen bör inköpen minskas och därmed också lager minskas, för att 

endast ha ett fåtal artiklar kvar i lager vid nedgångsfasen (Lewitt 1965). Det är i samband med 

produktlivscykeln viktigt att vara medveten om vad som sker på marknaden gällande ny teknisk 

utveckling, nya trender med mera för att kunna motsvara kundernas efterfrågan och därmed öka 

konkurrenskraften genom att ha de senaste produkterna i lager (Porter 1998). 

Vid utfasning av produkter är det vanligt med kraftig prissänkning, det vill säga realisation av 

produkten och för maximal lönsamhet bör företaget ha sålt ut så många av artiklarna som möjligt 

till fullt pris. Detta är ytterligare en anledning till att ha god kontroll över produkterna och leda dem 

framåt, annars kommer företaget överraskas med att produkten slutat sälja och fortfarande stå med 

stora lagerstockar kvar av produkten. Detta är precis det som hänt för XL Bygg, på grund av 

bristande kontroll och planering för hur produkter hanteras finns ett stort lagervärde i varor som inte 

längre säljer. Segerstedt (2009) menar att artiklar som inte säljer bör sorteras bort så fort som 

möjligt. 

Som tidigare nämnt kan produktens livslängd också vara ett av kriterierna för ABC-klassificering. 

Genom att knyta samman de båda förändringsförslagen kan XL Bygg på lång sikt uppnå högre 

effektivitet. Produktlivsplaneringen följer till viss del den befintliga klassificeringen av artiklarna i 

ABC-analysen. E- och F-artiklar kan därmed anses tillhöra produkter i nedgångsfasen medan A- 

och B-artiklar tillhör tillväxtfasen eller mognadsfasen och därför bör hanteras i enlighet med dessa. 

Genom att följa artiklarna med ABC-analysen kan en mer korrekt produktplanering genomföras. Att 

skapa en produktlivsplanering för produkterna innefattar allt från inköp, till leverans, lagernivåer, 

kampanjer, utförsäljning och i slutändan även uppföljning. Genom hela denna process bör 

personalen vara delaktig i att fatta beslut för att stärka företaget. Med enad personalstyrka blir det 

lättare för företaget att uppnå önskad konkurrenskraft. Som följd av produktlivsplanering kan också 

företagets servicenivå förbättras och sortimentet bättre anpassas efter kundernas efterfrågan. Vi 

menar därför att produktlivsplanering är ett viktigt verktyg för XL Bygg för att ytterligare stärka 
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konkurrenskraften.  

8.2.2 Sortimentsbegränsning  

För ytterligare effektivisering gällande hantering av sortimentet kan en sortimentsbegränsning 

genomföras, det vill säga en minskning av sortimentet. Detta reducerar bundet kapital i lager och 

kan utöver det även komma att underlätta hantering av sortimentet. Sortimentsbegränsning är ett 

sätt att uppnå ökad kontroll över artiklarna i sortimentet. Som tidigare nämnt är en 

produktlivsplanering för varje enskild artikel tidskrävande på grund av XL Byggs stora mängd 

artiklar i sortimentet. En reducering av det totala antalet artiklar i sortimentet skulle dels underlätta 

vid produktlivsplanering, men även skapa en effektivare hantering av sortimentet.  

Framförallt handlar sortimentsbegräsning om att rensa sortimentet på varor som inte efterfrågas. 

Dock finns vissa problem med att begränsa sortiment. Bland de E- och F-artiklar som vi sorterat ut 

som problemartiklar blir en sortimentsbegräsning relativt komplicerat. Sortimentsbegränsning 

handlar om att begränsa med avseende på exempelvis färg, storlek eller produkttillhörighet med 

mera. Många av de produkter vi sorterat ut är kläder, skor och handskar, det vill säga produkter som 

förutsätter ett stort sortiment av storlekar, färger och modeller. En lösning till detta kan vara att 

lagerföra ett antal modeller i några få färger. De bästsäljande produkterna och de vanligaste 

storlekarna och färgerna bör lagerhållas. Vid speciella önskemål kan exempelvis andra storlekar och 

färger beställas på begäran av kunden. Ibland kan möjligheten till detta begränsas av att 

förpackningar från leverantörer inte får brytas. Företaget bör då istället välja bort en viss modell, 

eller en viss färg, för att minska lagret och kostnaderna.  

Sortimentsbegränsning bör ske med avseende på prognostiserad efterfrågan. Genom att avsätta 

resurser för att undersöka kundernas efterfrågan samt gå tillbaka och titta på historisk 

försäljningsdata på produkter kan den kategoriansvarige beställa hem en mer korrekt volym och ett 

korrekt sortiment. Vi menar med detta förslag inte att hela produktkategorier bör fasas ut, då det 

som tidigare nämnt är viktigt att vara totalleverantör på marknaden. Antalet artiklar i varje 

produktkategori och inköpsvolymerna bör dock reduceras (Silf 2009, Segerstedt 2009).  

Det är viktigt att hela tiden ha XL Byggs affärsidé i åtanke vid denna typ av sortimentshantering. 

Detta för att inte förlora kunder eller tappa de faktorer som ursprungligen differentierar XL Bygg 

från konkurrenterna. 

  

8.2.3 Utveckling av interna processer 

Genom att företagsledningen tillsammans med säljarna utformar och samordnar en gemensam 

process för inköp får alla inblandade möjligheten att lämna sina synpunkter och därmed känna sig 

delaktiga. En process gemensamt framtagen av personalen kan även leda till att det blir lättare att 

jobba i samma riktning. Genom ett konsekvent tillvägagångssätt blir företaget också mindre sårbart 

om någon i arbetsstyrkan skulle vara frånvarande från jobbet eller när ny personal behöver 

anställdas. En fungerande inköpsprocess i samband med kontinuerlig kontroll på efterfrågan och 

korrekta lagernivåer minskar risken för inkurans och lageromsättningshastigheten kan höjas. Här är 

det dock viktigt att XL Byggs företagsledning och säljare ser inköp som en helhetsprocess, det vill 

säga att inköp i nära samband med produktplanering samt sortiments- och lagerkontroll gemensamt 

skapar förutsättningar för framgång. Dessa processer bör kontinuerlig utvärderas och förbättras för 

att bli så värdeskapande som möjligt. Ur en logistisk synvinkel kan processer alltid bli bättre genom 

utvärdering och fortsatt utveckling (Lancaxter & Lomas, 1986, Oskarsson et. al, 2006).  

För att undvika suboptimering bland säljarna, samt felaktig hantering av sortiment och lager är det 

viktigt att den enskilde individen på XL Bygg blir medveten om vilka följder dennes handlingar får 

för företaget. Exempelvis är det viktigt att säljarna har kännedom om hur företaget påverkas av 

felaktiga och stora inköp eller av stora lagerstockar. Genom kontinuerliga uppföljningar och 

utvärderingar av sortimentet kan felaktig hantering undvikas. Företagsledningen bör även 
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undersöka hur de olika säljarna idag hanterar inköp för att se över vilka metoder som fungerar och 

inte. Genom gemensamma processer för hantering av sortimentet kan många problem undvikas. På 

grund av den personliga inverkan som säljarna har på inköp och försäljning är det även av vikt att 

kontrollera den enskilda individen och utvärdera dennes handlingar. För att XL Bygg ska nå högre 

lönsamhet och effektivitet, är ett alternativ att ge den enskilde en högre kunskap genom bland annat 

utbildning och kontinuerlig uppföljning (Chena et. al, 2004). 

Som vi beskrivit inledningsvis i detta kapitel är det viktigt att se alla de presenterade lösningarna 

som en helhetslösning snarare än enskilda lösningar som bidrar till förändring. De 

förändringsförslag vi ger innebär omfattande förändringar för företaget, därför krävs det att tid och 

engagemang avsätts för att uppnå önskad effekt. Det är också viktigt att alla i företaget involveras i 

förändringsprocessen. Detta blir viktigt för att undvika supoptimering och skiljaktigheter inom 

företaget. Logistik är likt vi tidigare diskuterat en ständigt föränderlig faktor. För att skapa 

långsiktiga och hållbara förändringar är det därför viktigt att de presenterade lösningsförslagen 

kontinuerligt följs upp och revideras utifrån de gällande förutsättningarna på marknaden.  

Genom de modeller och verktyg som vi med avseende på sortiment och företagsinterna processer 

presenterat i denna studie hoppas och anser vi att XL Bygg kan uppnå den önskade målsättning om 

ökad konkurrenskraft.  
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9. Framtida studieområden 
 

Vi har i och med denna studie beskrivit XL Byggs nuvarande situation samt hur ett övergripande 

kontrollsystem med grunden i en ABC-analys kan upprätta ökad effektivitet och konkurrenskraft för 

företaget. Det vi också sett är att det sällan är enstaka processer som kan effektiviseras utan att det 

krävs förändringar i hela företaget för att maximera effekterna. Att förändra och effektivisera en 

process kan medföra att ytterligare flaskhalsar i företaget dyker upp och att fler processer därmed 

behöver förändras för att företaget ska kunna vara effektivt. Ett grundläggande kontrollsystem och 

en planering för hantering av företagets sortiment skapar också förutsättningar för effektivisering av 

ytterligare processer.  

Vi anser att det vidare kan vara intressant att studera andra områden inom företaget. Bland annat 

anser vi att företagets försäljning bör analyseras utifrån olika vinklar. Delvis med avseende på 

produktplacering och merförsäljning men också med avseende på säljare. För bästa resultat i en 

säljorganisation bör en kontinuerlig utvärdering av säljarna ske. Denna bör professionellt tas fram 

för att på bästa sätt utvärdera och förbättra säljarna.  

För ytterligare möjlighet till ökad konkurrenskraft bör även företaget genomföra djupare studier av 

kundernas behov och köpbeteende. Idag genomförs prognostisering till viss del, men som vi 

beskrivit i vår studie är detta något som kan utvecklas. Vidare har vi i vår studie enbart lyft fram ett 

antal punkter inom logistik, varpå det finns möjlighet till ytterligare forskningsmöjligheter. Vi ser 

forskning gällande främst orderpunkter och transporthantering som intressanta för företaget. 

Gällande transporthantering kan djupare studier göras i att hålla lager på väg samt effektivisering av 

transporter och reducering av transportkostnader.  

Slutligen har vi i och med vår studie märkt att idéerna för förändring i företaget är många och goda. 

Viljan att förändra är väldigt stark, men däremot har vi sett att det inte alltid är genomförbart på 

grund av tidsbrist. Vid framtida studier kan det därför vara intressant att belysa organisatoriska 

frågor och möjligheterna att omvandla de befintliga idéerna till verkliga handlingar. Fördelning av 

arbetsuppgifter och ledarskapsfrågor kan därför vara av intresse för vidare studier.   
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Appendix 1  

 

Intervjumall, Intervju 1 
 

XL Bygg och deras organisation 
 

Ägarbild 

Organisation XL Bygg 

Kundunderlag 

Övrig information 

 

Konkurrens 

 
Beskriv konkurrensen på marknaden. Ex. vilka företag, vilka områden, vilka produkter?  

 

Inom vilka områden arbetar ni för att vara starkare än konkurrenterna?  

(Ex. Sortimentsbredd, Försäljningsvolymer m.m.) 

 

Marknadsandelar 

 

Potentiella studieområden  

 
Målsättningar  

Förväntat resultat 

Utförande av studie, hinder och möjligheter 

Sekretess 

 

Intervjumall, Intervju 2 

 
Inköp och sortiment  

 

Beskriv XL Byggs inköpsprocess 

 

Beskriv hur ni idag arbetar med sortimentshantering och lager på XL Bygg 

Hur arbetar ni med produkter i butiken? (Ex. placering, merförsäljning)  

 

Hur nyttjar ni affärssystemet? 

 

ABC-analys 

 

Problemområden  

 

Vilka problem ser du i företaget idag? 

  

Vilka problem ser du gällande inköp?  

 

Vilka problem ser du gällande sortimentshantering och lager? 
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