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Sammanfattning  
Titel: Artikelhantering som förutsättning för effektiv lagerstyrning på Staples Branding 
Solution - ABC/XYZ-analys vid nyförvärvat sortiment 
Författare: Moa Ullgren & Filippa C Frank 
Examinator: Hana Hultén 
Handledare: Petra Andersson 
 
Bakgrund: Förvärv av bolag har sin grund i integration av verksamheter. För att skapa en 
effektiv integration krävs förståelse av den nyförvärvade verksamheten. Förmågan att förstå och 
identifiera utmaningar är avgörande om en integration leder till framgång eller misslyckande. 
One-stop-shopping som koncept erbjuder helhetslösningar och därmed stora artikelsortiment. 
Dock är det inte ekonomiskt försvarbart att hantera alla artiklar i sortimentet lika. Med förvärv 
av verksamhet breddas sortiment ytterligare och att differentiera artiklar blir ännu mer kritiskt. 
Artikelhantering innebär klassificering av artiklar efter dess betydelse för verksamheten. 
Artikelhantering motsvarar därför differentiering av sortiment och är en förutsättning för god 
lagerstyrning. Att göra ett nyförvärv av sortiment i samband med en integration effektiv står 
som grund i denna studie. 
 
Syfte: Studiens syfte är att utifrån identifierade utmaningar i Staples Branding Solutions 
inköpsprocess utveckla ett ramverk, vilket kan bidra till förbättrad artikelhantering av 
nyförvärvat sortiment.  
 
Frågeställningar:  
(1) Vilka utmaningar gällande artikelhantering av nyförvärvat sortiment kan identifieras i 
Staples Branding Solutions inköpsprocess? 
(2) Hur kan Staples Branding Solution utifrån identifierade utmaningar i inköpsprocessen skapa 
en förbättrad artikelhantering? 
 
Genomförande: Denna studie motsvarar en fallstudie på Staples Branding Solution. Empirisk 
data är insamlad genom semi- respektive strukturerade intervjuer samt genom kvantitativ data 
från fallstudieföretagets affärssystem. Målet med studien är att genom ett utvecklat ramverk 
åskådliggöra hur utmaningar vid förvärv, gällande överföring av artikelsortiment, kan hanteras 
på ett så effektivt sätt som möjligt utan att äventyra kunders behov.  
 
Slutsats: Genom flerkriterieanalysen ABC/XYZ kan företag som förvärvar en verksamhet 
skapa en helhetsbild över det tillkomna sortimentet. Detta trots informationsbrist och saknad av 
artikeldata. ABC/XYZ-analys skapar möjlighet för företag som befinner sig i likande situation 
som Staples Branding Solution att differentiera sortiment med avseende på volymvärde och 
uttagsfrekvens. Vilket skapar förutsättning att identifiera artiklar som är mer betydelsefulla för 
verksamheten. Detta underlättar vid resursfördelning, kontrollpunkter och 
kundservicedifferentiering.  
 
Nyckelord: ABC/XYZ-analys, artikelhantering, lagerstyrning, differentiering, klassificering, 
förvärv  
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1 Inledning 
_____________________________________________________________________________

Inledningskapitelet startar med en företagsbeskrivning om studiens fallföretag: Staples 

Branding Solution. Därefter följer en bakgrund till vad som sedan mynnar ut i en 

problemdiskussion. Även en begreppsdefinition kommer att finnas med i bakgrunden för att 

förtydliga de begrepp som används i studien. Utifrån problemdiskussion är sedan studiens syfte 

och frågeställningar framställda. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Företagsbeskrivning 
Staples Sweden AB tillhör Staples-koncernen och är en av de främsta leverantörerna i 

världen när det kommer till kontorsmaterial. Staples är verksamma i 27 länder över hela 

världen och grundades år 1986 i Boston, USA. Staples har sedan dess expanderat sin 

verksamhet och är idag arbetsgivare för cirka 90 000 anställda inom koncernen med en 

omsättning på 23 miljarder dollar. Även i Sverige är Staples den största aktören när det 

kommer till kontorsmaterial och har ett lager placerat i Växjö förser de den inhemska 

marknaden. Staples lager i Växjö är 18 000 kvm stort och är ett av Sveriges modernaste 

lager med hög automatisering (Smålandsposten, 2017; Staples , 2019).  

 

Staples säljer prisvärda kvalitetsprodukter till arbetsplatsen och hemmet. De har stora 

sortiment som omfattar allt från kontorsmaterial som kopieringspapper, kuvert, 

emballage, pennor och pärmar, till möbler, pyssel, spel, hygienprodukter och städ. 

Staples vill vara hela arbetsplatsens leverantör och med hjälp av 11 olika 

produktgrupper kan det leva upp till detta. Målet för Staples är inte att sticka ut genom 

sina produkter, utan att kunna skapa en helhetsupplevelse genom tjänster och lösningar 

inom samma leverantör. Kundfokus är därför en viktig del i Staples verksamhet. Staples 

är en one-stop-shopping leverantör, vilket innebär att verksamhetens produktkategorier 

och artikelsortiment breddas dagligen (Staples , 2019).  

 

 Bakgrund till problemdiskussion 
År 2016 köptes BrandPartner upp av Staples Solution, numera benämnt Staples 

Branding Solution i syfte att utveckla artikelsortimentet ytterligare och kunna erbjuda 

företag helhetslösningar när det kommer till profilprodukter (Staples Branding Solution, 

2019). Verksamheten har expanderat kraftigt och beslutet om att flytta verksamheten till 

Växjö togs kort efter förvärvet. Detta för att skapa enhetlighet med Staples Solution. 
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Inköp, tryck och lager äger nu rum i Växjö vilket innebär att en stor mängd artiklar har 

förflyttats, både med fysisk innebörd men också information från olika systemstöd. 

Kunddata och prognoser om inköp sköts i nuläget av avdelningar i Borås, respektive 

Göteborg.  

 

 Begreppsdefinition  
 

1.3.1 Artikelhantering  
Artikelhantering belyser i denna studie hur en artikel ska klassificeras med avseende på 

betydelse för verksamheten (Moncza, et al., 2016). Desto mer betydelsefull en artikel är 

desto mer fokus kan läggas på artikeln när det kommer till inköp, leverantörsrelationer 

och lagerstyrning. Avgörandet av artiklars betydelse är därför huvudfokuset när det 

kommer till artikelhantering. Artikelns betydelse kan avgöras via flera olika variabler 

beroende på verksamhetens primära fokus, exempel på variabler är täckningsbidrag, 

rörlighet (uttagsfrekvens) och volymvärde (Nahmias, 2013). I denna studie ligger fokus 

på volymvärde och uttagsfrekvens när artiklar klassificeras. 

 

1.3.2 Samband Artikelhantering & Lagerstyrning 

 
Klassificeringen av artiklarnas betydelse ska bidra till beslutspunkter för respektive 

artikel, tillexempel beslut kring om en produkt ska finnas i sortimentet eller inte, samt 

hur den ska hanteras för att bemöta efterfråga. Med lagerstyrning avser arbete mot en 

mer optimal lagernivå för att undvika bristsituationer eller överlager. Lagerstyrning 

skapar möjlighet för företag att ha rätt artikel, på rätt plats, i rätt kvantitet till minimerad 

kostnad (Axsäter, 1991). För att utveckla en god lagerstyrning är det väsentlig att se 

över sortiment genom artikelhantering. Betydelseklassificering skapar underlag och 

möjlighet för företag att erbjuda rätt artiklar i sortimentet samtidigt som det kan skapa 

möjlighet för framtida minskade kostnader (Andersson & Bergman, 2013; Nenes, et al., 

2010). 

 

Fokuset i studien kommer inte vara att beräkna optimala hemtagningskvantiteter och 

säkerhetslager. Utgångspunkten kommer vara att angripa det sortiment som överförts i 

samband med förvärv. Detta för att utveckla ett ramverk kring hur sortimentet kan 

Artikelhantering Lagerstyrning
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hanteras med avseende på respektive artikels betydelse. Artikelhantering står som grund 

vid utvecklandet av ramverk, detta då artikelhantering kan ses som en förutsättning för 

effektiv lagerstyrning.  

 

1.3.3 Process 

 
Utgångspunkten i studien är att en process är ett nätverk av sammanläkande aktiviteter 

som repeterande förädlar input till output genom resurser och information för att skapa 

värde åt kund. En process består av delprocesser som bidrar till en fungerande helhet, en 

delprocess kan motsvara en avdelning. Denna fallstudie kommer främst ha fokus på 

tidigare ovan definierat begrepp, artikelhantering vid analys av processen och därmed 

gå mer på djupet kring de delar som rör främst detta område (Bergman & Klefsjö, 2012; 

Ljungberg & Larsson, 2012). 

 
Figur 1: Avgränsning och fokusområde i process (Moncza, et al., 2016, p. 15) 

 

Figur 1, ovan visar hur en hel process kan se ut. Figuren visar en process samtliga delar, 

den runda cirkel avgränsar och visar tydligt vad studien kommer att definiera vid 

benämning process. Fokusområdet kommer därmed motsvara processens ingående 

logistik och benämnas; inköpsprocessen.  

 

 Problemdiskussion 
Förvärv av bolag har sin grund i integration av verksamheter, därav finns starka 

kopplingar till det logistiska området för att skapa en effektiv integration. För att lyckas 

med ett nyförvärv enligt Alton et al., (2011) krävs det att ha en stor förståelse av det 

nyförvärvade bolagets verksamhet. Att slå samman två verksamheter innebär 

utmaningar i att identifiera både möjligheter och hinder som följer integrationen, vilket 

Process
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många beslutsfattare naivt bortser ifrån. Att förstå och identifiera dessa utmaningar 

avgör om ett förvärv leder till framgång eller misslyckande. Staples Solution förvärvade 

nyligen ett bolag som idag är en del av deras verksamhet. Den nya delen av 

verksamheter heter Staples Branding Solution. Integrationen pågår i skrivandets stund 

och flertalet utmaningar i integrationsprocessen har visat sig. Problematiken ligger 

främst i hur Staples Branding Solution ska klassificera artiklar i sortimentet som i 

samband med nyförvärvet överförts. Detta för att skapa underlag vid avgörande av 

inköpsstrategi och kontrollpunkter. För att skapa underlag behöver bristande 

informationsflöden i processen ses över. Samtidigt som en helhetsförståelse behöver 

skapas om den nyförvärvade organisationens leverantörer, sortiment och kunder. 

Informationsluckorna skapades redan innan förvärv då man tidigare i den nyförvärvade 

verksamheten jobbade så att en person ansvarade för en kund – vilket gjort att 

information stannat hos dessa personer. Inga större etablerade systemstöd fanns då 

implementerade. Informationsbristen försvårar därför överföringen av sortiment (Supply 

Chain Planner, 2019).  

 

Alton et al. (2011) förklarar att många företag har stark tilltro till fenomenet one-stop-

shopping, där ett stort utbud av artiklar erbjuds på samma handelsplats. Detta koncept 

kan skapa problematik på grund av stora och breda artikelsortiment. Att lyckas med 

nyförvärv är även det problematiskt, där framgång i förvärvet kan identifieras i att sälja 

samma produkter som kunderna tidigare köpt. Förvärv av bolag där så kallad cross-

selling implementeras, lyckas sällan. Målet borde inte vara att öka prestationen per 

kund, utan istället erbjuda samma utbud till de nyförvärvade kunderna (Alton, et al., 

2011). Detta kan tolkas motsägelsefullt i Staples kontext, då deras affärsmodell är att 

erbjuda helhetslösningar, ett koncept motsvarande one-stop-shopping. Det finns då 

flertalet faktorer att väga in för att lyckas överbrygga de utmaningar som uppstår vid 

integrationen av två verksamheter gällande överföring och hantering av sortiment. 

 

Med utökat produktsortiment följer mer lager och kapitalbindning. Vilket ställer ännu 

högre krav på ett företags logistik. Lager frikopplar materialflödeskedjan och används 

för att säkerställa leveranser och undvika bristkostnader för utebliven leverans. Lager 

binder också kapital, att balansera kostnader och kundservice är därför problematisk. 

Kundefterfrågan är oftast varierande och på grund av detta ökar betydelsen av 

artikelhantering för att skapa bra underlag för styrning till företag med affärsidéer som 
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kan kopplas till fenomenet one-stop-shopping (Oskarsson, et al., 2013; Axsäter, 1991). 

Så hur ska man kunna leva upp till detta? Att varken under- eller överprestera när det 

kommer till kundservice, men samtidigt minska de kostnader som lager för med sig? 

(Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

Differentiering och senareläggning är välkända begrepp som diskuteras av flera forskare 

i samband med artikelhantering. Van Kampen et al. (2013) diskuterar liknande problem 

fast i livsmedelsbranschen där helhetslösningar problematiseras. Senareläggning 

diskuteras som en möjlig lösning för att hantera efterfrågevariationer och 

lagerverksamheten. Detta med syfte att minska kostnader. En senareläggning kan 

innebära minskade lager och inkurans men kräver då bra leverantörsrelationer för 

minskade ledtider och bra kundservice. Med detta kan kopplingar dras till de 

utmaningar som Staples Branding Solution möter i och med nyförvärv av verksamhet 

och sortiment. Även här varierar artiklars efterfråga, något som skapar behov av 

differentiering (artikelhantering). Detta för att kunna skapa underlag för styrning och 

beslutspunkter. Ämnet diskuteras även av Vanteddu et al., (2014) där kostnadsfördelar 

tas upp återigen i samband med minskat lager. Diffrentiering anses därför vara viktigt 

för att skapa en framgångsrik verksamhet med fungerande styrning. För verksamheter 

som erbjuder helhetslösningar, är det inte ekonomisk försvarbart att behandla alla 

artiklar på samma sätt. Detta på grund av att varje artikel har olika betydelse när det 

kommer till företagets lönsamhet och kräver därmed olika servicegrad och 

hanteringsmetoder vid tillexempel val av inköpstrategi och lagerverksamhet (Jonsson & 

Mattsson, 2016). 
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 Frågeställningar 
  

1. Vilka utmaningar gällande artikelhantering av nyförvärvat sortiment kan 

identifieras i Staples Branding Solutions inköpsprocess? 

 

2. Hur kan Staples Branding Solution utifrån identifierade utmaningar i 

inköpsprocessen skapa en förbättrad artikelhantering? 

 

 Syfte  
Studiens syfte är att utifrån identifierade utmaningar i inköpsprocessen utveckla ett 

ramverk för Staples Branding Solution, vilket kan bidra till en förbättrad 

artikelhantering av nyförvärvat sortiment.   
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2  Metod 
______________________________________________________________________ 
Metodavsnittet beskriver vilken metod och synsätt som använts under studien samt hur studien har 

genomförts. Efter en mer ingående redogörelse av metodvalen kommer en metodsammanfattning 

avsluta kapitlet för att ge en överskådlig bild av valen, se figur 2. Även en beskrivning av 

arbetsprocess samt en analysmodell finns representerat i detta metodkapitel. 

________________________________________________________________________________ 

 
 Vetenskapligt synsätt 

Enligt Bryman & Bell, 2017 är två olika synsätt som påverkar en forskares arbetssätt – 

positivism och kritisk realism, dessa synsätt redogörs nedan.  

 

2.1.1 Positivism  
Den positivistiska filosofin baseras på naturvetenskapens tankesätt. Synsättet är 

dominerande inom kvantitativ forskning och är baserat på objektiv kunskap och fakta. 

Filosofin skiljer därför på värderingar och fakta. Ideal bilden av forskningen är att en 

forskare inte ska kunna påverka resultatet. Begrepp som objektivitet och opartiskhet är 

förklarande för denna filosofi (Bryman & Bell, 2017). 

 

2.1.2 Kritisk Realism  
Kritisk realism syftar till två saker. Dels att det som observeras inte behöver vara som 

det uppfattas att vara utifrån observation. En uppfattning och tolkning från en forskare 

av verkligenheten är bara är en av många. För de andra använder sig kritiska realister 

även av teoretiska inslag som inte går att observera för att förstärka sina förklaringar 

(Bryman & Bell, 2017).  

 

2.1.3 Studiens vetenskapliga synsätt 
Denna studie kommer att utgå från kritisk realism. Valet av kritisk realism motiveras i 

och med att genomförandet av studien kommer att ske med en teoretisk förförståelse. 

Vilket innebär att forskarna via intervjuer kommer bilda en uppfattning om Staples 

Branding Solutions artikelhantering för att sedan finna förklaringar bakom identifierade 

utmaningar i processen genom relevant teori. Detta med ambitionen att utveckla ett 

ramverk som kan leda till förbättrad artikelhantering. Positivism kommer inte att 

användas som synsätt i denna studie då positivister helt utesluter värderingar och bara 

använder sig av objektiv fakta. I denna studie öppnar observationerna upp för tolkning 

och förstärks sedan med relevant teori.  
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 Vetenskapligt angreppssätt 
Deduktion och induktion är två angreppssätt att använda sig av vid forskning. Denna del 

redogör för dessa två angreppssätt (Bryman & Bell, 2017). 

 

2.2.1 Deduktion  
Detta slutledningsbegrepp har sin utgångspunkt i redan framtagen teori. Utifrån 

framtagen teori skapas en hypotes - som kan definieras som ”antagande om 

verkligenheten”. Detta sätt att skapa en hypotes på kallas för gap-spotting. Gap-spotting 

handlar om att hitta ett saknat område i redan framtagen teori för att sedan omvandla 

området till en hypotes (Sandberg & Alvesson, 2011). Ett flertal observationer görs 

därefter för att kunna avgöra om hypotesen ska accepteras eller förkastas. Deduktivt 

angreppssätt redogör därmed förhållandet mellan redan existerande teori och verklighet 

ifrom av empiri. Deduktion är ett vanligt angreppssätt när det kommer till både 

kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017). 

 

2.2.2 Induktion 
Induktion som slutledningsbegrepp har i motsats till deduktion sitt initialläge i 

insamling av data. Den största skillnaden från deduktion som angreppssätt är att 

induktion startar med en empirisk insamling. Den empiriska insamlingen, motsvarande 

observationer sker därmed innan teoriinläsning och utgör grunden för sedan vald teori. 

Induktion är vanligast inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017). 

 

2.2.3 Studiens vetenskapliga angreppssätt 
Studien baseras utifrån det deduktiva angreppsättet då företagsekonomiska arbetssätt 

och främst logistik har en teoretisk förförståelse som överenskommer med slutledning. 

Teori är basis för uppsatsen tillvägagångsätt, även om en observation av utmaningar och 

verklighet har ägt rumt först. Efter observation har ett antagande om verkligheten gjorts, 

dock utan hypotes. Författarna vill koppla ihop praktik med teori och har därför valt att 

angripa uppsatsen på ett deduktivt sätt i och med den teoretiska förförståelse som 

påverkar insamling av data. 
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 Forskningsmetod 
Bryman & Bell (2017) nämner två forskningsstrategier: kvantitativ och kvalitativ. 

 

2.3.1 Kvantitativ 
Kvantitativa forskare mäter oftast olika variabler och försöker sedan hitta samband 

mellan dessa. Inom den kvantitativa forskningsstrategin används deduktion, vilket kan 

översättas till prövning av olika teorier. Kvantitativa forskare har också en mer 

naturvetenskaplig inriktning och är objektiva i sin forskning. Forskningsstrategin 

domineras av synsättet positivism som kunskapsteoretisk inriktning och av objektivism 

som ontologiskt. Objektivism som synsätt innebär att värld och människa antas vara 

oberoende av varandra. Kvantitativa forskare prövar teorier för att analysera relationer 

mellan teori och praktik (Bryman & Bell, 2017). 
 
2.3.2 Kvalitativ 
Kvalitativa forskare baserar sin forskning på samhällsvetenskaplig inriktning och det 

tolkande synsättet hermeneutik. Det tolkande synsättet avser att koppla samman 

individers tankesätt och tolkning av verkligheten, vilket motsvarar den 

kunskapsteoretiska inriktningen. Kvalitativa forskare använder induktion som metod för 

att skapa relation mellan forskning och teori, vilket leder till generering av teorier. Den 

ontologiska inriktningen är konstruktivism. Synsättet konstruktionism ser individer och 

värld som en integrerad enhet, beroende av varandra (Bryman & Bell, 2017). 

 

2.3.3 Studiens forskningsstrategi 
Denna forskning baseras på en kvalitativ metod från grunden med inslag av kvantitativ 

metod. Varför kvalitativ metod används som främsta forskningsstrategi är på grund av 

studiens utförande, en fallstudie. Den kvalitativa metoden trycker på betydelsen att 

fånga upp en tolkning av verkligheten, vilket görs i en fördjupad fallstudie. Utrymme 

för tolkning och analys av företaget Staples Branding Solutions finns, då intervjuer och 

observationer från olika perspektiv görs. Inslag av kvantitativ metod görs då analys av 

insamlad data från företagets affärssystem kommer att ske på ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. En analys i Excel kommer att genomföras för att analysera den 

kvantitativa data.  
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 Undersökningsdesign  
 

2.4.1 Longitudinell studie 
En longitudinell design innebär återkommande observationer i form av uppföljning vid 

flera tidpunkter. Detta motiveras för att se processer och förändring över en längre tid. 

Det finns två typer av longitudinell design; panelstudie eller kohortstudier. En 

panelstudie innebär ett stort fokus på ett urval eller grupp som representerar en helhet, 

tillexempel en hel nation eller organisation. Data samlas in från individer eller 

organisationer vid minst två tillfällen. En kohortstudie studerar grupper med en 

gemensam nämnare, antingen en hel grupp av individer eller endast ett urval av dem. 

Den sistnämnda metoden är ovanlig vid genomförande av företagsekonomisk forskning 

(Bryman & Bell, 2017). 

 

2.4.2 Tvärsnittsdesign  
Tvärsnittsdesign grundar sig på att samla in data vid en och samma tidpunkt. Detta för 

att få datainsamling av kvantitativt eller kvalitativt mått gällande minst två variabler. 

Undersökningen syftar att undersöka ett potentiellt samband mellan dessa variabler. 

Tvärsnittsdesign är ett synonymt begrepp med surveydesign (Bryman & Bell, 2017).  

 

2.4.3 Fallstudiedesign  
Fallstudie som undersökningsdesign är en vanlig metod inom företagsekonomiska 

studier. Fallstudier motsvarar en väl detaljerad och ingående studie av ett specifikt fall 

såsom en enda organisation, plats, händelse eller person (Bryman & Bell, 2017).  

 

En fallstudie beskrivs enligt Yin (2007) som en empirisk undersökning som studerar en 

företeelse i dess kontext. Fallstudier påvisar styrka i en stor hantering av olika typer av 

empiriskt behandlat material, såsom observationer, intervjuer, dokument. En direkt 

observation av händelser initieras vid en fallstudiedesign, där intervjuer av de som 

upplevt ett visst händelseförlopp ger styrka till observationen. Undersökningsdesign 

rekommenderas när forskare ska studera en specifik händelse och där beteende inte 

manipuleras. Hur, vilka och varför-frågor anses vara lämpliga frågeställningar vid en 

fallstudie. En fallstudie sägs vara bäst lämpad för att studera samtida fenomen (Yin, 

2007).  
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Det finns två olika typer av fallstudier; enfallsstudie och flerfallsstudie. Enfallsstudie, 

innebär att en analysenhet används. Inom denna analysenhet kan flera fall studeras i sin 

kontext. En enfallsdesign påstås enligt Yin (2007) skapa en djupare redogörelse, vilket 

flerfallsstudier ofta saknar. En flerfallsstudie är när flera analysenheter studeras i skilda 

kontexter och påstås ge resultat som anses vara mer robusta men kräver mer i form av 

resurser och replikationslogik (Herriott & Firestone, 1983). 

 

2.4.4 Komparativ design 
Komparativ design baseras på jämförelselogik, som menar att identiska metoder 

användas för studier av två kontrasterande fall. Grunden för en komparativ studie 

används för att få en djupare förståelse av vissa företeelser. Denna design kan användas 

i både kvalitativa och kvantitativa forskningsfrågor (Bryman & Bell, 2017).  

 

2.4.5  Studiens undersökningsdesign  
En enfallsdesign kommer att motsvara studiens forskningsdesign. Detta motiveras av 

frågeställningarnas problematiska karaktär som syftar till det nuvarande processflödet 

på Stapels Branding Solutions med fokus på artikelhantering. Vilket motsvarar en 

specifik företeelse i en unik kontext.   

 

Studien kommer endast utföras på värdekedjan som berör den tidigare benämnda 

processen, se avsnitt 1.3.4, med syfte att få en djup och detaljerad redogörelse av 

verksamheten, uppmärksamma variabler som påverkar flödet och eventuella 

utmaningar. För att uppnå en djup redogörelse kommer flera intervjuer med 

respondenter på Staples Branding Solution att genomföras. Studien skall kartlägga det 

samtida fenomenet och den aktuella händelsen inom organisationen, motsvarande 

nyförvärv av verksamhet. Därav anses enfallsstudier bäst lämpad som forskningsdesign.  

 

 Datainsamling  
 

2.5.1 Primär Data 
Primär data är data som forskaren själv insamlar. Fördelen med att använda primär data 

är att forskaren kan välja vilken data som är mest relevant att samla in i förhållande till 

syftet med studien. Data blir därför mer aktuell och i nutid vilket ökar studiens 

tillförlitlighet. Den största nackdelen med primär data är främst att processen och 

insamlingen av data tar tid, vilket är negativt med tanke på finansiella medel. Samtidigt 



  
 

12 

som det ställer högre krav på forskarna och deras kunskap kring att samla in data 

(Bryman & Bell, 2017). 

 

2.5.2 Sekundär Data 
Sekundär data motsvarar data som framtagits av annan forskare i redan genomförd 

undersökning. Sekundär data är därför extern data som redan behandlats och 

analyserats. Vid användning av extern data krävs noggrann kontrollering av validitet 

och reliabilitet innan användning. Detta för att försäkra att data håller en god kvalitet, i 

och med att data är obekant och därmed komplex för forskaren. Ett exempel på 

sekundär data är offentlig statisk, vilket kännetecknas som extern data av hög kvalitet 

(Bryman & Bell, 2017). 

 

2.5.3 Studies datainsamling  
Denna studie kommer att använda sig av primär data. Primär data har insamlats genom 

intervjuer med relevanta personer utifrån ett målstyrt urval. Data kommer även insamlas 

genom Staples Branding Solutions affärssystem. Denna data motsvarar obearbetad data, 

varför den motiveras som primär och inte sekundär. Den primära data som används är 

efterfrågad och insamlad av författarna för att koppla relevant data till studiens syfte. 

Den primära data kommer att stå som grund i empirin och vara en stor del av analysen.  

 

 Urval 
Enligt Bryman & Bell, 2017 är två typer av urvalsmetoder att använda sig av vid 

forskningen; sannolikhetsurval och målstyrt urval.  

 

2.6.1 Sannolikhetsurval  
Kan beskrivas som ett urval där alla i populationen har samma möjlighet att få delta i 

urvalet. Urvalet baseras på slumpen. Sannolikhetsurval används främst inom den 

kvantitativa forskningen och är oftast storskalig i form av en större population som 

hanteras via tillexempel enkäter (Bryman & Bell, 2017). 

 

2.6.2 Icke- Sannolikhetsurval: Målstyrt urval  
I ett målstyrt urval väljer forskarna själva ut deltagare i undersökningen. Målstyrt urval 

är därför ett strategiskt val där undersökningspersonerna anpassas och styrs efter 

forskningsfrågorna för att fånga relevans. Målstyrda urval används främst inom den 

kvalitativa forskningsmetoden (Bryman & Bell, 2017). 
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Ett exempel på ett målstyrda urval är snöbollurval. Snöbollsurval är en typ av 

bekvämlighetsurval. Vid ett snöbollsurval startar forskaren med ett antal mindre 

respondenter som är väsentliga till forskningsfrågan för att sedan använda dessa 

respondenter för att komma i kontakt med ytterligare relevanta respondenter (Bryman & 

Bell, 2017). 

 

2.6.3 Studiens urval  
Denna studie kommer använda sig av målstyrt urval, där relevanta personer på Staples 

Branding Solution kommer intervjuas angående process och artikelhantering. 

Intervjuerna kommer att genomföras utifrån vissa teman som är specificerad innan 

intervjun kommer att ske. Temat motsvarar syftet och de område som forskarna 

specifikt vill ha information om vid intervjutillfället när delar av empiri insamlas. 

Supply Chain Planning Manager och Supply Chain Planner är exempel på personer som 

har intervjuats. Utifrån dessa personer kommer sedan ytterligare personer – utefter deras 

rekommendation att intervjuas. Vilket motsvarar ett snöbollsurval. Nedan, i tabell 1 

finns en redogörelse över det målstyrda urvalet, det vill säga de respondenter som har 

intervjuats i syfte för att kunna besvara tidigare nämnda frågeställningar i 

inledningskapitlet. Intervjuerna kommer att vara semi-strukturerade, delvis förberedda 

men intervjuerna kommer också anpassas beroende på svar från respondenterna. Vissa 

intervjuer kommer behöva vara strukturerade, i och med att nyckelpersoner sitter i 

Borås och Göteborg. Dessa intervjuer kommer att ske via mail på grund av önskemål 

om detta. Tillviss del kommer därför vissa intervjuer gå mer åt det strukturerade hållet 

och följdfrågor kommer att komplettera dessa intervjuer ifall information saknas.  

I tabell 1 nedan, visas intervjuer med respondenter från Staples Branding Solution. I 

Bilaga A, redovisas de strukturerade frågorna som respondenterna har fått besvara via 

mail. Intervjuernas syfte redovisas i tabell 1 nedan, under intervjutema.  
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Datum  Respondent Befattning Intervjutyp Intervjutema 

2019.04.12 Respondent 1 Inköpsavdelning - 

Supply Chain Planner  

Strukturerad  Kartläggning process 

& utmaningar 

2019.05.02 Respondent 2 CUS – Nordic 

Purchasing Manager 

Strukturerad  Kartläggning process 

& utmaningar 

2019.05.02 Respondent 3 Merchandise – Trade 

Manager Assistant 

Strukturerad Kartläggning process 

& utmaningar 

Tabell 1: Intervjuer – Respondenter från Staples Branding Solution (2019) 

 

Frekventa möten hos Staples Branding Solution har genomförts under hela studien för 

att skapa en tydlig bild och förmedla, säkerställa de arbete som gjort under studiens 

gång. Mötena har genomförts tillsammans med Supply Chain Planner; inköpsansvarig 

och Supply Chain Planning Manager på Staples Branding Solution. Samtliga möten har 

karakteriserats som handledar-typ. Dessa intervjuer/möten har skett genom tidigare 

nämnda, semi-strukturerade intervjuer och redovisas i tabell 2 nedan. Även här visas 

syftet med mötet under intervjutema.  

 
Datum Mötestillfälle Handledare Intervju typ Intervjutema 

2019.03.21 1 Supply Chain Planner & 

Supply Chain Planning 

Manager 

Semi-

strukturerad  

Introduktion till 

problem  

2019.03.27 2 Supply Chain 

Planner/Inköpare 

Semi-

strukturerad 

Insamling av data till 

empiriavsnitt, 

processkartläggning 

2019.04.08 3 Supply Chain 

Planner/Inköpare 

Semi-

strukturerad 

Insamling av 

kvantitativ data 

2019.04.15 4  Supply Chain Planner & 

Supply Chain Planning 

Manager 

Semi-

Struktuerad 

Nuvarande hantering, 

differentiering av 

sortiment  

Tabell 2: Möten hos Staples Branding Solution  (2019) 

 

Empiri och analys hoppas kunna svara på hur hantering av nyförvärvat sortiment i 

samband med en integration kan effektiveras. Samtidigt som en mer standardiserad 

struktur implementeras som fortfarande lever upp till kundernas tidigare krav. En 

avgränsning kommer att ske till tre leverantörers artikelsortiment vid genomförandet av 

denna studie. Samtliga tre av dessa leverantörer levererar profilkläder. Dessa tre 

leverantörer var givna till författarna av handledare hos Staples Branding Solution. De 
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tre leverantörerna är likvärdiga, i avseende på att de motsvarar de tre största 

leverantörerna utifrån antalet unika artiklar. Valet av leverantörer motsvarar även det ett 

icke-sannolikhetsurval, målstyrt urval. Detta då leverantörerna är utvalda för att fånga 

forskningsfrågornas relevans. 

 

 Kvalitetskriterier 
Yin (2007) beskriver fyra kvalitetsmått för samhällsenliga studier, så som fallstudie. 

Dessa kvalitetsmått är; begreppsvaliditet, internvaliditet, extern validitet samt 

reliabilitet.  

 

2.7.1 Begreppsvaliditet 
Yin (2007), beskriver tre metoder att använda sig av för att säkerställa forskning. Metod 

ett innebär att använda sig av fler än en källa vid insamling av data. Detta nämner även 

Bryman & Bell (2017), genom benämningen triangulering, vilket har samma betydelse 

och kan stärka teorianvändningen i studien. En beviskedja motsvarar metod nummer två 

samt metod tre och innebär en granskning av den gjorda fallstudien i syfte att öka dess 

tillförlitlighet. Metod nummer tre kan tillexempel ske tillsammans med respondenterna 

för att säkerställa informationen (Yin, 2007). 

 

2.7.2 Intern validitet 
Intern validitet rör kausalitet och handlar om slutsatsens trovärdighet vid benämning av 

ett kausalt samband mellan x och y. Ett overkligt samband och en felaktig slutsats 

påverkar den interna validitetens trovärdighet. Detta kvalitetsmått används till studier 

som undersöker samband och tillämpas därför inte på deskriptiva studier (Yin, 2007).  

 

2.7.3 Extern validitet 
Extern validitet fokuserar på generalisering. Med generalisering menas att ett redan 

framtaget undersökningsresultat kan användas på ett annat område utöver det redan 

studerande fallet. Det finns två olika typer av generaliseringar; statistiska samt 

analytiska. Statistik generaliserbarhet innebär att man utifrån insamlad data, från en 

urvals population försöker åstadkomma en slutsats som är generell. Den näst nämnda, 

innebär att undersökaren försöker koppla samman slutsats med generell teori. Kritiker 

anser att fallstudier är svåra att generalisera och därmed måste replikeras mer än en 

gång för ökad generaliserbarhet och koppling till generell teori (Yin, 2007).  
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2.7.4 Reliabilitet 
Reliabilitet förklaras ofta som att studien ska gå att upprepa. Vid upprepande ska 

studien ge samma resultat och slutsatser oavsett vem som är forskaren. Reliabilitet 

handlar om att på något sätt reproducera en studie. Syftet med reliabilitet är att minska 

antalet felkällor och otydligheter i en studie (Yin, 2007).  

 

2.7.5 Studiens kvalitetsmått 
Eftersom denna studie baseras på en fallstudie kommer vissa kvalitetsmått att appliceras 

mer än andra. Den interna validiteten kommer helt uteslutas då denna studie inte rör 

några kausala samband mellan olika parametrar. Övriga mått kommer att appliceras till 

viss del och diskuteras nedan. 

 

Begreppsvaliditeten kommer att appliceras främst genom den metod som Yin (2007) 

kallar för metod nummer tre. För att säkerställa att det som skrivs är tillförlitligt 

genomförs flera möten och dialoger med berörda respondenter från Staples Branding 

Solution. Detta för att säkerställa att författarna av denna studie tolkat utmaningar och 

viss information korrekt. Även källor kommer granskas kritisk och fler än en källa 

kommer att försöka användas för att öka tillförlitligheten och ytterligare stärka 

innehållet i studien. Detta motsvarar begreppsvaliditet metod ett, och det som Bryman 

& Bell (2012) kallar för triangulering. Den externa validiteten kommer vara svårare att 

uppnå då studien motsvarar en fallstudie vilket Yin (2007) bekräftar. Eftersom denna 

studie utgår ifrån Staples Branding Solutions och deras insamlade data blir möjligheten 

att generalisera och replikera just denna studie mindre. För att kunna replikera krävs det 

att studien genomförs en gång till. I och med den begränsade tiden på denna studie 

kommer en replikering inte att vara möjlig att genomföra. Studiens generaliserbarhet 

diskuteras mer under kapitel 5 i slutet av studien. Sista kvalitetsmåttet är reliabilitet. För 

att skapa en viss reliabilitet på studien kommer noga genomförande av denna studie 

beskrivas med fokus på detaljer. Även vilka källor som använts under studien kommer 

att visas genom tydlig referenshantering. Genom enkla beskrivningar och tydlighet av 

källor är målet av författarna att skapa en så replikerbar studie som möjligt.  

 

 Forskningsetiskt övervägande 
Bryman & Bell (2017) nämner olika etniska överväganden att ta hänsyn till när man 

diskuterar värderingars roll under forskningsprocessen. Exempel på etniska delar att ta 

hänsyn till är hur man behandlar respondenten under en intervju och vad den har för 
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rättigheter, likaså hur information ska hanteras och av vilka. De etiska principerna är 

enligt Bryman & Bell (2017) följande; informationskrav, samtyckeskrav, 

anonymitetskrav, nyttjandekrav samt falska förespeglingar som ska hjälpa forskare i hur 

de ska förhålla sig till sina respondenter.  

 

Nedan beskrivs samtliga nämnda principer av Bryman & Bell (2017) mer detaljerat; 

• Informationskrav: Innebär att undersökaren ska informera respondenten om 

syftet med undersökningen samt hur undersökningen kommer att gå tillväga. 

• Samtyckeskrav: Handlar om att forskaren ska informera respondenterna om att 

deras medverkande är frivilligt och om deras rätt att avbryta en intervju.  

• Anonymitetskrav:  Innebär att forskaren ska meddela att respondenten har rätt att 

vara anonyma under forskningsprocessen och att deras uppgifter kommer 

behandlas konfidentiellt.  

• Nyttjande krav: Motsvarar information om vilka personer som kommer få ta del 

av de material som samlats in samt hur materialet kommer att behandlas i 

studien. 

• Falska förespeglingar: Handlar om att författarna inte ska skapa en bild som inte 

stämmer överens med ursprungsinformationen. Detta för att undvika ge en 

felaktig bild som kan komma att påverka studiens slutresultat.  

 

2.8.1 Studiens etiska övervägande 
Forskarna av denna studie kommer att följa ovanstående principer som nämnts. Genom 

att informera och ha tydlig kontinuerlig dialog med Staples Branding Solution kommer 

arbetssätt och eventuella önskemål från deras sida att diskuteras och ta hänsyn till. En 

tydlighet om forskningens syfte har även den presenterats för att det ska kännas okej för 

fallföretaget vid genomförandet. Information om anonymitetskrav kommer även de 

framföras innan intervjuernas genomförande. Även att intervjun är frivilliga och går att 

avbryta när som helst oavsett om intervju sker muntlig eller via mail som tidigare 

nämnts. Det material och den data som samlats in kommer endast att nyttjas av 

författarna – detta då materialet är konfidentiellt med information om Staples 

leverantörer och artikelsortiment. Leverantörer i denna studie kommer därför behandlas 

anonymt och benämnas tillexempel “leverantör x” i studien vid behov. Övrig 

information som är konfidentiell kommer benämnas på liknande sätt. Studien bygger på 

pålitlighet och därför kommer en tydlig dialog och kontrollerande av information att ske 
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för att skapa en så bra och pålitlig slutsats som möjligt. Detta genom frekventa möten 

tillsammans med huvudkontaktpersonerna på Staples Branding Solution för att 

säkerställa korrekt tolkning av information.  

 

 Analysmetod 
I och med att denna studie motsvarar en fallstudie kommer litteratur från Yin (2007) att 

användas som underlag vid val av analysmetod. Yin (2007) beskriver flera olika sätt att 

angripa och analysera en fallstudies insamlade data. Några av dessa angreppssätt 

motsvarar; mönsterjämförelse, tidsserieanalyser, programlogiska modeller. 

Studien motsvarar en enfallstudie som sker utifrån en given problemformulering vid 

viss tidpunkt. Den givna formuleringen ligger till grund för insamling av relevant teori 

och empiri. Detta medför att författarna redan nu kan begränsa sig till en av de 

ovannämnda angreppssätten. 

 

Denna studie motsvarar inte en studie som sker över tiden där data insamlas vid givna 

tillfällen. Tidserieanalys kan därför uteslutas. Även om intervjuer sker med jämna 

mellanrum vid olika tidpunkter baseras studien på observerande utmaningar i 

skrivandets stund och syftar därför inte för analys över viss tidsperiod. 

Mönsterjämförelse innebär att en forskare samlar information från fler än ett fall för att 

sedan koppla samman detta till en teoretisk hypotes. I en enfallsstudie analyseras ett fall 

i en viss kontext och därmed kan även mönsterjämförelse uteslutas (Yin, 2007). 

Dessa angreppssätt kommer därför vidare inte att diskuteras. 

 

Programlogisk modell motsvarar en modell av en händelsekedja för att framhäva orsak-

effekt. I denna analysmetod jämförs observerad empiri med teori. Denna metod är den 

som kommer att användas under studien då den har störst relevans i förhållande till 

studiens ändamål. Ett konkretiserat problem hos Staples Branding Solution, ligger till 

grund bakom valet av insamlad teori. Utifrån relevant teori har sedan data insamlats. 

Insamling av data har skett genom intervjuer och inhämtad data från Staples Branding 

Solutions affärssystem, vilket motsvarar det empiriska materialet i studien. Insamlad 

empiri och teori har sedan ställts emot varandra i en analys för framtagning av slutsats 

(Yin, 2007). Vilket motsvarar de tillvägagångssätt som beskrivs vid användning av 

programlogisk modell som analysmetod.  
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 Sammanfattning av metodkapitlet 

 
Figur 2: Sammanfattning av studiens metodval, egenskapad figur av författarna (2019) 
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 Beskrivning av arbetsprocess 
 

 
Figur 3: Arbetsprocess, egenskapad figur av författarna (2019) 
 

Figur 3 åskådliggör arbetsprocessen för denna studie. Arbetsprocessen startade med en 

inledning bestående av bakgrund, beskrivning av företaget samt en problemdiskussion. 

En begreppsdefinition tydliggör begrepp som återkommande används i studien för att 

undvika missförstånd. Utifrån problemdiskussionen framställdes sedan två relevanta 

frågeställningar. Dessa frågeställningar har sedan genom relevant teori och insamlad 

empiri besvarats genom en analys till respektive fråga. 

För att skapa en bra struktur i arbetet inleds varje frågeställning med ett teoriavsnitt 

utifrån den teoretiska referensramen samt ett empiriavsnitt för att sedan avsluta med en 

analys och sammanfattning. I avsnitt 2.10.1 redovisas den teoretiska referensramen. 

Respektive frågeställning besvaras genom olika metoder. Svar angående 

inköpsprocessen och dess utmaningar, frågeställning ett, besvaras genom en 
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processkartläggning i kapitel tre. Utifrån processkartläggningen identifieras utmaningar. 

Genom en analys och sammanfattning har orsaker bakom utmaningarna identifierats 

vilket ligger till grund för frågeställning två. Den andra frågeställningen behandlas i 

kapitel fyra och berör förbättring av nuvarande artikelhantering utifrån identifierade 

utmaningar. Syftet är att utveckla ett ramverk gällande artikelhantering som kan stå som 

grund vid framtida val av inköpstrategi och styrning av sortiment hos Staples Branding 

Solution. Ramverket ska möjliggöra klassificering av artiklar. Baserat på artiklarnas 

betydelse är ambitionen att skapa en lönsammare och mer effektiv hantering och 

nyförvärv. Trots avgränsning till tre leverantörer i denna frågeställning är ambitionen att 

utveckla ett ramverk som Staples Branding Solution kan nyttja på övrigt 

artikelsortiment. Analys och sammanfattning avslutar även denna frågeställning. 

Studiens avslutas sedan med en gemensam slutsats i kapitel 5. Detta för att samla de 

slutsatserna och förslag från föregående kapitel på hur Staples Branding Solution kan 

förbättra sin artikelhantering. Under kapitel 5, slutsatser presenteras ett utvecklat 

ramverk med förslag på hur det nyförvärvade sortimentet kan hanteras med avseende på 

dess betydelse för verksamheten utifrån valda kriterier. Ambitionen är att det ska 

förenkla Staples Branding Solutions förvärvsarbete. I slutsatsen kommer även studiens 

bidrag och generaliserbarhet att diskuteras samt kritik till eget arbete och förslag till 

vidare forskning att presenteras.  

 

2.11.1 Teoretisk referensram 
Frågeställning 1: Vilka utmaningar gällande artikelhantering av nyförvärvat sortiment 

kan identifieras i Staples Branding Solutions inköpsprocess?  

 
Frågeställning 2: Hur kan Staples Branding Solution utifrån identifierade utmaningar i 

inköpsprocessen skapa en förbättrad artikelhantering?  

 
Figur 4: Teoretisk referensram för respektive frågeställning  
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 Analysmodell  
 

 
Figur 5: Analysmodell, egenskapad figur av författarna (2019) 

 

Analysmodellen visar tydligt kopplingen mellan studiens frågeställningar. Teori-, 

empiri- och analysavsnitt för frågeställning 1: Identifierade utmaningar resulterar i en 

sammanfattning. Denna sammanfattning står även som grund i frågeställning 2 

tillsammans med ytterliggare teori, empiri och analys.  
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 Studiens arbetsfördelning 
Studiens huvudsakliga mål vid arbetsfördelning har varit att båda författarna ska vara 

lika mycket delaktiga. För att skapa delaktighet har forskarna under skrivandets gång 

försökt att ha samma utgångspunkt och arbetsplats. Detta för att kunna diskutera och 

hjälpa varandra under skrivandets gång. Syfte med detta har varit att respektive 

författare ska ha samma insikt och vetskap om studien. Teoriavsnitt och delar av analys 

är avsnitt där forskarna bitvis delat upp skrivandet, innan har en gemensam diskussion 

skett för att vara överens om vad som är relevant innehåll i respektive avsnitt. När en av 

författarna skrivit klart det avsnitt den ansvarat för har en konturläsning skett av 

författarpartner. På så sätt har forskarna kunnat vara lika mycket delaktiga under 

arbetets gång samtidigt som det skapat möjlighet för produktivt arbete.  
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3 Identifierade utmaningar i inköpsprocessen  
______________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras en definition av process som sedan följs av övrig teori. Därefter följer en 

processkartläggning som genomförts genom ett flertal intervjuer tillsammans med nyckelpersoner på 

fallföretaget. Genomförda intervjuer återfinns i avsnitt 2.6.3 studiens urval. Utifrån process-

kartläggningen har sedan empiri presenterats i form av en nulägesbeskrivning och identifierade 

utmaningar. Kapitlet avslutas med en analys och  sammanfattning. 

____________________________________________________________________________________ 

 

 Teori  

 
3.1.1 Definition av process  

”En process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa 

värde åt någon extern eller intern kund” (Bergman & Klefsjö, 2012, p. 457) 

”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkande aktiviteter som använder 

information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som tillfredsställer 

behovet.” (Ljungberg & Larsson, 2012, p. 60) 

En process kan definieras på olika sätt vilket ovanstående definitioner visar. Baserat på 

dessa definitioner finns dock vissa egenskaper som är utmärkande för en process. Enligt 

Bergman & Klefsjö (2012) är följande punkter typiska för en process; input och output, 

kund och leverantör, nätverk av aktiviteter, upprepande värdeförädling samt resurser 

som står till grund för värdeförädlingen. Dessa karakteriserade drag återfinns även i 

definitionen av Ljungberg & Larsson (2012) som också antyder att ett nyckelord i 

definition av process är information.  

 
Figur 6: En process egenskaper (Bergman & Klefsjö, 2012, p. 458)  
 

Definition av 
process

Process-
kartläggning

Artikelhantering 
& Lagerstyrning 

Orsak-Verkan 
Diagram

Input
Process

Output

Överrenskommelse 

Kund Leverantör 

Resurser 



  
 

25 

Ett företag har flera olika typer av processer beroende på vad för uppgift respektive 

process har – en vanlig uppdelning är: kärnprocess, stödprocess och ledningsprocess. 

Respektive process typ redovisas nedan; 

• Kärnprocess – Den process som förmedlar värde till kund, förädlar input till 

output (Bergman & Klefsjö, 2012). 

• Stödprocess – Stödjer kärnprocessen, levererar värde till interna kunder istället 

för externa genom att förse dem med den information och de material som 

behövs i förädlingen. Exempel på stödprocesser kan vara informationssystem 

samt inköpsavdelning (Bergman & Klefsjö, 2012). 

• Ledningsprocess – En process med inriktning på strategi och utveckling, 

fokuserar på långsiktig utveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

3.1.2 Processkartläggning  
För redogöra för en process kan metoden processkartläggning användas. Anledningen 

till att denna metod rekommenderas är för att det möjliggör en överblick över 

processens och därmed verksamhetens sammansättning, syfte och värdeskapande delar. 

Metoden ger en tydlig illustration kring hur varje del skapar värde för kund och 

reflekterar kopplingen mellan del och helhet. Helheten möjliggör att se över gränssnitt, 

något som minimerar risken för suboptimering i verksamheten. En processkarta 

underlättar för mätning och styrning av processen. Men det är inte förrän en 

processkarta analyseras som den kan ge en väsentlig förståelse för hur den faktiskt 

fungerar och hur förbättringsförslag kan initieras (Ljungberg & Larsson, 2012).  

 

Dokumentationen av processkartan kan gå till på olika sätt, antingen genom en 

processpromenad där ett processteam ”går genom processen” eller via intervjuer som 

samlar individuella erfarenheter till en gemensam bild över processens utseende. 

Simbanor är en välkänd metod för att illustrera processen genom en schematisk bild. 

Respektive simbana förtydligar vilken del av organisationen som utför vilka aktiviteter 

och hur alla aktiviteter hänger samman i en helhet (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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3.1.2.1 Kartläggningssymboler 
 

 

 

Aktivitet 

 

 

 

Beslutspunkt 

  

Utmaning 

  

Förflyttning  
Figur 7: Kartläggningssymboler för att illustrera flödet (Oskarsson, et al., 2013 p. 177)  

 

3.1.3 Artikelhantering och Lagerstyrning 
Artikelhantering redogör för det som Mattsson (2004) namnger för kategoristyrning. 

Med kategoristyrning avser ”…differentierad styrning av material och 

informationsflöden per produktkategori för att få en så effektiv försörjningskedja som 

möjligt” (Mattsson, 2004, p. 80). Moncza, et al., 2016 nämner flera fördelar med 

kategoristyrning så som, minskad total ägandekostnad och möjligheten att förbättra 

produktkategoriernas prestation baserat på deras betydelse för verksamheten.  

 

Mattsson (2004) beskriver lagerstyrning enligt följande ”Med lagerstyrning avses 

besluts-, beordrings- och kontrollaktiviteter för att styra materialflöden in och ut från 

lagret” s.93. 

 

Oskarsson et al. (2013) diskuterar istället lagerstyrning utifrån tre nyckelfrågor. Dessa 

frågor motsvarar; när man ska beställa/lägga order från en leverantör, vilken kvantitet 

som ska beställas vid den tidpunkten samt hur man minimerar osäkerhet. För att skapa 

en effektiv lagerverksamhet följer en stor mängd beslut. Ur ett ekonomiskt perspektiv 

finns enorma fördelar med att bygga upp en strategisk lagerverksamhet. En strategisk 

verksamhet kan skapa bättre kundservice och mindre kapitalbindning. Följdkostnader 

som uppkommer i en lagerverksamhet är tillexempel hanteringskostnader, dålig 

fyllnadsgrad samt driftkostnader. För att effektivisera verksamheten gäller det därför att 

se över hur artiklar kan hanteras (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

Ett lager används oftast för att frikoppla materialflödeskedjan i ett företag. Detta för att 

kunna en bemöta varierad efterfråga på grund av trender eller för att undvika lagerbrist 
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vid sen inleverans från leverantör. Lager skapar gardering mot osäkerhet. 

Lagerverksamhet kan medföra större kapitalbindning och därav kostnader. Men ett för 

litet lager kan medföra brist och därmed utebliven leverans till kund. Lagerstyrning är 

viktigt för att skapa en balans mellan kapitalbindning, lagerkostnader samtidigt som 

man lever upp till kunders krav. Lagerstyrningens betydelse är därför stor när det 

kommer till leveransförmåga och god kundservice (Segerstedt, 2018).  

 

Utifrån flera författares perspektiv belyses betydelsen av lagerstyrning. I avsnitt 1.3.2 

diskuterades betydelsen även ur Axsäter (1991) perspektiv.  

  

Att kontrollera materialflöde har därmed stor betydelse för verksamhetens lönsamhet 

och effektivitet samt kundservice. För att kunna styra lager kan därmed differentiering 

av produktsortiment behövas, vilket motsvarar de som Mattson (2004) benämnde för 

kategoristyrning. Differentiering skapar förutsättningar för en verksamhet att kunna 

erbjuda rätt artiklar och på så sätt minska kapitalbindning och lagerstorlek. Detta utan 

att äventyra en god kundservice – detta motsvarar som tidigare nämnt författarnas valda 

perspektiv i studien när det kommer till artikelhantering i kombination med 

lagerstyrning (Oskarsson, et al., 2013). 

 

3.1.4 Orsaks-Verkan-Diagram 
Grunden till ett problem sitter ofta djupt in i verksamheten. För att finna bakomliggande 

orsaker till ett problem kan ett orsaks-verkan-diagram användas. Genom detta diagram 

kan man detaljerat finna orsakerna och gå till botten med problemet. Arbetsmetoden för 

ett orsak-verkan-diagram startar med en observation av ett problem, beskrivande av 

orsakerna bakom, för att sedan ge en detaljerad beskrivning till uppkomsten (Bergman 

& Klefsjö, 2012; Oskarsson, et al., 2013).  

 

 

 

 

 
 

Figur 8: Illustration av Orsaks-verkan-diagram (Bergman & Klefsjö, 2012, p. 243) 
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 Empiri  
 

3.2.1 Processkartläggning  

 
Figur 9: Fokusområde i Staples Branding Solutions Process från kundhantering till utleverans. 

 

Figur 9 motsvarar hela Staples Branding Solutions process från att en kundorder 

specificeras i kundhantering tillsammans med en säljare tills dessa att önskad artikel 

plockas och trycks för utleverans till kund.  

 

Fokusområdet motsvarar inköpsprocessen och finns markerat i figur 9 - CUS, 

Merchandise, Inköpsavdelningen. Inköpsaktiviteter sker hos inköpsavdelningen, 

medans relevant information inför inköp kommer från CUS och Merchandise. 

Fokusområdet har valts då dessa avdelningar berör artikelhantering och därmed 

sortimentet hos Staples Branding Solution. En processkartläggning har framställts 

utifrån intervjuer med relevanta nyckelpersoner. 

 

Nedan, i figur 10, genom en simbanemodell illustreras inköpsprocessen och dess 

aktiviteter.  
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Figur 10: Processkartläggning, Simbanemodell av fokusområde 

 

3.2.2 Nulägesbeskrivning av Inköpsprocess  
CUS   

Aktiviteten för inköpsprocessen påbörjas av CUS när ansvarig säljare har fått en 

förfrågan från kund att lägga upp en artikel som de önskar köpa i systemet. CUS samlar 

då information angående den nya artikeln. Huvudsyftet med CUS är att bidra med 

nödvändigt underlag av information gällande en artikel för att förenkla för övriga 

avdelningar i senare skede av processen. Utöver detta förser CUS med informations 

uppdateringar kring redan befintliga artiklar i sortimentet. Den insamlande 

informationen överlämnas sedan till Merchandise via affärssystem och gemensamt 

Excel ark. CUS har även direktkontakt med leverantörer, där uppföljning av order sker 

tillsammans med inköpsavdelningen. CUS ansvarar även för aktivering av 

försäljningspriser samt artikeluppdatering på kunds unika webbshop. 

 

Merchandise  

Utifrån underlag från CUS skapar Merchandise sedan de nya artiklar i SAP systemet 

och laddar upp övrigt information - såsom tillexempel bilder på hemsidan hur artikeln 

ser ut. Merchandise sköter allt underhåll av artiklarna i SAP och förser via detta system 

Inköpsavdelningen i Växjö med information om nya artiklar som är tillgängliga för 
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beställning. Merchandise tillsammans med CUS står för viktiga förberedelser som står 

som grund för inköpsavdelningen arbete. I övrigt så har CUS och Merchandise ansvar 

för korrektur, vilket motsvarar kundernas unika design på produkter där 

logo/tryck/brodyr med mera ska godkännas. Genom SAP förses inköpsavdelningen med 

information inför orderläggning. 

 

Inköpsavdelning 

 
Figur 11: Aktiviteter, Inköpsavdelning 

Kontroll 

Den första aktiviteten som sker i delprocessen inköp är kontroll av nya artiklar till 

sortimentet samt kontroll av redan befintligt sortiment av artiklar. Denna aktivitet 

genomförs dagligen. Aktiviteten kontroll innebär att inköparen kontrollerar lagersaldon 

samt dokument med information om nya artiklar för att få en överblick över hur 

sortimentet ser ut i dagsläget. Detta dokument är skapat via information från CUS och 

Merchandise. Målet med kontrollen är att skapa underlag för beslutstagande kring om 

en eventuell orderläggning ska ske eller inte. Där av beslutspunkter JA och NEJ i 

simbanemodellen, se figur 10. Genom systemet AWR och SAP, motsvarande 

inköpssystem respektive affärssystem finns underlag för kunna att ta beslut om en 

eventuell orderläggning ska ske eller inte.  

Orderläggning 

Orderläggningen motsvarar därmed aktivitet nummer två hos inköpsavdelningen. 

Orderläggningens genomförande påverkas beroende på vilken typ av artikel det är. 

Staples Branding Solution har två typer av klassificeringar av sina artiklar ZA samt ZZ 

vilket påverkar hur inköpet går till och vid vilken tidpunkt inköpet sker; 

ZA – Motsvarar en lagerlagd artikel utan tryck och har en fast lagerplacering, order 

initieras när det behövs påfyllning på lager, vilket affärssystemet signalerar om.  

ZZ – Har istället en flytande lagerplacering och saknar dedikerad plats i lager. ZZ 

artiklar triggas av inkommande kundorder. Efterfrågar en kund tio stycken i kvantitet av 

en artikel är det också det som beställs. Kundorder avgör därmed tidpunkt för när inköp 

/orderläggning av artikel ska ske. 

Kontroll Orderläggning Uppföljning Information  till GM
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Om beslut i kontroll JA- orderläggning ska genomföras, skickas en inköpsorder till 

leverantören via ett av de två stödsystemen som tidigare nämnts. Antingen sker omköp 

av redan befintliga artiklar eller så initieras en första inköpsorder av en ny artikel.  

Systemet AWR ger beställningsförslag, vilket inspekteras och ligger till grund för 

orderläggningen. AWR systemet använts vid beställning av främst ZA artiklar då 

systemet automatisk kan beräkna den optimala hemtagningskvantiteten och 

säkerhetslager. AWR kan även visa efterfrågemönster vilket underlättar vid eventuell 

prognostisering av framtida behov. Staples Branding Solution affärssystem, SAP 

används också i samband med beställning och inköp. Information från AWR gällande 

inköpskvantitet förs in manuellt i SAP för att skapa möjlighet för informationsspridning 

till övriga delar av verksamheten. 

Staples Branding Solution har artiklar som behandlas i båda systemen. Det vill säga att 

beställning och övrig information finns representerade i både SAP och AWR gällande 

artiklar. Detta i och med att SAP används för hela Staples Solution medans AWR mer 

specifikt används för inköpsavdelningen hos Staples Branding Solution. I vilket system 

artikeln är redovisad avgör därför vilket system som kommer att användas vid 

inköpsbehovs. Alla artiklar finns ännu inte representerade i AWR. Detta innebär att fler 

än en inköpsorder kan behöva skickas till samma leverantör i och med att artiklar 

hanteras i två olika system.  

I SAP sker också bekräftelse av ordar. Affärssystemet SAP förser också med 

information som rör leverans, plockning och packning. Mycket av detta används i 

aktiviteten uppföljning, aktivitet nummer tre hos inköpsavdelningen. 

Uppföljning 

I denna aktivitet sker bekräftelse av order men också uppföljning av leveranser som inte 

ankommit vid rätt tidpunkt till Staples godsmottagning. Under aktiviteten uppföljning 

kontrolleras även inköpspriser så att de stämmer överens i order enligt avtalat pris. Detta 

sker genom ett samarbete mellan inköpsavdelning och CUS. 

Information till Godsmottagning (GM) 

Att arbeta i två system medför att information behöver överföras från AWR till SAP. 

Detta då kommande aktiviteter använder SAP som primärt system, så som GM vid 

inleverans, plock/tryck och packning. När ordar är lagda skickas därför den samlade 
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informationen via AWR till SAP för att GM ska få information om när kommande 

inleveranser inträffar. Information till GM motsvarar därför den avslutande aktiviteten i 

inköpsprocessen. 

3.2.3 Identifierade utmaningar i inköpsprocessen  
Nedan, i tabell 3 presenteras samtliga utmaningar som identifierats under 

genomförandet av processkartläggningen.  

 
Delprocess 

Utmaning  (motsvarande stjärna) Konsekvenser Karaktär av 
utmaning  

CUS 1. Uppföljning 
- godkännande av orderbekräftelse från 

leverantörer. Delat ansvar med 
Inköpsavdelningen. 

Om ej rätt hantering av order - 
avstannar inköpsprocessen. 

Stora tidsförluster.  

Administrativ 
karaktär 

Merchandise 2.  Bildhantering till webbsida , ej rätt 
format eller tillräckligt bra kvalité på 

bilder 

Tidsförlust, måste göra om steg 
om ej rätt. 

Administrativ 
karaktär 

Inköps-
avdelning 

3.  Saknar standardiserat sortiment Många artiklar, tidskrävande 
att gå igenom vilka artiklar som 

är aktiva respektive 
inaktiva, stort artikelsortiment 

med liknande varor. 

Nyförvärvat 
sortiment 

 
4. Saknar differentiering av artiklar Saknar information för att 

bedöma om en artikel 
motsvarar en ZZ eller en ZA, 
saknar system som underlättar 

bedömning. 

Nyförvärvat 
sortiment 

 
5.  Inköpskvantiteter förs in manuellt i 

SAP 
Ökar risk för felaktigheter, brist 

och överlager 
Administrativ 

karaktär 
 

6.  Inköpsorder hanteras i både i SAP & 
AWR 

Ökade fram fraktkostnader, 
mer arbete för godsmottagning, 

binder fler lagerplatser 

Administrativ 
karaktär 

 
7.  Stor leverantörsbas Ger ett stort sortiment, ex: en 

vit t-shirt kan finnas i 
sortimentet från fler än en 

leverantör 

Nyförvärvat 
sortiment 

 
8. Uppföljning 

-godkännande av orderbekräftelse från 
leverantörer. Delat ansvar med CUS. 

Samma princip som i CUS, se 
ovan. Delavstämning gäller 
också på inköpsavdelningen 
och stannar processen om ej 

korrekta värden. 

Administrativ 
karaktär 

Tabell 3: Identifierade utmaningar 
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 Analys  

 
3.3.1 Analys av process  
Utifrån intervjuer med respondenter på Staples Branding Solution har en kartläggning 

av inköpsprocessen skett, detta för att kunna identifiera utmaningar och processens 

specifika egenskaper. Syftet med inköpsprocessen är att säkerställa tillgängligheten av 

artiklar för att kunna leva upp till den externa kundens behov. Att hålla upp 

lagernivåerna är viktigt för att undvika utebliven leverans och försämrad kundservice. 

Detta motsvarar inköpsprocessens fokus, värdeförädlingen är därmed att kontrollera 

sortiment så att varor finns på plats vid efterfrågan. Utifrån denna analys kan därmed 

inköpsavdelningen, motsvarande en av tre delprocesser i fokusområdet definieras med 

det som Bergman & Klefsjö (2012) benämner kärnprocess. Detta då inköpsavdelningen 

är bidragande när det kommer till värdeskapande åt kund. I en producerande verksamhet 

hade inköpsavdelningen istället kunnat betraktas som en stödprocess. Men i Staples 

Branding Solution sker en vidare försäljning av det som köps in, endast en liten 

förädling i form av tryck sker innan artiklar säljs vidare åt kund. I och med 

inköpsavdelningens stora påverkan på kommande värdeförädling och om verksamheten 

kommer leverera värde till kund eller inte kan benämning kärnprocess appliceras. 

Inköpsavdelningen kan därmed tillsammans med plock och tryck räknas som de 

delprocesser med störst påverkan på värdeförädlingen åt kund. Plockning och tryck (se 

figur 7) kan utifrån detta också beräknas som en kärnprocess men utesluts här då det 

inte tillhör definierat fokusområde. En tydlig startpunkt i inköpsavdelningens delprocess 

kunde identifierades som kontroll av sortimentet. Kontrollen är avgörande för att 

initiera starten på ett inköp. Slutpunkten definierades när information om skapad 

inköpsorder skickas till godsmottagning via systemet SAP. Under intervjuerna 

identifierades övriga två delprocesser som stödprocesser – motsvarande CUS och 

Merchandise. En stödprocess fokus ligger i att förse intern kund, i detta fall då 

inköpsavdelningen, med information för att kärnprocessen ska fungera så bra som 

möjligt. Övrigt identifierades två informationssystem som ser till att information sprider 

sig mellan stödprocess och kärnprocessen, motsvarande SAP och AWR. Ljungberg & 

Larssons (2012) tidigare nämnda definition av process stämmer därmed mer överens 

med Staples Branding Solutions inköpsprocess än övrig nämnd definition från Bergman 

Analys av process Identifierade utmaningar och 
orsak bakom 
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& Klefsjö (2012). Detta då den nämner information som nyckelbegrepp vilket har stor 

påverkan på Staples Branding Solution värdeskapande åt kund.  

 

En av de viktigaste beslutspunkterna i Staples Branding Solutions inköpsprocess, det 

som Mattsson (2004) benämnde var viktig del av kommande lagerstyrning, återfinns 

hos inköpsavdelningen. Denna beslutspunkt uppkommer när inköpsavdelningen 

behöver ta beslut kring inköp, gällande omköp av redan existerade artiklar i sortiment 

eller inköp av nya artiklar som kund efterfrågar. Denna beslutspunkt är viktig för att 

undvika brist och försämrad kundservice och har därför en stor koppling till 

lagerstyrning (Segerstedt 2018). Denna studie kommer dock inte ha fokus på beräkning 

av optimal hemtagningskvantitet eller andra lager mått som kan bidra till optimal 

lagerstyrning. Detta då Staples Branding Solution inköpssystem redan kan förse med 

sådan data. Fokusen kommer att vara på Staples Branding Solutions artikelsortiment 

och därför kommer endast de utmaningar som motsvarar detta att diskuteras vidare i 

analysen. Det följer en stor mängd beslut kring en effektiv lagerverksamhet, men utan 

kontroll på sortiment saknas förutsättning för att leva upp till detta. Utan kontroll över 

sortiment blir det svårt att optimera kommande lagerstyrning och uppnå de fördelar som 

Jonsson & Mattsson (2012) benämnde. Så som kombinationen av minskad 

kapitalbindning och förbättrad kundservice. Att använda kategoristyrning, det som 

författarna benämner artikelhantering, är en grundförutsättning för god lagerstyrning 

och effektivt materialinflöde (Mattsson, 2004). Genom att se över de utmaningar 

Staples Branding Solution står inför gällande materialinflödet av artiklar hoppas 

förbättringsförslag kring detta kunna bidra till att Staples Branding Solution kan skapa 

ytterligare fördelar i framtiden.  

 

3.3.2 Identifierade utmaningar och orsaker bakom  
I tabell 3 framfördes 8 identifierade utmaningar, varav tre av dem är - utmaning 3 

(Saknar standardiserat sortiment), 4 (Saknar differentiering av artiklar), 7 (Stor 

leverantörsbas) har störst koppling till sortimentet och därmed stor påverkan på 

artikelhantering. Detta motsvarar de utmaningar som studien kommer fokusera på och 

återfinns genom markerade stjärnor i den illustrerade inköpsprocessen, figur 8. De är 

även rödmarkerade i tabell 3. Studies fokus utmaningar som nämnts ovan har 

uppkommit då integration skett mellan två verksamheters processer. 
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Figur 12:Utmaningar hämtade ur tabell 3, figuren illustrerar orsaker bakom utmaning 3 & 7  

 

Utmaning 3 & 7 har en nära koppling till varandra och hanteras därav tillsammans i 

figur 12. En stor leverantörsbas, som erbjuder liknande produkter är en grundorsak till 

ett icke standardiserat sortiment vilket i sig är ett kartlagt problem. Detta orsakas av att 

Staples Branding Solution vill erbjuda kunder specifika profilkläder utifrån enskilda 

önskemål. Detta gör att ett standardiserat sortiment är svårt att uppnå i och med att 

kunder efterfrågar olika artiklar från olika leverantörer. Att man innan förvärv och 

skapandet av Staples Branding Solutions jobbade så att en person ansvarade för en kund 

är en stor orsak till det breda sortimentet och den stora leverantörsbasen. Det skapades 

då osynlig information och istället för att köpa tillexempel en vit t-shirt från en 

leverantör, kunde inköp av en vit t-shirts ske från flera leverantörer. 

Informationsglappet mellan ansvariga och ej samlade inköp är därför en orsak till att 

sortimentet idag inte är standardiserat. Som följd av detta har inte Staples Branding 

Solution en full överblick över vilka artiklar som kan räknas som aktiva eller inaktiva i 

sortimentet. På grund av tidigare arbetssätt saknas därför en komplett överföring av 

artikeldata till ett gemensamt system när verksamheternas processer kopplades samman 

till en. Man saknar därför delar av registrerade artikeldata och därmed möjligheten att 

snabbt se över tillexempel inaktiva artiklar genom att systemet flaggar för de artiklar 

som ingen efterfrågat över en viss tid. Mängden leverantörer och artiklar gör därför 

nyförvärvet och situationen ännu mer komplex och genomgången av sortimentet ännu 

mer tidskrävande.   
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Figur 13: Utmaning hämtad ur tabell 3, figur illustrerar orsaker bakom utmaning 4 

 

Även vid utmaning 4; Saknad differentiering av artiklar är en orsak den tidigare nämnda 

informationsbristen. Detta på grund av att personer som tidigare ansvarade för kund har 

haft informationen i sitt eget huvud. Något som ökar komplexiteten eftersom Staples 

Branding Solution inte vet hur snabbt alla leverantör kan förse dem med artiklar eller 

vad alla kunder ställer för krav på leveranstid. Dokumentation om detta saknas bitvis då 

den stannat hos tidigare ansvarig person. Detta gör det svårt för Staples Branding 

Solution vid differentiering gällande om en artikel ska hanteras som en ZA- eller ZZ-

artikel. Bristande artikeldata och information gör det svårt att överföra värdefull 

information till Staples Branding Solutions informationssystem vid förvärv av 

sortiment. En saknad differentiering av sortimentet leder till att man inte vet vilka 

artiklar som kräver högre kundservice än andra. Något som kan leda till prioritering 

svårigheter gällande sortimentet, det vill säga avgörandet kring vilka artiklar som kräver 

mer resurser än andra baserat på deras värde och uttagsfrekvens (efterfråga). Varför en 

differentiering tidigare inte är gjord beror på den tidskrävande processen som nämndes 

redan under figur 12: orsak bakom utmaning 3 och 7. För att genomföra en god 

differentiering krävs en genomgående analys av sortimentet för att på så sätt avgöra 

hantering och vilka artiklar som eventuellt bör uteslutas och vilka som kräver mer 

resurser. Denna differentieringsgrund är viktig för att kunna skapa beslutspunkter 

gällande båda inköp och är en förutsättning för förbättrad framtida lagerstyrning. Att 

differentiera artiklar för ett effektivare materialinflöde motsvarar det som Mattsson 

(2004) benämner kategoristyrning och det som författarna i denna studie namnger 

artikelhantering.  
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De övriga utmaningarna som identifierades (som ej är markerade som fokusutmaningar 

i tabell 3) berör mer administrativa delar, även här anses information vara en viktig del 

att förbättra. Sammanfattat är det de markerade fokus utmaningarna i tabell 3, som 

diskuterats ovan, det primära i studien. Då förbättring av dessa utmaningar är en 

förutsättning för effektivare styrningsprinciper i framtiden. Men genom att hantera och 

specificera Staples Branding Solution sortiment tros det sig finnas möjlighet att även 

hantera övriga utmaningar som identifierats och skapa ytterligare förbättring.  

 

 Sammanfattning 
Att det har uppkommit svårigheter vid nyförvärvad verksamhet är en konstaterad 

utmaning, vilket har identifierats via en kartläggning av processen. Den största 

utmaningen är att hantera flytten av inköpsverksamheten och dess artikeldata då 

nyförvärvet lett till utökad leverantörsbas och artikelsortiment. I och med nyförvärv 

saknas en tydlig informationsöverföring, vilket är huvudsakliga orsaken bakom 

utmaningarna. Nedan presenteras en kort sammanfattad tabell angående identifierade 

utmaningarna gällande artikelhantering samt orsaker bakom: 

Fokus utmaningar Orsaker bakom 
3 – Stor leverantörsbas 

7 – Icke standardiserat sortiment 

 

- Erbjuder ett brett sortiment med många liknande 

artiklar. 

-Vill kunna erbjuda kundspecifika artiklar. 

- Tidigare odokumenterat arbetssätt gällande 

leverantörer och artiklar 

4 – Saknar differentiering av artiklar -Ej överförd/saknad artikeldata, svårt att avgöra om 

artikel motsvarar en ZA eller ZZ artikel. 

- Tidigare arbetssätt har skapat informationsluckor 

-Skapar komplex situation, saknas underlag för att 

klassificera artiklars betydelse gällande t.ex. 

kundservice 

Tabell 4: Sammanfattning av fokusutmaningar och orsaker bakom 

 

Vidare tänker författarna utveckla ett underlag som kan stå till grund för en förbättrad 

artikelhantering, som bygger på att förbättra dessa identifierade utmaningarna. Syftet 

med detta underlag är hantera tidigare nämnda konsekvenser i tabell 3 och underlätta 

hantering av sortimentet.  
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4 Förbättrad artikelhantering i Inköpsprocessen: 
Utveckling av ramverk 
______________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras först relevant teori och ett empiriavsnitt där primär data som använts vid 

genomförande av analysen introduceras. Därefter följer en analys som genomförts i Excel. Analysen 

presenteras genom tabeller, diagram och förklarande text. Utifrån analysen från Excel sker en 

diskussion där analysen kopplas till teori. Under analysens gång kommer ett utvecklat ramverk 

succesivt att framställas. Kapitlet kommer sedan avslutas med en sammanfattning där det utvecklade 

ramverket presenteras i sin helhet. 

______________________________________________________________________ 

 

 Teori  

 
4.1.1 ABC-analys och Volymvärdesklassificering 
Att klassificera produkter är en effektiv metod för att klargöra en differentierad 

produktstyrning och dela in produkter i segmenterade grupper. Metoden är även känd 

som ABC-analys. Användningen av artikelklassificering skapar möjlighet till att mäta 

resurserinsatser och dess påverkan på verksamheten i logistiska mått. 

Artikelklassificeringen delar upp artiklar i olika typer av klasser beroende på valda 

kriterier. En A-produkt har störst effekt på verksamheten, följt av en medel-nivå av 

påverkan med så kallade B-produkter samt produkter med en mycket liten effekt på 

verksamheten, C-produkter. Att klassificera produkterna kan göras enligt 

volymvärdesklassificering (Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

För att klassificera ett artikelsortiment i A, B eller C kategori kan Paretos 

minoritetsprincipen användas. Minoritetsprincipen är grunden till en ABC-analys och 

kallas även för 80/20-regeln. Denna regel grundar sig på antagandet om att en liten 

andel av en större grupp av objekt svarar för en stor del av utfallet och dess effekt 

(Nordic Supply Chain Advice, u.d.2).  

 

Volymvärde beskriver artikelns totala förbrukning per år multipliceras med styckpris. 

Genom volymvärdet av artikeln och intervallen emellan, delas de olika artiklarna in i en 

ABC-analys: 
Volymvärdes-
klassificering 

XYZ-analys: 
Rörlighet-

klassificering
ABC/XYZ 

Analys
Diffrentierad 

Styrning

Kostnads
/-intäkts
Analys

Kund-
orderpunkt
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passande kategori som då representerar volymvärdeklasser. Detta utifrån Paretos 

minoritetsprincip. Klasserna kategoriseras utifrån volymvärdet A, B och C, där A 

representerar den klassificering med högst volymvärde. Användningsområdet berör 

differentiering av materialstyrningsinsatser, vilket hjälper att se vilka produkter som är 

av markant värde för verksamheten och vilka artiklar resurser och tid borde spenderas 

på. Volymvärdesklassificering kan också visa artiklars påverkan på 

lagerstyrningseffektivitet vilket berör kapitalbindning, lagerstyrningskostnader samt 

leveransförmåga (Nordic Supply Chain Advice, u.d.2).  

 

 
Figur 14: Illustration av volymvärdesklassificering enligt Paretos  (Nordic Supply Chain Advice, u.d 2.,  

p. 3) 

 

I figur 14 redovisas volymvärdeandelar ackumulerat i procent och artikelandelar i 

procent. Figuren visar att 20 procent av artiklarna representerar cirka 80 procent av 

volymvärdet, vilket är en typisk A-artikel. A-artiklar representerar en liten andel av 

samtliga artiklar men har samtidigt en betydande roll i omsättning för verksamheten. B-

artiklar motsvararar cirka 40 procent av artikelsortimentet och har ett volymvärde på en 

betydligt lägre nivå, motsvarande 15–20 procent av det sammanlagda volymvärdet. Den 

artikelklassificering med minst betydande effekt är C-artiklar, vilket motsvarar 

resterande andel av artiklar, runt 40 procent av artiklarna vilket motsvarar cirka 5 

procent av volymvärdet (Jonsson & Mattsson, 2016). Samtliga värden nämnt ovan är i 

ackumulerade procentandelar och ger en tydlig beskrivning kring hur Paretos 

minoritetsprincip appliceras (Nordic Supply Chain Advice, u.d2). 

Enligt Segerstedt (2018) förklaras ABC-modellen och kategorierna något annorlunda, 

men behåller samma fundamentala struktur. Figur 14 ovan, visar ett teoretiskt exempel 
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av ABC-klassificering av volymvärden från Jonsson & Mattsson (2016) medan 

Segerstedt (2018) förklarar att klassificeringar är mer applicerbara i bredare 

klassificerings intervall. Se tabell 5 nedan.  

Klassificering, 

utifrån volymvärde: 

A B C 

Andel av artiklar: 5–20% 10–50% Resterande, ca 50% 

Tabell 5: Klassificering ABC-analys (Segerstedt, 2018, p. 124) 
 

4.1.2 XYZ-analys och Rörlighetsklassificering 

Användningen av XYZ-analysen utgår från lagerrörlighet (uttagsfrekvens). Detta 

benämns som rörlighetsklassificering av artiklar, där antal lagerrörelse alternativt antal 

kundorder per tidsenhet mäts. Här appliceras klassificeringen som vid ABC-

klassificeringen. Det vill säga att kategori X avser den rörlighetsklass med flest antal 

lagerrörelse per tidsenhet, Y den med medel antal och Z artiklar de artiklar med minst 

antal lagerrörelser. Även vid genomförandet av XYZ-analys kan Paretos 

minoritesprincip och då 80/20-regeln användas (Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

De olika rörlighetsklasserna skapar förutsättningar för användning för mer optimala 

metoder gällande prognostisering- och lagerstyrningsmetoder. Exempel på applicering 

och användningsområden är differentiering av servicenivåer samt dimensionering av 

säkerhetsnivåer inom lager (Nordic Supply Chain Advice, u.d3).  

 

4.1.3 ABC & XYZ-analys 

En tillämpning av både ABC- och XYZ-analys i kombination kan vara till nytta. Detta 

innebär att en artikel tilldelas två klassifikationer; volymvärdeklass samt rörlighetklass 

(uttagsfrekvens). Detta skapar andra förutsättningar, då riktlinjer för olika praktiska 

tillämpningar kan utgå ifrån artikelns specifika karaktär. Hänsyn tas till både värde samt 

uttagsfrekvens. Klassificeringarna är till stor användning vid val av lagerstyrningsmetod 

och servicegrad (Nordic Supply Chain Advice , u.d.1). Figur 15, nedan illustrerar en 

tillämpning av både volymvärdeklassificering och rörlighetsklassificering i kombination 

(Berling & Stokkedal, 2008). Volymvärde i figur 15 motsvarar ”Sales volume in SEK” 

och rörlighetsklassificering (uttagsfrekvens) för ”Demand, D”. 
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Figur 15: Kategorisering CX-AZ (Berling & Stokkedal, u.d) 

 

Scholz-Reiter et al. (2011) förklarar att en utveckling av den klassiska ABC-analysen 

kan användas för att skapa större nytta. Utvecklingen av modellen innebär att prognoser 

om framtida efterfråga vägs in vid klassificeringen via XYZ, och inte enbart tidigare 

volymvärdesklassificering som är fokus vid ensidig ABC-analys.  

 

En dynamisk och stokastisk konsumtion påverkar klassificeringen av artiklar som 

enbart är klassificerat med volymvärdet. Att involvera den framtida efterfrågan är då 

väsentligt i en dataanalys, vilket sker vid genomförandet av en ABC/XYZ analys 

(Scholz‐Reiter, et al., 2012). 

 

4.1.4 Differentierad Styrning 
Differentierad styrning avser att hantera artiklar på olika sätt. Artiklar har skilda 

egenskaper när de kommer till variation i efterfråga, ledtider och värde. Genom att 

prioritera och hantera artiklar olika kan resurser fördelas där de gör mest nytta (Jonsson 

& Mattsson, 2016). 

 

Differentieringsgrunder kan vara många, men oavsett grund är ambitionen att styra 

artiklar olika. Tillexempel kan en differentieringsgrund vara kundservice eller 

lagervärde. Vid lagervärde är fokuset att lägga ner mer tid på de artiklar som ska ha lågt 

lagervärde då det kräver noggrannare bevakning. Differentiering skapar möjlighet att 

fokusera på viktiga artiklar (med avseende på dess betydelse för verksamheten) och 

minska resursinsatser på mindre viktiga. Detta kan stå som grund för minskad 

kapitalbindning utan att äventyra kundservice. Metod för segmentering av sortiment är 

tidigare nämnda avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 - ABC analys, eller flerkriterieanalys 

ABC/XYZ.  
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4.1.4.1 Styrning baserat på flerkriterieanalys: ABC/XYZ 
Det klassiska är att differentiera styrning utifrån ett kriterium att ha hänsyn till, som vid 

användning av ABC analys. Vid flerkriterieanalys ökar komplexiteten vid val av 

styrning, men ger också ett större korrespondens mot den klassiska enkriterieanalysen 

ABC. Enligt Scholz-Reiter, et al., (2012) ger flerkriterieanalysen en korrespondens 92 

% emot det klassiska användandet vid enkriterieanalys, som endast ger en 

korrespondens på 75 %. Detta om analysen involverar framtida efterfrågeprognoser.  

 
Även Berling & Stokkedal (u.d) belyser fördelen med flerkriterieanalyser. Att endast 

använda volymvärde för att differentiera styrning och upprätta hålla god servicenivå är 

inte passande då det skapar konflikt. Detta då produkterna i respektive grupp har olika 

efterfråga, vilket gör att produkterna skiljer sig mycket åt. Berling & Stokkedal (u.d), 

nämner också komplexiteten i att avgöra styrning endast på rörlighetsklassificering 

(XYZ-analys). Att inte ta hänsyn till volymvärde, kan leda till onödigt stor 

kapitalbindning i form av förstora säkerhetslager. Vid artiklar med högt volymvärde är 

inte gynnsamt att lagerhålla då det medför hög kapitalbindning. Medans artiklar med 

hög efterfråga motiveras att lagerhålla för att undvika brist. Konflikt skapas därför för 

artiklar som både har högt volymvärde och hög efterfråga (uttagsfrekvens). Därav är 

flera kriterier i kombination - volymvärde (ABC-analys) och rörlighetsklassificering 

(XYZ-analys) att föredra (Scholz‐Reiter, et al., 2012; Berling & Stokkedal, u.d.) 
 

Nedan redovisas två teoretiska modeller för styrning vid en flerkriterieanalys. Figur 16 

visar en eventuell segmentering av artiklar, där gruppering avgör vilka artiklar som ska 

behandlas på liknande sätt. Segmenterings indelningen kan variera beroende på 

sortiment typ och dess egenskaper (Oskarsson, et al., 2013).  

 
Figur 16: Styrning två dimensioner - exempel på segmentering (Oskarsson, et al., 2013, p.264) 
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Figur 17 nedan, visar eventuell hantering av respektive segment. 

 
Figur 17: Styrning baserat på flera kriterier (Oskarsson, et al., 2013, p.264) 
 

4.1.5 Kostnad- & Intäktsanalys 
För att skapa en lönsam och effektiv hantering av artiklar som ska lagerhållas krävs 

hänsyn till kundservice. Genom differentiering kan företag på ett gynnsamt sätt försöka 

åstadkomma så hög kundservice som möjligt till minst krävande resursinsats. Detta för 

minskad kapitalbindning och andra lagerhållningskostnader. Målet är att kunna leverera 

en så hög service som möjligt till lägsta kostnad (Oskarsson, et al., 2013). 

 

Det gäller därför att analysera vilket servicekrav respektive kund eller artikel har och 

utifrån detta sedan differentiera vilken kund/artikel som kräver mest resursinsats, detta 

görs enklast genom att först klassificera artiklar i kategorier baserat på betydelse för att 

sedan avgöra insats (Segerstedt, 2018; Jonsson & Mattsson, 2016; Rust & Huang, 

2012). 

 

4.1.5.1 Kostnader & Kundservice 
Kostnader ökar i takt med en ökad kundservice. En hög kundservice kräver ett större 

lager vilket i sin tur leder till ökade kostnader. Andra områden i samband med 

kundservice som påverkar kostnaderna är leveransflexibilitet och korta ledtider, då detta 

ställer krav på ett högre säkerhetslager. Som figur 18 nedan visar, blir kostnaden 

därmed högre desto högre kundservice ett företag levererar. 100 % kundservice kräver 

därmed högst kostnad (Jonsson & Mattsson, 2016; Oskarsson, et al., 2013). 
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Figur 18: Kostnader & Kundservice (Jonsson & Mattsson, 2016, p. 107) 
 

4.1.5.2 Intäkter & Kundservice 
Att öka kundservicen kan kopplas till en ökad intäkt, en högre kundservice ligger till 

grund i att ett företag förväntar sig en intäktsökning. Det är dock lättare att avgöra 

kostnadspåverkan vid en högre kundservice än intäktspåverkan. Endast ett högre pris 

vid försäljning sägs ge direkt effekt på intäkten. Eller att ett förtags kundservice skapar 

konkurrensfördelar på marknaden vilket medför fler kunder i framtiden och därmed 

ökad intäkt. Därmed förklaras oftast sambandet mellan intäkter och kundservice genom 

en S-liknande kurva, se figur 19 nedan. Utseendet illustrerar hur en låg kundservicenivå 

inte ger någon konkurrensmässig fördel. Den delen som är kraftigt sluttande motsvarar 

en tillfredställande nivå som lever upp till den service kunder förväntas sig. En alldeles 

för hög kundservice kan ge negativa kostnadseffekter då det leder till en överprestation 

– vilket ger mer kostnad än nytta i from av intäkter (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 
Figur 19: Intäkter & Kundservice (Jonsson & Mattsson, 2016, p. 108) 

 

4.1.5.3 Kombination för maximalt täckningsbidrag 
Nedan i figur 20, illustreras kombinationen av intäkter och kostnader i förhållande till 

kundservice, och hur man kan uppnå ett maximalt täckningsbidrag. Utifrån detta kan 
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företag försöka arbeta sig emot en optimal kundservicestrategi som varken medför över- 

eller underprestation mot kund. Att förändra kundservicenivån i ett företag påverkar 

både intäkter och kostnader. En högre kundservice leder till nya kostnader och 

resursinsatser vilket i sin tur kan minska intäkterna om detta inte medför möjligheten till 

ett högre försäljningspris. Därför är differentiering av kundservice på artikel- eller 

kundnivå en viktig nyckel för att skapa en optimal fördelning av service beroende på 

behov. Men också för att skapa en lönsam verksamhet (Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

Denna avvägning mellan kostnader/intäkter och ökad servicenivå diskuteras också i 

artikeln ”Optimizing Service Productivity” skriven av Rust & Huang (2012). Även här 

nämns det att en ökad servicenivå kräver ökade resurser vilket har en direkt effekt på 

kostnaderna. Samtidigt som en för låg servicenivå påverkar företagets intäkter och vinst. 

En balans krävs för att uppnå lönsamhet (Rust & Huang, 2012).  

 
Figur 20: Kombination för maximalt täckningsbidrag (Jonsson & Mattsson, 2016, p. 109) 
 

4.1.6 Kundorderpunkt 
Enligt Jonsson & Mattsson (2016) s.177 definieras kundorderpunkt som ”den punkt i en 

produkts materialstruktur från och med vilken produktens tillverkning och leverans är 

kundorderbestämd”. Detta medför att delar av en produkt innan kundorderpunkten 

lagerhålls. De lagerhållna modulerna i en produkt kan tillverkas eller köpas in baserat på 

prognoser. Det är inte förrän kundordern initieras som sluttillverkningen av produkten 

sker efter anpassning mot kund önskemål. Detta illustreras i figur 21 nedan.  

 

 

 

 
Figur 21: Illustration av kundorderpunkt (Jonsson & Mattsson, 2016, p. 178) 

Maximalt täckningsbidrag 

Tillverkning mot lager Tillverkning mot kundorder 

KUNDORDERPUNKT 
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Företagets prestation och konkurrenskraftigthet knyter an till kundorderpunkten i 

aspekten att framgångsrikt styra försörjningskedjan effektiv samtidigt som krav från 

kund möts. Kundorderpunkten är uppmärksammad då vikten av dess position samt dess 

strategiska påverkan har en allt större vikt, då det berör samtliga delar i 

försörjningskedjan. Design av försörjningskedjan utifrån KOP kan ses som ett 

strategiskt beslut som påverkar både tillverknings- och kontrollsystem (Olhager, 2010). 

 

Kundorderpunktens placering varierar beroende på företagstyp och verksamhet. Vid 

konstruktion mot kundorder placeras punkten i det tidigaste skedet. Vilket innebär att all 

materialanskaffning och tillverkning sker med start när order inkommer från kund. 

Kundorderpunkten ligger lång ner i produktens uppbyggnadsstruktur. Tillverkning mot 

order innebär att moduler redan är tillverkningsförbreda och lagerhålls innan kunden 

hunnit lägga en order. Det innebär att en liten detaljförberedning görs utan någon direkt 

anslutning till kundorder. Vid montering mot kundorder är kundorderpunkten ännu 

högre upp i produktens uppbyggnadsstruktur. Här sker all anskaffning av material och 

tillverkning av detaljer utan en initierad kundorder. Modulerna finns redo i lager och 

den slutliga tillverkningen av produkten, modulsammansättningen är det som sker vid 

kundorder. Vid tillverkning mot lager/plan står produkterna färdiga i lager och redo för 

leverans (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

Nedan, i figur 22 specificeras skillnaderna i en modell, hämtad från Jonsson & Mattsson 

(2016). 

 
Figur 22: Illustration kundorderpunkt-placering (Jonsson & Mattsson, 2016, p. 178) 

Kundorderpunktens placering kan förklaras utifrån att allt som sker innan kundorder-

punkten är prognosstyrt. Medans allt som sker efter punkten, är värdeadderande 
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aktiviteter som styrs och initieras i samband med kundorder, vilket illustrerats i figur 23 

nedan (Van Donk & Van Doome, 2015). 

 
Figur 23: Customer Order Point Decoupling points (Van Donk & Van Doome, 2015, p. 2573; Olhager, 

2010) 

 

Figur 23 koppling till begrepp av Jonsson & Mattsson (2016) figur 22: 

Make-to-Stock Tillverkning mot lager/plan 

Assemble-to-Order Montering mot kundorder 

Make-to-Order Tillverkning mot kundorder 

Engineer-to-Order Konstruktion mot kundorder 
Tabell 6: Koppling av begrepp mellan två modellers förklarande av kundorderpunkt, baserat på figur 20 

& 21. 
 

 Empiri  
 

Tillhandahållen data från Staples Branding Solutions affärssystem innehåller 

information utav 12 månaders försäljningsstatistik. Ämnesrader i den tillhandahållna 

Excel filen är följande; 

• Artikelnummer 

• Benämning av artikel  

• Leverantör 

• Förbrukning (12månader) i ”Units” – antal 

• Förbrukning (12månader) i ”Salesorder” – orderrader 

• Price/unit (SEK) 
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 Analys  
 

 
 

4.3.1 Genomförande av ABC/XYZ analys i Excel 
Analysen av primär data och framtagandet av ABC/XYZ-analysen har skett via 

arbetsverktyget Excel. För att framta ABC/XYZ-analysen har den tidigare nämnda 

metoden i teoriavsnittet används, Paretos minoritetsprincip. Utifrån denna princip har 

gränsvärden skapats för att kunna klassificera artiklarna som ABC- och XYZ-artiklar. 

En kombination analys har sedan skett. Gränsvärdena för respektive kategori finns 

redovisade i tabell 7 och 8. Gränsvärdena kommer stå som grund även vid kombinations 

analysen av ABC/XYZ.  I och med tidigare nämnda avgränsning till 3 leverantörer som 

Staples Branding Solution köper in av kommer sortimentet av artiklar som redovisas 

bara vara en del av det totala sortimentet. Totalt kommer 1677 st artiklar analyseras. 

 

4.3.1.1 ABC-analys 
 Ackumulerat 

volymvärde 

i procent 

Volymvärde 

i procent 

Ackumulerade 

antal artiklar i 

procent 

Antalet 

artiklar 

i procent  

Totalt 

Antal 

artiklar 

Gränsvärde 

Baserat på 

volymvärde* 

A 80 % 80 % 14,8 % 14,8 % 249 st 11 136 

B 95 % 15 % 33,6 % 18,8 % 315 st 2 689 

C 100 % 5 % 100 % 66,4 % 1 113 st  

Totalt  100 % 100 % 100 % 100 % 1 677 st  
*Gränsvärde = Artiklar med volymvärde över 11 136 motsvarar en A artikel. Artiklar med volymvärde mellan 2 689 och 11 136 

motsvarar en B artikel, övriga representerar kategori C. 

Tabell 7: ABC-analys, volymvärdesklassificering, baserat på Paretos minoritetsprincip 

Genomförande av 
ABC/XYZ analys i 

Excel

Reflektion av Excel-
Analys: Segmentering av 

sortimet
Hantering av 

respektive segment
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Diagram 1: Fördelning i procent av totalt antal artiklar i respektive ABC kategori   

 

Tabellen representerar Staples Branding Solution procentuella fördelning av artiklar 

utifrån volymvärdesklassificering. Kategori A representerar 80 procent av volymvärdet 

som motsvarar 14,8 procent av antalet artiklar. Kategori B motsvarar 15 procent av det 

totala volymvärdet och 18,8 procent av de totala antalet artiklar. Kategori C motsvarar 5 

procent av det totala volymvärdet och 66,4 procent av samtliga artiklar. Denna 

fördelning finns redovisade i diagram 1 ovan vars fördelningen av artiklarna (i %) följer 

de tre kategorier som beskrivs i teoriavsnittet, tabell 4 i tidigare avsnitt (Segerstedt, 

2018). Utläses av tabell 8 i kombination med diagram 1 är att A-kategorin representerar 

den kategori med största volymvärde på minst antal artiklar, följt av kategori B och 

sedan kategori C som motsvarar minst andel volymvärde på flest antal artiklar.  
  
De artiklar som har ett volymvärde motsvarande och över 11 136 SEK kategoriserar sig 

som A-artiklar. Gränsvärdet är baserat på Paretos minoritetsprincip – genom 

ackumulerat volymvärdet från största till minsta värde upp till ackumulerade 80 % kan 

detta gränsvärde tas fram. Samma princip lyder för nästkommande kategorier, B och C.  
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4.3.1.2  XYZ-analys 
 Ackumulerade 

sålda artiklar i 

procent 

Sålda 

artiklar i 

procent 

Ackumulerat 

antal artiklar 

i procent 

Antal 

artiklar i 

% 

Totalt 

antal 

artiklar 

Gränsvärde 

baserat på 

rörlighets-

klassificering* 

X 80 % 80 % 4,1 % 4,1 % 69 st 117 

Y 95 % 15 % 24,8 % 20,7 % 347 st 13 

Z 100 % 5 % 100 % 75,2 % 1 261st  

Totalt 100 % 100 % 100 % 100% 1 677 st  

*Gränsvärde = Artiklar som med antalet sålda units över 117 st. representerar kategori X, kategori Y representerar sålda artiklar 

mellan 13 till 117. Under 13 sålda artiklar per 12 månader motsvarar Z. 
Tabell 8: XYZ-analys, rörlighetsklassificering (uttagsfrekvens), baserat på Paretos minoritetsprincip 

 

 
Diagram 2: Fördelning i procent av totalt antal artiklar i respektive XYZ kategori   

Tabell 8 ovan visar frekvensen av artiklar utifrån primär data och baseras 

försäljningsstatistik. Detta motsvarar lagerrörligheten (uttagsfrekvensen) per artikel. 

Artiklarna kategoriseras utifrån frekvens och förklaras utifrån tidigare nämnd 

teori; rörlighetsklassificering i avsnitt 4.1.2. 

Kategori X motsvarar de artiklar med högst frekvens. 80 % av totala antalet sålda 

artiklar motsvarar totalt 4,1 % av totala antalet artiklar. Följt av Y, där 15 % av antalet 

sålda artiklar motsvarar 20,7 % av artiklarna. De artiklar som har lägst frekvens finns 

representerade i kategori Z, totalt finns 75,2 % av antalet artiklar representerade på 5 % 

av totalt antal sålda artiklar, detta illustreras i diagram 2 ovan.  

De artiklar som har en rörlighet motsvarande eller mer än antalet sålda enheter, 117 st. 

kategoriserar sig som X artiklar. Gränsvärdet är baserat på Paretos minoritetsprincip – 
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genom ackumulerade sålda artiklar från största till minsta värde upp till ackumulerade 

80 % kan detta gränsvärde tas fram. Samma princip lyder för nästkommande kategorier, 

Y och Z. Kontentan av detta är att ju mer frekvent en artikel säljs desto mer X blir den.  

 

4.3.1.3  Kombination av ABC- & XYZ analys  
Utifrån den insamlad data har sedan en kombination av en ABC- och XYZ-analys 

genomförts. Den tvådimensionella analysen har skapat nio kategoriseringar från AX-CZ 

varav sju av dem har ett faktiskt utfall, se figur 24 nedan. 

 
Figur 24: Urklipp ur Excel – Kombination av ABC- & XYZ Analys  

 

Tabell 9 nedan, motsvarar en förklaring av de under kategorier som finns representerade 

ABC/XYZ analysen.  
Summa Av Antal Antal artiklar i respektive kategori 

Summa Av Volymvärde Totalt volymvärde i respektive kategori 

Summa Av Orderrader Antal sålda orderrader i respektive kategori 

Summa Av Antal ”units” Antal sålda artiklar i respektive kategori 

Tabell 9: Förklaring av underkategorier ABC/XYZ analys 

Tolkning av siffror i kategori AZ, vilket motsvarar kvadraten längst till höger i figur 24. 

I denna kategori finns totalt åtta olika sorters artiklar – med åtta olika sorters artiklar 

menas åtta artiklar med olika artikelnummer. Figur 24 visar att dessa artiklar 

tillsammans har sålts 127 gånger på 70 orderrader till ett volymvärde på 147 651 SEK 

under 12 månader. På detta sätt utläses data för samtliga kategorier.  
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Diagram 3 nedan, visar en schematisk bild över fördelningen av artiklar med unikt 

artikelnummer i respektive kategori. Kategori CZ motsvarar den kategorin med störst 

antal artiklar, 1102 st. Ur figur 24 sammanställs att det nuvarande sortimentet består av 

totalt 1677 artiklar, samtliga siffror i diagram 3 är härledda ur figur 24.  

 

 
Diagram 3: Totalt antal artiklar representerat i respektive ABC/XYZ kategori 

 

Diagram 4 nedan, visar tydligt fördelningen av volymvärde på respektive kategori AX-

CZ. Den största delen av volymvärdet faller på kategori AX som står för 5 571 657 SEK 

av det totala volymvärdet 12 112 294 SEK. Siffror är hämtade från figur 24.  
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Diagram 4: Totaltvolymvärde representerat i respektive ABC/XYZ kategori  

 

4.3.2 Reflektion av Excel Analys – Segmentering av sortiment 
Utifrån ABC/XYZ-analysen, figur 24 och diagram 3, 4 syns tydliga förhållanden mellan 

respektive kategorier. Vid en rörelse från AX till CZ syns en tydlig ökning av antalet 

artiklar och vid en diagonal övergång från CZ till AX synes ett ökat volymvärde. 

Slutsatsen från dessa förhållanden blir att AX artiklar har större betydelse för 

verksamheten än CZ artiklar, baserat på volymvärde. AX artiklar kan därför anses vara 

strategisk viktiga för Staples Branding Solution i och med deras genomsnittligt höga 

frekvens och volymvärde (se bilaga B). Medan artiklar i CZ kan utvärderas om det ska 

behållas eller inte. Går man in på djupet hos CZ artiklarna motsvarar denna grupp totalt 

1102 st artiklar totalt - varav 541 av dessa artiklar har 0 lageruttag och 0 volymvärde. 

Dessa har inte efterfrågats av kunder under de senaste 12 månaderna och därmed inte 

skapat intäkt för Staples Branding Solution. Att administrera, lagerhålla och kontrollera 

dessa artiklar kan därför anses som onödigt. Dessa artiklarna kan förmodligen uteslutas 

ur sortimentet (Oskarsson, et al., 2013, p.264). Totalt sett har CZ artiklar ett 

medellageruttag på 2,9 st per år, vilket motsvarar en väldig låg frekvens i förhållande till 

övriga kategorier (se Bilaga B). Ur figur 24 och Bilaga B, syns även att CY, BZ och AZ 

har en relativt låg frekvens. Relationen mellan dessa blir därför att i takt med att 

volymvärde ökar för kategorierna, (motsvarande en förflyttning horisontellt från CZ till 

AZ) ökar vikten av korta ledtider. Detta för att slippa lagerhålla dessa artiklar och 
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samtidigt undvika risken att inte kunna bemöta kundefterfrågan. Att ha korta ledtider för 

Z artiklar kan motiveras av dess osäkra efterfråga och därmed inkuransrisk. I och med 

varierande efterfråga är det svårare att fastställa prognoser och utifrån det beräkna 

säkerhetslager för att undvika en bristsituation vid inkommande order. För att 

fortfarande kunna bemöta kund med god kundservice i form av korta ledtider på dessa 

produkter ställs ökade krav på bra leverantörsrelationer (Oskarsson, et al., 2013).  
 
AX respektive AY står tillsammans för störst andel av verksamhetens volymvärde, 

närmare bestämt 78,7 %. Dessutom står de för majoriteten av lageruttagen (efterfrågan), 

82,6 %. Detta gör att artiklar i kategorin AY tillsammans med AX kan behandlas som 

strategisk viktiga artiklar. Artiklar i dessa kategorier kan därför ha en form av frekvent 

individuell kontroll. För att göra det lönsamt och minska administrativt arbete kan 

stödsystem, som tillexempel Staples Branding Solution AWR inköpssystem vara till 

stor hjälp för att minska manuellt arbete och öka möjligheten för automatisk individuell 

kontroll. Detta då det höga volymvärdet kan göra det onödigt dyrt att lagerhålla AX- 

och AY-artiklar med tanke på att det skulle medföra stor kapitalbindning. Fördelen är 

deras relativt frekventa lageruttag, då det underlättar vid prognostisering. En bra 

prognos kan underlätta vid kontroll och inköp av rätt kvantitet för att möta kundens 

behov utan att överdimensionera lagernivåerna. AWR har en funktion som kan beräkna 

optimal hemtagningskvantitet och säkerhetslager vid input av variabler vilket 

underlättar hantering av de strategisk viktiga kategorierna. Även BY artiklar kan bli 

kontrollerade automatisk. BY står för det tredje största totala volymvärdet, för att 

undvika brist av denna kategori kan viss lagring vara att föredra. 
 
De klasser som kallas CX respektive BX är uteslutna i denna analys då de saknar 

innehåll av artiklar. Detta kan bero på avgränsningen till tre leverantörer. Hade hela 

sortimentet varit inkluderat i analysen hade troligtvis även dessa kategorier varit 

involverade. Då ABC-artiklar står för storlek av volymvärde i fallande skala kan man 

även dimensionera säkerhetslager i fallande skala. Detta i och med att C artiklar har 

lägre volymvärde och är därmed billigare att lagerhålla än B och A artiklar. Dock är 

detta inte försvarbart i förhållande till den konflikt Berling & Stokkedal (u.d) nämnt, 

vilket diskuteras senare i analysen. 
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Utifrån ovanstående reflektion kan vissa kategorier behandlas på liknande sätt, dessa 

kategoriseras enligt färgkodning utifrån figur 25 och tabell 10 nedan. Segmenteringen är 

baserad på liknande egenskaper med inspiration ur figur 16 & 17 (Oskarsson, et al., 

2013 p.264).  

 
Figur 25: ABC/XYZ med färgkodning utifrån segment 

 

 

Kategori i ABC/XYZ analys Färgkodning Egenskaper 

AX, AY Gröna artiklar • Hög frekvens 

• Högst volymvärde 

• Strategisk viktiga för verksamheten 

• Dyra att lagerföra men kräver god tillgänglighet 

CY, CZ, BZ, AZ Röda artiklar • Låg frekvens 

• Lågt volymvärde 

• Betydelsen av korta ledtider ökar i takt med horisontell 

förflyttning från CZ till AZ 

• Vissa artiklar bör uteslutas ur sortimentet 

BY Gula artiklar • Medel frekvens 

• Relativt högt volymvärde 

Tabell 10: Segmentering baserad på egenskaper utifrån figur 25 och reflektion av Excel analys  
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4.3.3 Hantering av respektive segment  
För att hantera och sortera in segmentet i enhetlighet med hela Staples Solutions 

standard där artiklar benämns ZZ eller ZA kommer kostnad-/Intäktsanalys och 

kundorderpunkt att står som grund. Ambitionen med studien är som tidigare nämnt att 

utveckla ett ramverk. Respektive segment (grön, röd, gul) kommer att analyseras var 

och en för sig gällande hantering. Respektive analys kommer sedan att sammanfattas i 

slutet genom en tabell. Tabellen åskådliggör framställningen och utvecklandet av 

ramverket för respektive segment.  

 

4.3.3.1 Gröna artiklar  
För gröna artiklar, motsvarande AX och AY artiklar är det inte försvarbart med alltför 

stora lager då det skapar stor kapitalbindning på grund av högt volymvärde. Här syns 

konflikten som Berling & Stokkedal (u.d) diskuterat. Att inte hålla stora lager för dessa 

artiklar står i konflikt när det jämförs med lageruttag. Dessa artiklar har stor efterfråga, 

något som motiveras av hög lagertillgänglighet för att undvika brist och utebliven 

försäljning då det har en indirekt påverkan på företagets intäkter. Samtidigt som de 

medför stor kapitalbindning om de lagerhålls, vilket inte är lönsamt. Detta diskuterade 

även Rust & Huang (2012) genom att förklara hur en avvägning mellan kundservice och 

balans mellan kostnader och intäkter kan vara att föredra. Nedan i figur 26, illustreras 

konflikten vid hantering av AX och AY artiklar utifrån en kostnad-/intäktsanalys. 

 
Figur 26: Kostnad-/Intäktsanalys av grönt segment 
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Rekommendationer vid hantering av de artiklar som motsvarar segment grön kan 

kopplas till det som Oskarsson, et al. (2013) presenterar i figur 17. För att undvika att 

intäkter och kostnader till viss del ska ta ut varandra kan Staples Branding Solution 

hantera dessa artiklar genom individuella frekventa kontroller. Detta för att undvika 

onödigt höga säkerhetslager och kapitalbindning. De frekventa kontrollerna gör att 

Staples Branding Solution kan ha kontroll över sortimentet och genom frekventa 

inleveranser minska risk för brist vid inkommande kundorder. Detta trots mindre 

säkerhetslager. Då AX och AY står för hög relativt medelhög efterfrågefrekvens, ökar 

möjligheten för säkrare prognostisering och enklare styrning då variationer hos dess 

efterfråga i form av lageruttag är mindre än hos övriga segment (Nordic Supply Chain 

Advice , u.d. 1). Scholz Reither et al. (2012) framför att en flerkriterieanalys ger högre 

korrespondens vid prognostisering av framtida efterfråga, vilket även kan illustreras 

utifrån ovannämnda applicering av kostnad-/intäktsanalysen, se figur 26. Hade en 

enkriterieanalys genomförts istället, endast en ABC-analys eller en XYZ-analys hade 

detta skapat problem i form av för höga säkerhetslager eller allt för dålig servicenivå. 

Vilket hade gett direkt effekt på verksamhetens lönsamhet och prestation. För att kunna 

göra frekventa inköp behöver Staples Branding Solution skapa bra relationer till sina 

leverantörer, detta för att säkerställa materialflöde och inleveranser. På så sätt kan över- 

och underprestationer undvikas. Förhoppningen är att hitta en balans mellan kostnader 

och intäkter. Utifrån nämnda rekommendationer vid hantering av dessa två kategorier 

kan Staples Branding Solution hamna i den balans som Rust & Huang (2012) och 

Jonsson & Mattsson (2016) framför, för att uppnå bästa möjliga lönsamhet. Vilket 

illustreras i figur 20, markerat som maximalt täckningsbidrag.  

 

 
Segment Kategori Egenskaper Styrningsprincip 

Grön AX, AY - Hög frekvens 

- Högst volymvärde 

- Strategisk viktiga för verksamheten 

- Dyra att lagerföra men kräver god 
tillgänglighet 

-Frekventa kontrollpunkter, 
för att hålla låga säkerhets 
lager utan att äventyra 
kundbehov 
 
- Automatisk individuell 
kontroll för så låga lager 
som möjligt 
 

Tabell 11: Utvecklande av ramverk, hantering segment grön 
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4.3.3.2 Röda artiklar  
De röda artiklarna, motsvarande CY, CZ, BZ, AZ skapar en komplex situation på så sätt 

att det motsvarar samtliga volymvärden från lågt till högt, totalt sett står de för en 

relativt liten del av det totala volymvärdet. Dessutom har samtliga av dessa kategorier 

en stor variation i efterfråga/lageruttag vilket motiverar deras gemensamma 

segmenterings grupp.  

 

 
Figur 27: Kostnad-/intäktsanalys av rött segment 

 

Utifrån kostnads-/intäkt analysen (se figur 27) och ABC-analys motiveras en högre 

servicenivå då det röda segmentet har ett lägre volymvärde. Detta medför att segmentet 

är billigare att lagerhålla än tillexempel segment grön. Dilemmat med att bara se från ett 

kriterium blir också här tydligt, då den varierande rörligheten på artiklarna försvårar 

argument och beräkning av säkerhetslager. Konflikten är att de kostnaderna som 

uppkommer från kapitalbindningen för dessa artiklar inte täcks av de intäkter som dess 

artiklar bidrar med, vilket inte är lönsamt. Artiklarna i det röda segmentet är svåra att 

hantera i och med konflikten (Berling & Stokkedal, u.d). Konflikten illustreras i figur 

27 ovan med inspiration från tidigare diskussion och teori från Oskarsson, et al (2013), 

Berling & Stokkedal (u.d) samt Rust & Huang (2012).  

 

Det röda segmentet och de enskilda kategorierna kan ifrågasättas om de ens behöver 

finnas kvar i sortimentet. Detta antyder även figur 17 från Oskarsson, et al., (2013). 

Detta då en stor andel artiklar i CZ, vilket tidigare nämnts i avsnitt 4.3.3 har 0 lageruttag 



  
 

59 

och 0 i volymvärde för verksamheten. Dessutom syns även tendenser av 

säsongsvariationer i de kategorier som finns motsvarade i det röda segmentet. 

Tillexempel har artiklar som ”vinterjacka” identifierats och finns representerade i 

gruppen AZ. Att lagerhålla denna artikel året om är inte försvarbart då det kan medföra 

onödig kapitalbindning. Säsongsartiklar kan som alternativ köpas in vid säsong istället. 

Totalt sett gör fluktuationerna i lageruttag hos dessa produkter att det inte är försvarbart 

att lagerhålla dessa artiklar. Staples Branding Solution kan ifrågasättas om det 

överhuvudtaget är värt att erbjuda vissa artiklar i dess sortiment, trots enstaka 

försäljning, då de inte tillför något större värde (Oskarsson, et al., 2013 p.264). En 

rekommendation för hantering av dessa artiklar vid inköp kan vara att köpa in endast på 

inkommande kundorder, för att på så sätt undvika onödig lagerhållning och minska 

risken för inkurans. För att kunna ha en del av sortimentet som är baserat på 

inkommande kundorder kan bra leverantörsrelationer vara att föredra för att få ner 

ledtider. På så sätt kan god kundservice ändå uppnås och över- respektive 

underprestationer undvikas (Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

 
Segment Kategori Egenskaper Styrningsprincip 

Röd CY, CZ, BZ, AZ - Låg frekvens 

- Lågt volymvärde 

- Betydelsen av korta ledtider ökar i 

takt med horisontell förflyttning från 

CZ till AZ 

- Vissa artiklar bör uteslutas ur 
sortimentet 

-Inköp initieras vid kund-
order 
 

-Ej lagerhålla 

 

Tabell 12: Utvecklande av ramverk, hantering segment röd 

 

4.3.3.3 Gula artiklar  
Det gula sortimentet kan vara en aning mer svårdefinierade än det gröna och röda 

segmentet. Detta då det gula segmentet innehåller artiklar i bredare intervall vad gäller 

volymvärde och förbrukning av antalet artiklar, motsvarande lageruttag/efterfråga. 

Nedan i tabell 13 illustreras intervallen;  

Förbrukning antalet units intervall (# uttagsfrekvens/lageruttag) 252 - 13  

Storlek volymvärde per artikelintervall  11 061,52 - 2 844,45 

Tabell 13: Breda intervall i segment gul  
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Figur 28: Kostnads/intäktsanalys av gult segment 

 

De breda intervallen gör det en aning mer komplicerat. BY är den kategori som har det 

tredje största volymvärdet samtidigt som förbrukningsmedel värdet är relativt högt, se 

Bilaga B. Därmed är det av stor relevans för Staples Branding Solution att säkerställa 

materialinflöde och eventuellt lager för BY. Oskarsson, et al. (2013) diskuterar bara 

ytterligheterna i sin modell (se figur 17) angående hantering av differentierat sortiment. 

Vilket då inte inkluderar BY och därmed inte det gula segmentet.  

 

Då BY-artiklar har relativt hög medelsförbrukning är det relevant att ha ett högre 

säkerhetslager. Men det är inte relevant att lägga samma resurser och kontroll på det 

gula artiklarna som på de gröna, då de gröna tillför större värde till verksamheten. För 

att hantera det gula segmentet kan det därför vara relevant att tillföra någon form av 

automatisk kontroll. Där ett system kan meddela när artiklar behöver beställas in. 

Frekventa leveranser är svårare på gula artiklar då de har större variation på 

efterfråga/lageruttag än de gröna artiklar. Detta försvårar prognostisering. Då de gula 

segmentets har breda intervall (som redovisats ovan i tabell 13) kan artiklar 

representerade i denna kategori vara till fördel att analysera närmare. Det kan vara 

fördelaktigt att hantera delar av det gula segmentet på olika sätt. Tillexempel att de 

artiklarna med en högre uttagsfrekvens (lageruttag) eller volymvärde hanteras 

automatisk medan de med en lägre uttagsfrekvens och volymvärde hanteras likt en röd 

artikel. En uppdelning med övre och undre gul segment kan därför vara att föredra. I 

denna studie baseras fördelningen på volymvärde. En mer specifik förklaring följer 
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nedan när kundorderpunkten diskuteras i kombination med ovanstående analyser av 

respektive segment. 

 

 
Segment Kategori Egenskaper Styrningsprincip 

Övre Gult  Övre 50 % av BY (baserat på 

volymvärde) 
- Medel frekvens 

- Relativt högt volymvärde 

 

-Frekventa kontrollpunkter, 
dock mer sällan än grönt 
segmentet i och med mindre 
värde för verksamheten 
 
-Viss lagring att föredra 
 
-Automatisk kontrollering 

 
Undre Gult  Under 50 % av BY (baserat 

på volymvärde) 
- Medelfrekvens 

- Lägre volymvärde 

 

-Inköp initieras vid kund-order 
 
-Lagring ej att föredra 
 

Tabell 14: Utvecklande av ramverk, hantering segment gul 

 

4.3.4 Kundorderpunkt  
Tidigare har klassificering av artiklar benämns ZA eller ZZ, en benämning som nu 

tillviss del saknas då ett nytt sortiment förvärvats i samband med integration. Dessa 

benämningar är genomgående hos hela Staples Solution och finns inte bara 

representerat hos Staples Branding Solution. För att veta vilka artiklarna i det nya 

sortimentet som kan benämnas för ZA eller ZZ krävs det en djup informationshämtning 

av sortiment. Något som i dagsläget saknas och därmed identifierats som en utmaning 

(se tabell 3). För att hjälpa Staples Branding Solution med denna utmaning och sortera 

in artiklar i ZA respektive ZZ kommer kundorderpunkten att användas som teori i 

kombination med de framtagna segmenteringsgrupperna grön, röd och gul. Nedan visas 

en schematisk bild över respektive segmentering och placering av dess kundorderpunkt.  

 
Figur 29: Placering av kundorderpunkt med inspiration från Jonsson & Mattsson (2016), Van Donk & 

Van Doome (2015) 
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Nedan följer en analys av respektive segment gällande kundorderpunkt placering och 

dess benämning (ZA eller ZZ artikel). Analysen för respektive segment avslutas även 

här med en tabell som kommer att vara inkluderat i det slutliga ramverket som 

presenteras i avsnitt 4.4 sammanfattning.  

 

4.3.4.1 Gröna artiklar 
De gröna artiklarna kan ha en kundorderpunkt placering som motsvarar det som 

Jonsson & Mattsson (2016) kallar för montering mot kundorder, vilket motsvarar 

Assemble-To-Order (ATO) enligt Van Donk & Van Doome (2015). Valet av ATO kan 

motiveras utifrån det att artiklar i detta segment finns tillgängliga på lager via frekventa 

inköp. Vid inkommande kundorder trycks artikeln utifrån kundönskemål för att sedan 

packas för leverans. Dessa artiklar, inom det gröna segmentet kan därför till viss del 

likställas med ZA artiklar som har en fast lagerplacering och orderläggning hos 

leverantör sker när en kontroll hos inköpsavdelning visar att påfyllning behövs.  

 

 
Segment Kundorderpunkt  Artikel-benämning  

Grön Inköp mot lager 

ATO 

ZA 

Tabell 15: Utveckling av ramverk, baserat på kundorderpunktplacering & artikelbenämning segment 

grön 

 

4.3.4.2 Röda artiklar 
De röda artiklarna kan motsvara det som enligt Jonsson & Mattsson (2016) respektive 

Van Donk & Van Doome (2015) benämns tillverkning mot order respektive Make-To-

Order (MTO). Valet av MTO som placering av kundorderpunkt kan motiveras av att de 

röda artiklarna har mer varierande efterfråga. De kan därför beställas vid inkommande 

kundorder och inte finnas tillgängliga i lager för att undvika risk för inkurans. En 

kundorder initieras då när inköpsavdelningen ska lägga en order från leverantör. Dessa 

kan därför klassas med det som Staples Solution i nuläget kallar för ZZ-artiklar och 

kommer inte tilldelas en fast lagerplacering. Artiklar som dessa kommer endast att 

finnas i lagret i samband med inleverans och under tryck av artikeln.  
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Segment Kundorderpunkt Artikel-benämning  

Röd Inköp mot kundorder 

MTO 

ZZ 

Tabell 16: Utveckling av ramverk, baserat på kundorderpunktplacering & artikelbenämning segment röd 

 
4.3.4.3 Gula artiklar 
Uppdelning av det gula sortimentet är att föredra utifrån de tidigare diskuterade breda 

intervallet av artiklarnas uttagsfrekvens och volymvärde. Att dela upp artiklarna baserat 

på volymvärde eller uttagsfrekvens gör det enklare för Staples Branding Solution att 

klassificera dessa artiklar baserat på om de motsvarar en ZA eller en ZZ artikel. I denna 

analys har fördelningen baserats på volymvärde. De övre 50 % av BY artiklar skulle 

motsvara de som Van Donk & Van Doome (2015) Assemble-To-Order (ATO) då deras 

betydelse baserat på volymvärde är större för Staples Branding Solution än de undre 50 

%. Övre 50 % motsvarar då en ZA artikel. Undre 50 % skulle istället benämnas Make-

To-Order (MTO), motsvarande ZZ artikel. De artiklar som i gult segment kallas ZZ 

artikel kan behandlas likt en röd artikel vid styrning. Utifrån tidigare analys kan de 

artiklar från gula segmentet som motsvarar ZA-artiklar hanteras olika gentemot de 

gröna artiklarna som har samma benämning. De gröna kräver fler inleveranser för att 

minska kapitalbindning och skapa bra kundservice medan de gula föredrar en 

automatisk kontroll och därför en annan styrningsprincip med färre kontrollpunkter. 

Skillnaden på styrning är på grund av att det gröna sortimentet har större betydelse 

baserat på volymvärde än de övre 50 % av de gula sortimentet.  

 

 
Segment Kundorderpunkt  Artikel-benämning  

Övre Gul Inköp mot lager 

ATO 

ZA 

Undre Gul Inköp mot kundorder 

MTO 

ZZ 

Tabell 17: Utveckling av ramverk, baserat på kundorderpunktplacering & artikelbenämning segment gul 
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 Sammanfattning  
Den givna artikeldata har kategoriserats och analyserats med hjälp av en kombinerad 

ABC-modell, också känt som flerkriterieanalys ABC/XYZ. Genom denna modell har 

kriterierna volymvärde- och rörlighetsklassificering (uttagsfrekvens) applicerats och 

med hjälp av gränsvärden framkom sex olika kategorier. Dessa kategorier har sedan 

segmenterats in i tre nya kategorier, grön, gul och röd. Färgkodning av dessa tre 

artikelsegment belyser dess egenskaper men främst deras relevans för verksamheten. 

Nedan presenteras det utvecklande ramverket som framställts utifrån tidigare analys 

dess framtagna delar gällande segmentens hantering och egenskaper:   
Segment Kategori Egenskaper Kundorderpunkt 

placering (figur 29) 

Artikel-

benämning  

Styrnings- 

princip 

Grön AX, AY - Hög frekvens 

- Högst volymvärde 

- Strategisk viktiga 

för verksamheten 

- Dyra att lagerföra 
men kräver god 
tillgänglighet 

Inköp mot lager 

ATO 

ZA -Frekventa 
kontrollpunkter, 
för att hålla låga 
säkerhets lager 
utan att äventyra 
kundbehov 
 
- Individuell 
kontroll 
 

Övre Gul Övre 50 % 

av BY 
(baserat på 

volymvärde) 

- Medel frekvens 

- Relativt högt 

volymvärde 

 

Inköp mot lager 

ATO 

ZA -Frekventa 
kontrollpunkter, 
dock mer sällan 
än grönt 
segmentet i och 
med mindre 
värde för 
verksamheten 
 
- Automatisk 
kontrollering 
 
- Viss lagring att 
föredra 

Undre Gul  Under 50 & 

av BY 

(baserat på 

volymvärde) 

-Medelfrekvens 
- Lägre volymvärde 
 

Inköp mot kundorder 

MTO 

ZZ -Inköp initieras 
vid kund-order 
 
- Lagring ej att 
föredra 

Röd CY, CZ, BZ, 

AZ 

- Låg frekvens 

- Lågt volymvärde 

- Betydelsen av korta 

ledtider ökar i takt 

med horisontell 

förflyttning från CZ 

till AZ 

- Vissa artiklar kan 
uteslutas ur 
sortimentet 

Inköp mot kundorder 

MTO 

ZZ -Inköp initieras 
vid kund-order 
 

-Ej lagerhålla 

 

Tabell 18: Det utvecklade ramverket för förbättrad artikelhantering 
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5 Slutsats 
______________________________________________________________________ 
Detta kapitel, slutsats inleds med att respektive frågeställnings besvaras separat i varsitt avsnitt. I 

avsnittet där frågeställning två besvaras presenteras det utvecklade ramverket för förbättrad 

artikelhantering genom en tabell. Därefter följer avsnitt om studiens bidrag, generaliserbarhet, 

kritik till eget arbete samt förslag på vidare forskning.  

______________________________________________________________________ 

 

 Frågeställning 1: Identifierade utmaningar  
- Vilka utmaningar gällande artikelhantering av nyförvärvat sortiment kan identifieras i 

Staples Branding Solutions inköpsprocess? 

 

De utmaningarna som berörde Staples Branding Solution artikelhantering och därmed 

sortiment identifierades som följande: 

• Saknad differentiering av sortiment 

• Stor leverantörsbas 

• Icke standardiserat sortiment 

Dessa gav upphov till flera konsekvenser som presenterades i avsnitt 3.2.4, tabell 3. För 

att hantera dessa konsekvenser genomfördes en flerkriterieanalys, ABC/XYZ på 

sortimentet. Detta med syfte att skapa ett underlag som kan hjälpa Staples Branding 

Solution med de konsekvenser som utmaningarna ger upphov till och förbättra 

artikelhanteringen.  
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 Frågeställning 2: Förbättrad artikelhantering  
-  Hur kan Staples Branding Solution utifrån identifierade utmaningar i 

inköpsprocessen skapa en förbättrad artikelhantering? 

Genom ABC/XYZ analysen som grund har ett utvecklat ramverk skapats, se nedan:  
Segment Kategori Egenskaper Kundorderpunkt 

placering (figur 29) 

Artikel-

benämning  

Styrnings- 

princip 

Grön AX, AY - Hög frekvens 

- Högst volymvärde 

- Strategisk viktiga 

för verksamheten 

- Dyra att lagerföra 
men kräver god 
tillgänglighet 

Inköp mot lager 

ATO 

ZA -Frekventa 
kontrollpunkter, 
för att hålla låga 
säkerhets lager 
utan att äventyra 
kundbehov 
 
- Individuell 
kontroll 
 

Övre Gul Övre 50 % 

av BY 
(baserat på 

volymvärde) 

- Medel frekvens 

- Relativt högt 

volymvärde 
 

Inköp mot lager 

ATO 

ZA -Frekventa 
kontrollpunkter, 
dock mer sällan 
än grönt 
segmentet i och 
med mindre 
värde för 
verksamheten 
 
- Automatisk 
kontrollering 
 
- Viss lagring att 
föredra 

Undre Gul  Under 50 & 

av BY 

(baserat på 

volymvärde) 

-Medelfrekvens 
- Lägre volymvärde 
 

Inköp mot kundorder 

MTO 

ZZ -Inköp initieras 
vid kund-order 
 
- Lagring ej att 
föredra 

Röd CY, CZ, BZ, 

AZ 

- Låg frekvens 

- Lågt volymvärde 

- Betydelsen av korta 

ledtider ökar i takt 

med horisontell 

förflyttning från CZ 

till AZ 

- Vissa artiklar kan 
uteslutas ur 
sortimentet 

Inköp mot kundorder 

MTO 

ZZ -Inköp initieras 
vid kund-order 
 

-Ej lagerhålla 

 

Tabell 18: Det utvecklade ramverket  för förbättrad artikelhantering  

 

Genom flerkriterieanalysen ABC/XYZ kan Staples Branding Solution snabbt få en 

helhetsbild över det tillkomna sortimentet. Detta trots bristande information och 

artikeldata. Analysen skapar möjlighet för Staples Branding Solution att differentiera 

sortimentet och se vilka artiklar som är mer betydelsefulla för verksamheten. Detta 
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underlättar vid resursfördelning, bestämning kontrollpunkter och kundservice-

differentiering. De identifierade utmaningarna i frågeställning 1 kan hanteras utifrån det 

utvecklade ramverket. Ramverket kan skapa möjlighet för Staples Branding Solution att 

tilldela benämning av artiklar i enhetlighet med Staples Solution, ZA eller ZZ artikel. 

Det skapar också möjlighet för Staples Branding Solution att se över vilka artiklar som 

kan räknas som aktiva eller inaktiva. Vilket kan skapa möjlighet till minskat sortiment 

och en mer standardiserad struktur. Även leverantörsbasen kan hanteras. Finns liknande 

artiklar från ett flertal leverantörer och en specifik artikel efterfrågas mer än övriga kan 

Staples Branding Solution ta beslut kring att ha kvar den mer efterfrågande artikel i 

sortimentet medans de andra utesluts. På så sätt kan även leverantörsbasen ses över och 

minskas samtidigt som en mer standardiserad sortiment stuktur kan implementeras. En 

flerkriterieanalys som ABC/XYZ kan därmed hjälpa till att förenkla hantering av 

nyförvärvat sortiment, överbrygga utmaningar med artikelhantering och underlätta 

integration. 

  

 Studiens bidrag  
Studien har genererat ett utvecklat ramverk för en förbättrad och differentierad 

artikelhantering hos Staples Branding Solution. Ramverket kan ses som ett användbart 

verktyg att applicera på verksamheten, utifrån de identifierade utmaningarna. 

Rekommendationerna i det utvecklade ramverket skapar förutsättningar för en 

differentierad styrning som också skapar en djupare förståelse över det breda 

artikelsortimentet och hur det kan hanteras. Genom ABC/XYZ-analys kan ett effektivt 

nyförvärv ske trots bristande information. 

 

Det teoretiska bidraget av denna studie kan summeras att hantera tidigare liksom nya 

utmaningar som uppstår med ett nyförvärv. Utifrån ett logistiskt perspektiv krävs också 

en helhetsförståelse i de artiklar som ska hanteras genom materialflödet, vilket studien 

påvisar. En differentiering av artiklar kan skapa flertalet fördelar i att hantera konflikter 

som kan uppstå vid verksamhetsintegration. Det är inte ekonomisk försvarbart att 

behandla alla artiklar på samma sätt, med utgångspunkt i att de olika artiklarna har 

olika betydelse när det kommer till företagets lönsamhet och kräver därmed olika 

servicegrader och hanteringsmetoder vid val av styrningsprincip. Målet är att prestera 

enligt förväntningar till de redan existerande kunderna, om inte att skapa en större 

synergi som innebär en ökad prestation. Att prestera och hantera artiklar i samspel med 
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deras betydelse har en stor betydelse för företag, speciellt vid ett nyförvärv där stor 

inflöden av artiklar upplevs ohanterliga. 	

 

Utfallet från en ABC/XYZ-analys kan bidra med väsentlig information som kan verka 

som ett ramverk för att hantera flertalet utmaningar i samband med nyförvärv. Oavsett 

verksamhet kan ABC/XYZ-modellen appliceras då olika kriterier kan väljas i analysens 

utformning. Studien indikerar användbarheten med ABC/XYZ-analys vid nyförvärv, då 

analysen kan appliceras som en grund vid kartläggning av både sortiment, kunder och 

leverantörer och på så sätt möjliggöra en effektiv integration.  

 

 Generaliserbarhet 
Denna studie är en fallstudie på Staples Branding Solutions, vilket begränsar 

generaliserbarheten. Det utvecklade ramverket har en utgångspunkt av data från tre av 

Staples Branding Solutions leverantörer, vilket skapar en begränsing i att generalisera 

slutsatserna på övriga leverantörer inom verksamheten. Dessa leverantörer har 

likvärdiga egenskaper i form av att de säljer profilkläder och motsvarar de leverantörer 

med flest antal unika artiklar hos Staples Branding Solution.  

 

Tillämpningsområdet är i sin helhet delvis begränsat då studien framställer ett praktiskt 

tillvägagångssätt i hantering av specifikt utvalda artiklar. De utvecklade ramverket är 

framtaget genom allmänt känd och vetenskapligt granskad teori. Tillämpningen av 

ABC/XYZ-analys i denna studie åskådliggör ett praktiskt tillvägagångssätt på hur man 

kan gå tillväga för att hantera nyförvärvat sortiment. Ramverket visar, i kombination 

med identifierade artikelegenskaper och teori, ett möjligt tillvägagångssätt vid val av 

lämplig styrningsprincip.  

 

 Kritik till eget arbete 
Till en början hade författarna av denna studie en ambition att utifrån artikelhantering 

skapa ett underlag för hur respektive segment kan lagerstyras genom koppling till 

specifik lagerstyrningsmetod. I takt med genomförandet av denna studie visade det sig 

att området blev stort och en begränsning till endast artikelhantering gjordes. Detta då 

artikelhantering är av stor betydelse då det skapar förutsättning för en god lagerstyrning. 

Ambitionen ändrades därför till att utveckla ett ramverk gällande artikelhantering som 
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sedan ska kunna användas som underlag och underlätta vid planerad lagerstyrning i 

framtiden. 

 

En avgränsning i denna studie skedde till tre leverantörer. Dessa leverantörer hade 

liknande egenskaper, då de säljer profilkläder och motsvarar de tre största 

leverantörerna med avseende på antal unika artiklar hos Staples Branding Solution. 

Dessa liknande egenskaper kan ha påverkat studiens utfall. I ABC/XYZ analysen står 

två kategorier BX och CX tomma, en trolig förklaring är avgränsningen till begränsat 

antal leverantörer och sortiment. Att inkludera Staples Branding Solution totala 

sortiment och därmed fler olikartade leverantörer hade troligtvis påverkat studiens 

utfall.  

 

 Förslag till vidare forskning 
Utöver den genomförda ABC/XYZ-analysen finns följande förslag på vidare forskning 

som författarna hade sett som relevanta fortsättningssteg: 

• Analysera effekten av en differentierad styrning på andra typer av verksamheter  

• Analysera skillnad i effekt vid användning av tvådimensionell klassificering 

(ABC/XYZ analys) i förhållande till endimensionell klassificering (ABC-analys) 

i verksamheter. 

 

Förslag för vidare forskning för Staples Branding Solution,  

• Differentiera och skapa kundservicenivåer för respektive kategori eller segment 

och utifrån dessa beräkna påverkan på kapitalbindning.  

• Se över nuvarande lagerlayout och se hur ABC/XYZ analysen utifrån kategorier 

eller segmentering kan bidra till en bättre lagerstruktur.  

• Skapa differentieringsgrund baserat på kunder, det vill säga göra en ABC/XYZ-

analys på nuvarande kunder för att se vilka kunder som har extra stor betydelse 

för verksamheten och utifrån detta avgöra servicenivåer och fördelning av 

resurser. 
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7 Bilagor 
 

Bilaga A – Intervjuformulär, Kartläggning Process & Utmaningar 
I detta arbete genomförs en processkartläggning angående Staples Branding Solutions 

värdekedja med fokus på artikelhantering och lagerstyrning. 

  
Respektive del/avdelning motsvarar en delprocess i processen och respektive delprocess består av 

aktiviteter. Varje delprocess första aktivitet startar med en input från tidigare delprocess och bidrar 

med en output för nästkommande. Vi vill nu få en detaljerad bild över hela processkedjan både vad 

gäller arbetsgång men också hur informationsflödet fungerar gällande specifikt artikelhantering och 

lagerstyrning. Vi behöver därför er hjälp för att skapa en bild över varje delprocess (er del av 

verksamhet) och hur den bidrar till en fungerande helhet, Staples Branding Solution. 

 

Nedan följer öppna intervjufrågor som rör respektive delprocess aktiviteter, arbetsgång och 

informationsflöde gällande artikelhantering & lagerstyrning - vi skulle uppskatta så detaljerade 

svar som möjligt. Eftersom denna intervju genomförs på ett strukturerat sätt genom redan 

formulerade frågor via mail hoppas vi också ha möjligheten att återkomma till er igen ifall 

eventuella följdfrågor behöver ställas.  

 
Informationen i era svar kommer behandlas konfidentiellt och endast av oss som genomför 

denna studie. Respektive namn och roll kommer behandlas anonymt, genom en benämning av 

respondent 1, respondent 2 i studien. Vid några oklarheter tveka inte att höra av er till oss.  

 

 
1. Vilken avdelning tillhör du och vad har du för roll i den verksamheten?  

 
2. Vad är målet med er del av verksamhet? 

a) Vad bidrar ni med?  

b) Vad är outputen efter att era aktiviteter genomförts? 

c) Vart skickas informationen/outputen när alla aktiviteter är 

genomförda?  

 

3. Vad initieras starten av er verksamhet (när första aktiviteten startar)?  

 
4. Vilka aktiviteter genomförs i er verksamhet?  
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5. Hur genomförs respektive aktivitet ut i detalj?  

a) Hur ser varje arbetssteg i respektive aktivitet ut?  

b) Vilka stödsystem (t.ex. IT- /affärssystem) används i 

aktiviteterna eller respektive aktivitet?  

c) Vilka resurser behövs för att genomföra er verksamhets 

aktiviteter och hur definierar ni dessa?  

 
6. Beskriv informationsflödet gällande artiklar och hur information färdas 

mellan aktiviteterna. 

 
7. Vad upplever ni för utmaningar i respektive aktivitet eller i verksamheten 

som helhet?  

 
8. Baseras på tidigare fråga 8: Om utmaningar upplevs gällande 

artikelhantering och lagerstyrning, vad kan eventuella orsaker bakom 

dessa vara?  

 
9. Vilka problem har ni stött på i och med Staples uppköp när det kommer 

till artikel och kommande lagerstyrning?  

 
10. Har samordning av eventuella affärssystem skett? I sådan fall, vilka då och 

hur upplever ni det?  
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Bilaga B – Medelvärdesberäkning; Excel-Analys 
Volymvärde/ 

Rörlighetsklassificering 

(lageruttagsfrekvens) 

C 
Låg volymvärde 

B 
Medel volymvärde 

A 
Högt volymvärde 

X 
Högst 

lageruttagsfrekvens 

Medelförbrukning: 0 

Medelvolymvärde: 0 

Antal artiklar: 0 

Medelförbrukning: 0 

Medelvolymvärde: 0 

Antal artiklar: 0 

Medelförbrukning: 637,9 

Medelvolymvärde:80 749 

Antal artiklar: 69  

Y 
Medel 

lageruttagsfrekvens 

Medelförbrukning: 32,9 

Medelvolymvärde: 1981,6 

Antal artiklar: 11 

Medelförbrukning: 48,5 

Medelvolymvärde: 6940 

Antal artiklar: 164 

Medelförbrukning: 121,7 

Medelvolymvärde: 57 470 

Antal artiklar:172 

Z 
Lägst 

lageruttagsfrekvens 

Medelförbrukning: 2,9 

Medelvolymvärde: 534,2 

Antal artiklar: 1102 

Medelförbrukning: 14,9 

Medelvolymvärde: 4 496 

Antal artiklar: 151 

Medelförbrukning: 15,9 

Medelvolymvärde: 18 456 

Antal artiklar: 8 

 


