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Sammanfattning 

Titel:  Sortimentsstyrning – En fallstudie på Maxi ICA Stormarknad i 

Vetlanda 

Inlämningsdatum:   2012-05-26  

Ämne/kurs:  4FE03E  

Författare:   Aleksandar Stamenkovic och Donald Bergström 

Handledare:   Jan Alpenberg och Roger Stokkedal  

Examinator:  Lars-Göran Aidemark 

Nyckelord:  Sortimentsstyrning, Lönsamhet, ABC-analys, Nyckeltal 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och förklara vilka 

styrningsförändringar som kan göras på H & S-sortimentet för att 

öka lönsamheten, reducera säkerhetslagret samt bibehålla 

lagerservicenivån. Det är även att beskriva och förklara hur artiklar 

och produktgrupper kan urskiljas utefter dess bidrag till 

omsättning, bruttovinst samt lönsamhet inom H & S-sortimentet. 

Samt att beskriva vilka nyckeltal som kan kopplas till H & S-

sortimentets lönsamhet. 

Metod: Denna kvalitativa fallstudie har genomförts genom användandet av 

en intervenerande ansats med växelverkan mellan empiri och 

analys på fallföretaget Maxi ICA Stormarknad i Vetlanda. 

Datainsamlingen på fallföretaget har huvudsakligen gjorts genom 

styrda samtal samt genom inhämtning av data från affärssystemet. 

Referensram: Referensramen presenterar teori som är relevant för studien inom 

ämnesområdena sortimentsstyrning, lönsamhet, ABC-analys, 

lagerhållning och nyckeltal. Dessutom skapas en konceptuell 

lönsamhetsmodell för sortimentsstyrning. 

Empiri: Empirin sammanställer de data som samlats in genom styrda 

samtal samt redovisas delar av de data som inhämtats från 

fallföretagets affärssystem. Intervjurespondenterna var Vd:n, 

butiksadministratören och den sortimentsansvarige för H & S på 

fallföretaget. 

Slutsats:  Studiens slutsats beskriver och förklarar två styrningsförändringar 

av sortimentsstyrningen på produktgruppsnivå inom H & S som 

ökar dess lönsamhet. Den beskriver och förklarar även hur artiklar 

och produktgrupper kan urskiljas utefter dess bidrag till 

omsättning, bruttovinst samt lönsamhet inom H & S. Dessutom 

klargörs vilka nyckeltal som kan kopplas till lönsamhet för H & S.  



 

 

 

 

 

Företagsbeskrivning 

Fallföretaget för denna studie öppnade upp dörrarna år 1993 under namnet ICA 

Kvantum Vetlanda (Bilaga I). Efter att ha varit en ICA-butik av mindre storlek 

flyttades verksamheten efter några år till större lokaler. Dessa lokaler expanderades 

ytterligare år 2007 då butiken konverterades till en så kallad ”Maxi-butik”, vilket är 

ICA:s största butikskoncept. Det nya namnet för verksamheten blev Maxi Ica 

Stormarknad Vetlanda, vilket fortsättningsvis benämns MAXI i denna studie. MAXI 

drivs av Stefan Bjälestig i egenskap av verkställande direktör. Densamme äger 

dessutom 51 procent av aktiekapitalet. Bjälestigs hustru äger i sin tur 48 procent och 

resterande 1 procent ägs av ICA-koncernen. Detta eftersom att koncernen kräver ett 

ägandeskap på minimum 1 procent i samtliga ICA-butiker. År 2011 omsatte MAXI 

cirka 245 miljoner SEK och nettoresultatet uppgick samma år till cirka 11,1 miljoner 

SEK. Dessutom har företaget de senaste åren upplevt en positiv tillväxtökning på 3 

till 4 procent, baserat på omsättningen. I dagsläget har MAXI cirka 95 anställda. 

Omräknat i heltidstjänster uppskattar Bjälestig att det rör sig om cirka 50 stycken.  
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1. Introduktion 

Detta avsnitt ämnar till att ge en introducerande beskrivning av ämnesområdet för 

studien. Vidare kommer en problemdiskussion föras gällande förbättringspotentialen 

som föreligger inom ”Hälsa & Skönhet”-sortimentet på fallföretaget MAXI. 

Problemdiskussionen utgör grunden till problemformuleringen och syftet som slutligen 

presenteras i avsnittet. 

1.1 Bakgrund 

Denna studie handlar om hur en aktör på den svenska livsmedels- och 

detaljhandelsmarknaden (MAXI) kan påverka lönsamheten på ett specifikt sortiment 

genom sortimentsstyrning. 

Aktörer inom livsmedels- och detaljhandelsbranschen grupperar vanligtvis in sina totala 

produktutbud i olika sortiment, vilket kan liknas vid produktkategorier som tilldelas en 

specifik butiksyta. Detta har historiskt sett varit vanligt förekommande (Ton & Raman, 

2010; Rajagopalan & Xia, 2010; Kihlstedt, 1961; Hart, 1999). Den främsta orsaken till 

att det totala produktutbudet kategoriseras in i olika sortiment är att det ansetts finnas 

stora fördelar i form av en högre grad av differentiering och service mot kund. 

I Europa och i synnerhet i Sverige har marknaden för livsmedel och detaljhandel länge 

dominerats av ett fåtal stora kedjor (Asplund & Friberg, 2002). I en studie av Einarsson 

(2006) svarade tre livsmedels- och detaljhandelskedjor för hela 91 procent av den 

sammanlagda branschomsättningen i Sverige och Danmark. Livsmedels- och 

detaljhandelsbranschen är dock under förändring då flera internationellt betydande 

aktörer har trätt in på den svenska marknaden de senaste åren, exempelvis; ”Lidl” och 

”Netto” (Konkurrensverket, 2005). Dessa aktörer har inte samma marknadsposition i 

Sverige som de har i övriga europeiska länder (Konkurrensverket, 2005). Dock går det 

inte att bortse ifrån att de utgör ett konkurrenshot mot de redan nationellt dominerande 

livsmedels- och detaljhandelsaktörerna, vilka är ICA, KF och Axfood 

(Konkurrensverket, 2005). 
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En växande konkurrens har lett till att aktörer i större utsträckning varit tvungna att 

reducera sina bruttovinster, det vill säga, differensen mellan pris och kostnad sålda varor 

(KSV) (Hübner, 2011). Reduktionen av bruttovinsterna har föranlett ett ökat behov av 

en förbättrad styrning av sortimentens lagerhållning. Reduktion av sortimentets 

lagerkostnader kan indirekt bidra till en högre kundnöjdhet eftersom prissänkningar är 

möjliga när en minskning av lagerkostnaderna verkställs (Hübner, 2011). Vidare kan 

detta ge den aktuella aktören en starkare konkurrensposition (Demeter & Matyusz, 

2011). 

Kunder inom detaljhandel- och livsmedelsbranschen efterfrågar vanligtvis en hög 

lagerservicenivå, givet att varorna är rimligt prissatta (Kron & Wallgren, 2010). 

Lagerservicenivån bestäms av till vilken grad som en given artikel finns tillgänglig för 

en konsument då den efterfrågas (Jonsson & Matsson, 2005). Problematik föreligger 

dock i att kombinera en hög lagerservicenivå med en låg prissättning. Jonsson & 

Matsson (2011) klargör att ”En högre lagerservicenivå kräver till exempel högre 

säkerhetslager, vilket innebär högre lagerhållningskostnader.” (Jonsson & Matsson, 

2011, Sid. 106). Åtgärder som syftar till att öka lagerservicenivån och därmed service 

mot kund är vanligtvis kostnadsbärande. 

För fallföretaget i denna studie, MAXI, är det viktigt att erbjuda kunderna en hög 

lagerservicenivå samtidigt som prissättningen är rimlig (Bilaga I). MAXI agerar på 

livsmedels- och detaljhandelsmarknaden i Sverige, närmare bestämt i Vetlanda med 

omnejd. Den verkställande direktören tillika majoritetsägaren på MAXI, Stefan 

Bjälestig, anser att sortimentsstyrning allmänt är en viktig funktion i 

verksamhetsstyrningen. Vidare fastslår Vd:n att om MAXI vill ge kunderna rimligt 

prissatta varor samtidigt som de erbjuder kunderna en hög lagerservicenivå är 

sortimentsstyrning en central faktor. 

Ton & Raman (2010) poängterar att en hög grad av produktvariation
1
 möjliggör en ökad 

försäljning och en högre grad av kundtillfredsställelse. En hög produktvariation leder 

dock även vanligtvis till en hög kapitalbindning i lager. Men det är 

kundtillfredsställelsen given av bland annat produktvariationen som säkerställer 

lönsamheten på längre sikt inom sortiment (Ton & Raman, 2010; Rajagopalan & Xia, 

2010).   

                                                 
1
 Produktvariation, flertalet artiklar av liknande karaktär (Ton & Raman, 2010). 
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Det är inte endast en hög grad av produktvariation som kan skapa hög kapitalbindning 

och stora säkerhetslager. Det har även fastslagits att bristfälliga försäljningsprognoser 

och bristfälligt inköpsarbete resulterar i ett allt för stort säkerhetslager (Toomey, 2000). 

För stora säkerhetslager leder till att onödigt mycket kapital binds i verksamheten och 

detta är en form av resursslöseri. Detta eftersom kapitalet skulle kunna användas till 

andra ändamål där det ger högre räntabilitet under samma givna tidsperiod. Jonsson & 

Mattson (2005) redogör för att detta således medför att ett behov finns för ett mer 

genomtänkt säkerhetslager vars storlek samspelar med kundernas efterfrågan. 

Eftersom konkurrensen blivit hårdare inom detaljhandels- och livsmedelsbranschen har 

behovet av att differentiera produktutbudet på sortimentsnivå även i praktiken blivit 

större (Ton & Raman, 2010; Rajagopalan & Xia, 2010; Hart, 1999; Kihlstedt, 1961). 

Behovet av bredare sortiment har uppkommit från kundernas krav på högre grad av 

upplevd service och produktvariation (Ton & Raman, 2010; Rajagopalan & Xia, 2010; 

Hart, 1999). Det är problematiskt att uppfylla dessa krav utan att företagens 

bruttovinster reduceras och detta har föranlett att styrning av lagerhållningen på 

sortimentsnivå fått en större betydelse inom detaljhandels- och livsmedelsbranschen 

(Demeter & Matyusz, 2011). Fokus har lagts på att förbättra styrningen av 

lagerhållningen inom sortiment, vilket görs i syfte att minska säkerhetslagret samtidigt 

som lagerservicenivån bibehålles. Samtidigt har resurser även lagts på att reducera de 

logistiska orderhanteringskostnaderna till en mer ekonomisk försvarbar nivå som ger 

högre lönsamhet (Hübner, 2011).  

Jonsson & Mattson (2011) påtalar att lönsamheten går att beräkna med hjälp av den så 

kallade DuPont-modellen. DuPont-modellen påvisar att räntabiliteten, det vill säga, 

lönsamheten, ökar när kapitalomsättningshastigheten och/eller vinstmarginalen ökar. 

Kapitalomsättningshastigheten påverkas av totalt kapital och därmed indirekt av nivån 

på varulagret. Vinstmarginalen påverkas av rörelseresultatet och därmed indirekt av 

rörelsekostnaderna. 

Att löpande arbeta med styrningen av lagerhållningen inom sortiment för att möta 

kundernas krav samtidigt som företagen vill generera lönsamhet är komplext (Bjørnland 

et al., 2003). För att kontrollera vad sortimentsstyrningen har för effekter på 

lönsamheten kan det vara relevant att utforma nyckeltal (Bjørnland et al., 2003). 

Nyckeltalsmätningar på sortiment har blivit mer angeläget för organisationer då de 
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ämnar uppnå lagerrelaterade sortimentsstyrningsförbättringar (Bjørnland et al., 2003). 

Sortimenten har numera även vanligtvis egna målsättningar, strategier och visioner som 

kan kopplas till specifika nyckeltal (Parmenter, 2007). 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Vd:n är en grundläggande målsättning för MAXI som verksamhet att 

genomgående kunna erbjuda sina kunder en hög lagerservicenivå (Bilaga I). Detta 

innebär att MAXI till en hög grad skall kunna tillfredsställa sina kunders behov vid den 

tidpunkten en viss vara efterfrågas (Bilaga I; Jonsson & Matsson, 2005). En hög 

lagerservicenivå skapar dock enligt Jonsson & Matsson (2005) ett behov för stora 

säkerhetslager i syfte att kunna fortsätta tillfredsställa kunderna trots att efterfrågan 

drastiskt ökar, utbudet sjunker eller att diverse problematik uppstår, såsom 

leveransavvikelser. 

MAXI:s totala lager har en lageromsättningshastighet på cirka 33 gånger per år och 

Vd:ns filosofi är att ”pengar inte skall vara låsta”, det vill säga, kapitalbindningen i 

lager skall vara minimal (Bilaga I; Bilaga VI; Bilaga VIII). Trots att Vd:n anser att 

styrningen av lagerhållningen generellt sätt fungerar relativt bra i dagsläget går den 

alltid att förbättra.  

MAXI har 23 renodlade produktsortiment, eller avdelningssortiment som det även 

kallas inom branschen (Bilaga I). Ett av dessa sortiment är ”Hälsa & Skönhet”-

sortimentet (H & S) som vid den senaste inventeringen hade ett värde av 862 387 SEK 

(2012-01-01). H & S-sortimentet är det näst högst kapitalbindande sortimentet samtidigt 

som det har en lageromsättningshastighet på cirka 8 gånger per år (Bilaga IV; Bilaga 

VI; Bilaga VII; Bilaga VIII). Vd:n anser att förbättringspotential föreligger inom 

sortimentet, vilket grundas i dess relativt höga kapitalbindning och låga 

lageromsättningshastighet (Bilaga I). 

Problematiken för H & S-sortimentet ligger i hur säkerhetslagret skall kunna reduceras 

samtidigt som lagerservicenivån bibehålls då MAXI vill behålla sin goda 

produktvariation och service mot kund samtidigt som de genererar lönsamhet (Bilaga I). 

Frågan är om möjligtvis en analys av sortimentsstyrningsförändringar inom H & S-

sortimentet kan ge underlag för hur denna problematik skall överbryggas?  
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MAXI saknar i dagsläget även informationsunderlag kring artiklar och produktgruppers 

ackumulerade bidrag till omsättning och bruttovinst inom H & S-sortimentet (Bilaga I). 

Förutom information kring ackumulerat bidrag till omsättning och bruttovinst saknar 

även MAXI information kring lönsamheten på artiklar och produktgrupper. 

Informationsunderlag gällande artiklar och produktgruppers räntabilitet inom H & S-

sortimentet borde finnas tillgängligt. Det är även grundläggande om en löpande kontroll 

av sortimentets totala kapitalfördelning skall kunna utföras (Ton & Raman, 2010; 

Rajagopalan & Xia, 2010; Bjørnland et al., 2003). Hur en urskiljning skall göras utefter 

artiklarna och produktgruppernas bidrag till omsättning, bruttovinst och lönsamhet är 

även det problematiskt. Lönsamheten grundas på flertalet faktorer, vilket beskrivs i 

DuPont-modellen av Jonsson & Mattson (2011).  

Sortimentets enskilda mål, vision och strategi bör även ständigt kunna analyseras och 

beaktas för att säkerställa kontinuerliga lönsamhetsförbättringar, vilket inte görs i 

dagsläget (Parmenter, 2007; Bilaga III). Målet för H & S-sortimentet är att öka 

medvetenheten i närområdet kring dess existens samt att det skall bli det huvudsakliga 

valet för kunderna som efterfrågar hälsa- och skönhetsprodukter (Bilaga III). Visionen 

är att öka lönsamheten och omsättningen betydligt för H & S-sortimentet under en 

treårsperiod (Bilaga III). Strategin för att uppnå högre omsättning och lönsamhet är att 

kontinuerligt jobba med kundernas medvetenhet samt kontrollera H & S-sortimentets 

kontinuerliga prestationer och förbättra sortimentsstyrningen (Bilaga III). För att 

kontrollera hur sortiment förhåller sig till den uppsatta visionen bör det vara relevant att 

utforma nyckeltal (Parmenter, 2007). En sammanställning av nyckeltal bör kunna 

fungera som ett övervakningsverktyg för MAXI:s personal och indikera hur sortimentet 

kontinuerligt förändras ur olika lönsamhetsperspektiv. Det föreligger problematik i att 

koppla nyckeltalen till sortimentets målsättning, strategi och vision.  
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1.3 Problemformulering 

Vilka styrningsförändringar kan göras på H & S-sortimentet för att öka lönsamheten, 

reducera säkerhetslagret samt bibehålla lagerservicenivån? 

Hur kan artiklar och produktgrupper urskiljas utefter dess bidrag till omsättning, 

bruttovinst samt lönsamhet inom H & S-sortimentet? 

Vilka nyckeltal kan kopplas till H & S-sortimentets lönsamhet? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara vilka styrningsförändringar som kan 

göras på H & S-sortimentet för att öka lönsamheten, reducera säkerhetslagret samt 

bibehålla lagerservicenivån. Det är även att beskriva och förklara hur artiklar och 

produktgrupper kan urskiljas utefter dess bidrag till omsättning, bruttovinst samt 

lönsamhet inom H & S-sortimentet. Samt att beskriva vilka nyckeltal som kan kopplas 

till H & S-sortimentets lönsamhet. 

1.5 Avgränsningar 

Som det framkommer i problemformuleringen och syftet kommer denna studie endast 

behandla ett av MAXI:s produktsortiment, vilket är H & S-sortimentet. Denna studie 

syftar endast till att ge förslag till MAXI. Det kommer inte att ske någon 

implementering eller uppföljning av förslagen. Anledningen till att detta inte görs är de 

tids- och resursbegränsningar som föreligger för studien. 
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1.6 Studiens fortsatta disposition 

Nedan kommer det att redogöras kort för de kommande avsnitten i denna studie, vilket 

görs för att ge en första inblick och förståelse för upplägget. 

Metod: Detta avsnitt syftar till att beskriva och förklara tillvägagångssättet för studien. 

Det kommer även presenteras en vald forskningsmetod för studien samt kommer det 

klargöras för hur referensramen och empirin samlats in. Följaktligen kommer det även 

beskrivas hur insamlingen av data har gått till. 

Referensram: Referensramen presenterar relevant teori som behandlar ämnesområdena 

för den föreliggande studien. Ämnesområdena för studien är sortimentsstyrning, 

lönsamhet, lagerhållning, urskiljningsmetod samt nyckeltal. Referensramen kommer 

dessutom att avslutas med en konceptuell lönsamhetsmodell för sortimentsstyrning. 

Empiri & Analys: Inom detta avsnitt kommer empiri varvas med analys i tre omgångar 

med hänsyn tagen till respektive problemformulering i turordning. För varje 

problemformulering presenteras relevant empiri från intervjuer och data insamlad från 

MAXI. Empirin ställs sedan mot relevant teori i en analys. Varje enskild analys kommer 

att behandla sitt enskilda problemområde. Analyserna ämnas utgöra underlaget för 

studiens resultat. 

Studiens Resultat: Det avslutande avsnittet syftar till att besvara studiens 

problemformulering samt klargöra huruvida studiens syfte har uppfyllts. Det kommer 

även presenteras rekommendationer till MAXI, egna reflektioner och kritisk diskussion 

samt förslag till vidare forskning. 

 

Figur 1: Egenkonstruerad dispositionsfigur  
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2. Metod 

Detta avsnitt syftar till att beskriva och förklara tillvägagångssättet för studien. Det 

kommer även presenteras en vald forskningsmetod för studien samt kommer det 

klargöras för hur referensramen och empirin samlats in. Följaktligen kommer det även 

beskrivas hur insamlingen av data har gått till. 

2.1 Forskningsansats 

Den intervenerande ansatsen har visats vara användbar för studier inom Management 

Accounting (Jönsson & Lukka, 2008). Ansatsen grundar sig i att forskaren befinner sig i 

den sociala verkligheten samt är förändringsbenägen i sin metodik då mer fördelaktiga 

tillvägagångssätt uppenbarar sig. Dessutom kan det förekomma en form av 

metodologisk växelverkan. Studieobjekt fastställs på plats i samarbete med 

organisationens representanter och studien skall leda till resultat. Det empiriska 

underlaget analyseras och ställs mot referensramen. Med ett intervenerande angreppssätt 

är det enklare att finna underlag som kan relateras till det som faktiskt skall utvärderas, i 

jämförelse med andra ansatser. Det stärker även ställningstaganden relaterade till 

forskningsproblematiken vid teoretiska vägval (Jönsson & Lukka, 2008). Nedan 

presenteras en figur som ger uttryck för den intervenerande ansatsens framhållning av 

att agera med ett pragmatiskt och aktionsbaserat angreppssätt i forskningen: 

 

Figur 2: ”The pragmatic frame of action” 

(Källa: Jönsson & Lukka, 2008, Sid. 18)  
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Den intervenerande ansatsen har varit tillämpbar i denna studie som ligger inom ramen 

för Management Accounting. H & S-sortimentet på MAXI har studerats i dess sociala 

verklighetskontext och det har skett en kontinuerlig utveckling av studiens 

tillvägagångssätt. Det har även förekommit en metodologisk växelverkan. Den 

metodologiska växelverkan i denna studie har uppfyllts genom att empiri har varvats 

med analys i tre omgångar. Empiri- och analysavsnitten har fördelats ut i olika stycken. 

Anledning till denna uppdelning i olika stycken är att studien har tre 

problemformuleringar, vilket medför att det blir enklare att avhandla problemområdena 

i turordning. Detta har även gjorts i syfte att förenkla för läsaren men även för att 

studien skall få ett mer lättöverskådligt tillvägagångssätt. Det empiriska underlaget har 

analyserats mot det teoretiska för att skapa en bredare grund till slutsatser och 

rekommendationer. Fallföretagets representanter har vidare varit högst delaktiga i de 

pragmatiska kunskapsresultat som erhållits. 

2.2 Forskningsmetoder 

Yin (2007) kritiserar filosofiska ställningstaganden kring huruvida fallstudier härleds till 

endera kvalitativ eller kvantitativ metod. Författaren menar att fallstudier i generell 

bemärkelse kan vara en kombination. Vidare beskrivs hur fallstudier kan kopplas till 

minst fem forskningsmetoder. Det viktiga är dock att forskaren förklarar 

tillvägagångssätten som anges i studien och att de kan härledas till reella 

interveneringar. Fallstudier grundar sig mycket i att förklara kopplingarna i reella 

interveneringar som antas vara allt för komplicerade för utvärdering med hjälp av 

enkäter. Fallstudier kan även innehålla både kvantitativ och kvalitativ data. Det 

huvudsakliga målet med fallstudien oavsett metodanknytningar är att förklara och 

illustrera interveneringar i dess verkliga kontext.  

Denna studie innefattar en kvalitativ metod. Detta ställningstagande görs trots att Yin 

(2007) kritiserar ett ställningstagande kring detta för fallstudier. Studien bygger även till 

viss del på kvantitativ data i form av redovisnings-, försäljnings- och 

inventeringsrapporter, vilket redovisas i bilagorna. Det kan dessutom fastställas att 

studien innehåller reella interveneringar och syftar till att beskriva studieobjektet. Detta 

görs för att studiens kontext skall bli så sanningsenlig som möjligt.  
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2.3 Forskningsdesigner 

Yin (2007) beskriver forskningsdesignen fallstudie. Den är mest tillämpbar då följande 

faktorer uppfylls; när en beteendeundersökning inte krävs och när fokus ligger på 

aktuella händelser. En fallstudie utgör en empirisk undersökning där verklighetens 

företeelser undersöks i dess verkliga sammanhang. Följaktligen tar fallstudien hänsyn 

till tidigare presenterade ställningstaganden inom det teoretiska ämnesområdet. Detta 

för att förenkla utförandet av en jämförandeanalys. Fallstudier är lämpliga då intervjuer 

med nyckelpersoner förekommer under studien och rekommenderas vid ett objektivt 

angreppsätt. 

I denna studie har forskningsdesignen fallstudie använts som ovan beskrivits. Fokus har 

legat på aktuella händelser, vilka har granskats objektivt. Det har även förekommit en 

utvärdering kring huruvida teoretiska ställningstaganden från presenterad teori samstämt 

med det empiriska underlaget. Dessutom har personer med direkta möjligheter att 

påverka studieobjektet intervjuats. 

2.4 Intervjumetoder 

Inom fallstudier är intervjuer den metod för datainsamling som har störst betydelse 

(Yin, 2007). I fallstudier används vanligtvis en intervjumetod som kan liknas vid styrda 

samtal i jämförelse med en strikt strukturerad utfrågning av enkätkaraktär. Det finns 

dock en viss struktur som skall följas till hög grad under intervjuerna med respondenten. 

Med detta sagt kan det dock även uppkomma ytterligare frågor till respondenten under 

intervjun som gör att svaren till frågorna får ett större djup. Respondenten får även 

upplysa om ytterligare relevanta respondenter och information för studien, vilket gör att 

respondenten också intar en informantroll. 

Styrda samtal har tillämpats i denna studie. Inför varje möte med respondenterna 

förberedes en frågemall som ämnades vara besvarad när intervjun var avslutad. Det 

tillkom dock näst intill alltid följdfrågor under intervjuerna. Dessa ställdes i syfte att 

gräva än djupare inom respektive ämnesområde. Respondenterna har även intagit en 

informantroll, i synnerhet Vd:n på fallföretaget. Vd:n ansåg att det vore relevant att 

även ha med butiksadministratören och den sortimentsansvarige för H & S-sortimentet 

på intervjumötena. Detta verkställdes efter första intervjutillfället.  
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2.5 Metoder för datainsamling 

Det finns huvudsakligen sex stycken källor som används vid datainsamling inom 

fallstudier enligt Yin (2007). Dessa källor är; personliga noteringar, fysiska artefakter, 

deltagande observationer, intervjuer, direkta observationer och formella skriftkällor. Det 

finns grundläggande principer för att användandet av dessa källor skall tillbringa en hög 

grad av reliabilitet och validitet. Den första principen är att det skall användas en eller 

flera datakällor, vilket är speciellt gynnsamt vid genomförande av fallstudier. Den andra 

är att datainsamlingen ska lagras i en databas och i fallstudiesammanhang gäller det att 

sammanställa samtliga anteckningar, dokument och övrigt underlagsmaterial. Det tredje 

är att skapa en så kallad beviskedja där studiens stegvisa tillvägagångssätt utvärderas. 

Det sistnämnda kan likställas med en undersökning av substansen i de vägvalen som 

gjorts. Data kan särskiljas som primär eller sekundär, om data är insamlad och 

införskaffad i direkt anknytning till studieobjektet kan den antas vara av primär art 

(Svenning, 2003). Exempel på datainsamling som oftast består av primär data är 

responsmaterial från intervjurespondent, direkta observationer, innehållsanalys och 

dokumentanalys. 

Det har använts flertalet datakällor i denna studie, vilka har sammanställts. Det är dock 

endast intervjufrågor och flertalet dokument från MAXI:s affärssystem som redovisas i 

bilagorna. Studiens tillvägagångssätt gällande datainsamling har ämnats vara enkelt att 

följa i takt med studiens utveckling. Studien har genomförts främst med underlag från 

primär data. Detta ställningstagande styrks med att intervjuer, direkta observationer och 

dokumentanalyser huvudsakligen förekommit i studien. Dock har dokument relaterade 

till produktgrupper och artiklar inom H & S-sortimentet använts med godkännande av 

MAXI och detta gör att även sekundär data använts i studien. 

2.6 Urval 

Yin (2007) exemplifierar en rad olika tillvägagångssätt för bestämmande av 

undersökningsfall. Bland annat nämns att ett givet urval grundas på en studies 

bekvämlighetsfaktorer. Urvalet kan göras med utgångspunkt från tidigare kunskap 

beträffande studieobjektet och dess problematik. Det är inte ovanligt att fallföretaget på 

förhand bestämt vad som de vill ha undersökt och granskat. Det som skall studeras 

behöver inte alltid föranledas av en komplex urvalsprocess. Det är emellertid viktigt att 
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fallet noggrant utvärderas på förhand och att fallstudiens problematik säkerställs. Detta 

görs i syfte att underlätta den kommande datainsamlingen. 

Företaget MAXI som är denna fallstudies uppdragsgivare valdes ut då det fanns en god 

relation till Vd:n på företaget. Dessutom var organisationen belägen geografiskt nära. 

Sedan tidigare möten med Vd:n hade det införståtts att det fanns relevant och intressant 

problematik i verksamheten att granska. Dessutom förelåg en tidigare kunskap gällande 

företagets struktur och verksamhet. Det krävdes dock vidare undersökning av 

studieobjektet för att kunna problematisera med goda underlag. Valet av sortimentet 

”Hälsa & Skönhet” grundades på dess förbättringspotential gällande sortimentsstyrning, 

vilket delgavs av Vd:n. Sortimentet utgjorde dessutom en betydande del av företagets 

totala kapitalbindning. Vd:n ansåg vidare att det vore relevant att även ha med 

butiksadministratören och den sortimentsansvarige för H & S-sortimentet på 

intervjumötena. Detta godkändes för att få ett bredare respondenturval och en djupare 

insyn i H & S-sortimentet. 

2.7 Forskningsdesignens kvalitet 

Reliabilitet i en fallstudie utgörs av studiens repetitiva egenskaper gällande 

tillvägagångssätt och datainsamling (Yin, 2007). Empirisk datainsamlingen kan 

presenteras direkt i studien, vilket görs i syfte till att en senare likartad datainsamling 

skall vara möjlig att utföra och förhoppningsvis generera samma resultat. 

I denna studie samlades empirisk data främst in genom intervjuer men information i 

dokumentform hämtades även från MAXI:s affärssystem. Frågeformulären till 

intervjuerna och flertalet dokument från MAXI:s affärssystem presenteras i bilagorna. 

Dock presenteras inte samtliga försäljningsrapporter från affärssystemet eftersom det är 

en allt för omfattande samling dokument. Det skulle kunna gå att göra om studien med 

samma frågeställningar och även erhålla samma dataunderlag från affärssystemet. Dock 

föreligger problematik i att intervjuerna inte varit strikt styrda eller av enhetlig 

enkätform. Intervjuerna har varit i form av styrda samtal och en fullständigt identisk 

studieupprepning är därmed inte möjlig. Det borde dock infinnas en tämligen hög grad 

av reliabilitet i studien. Detta ställningstagande grundas i att majoriteten av 

frågeställningarna som uppkommit under intervjuerna ingår i frågeformulären som 

presenteras i bilagorna.  
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Begreppsvaliditet uppnås genom användning av flertalet datakällor och dataunderlag 

(Yin, 2007). Följaktligen höjs begreppsvaliditeten genom att en tydlig beviskedja 

genomsyrar studien. För att erhålla en empirisk validitetsbekräftelse är det fördelaktigt 

att låta undersökningens nyckelpersoner löpande ta del av fallstudiens utkast. Detta görs 

i syfte att utesluta inkorrekta beskrivningar och tolkningar. 

Den empiriska datainsamlingen i denna studie har i huvudsak genomförts genom styrda 

samtal med flertalet nyckelpersoner på MAXI. Begreppsvaliditeten kan därmed i detta 

avseende styrkas eftersom data erhållits från fler än en respondent på MAXI. Under 

studiens gång har även en nära kontakt hållits med fallföretagets nyckelpersoner i syfte 

att kontrollera den empiriska informationens sanningsenlighet. 

Den interna validiteten innefattas av att korrekta kausala samband identifieras under 

studiens genomförande (Yin, 2007). Det vill säga ifall studien kan bevisa att en given 

händelse har en påverkan på en annan händelse. Vidare framhäver även den interna 

validiteten behovet av att ställa rivaliserande teorier mot varandra. Detta görs i syfte att 

bekräfta att undersökningens tolkningar och dess resultat har tagit hänsyn till breda 

teoretiska underlag. 

Studien har genomförts med ställningstaganden till flertalet teorier som berör studiens 

huvudsakliga ämne och problemställning. Detta har utförts med ändamålet att det 

teoretiska underlaget skall vara övergripande samt att resultaten som genererats tagit 

hänsyn till olika rivaliserande teorier. Studien ämnar även presentera kausala samband. 

Det huvudsakliga kausala sambandet i studien är sortimentsstyrningens påverkan på 

lönsamheten inom H & S- sortimentet. 

Kvalitetskriteriet extern validitet innefattas av att en undersökning skall kunna 

generaliseras utöver mer än den genomförda fallstudien (Yin, 2007). I själva verket 

handlar det om huruvida resultatet av undersökningen kan tillämpas på andra liknande 

studieobjekt. Det föreligger viss kritik mot fallstudier generellt sätt i detta hänseende. 

Kritiken grundar sig i att det anses att fallstudier inte utgör tillräckligt breda underlag 

för att kunna användas i generaliseringssammanhang. Men det skall dock understrykas 

att fallstudier inte bygger på statistiska analyser, vars resultat med enkelhet kan 

generaliseras. Utan fallstudier bygger på analytiska generaliseringar, vilket betyder att 

undersökningen ämnar till att generalisera en teori snarare än ett resultat.  



 

 

 

14 
 

Sortimentsstyrningsförslagen i denna studie kan med vissa modifieringar tillämpas och 

appliceras på andra sortiment inom fallföretaget. En fullständig extern validitet 

föreligger dock inte eftersom studien inte syftar till generalisering på ett empiriskt plan. 

2.8 Respondentvalidering  

I denna studie har respondentvalidering genomförts på empiri, ämnesval och vägval. 

Efter att Vd:n på MAXI delgivits den fullständiga empirin för denna studie var hans 

kommentar följande: 

”Donald och Aleksandar har satt sig in i verksamheten, genom intrvjuer och samtal, 

och jag måste säga att de fångat mina och mina medarbetares reflektioner på ett sätt 

som om de aldrig gjort annat än varit verksamma i branschen.” (Bilaga IX) 

Ställningstagandet ovan av Vd:n stärker påståendet att studien har innehaft ett 

intervenerande och aktionsbaserat angreppssätt. Det tydliggörs även att studien utförts i 

den sociala verklighetskontexten och att problematiken på fallföretaget har framhävts 

korrekt i studien. 

Följaktligen har Vd:n tagit ställning till de ämnes- och vägval som gjorts under studiens 

gång. Detta ställningstagande citeras nedan: 

”Jag kan inte säga annat än att jag är väldigt imponerad av ert sätt att arbeta, och 

jag är övertygad att det ni valt att arbeta med kan göra en skillnad, vilket givetvis är 

huvudsyftet.” (Bilaga IX) 

Givet Vd:ns uttalande ovan kan det hävdas att de ämnes- och vägval som gjorts under 

studiens gång haft en hög underliggande substans. 
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3. Referensram 

Referensramen presenterar relevant teori som behandlar ämnesområdena för den 

föreliggande studien. Ämnesområdena för studien är sortimentsstyrning, lönsamhet, 

lagerhållning, urskiljningsmetod samt nyckeltal. Referensramen kommer dessutom att 

avslutas med en konceptuell lönsamhetsmodell för sortimentsstyrning. 

3.1 Sortimentsstyrning 

Att dela upp det totala produktutbudet i olika sortiment har länge varit vanligt 

förekommande inom livsmedels- och detaljhandeln (Ton & Raman, 2010; Rajagopalan 

& Xia, 2010; Hart, 1999; Kihlstedt, 1961). Anledningen till att det under lång tid varit 

relevant och fördelaktigt att göra denna uppdelning är främst att olika produktkategorier 

kräver olika mycket kapital. 

De faktorer som har störst betydelse för ett sortiments lönsamhet är dess ingående; 

kundefterfrågan, leverantörsutbud, konkurrensmedel, och vinstmarginaler (Kihlstedt, 

1961). Enligt Jonsson & Mattson (2005) syftar sortimentsstyrning till att öka 

lönsamheten med utgångspunkt från konsumenternas aktuella efterfrågan, samt till 

optimering av nyttjandet av befintliga utrymmen avsedda för lagerhållning och 

försäljning. Syftet är vidare även att reducera slöseri och höja nivån på 

kundtillfredsställelsen. Följaktligen bör ett sortiments storlek grundas på information 

om kundernas aktuella efterfrågan (Holmström, 1997). Att differentiera sig som företag 

ner på sortimentsnivå har historiskt varit nödvändigt av lönsamhetsskäl. 

Differentieringen inom sortiment har gjorts på; lagerhållning, butiksyta, 

inköpsprocesser och försäljningsprocesser (Kihlstedt, 1961). 

Samtliga sortiment syftar till att tillgodose ett specifikt kundbehov för att uppnå 

kundtillfredsställelse (Category Management Subcommittee & ECR Best Practices 

Operating Committee, 1995; Hart & Rafiq, 2006). Produktvariationen bestäms både på 

en generell produktgruppsnivå, exempelvis ”Kött”, och en mer specifik 

produktgruppsnivå, exempelvis ”Bacon”. Vanligtvis tillhör därmed en specifik artikel 

två produktgrupper inom sortimentet, en generell och en mer specificerad.  
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Denna distinktion och detta tillvägagångssätt presenteras även illustrativt nedan med 

”Category Assortment”, vilket är den generella produktgruppen för sortimentet och 

”Product lines” som är den mer specificerade: 

 

Figur 3: ”Fig. 1 A hierarchy of assortment decisions” 

(Källa: Hart & Rafiq, 2006, Sid. 341) 

Enskilda sortiment har även en specifik funktion i förhållande till hela 

organisationsstrategin (Category Management Subcommittee & ECR Best Practices 

Operating Committee, 1995; Ramaseshan, 2009; Kurtulus & Toktay, 2010). Författarna 

beskriver exempelvis om en organisation har en strategi som till stor del grundar sig på 

att företaget skall generera hög lönsamhet bör de sortimenten med hög betydelse för 

lönsamheten tilldelas mer kapital. Detta görs för att enskilda sortiment med hög 

betydelse för lönsamheten skall kunna vara framstående i förhållande till 

organisationens totala sortimentsutbud. Följaktligen handlar det även om att ge vissa 

sortiment mer uppmärksamhet eftersom de till stor del är de sortimenten som kunden 

kommer till butiken för. Det är dessutom vanligt att sortiment med högre betydelse och 

bruttomarginal tilldelas större butiksyta och en högre lagerservicenivå.   
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Greve (2003) beskriver vidare att räntabiliteten är ett väldigt användbart mått inom 

sortimentsstyrningen när lönsamheten skall granskas. Räntabiliteten räknas ut genom 

användandet av en så kallad DuPont-modell. Soliman (2008) menar att DuPont-

modellen har en stor praktisk användbarhet inom lönsamhetsberäkning. De 

komponenter som räntabilitetsmodellen DuPont byggs upp med är de som bäst speglar 

företagets lönsamhet enligt Soliman (2008). En räntabilitetsanalys med hjälp av en 

DuPont-modell gör det möjligt att visuellt fördela räntabilitetsbegreppet, givet enskilda 

sortiment (Greve, 2003). DuPont-modellen tydliggör även vilka beståndsdelar som 

genererar räntabiliteten samt hur de bidrar till den. I DuPont-modellen uppdelas 

räntabiliteten i vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet (Soliman, 2008). Nedan 

presenteras en illustration över DuPont-modellen: 

 

Figur 4: ”Figur 4.4 DuPont-schema” 

(Källa: Greve, 2003, Sid. 95) 

I figuren ovan av Greve (2003) illustreras de olika faktorerna som styr räntabiliteten och 

därmed lönsamheten för ett företag som helhet. DuPont-modellen inleds i det övre ledet 

med att räkna ut ett rörelseresultat, vilket görs genom att subtrahera samtliga 

rörelsekostnader från omsättningen. Till rörelseresultatet adderas de finansiella 
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intäkterna som kan härledas till den undersökta organisationen. Summan av 

rörelseresultatet och de finansiella intäkterna divideras med omsättningen, vilket ger en 

kvot som beskriver vinstmarginalen. I det undre ledet adderas samtliga variabler ihop 

som utgör det totala kapitalet. I exemplet ovan av Greve (2003) utgörs det totala 

kapitalet av likvida medel, kundfordringar, varulager och anläggningstillgångar. I det 

undre ledets nästa steg divideras omsättningen med det totala kapitalet, kvoten av denna 

division beskriver kapitalomsättningshastigheten. Genom att multiplicera 

kapitalomsättningshastigheten med vinstmarginalen från det övre ledet räknas en 

produkt fram som beskriver räntabiliteten, det vill säga, lönsamheten. Om räntabiliteten 

eller lönsamheten skall räknas ut på sortiment är detta även möjligt. Enligt Greve (2003) 

kan DuPont-modellen modifieras till att endast beskriva specifika delar i ett företag. Det 

är möjligt att göra en beskrivning av lönsamheten på sortiments-, produktgrupps- 

och/eller artikelnivå. 

Modellen är även trots dess enkelhet även användbar vid systematiska analyser av 

räntabilitet för en given tidsperiod (Greve, 2003). Soliman (2008) menar att en av 

DuPont-modellens bättre egenskaper är att den påvisar att en högre lönsamhet kan 

uppnås igenom en ökning av kapitalomsättningshastigheten. Detta innebär således att 

genom en förbättrad resursallokering kan en förbättrad lönsamhet erhållas, trots att 

varken omsättning eller rörelsekostnader har påverkats. 

Modellen kan inte enligt Greve (2003) identifiera exakta orsaker till 

räntabilitetsförändringar. Den kan ändock utgöra ett stöd då den visar vilka 

räntabilitetsvariabler som givit upphov till förändringen. Jonsson & Mattson (2011) 

påtalar att lönsamheten ökas genom att antingen öka vinstmarginalen eller 

kapitalomsättningshastigheten eftersom produkten av dessa faktorer utgör lönsamheten. 

Genom att öka kundservicen kan företaget öka sin omsättning, vilket i senare led kan 

leda till ett ökat rörelseresultat, vinstmarginal samt lönsamhet enligt modellen. En 

reducering av kapitalbindning som orsakats av varulagret, ökar 

kapitalomsättningshastigheten, vilket ökar lönsamheten, givet allt annat lika. Jonsson & 

Mattsson (2011) ger även exempel på hur åtgärder kan påverka både vinstmarginalen 

och kapitalomsättningshastigheten. Exempel på detta är att en bättre resursallokering 

skapar en högre kapitalomsättningshastighet, den minskar även rörelsekostnader genom 

att kostnadsbärande resurser frigörs genom en förbättrad resursallokering. 
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Jonsson & Mattsson (2011) påtalar även att åtgärder som syftar till att öka lönsamheten 

har olika stor påverkan. Vid en låg kapitalomsättningshastighet och hög vinstmarginal 

krävs en relativt liten förändring av det totala kapitalet i absoluta termer för att 

lönsamheten skall ges en betydande ökning. Hade kapitalomsättningshastigheten istället 

varit hög skulle en väldigt stor förändring av det totala kapitalet i absoluta termer inte ge 

någon större påverkan på lönsamheten. I ett fall med en hög kapitalomsättningshastighet 

och låg vinstmarginal krävs en relativt liten ökning av vinstmarginalen för att 

lönsamheten skall förändras stort. 

Enligt Jonsson & Matsson (2011) är det inte lämpligt att studera kapitalbindning mellan 

olika lagertyper i absoluta tal. Inte heller vid en studie av ett enskilt lager över tid är det 

lämpligt att endast jämföra den absoluta storleken på kapitalbindningen i lager. Istället 

är lageromsättningshastigheten ett lämpligare mått att använda vid sådana jämförelser. 

Gaur et al (2005) menar att lageromsättningshastigheten beskriver aktörens förmåga att 

hantera sina resurser. Det poängteras dock starkt av Gaur et al (2005) att 

lageromsättningshastigheten bara är ett lämpligt prestationsmått om bruttomarginalen 

åtminstone är konstant. Om ett företag ökar sin lageromsättningshastighet samtidigt som 

bruttomarginalen minskar innebär detta att de således inte lyckats allokera sina resurser 

bättre. 

Enligt Gaur et al. (2005) är det vanligt förekommande bland aktörer inom detaljhandeln 

att artiklar med högre bruttomarginaler inom ett sortiment tillåts ha lägre 

lageromsättningshastighet. Denna avvägning kallas bland praktiker för 

”earns versus turns”. Artiklar med en relativt hög bruttomarginal omsätts mer sällan än 

artiklar med lägre bruttomarginal. De artiklar som har högre bruttomarginal lagerförs 

generellt i större volymer för att säkerhetskälla varornas tillgänglighet. Detta resulterar i 

högre kapitalbindning, vilket påverkar lageromsättningshasigheten negativt. 

Att fastställa utförligt vilka artiklar och produkter som skall ingå i sortimentet går att 

genomföra med en produktvariationsanalys (Category Management Subcommittee & 

ECR Best Practices Operating Committee, 1995; Ramaseshan, 2009). I 

produktvariationsanalysen för sortimentet skall styrkor, svagheter och möjligheter 

lokaliseras. Vidare skall även omsättning, volymer, bruttovinst och potentiell 

marknadsandel uppskattas ända ner på artikelnivå. Det går även att mäta sortimentets 

prestationer med hjälp av nyckeltal som den sortimentsansvarige kan följa upp 
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kontinuerligt (Category Management Subcommittee & ECR Best Practices Operating 

Committee, 1995; Bjørnland et al., 2003). Nyckeltalen syftar till att kontrollera huruvida 

sortimentet följer dess angivna vision, mål och strategi. Exempel på mått är; 

bruttomarginaler, volymer, marknadsandelar och lagerservicenivåer. 

Det är även relevant att undersöka huruvida produkter är försvarbara att ha i sortimentet 

när en jämförelse görs med sortimentets enskilda strategi (Category Management 

Subcommittee & ECR Best Practices Operating Committee, 1995). I ett generellt 

hänseende vill organisationer att deras sortiment skall vara så lönsamma som möjligt. 

En hög produktvariation är dock vanligtvis viktig i företagens strategi då de vill 

förmedla en hög service mot kund. Detta gör att artiklar som främst bidrar till att 

sortimentet blir brett produktvariationsmässigt är försvarbara att ha kvar i sortimentet. 

Gaur et. al. (2005) beskriver även att det råder en positiv korrelation mellan 

produktvariation och bruttomarginal, vilket säkerställer lönsamheten för sortimentet. 

Detta eftersom ifall den produkten som kunden normalt köper är slut finns det vanligtvis 

ett nära substitut vid en hög produktvariation. 

Ett sortiment bör även tilldelas specifika stödaktiviteter som kommer att behövas för att 

uppfylla sortimentsstrategin och målsättningen för sortimentet (Category Management 

Subcommittee & ECR Best Practices Operating Committee, 1995; Lindblom & 

Olkkonen, 2008; Gooner et al., 2011; Hübner & Kuhn, 2011). Följaktligen består detta 

moment av att se till att artiklarna är ”frontade” på ett inbjudande sätt på hyllan och att 

styrningen av sortimentets lager sköts tillförlitligt. 

En löpande styrning av sortimentet bör förekomma och detta inkluderar även en 

kontinuerlig kontroll av nyckeltal (Category Management Subcommittee & ECR Best 

Practices Operating Committee, 1995). Beslut måste vanligtvis tas på daglig basis och 

stöd för dessa ges delvis av nyckeltal. Nyckeltalsmätningen görs på de faktorer som är 

mest betydande för sortiments strategi och styrning. 
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Varje enskilt sortiment har enskilda processer för styrning, vilket ges uttryck för i sin 

enkelhet nedan:  

 

Figur 5: Egenkonstruerad figur med utgångspunkt från ”Varuströmmen, Inköpsprocessen och 

försäljningsprocessen (...)” 

(Källa: Kihlstedt, 1961, Sid. 7) 

Givet det totala varuutbudet som leverantörerna kan bistå med gör den 

sortimentsansvarige en inköpsorder som leder till att produkter kommer till 

organisationens varulager (Kihlstedt, 1961). Sedermera placeras varor i dess anknutna 

sortiment i butiken för försäljning.  
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3.2 Sortimentsstyrning av säkerhetslager & lagerservicenivåer 

Ett syfte med lagerhållning är att kunna förse kunder med de varor de efterfrågar 

(Toomey, 2000). Denna tillgänglighet kan dock variera beroende på vilken 

lagerservicenivå företaget har på sina varor. Lagerservicenivån beskriver i vilken 

utsträckning som lagerförda artiklar finns tillgängliga i den stunden de efterfrågas 

(Jonsson & Mattson, 2005). Således är en given lagerservicenivå ett sannolikhetsmått 

som bedömer företagets förmåga att direkt, vid behov, förse kunden med den 

efterfrågade varan. 

Prisnivån på sortimentens artiklar kan härledas till en rad olika faktorer som 

exempelvis; företagets allmänna anseende, grad av produktkvalitet och logistisk 

servicenivå (Huang & Wang, 2008). Under förutsättningen att dessa faktorer, med 

undantag av logistisk servicenivå, är konstanta menar Huang & Wang (2008) och Xu & 

Liu (2006) att teoretiskt kan en optimal kombination mellan försäljningsintäkter och 

logistikrelaterade kostnader åstadkommas. De logistikrelaterade kostnaderna är de 

kostnader som uppstår när en viss lagerservicenivå skall upprätthållas. 

Nedan presenteras ett samband som bygger på ett identifierat förhållande mellan 

intäkter och logistiska kostnader med hänseende till föregående stycke: 

 

Figur 6: ”Relationship between logistics service level and logistics cost (sales income)” 

(Källa: Huang & Wang, 2008 Sid. 660; Xu & Liu, 2006 Sid. 5)  
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I ovan presenterad figur av Huang & Wang (2008) och Xu & Liu (2006) går det att 

identifiera en teoretiskt optimal nivå för att vinstmaximering skall äga rum. Hänsyn tas 

till variabeln för X-axeln, ”logistics service level” lagerservicenivå och till variablerna 

för Y-axeln, ”sales income” försäljningsintäkter och ”logistics cost” logistiska 

kostnader. Vinstmaximeringspunkten är enligt figuren det området som benämns 

”maximum profit”. 

Svårigheterna i ett fastställande av den optimala kombinationen mellan lagerservicenivå 

och dess relaterade kostnader ligger i att kunder vanligtvis har olika uppfattningar 

gällande vad en god lagerservicenivå är (Hu & Zhao, 2008). En förståelse för kundernas 

olika behov är därmed avgörande för att uppnå en tillfredställande grad av service. Trots 

att denna modell är teoretisk kan den likväl vara relevant att utgå ifrån vid 

ställningstaganden kring lagerservicenivåer (Xu & Liu, 2006). Detta eftersom en 

medvetenhet beträffande hur lönsamhet och lagerservicenivå förhåller sig till varandra 

är avgörande för bättre sortimentsstyrning (Xu & Liu, 2006). 

När ett stort sortiment innefattar många artiklar är det ovanligt att hela sortimentet har 

en enhetlig lagerservicenivå (Xu & Liu, 2006). Lagerservicenivån bör därför 

differentieras eftersom efterfrågan på artiklar varierar. En enhetlig lagerservicenivå är 

därmed av kostnadsskäl inte försvarbart. Syftet med att förse sortimentet med 

varierande lagerservicenivåer är att utifrån ett teoretiskt perspektiv finna en optimal 

kombination mellan logistiska kostnader och omsättning. 

Det tidigare resonemanget kring lagerservicenivåer för oss direkt in på själva 

lagerhållningsaktiviteten. Företag har allt som oftast ett säkerhetslager och detta 

begrepp definieras vanligtvis som den genomsnittliga volymen av artiklar som används 

för hantering av kommande osäkerheter i utbud och efterfrågan (Kampen et al 2009). 

Dess huvudsakliga syfte är att användas i situationer där den faktiska efterfrågan är 

större än den prognostiserade (Lianfu et al, 2009). Säkerhetslagrets storlek skall dock 

inte endast baseras på kundernas efterfrågan utan även på leverantörernas utbudsnivå.   
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Vid låga utbudsnivåer ökar behovet av att hålla höga säkerhetslager i syfte att garantera 

den fastställda lagerservicenivån (Benton, 1991). Säkerhetslagret har en direkt påverkan 

på lagerhållningskostnaderna. Ett stort säkerhetslager bidrar således till högre kostnader 

för lagerhantering än vad ett mindre eller obefintligt säkerhetslager gör. Därmed 

föreligger det ett genomgripande behov av att finna en balanserad nivå på 

säkerhetslagret med hänsyn tagen till efterfrågan och leverantörsutbud (Cai et al, 2011). 

Denna balans skall emellertid uppnås med hjälp av värdering av kostnaderna för att 

inneha ett otillräckligt säkerhetslager. Ett otillräckligt säkerhetslager leder i praktiken 

till förlorad försäljning. Toomey (2000) menar att beräkning av säkerhetslagrets 

kostnader inte kan utföras med någon tillförlitlig precision. Ännu mindre tillförlitlig är 

beräkningen av kostnaderna för ett otillräckligt säkerhetslager. Det sistnämnda kan ha 

betydligt större ekonomiska konsekvenser för ett företag eftersom kunderna eventuellt 

inte återkommer. Det kan även leda till dåligt marknadsanseende. Vid en reducering av 

säkerhetslagret skall de ekonomiska effekterna av att inneha ett för litet säkerhetslager 

ständigt beaktas, det vill säga, de ekonomiska effekterna av utebliven försäljning. 

För att bevara en hög nivå av service mot kund är ett säkerhetslager av stor betydelse 

(Lianfu et al., 2009). Benton (1991) menar att den aktuella lagerservicenivån kan 

härledas till storleken på säkerhetslagret. Sannolikheten för att kunna tillfredsställa 

kundens behov ökar i takt med att säkerhetslagret blir större. Enligt Cai et al. (2011) är 

stora säkerhetslager kostsamma och binder mycket kapital. Det är därmed inte berättigat 

att maximera säkerhetslagret i syfte att generera en maximal lagerservicenivå på 

samtliga artiklar. Genom interna förbättringsåtgärder kan ledtiden förkortas, från order 

till mottagande, vilket bidrar till att säkerhetslagret kan reduceras utan att 

lagerservicenivån påverkas. Sådana åtgärder kräver dock en granskning av både externa 

och interna aktiviteter som är en del av de aktuella artiklarnas sortimentsstyrning.  

För att ett säkerhetslager skall vara möjligt att estimera på ett tillförlitligt sätt behövs 

prognoser på efterfrågan (Bjørnland et al., 2003). Efterfrågeprognoser utformas utifrån 

en samling indata som sätts samman enligt klara restriktioner i affärssystem för att 

undersöka en trolig kommande efterfrågeutveckling (Jonsson & Matsson, 2011). 

Prognosinformationen skall användas som stödunderlag vid planering och 

beslutsfattande. Författarna ger även uttryck för att det är fördelaktigt att vara proaktiv 

och förberedd på att möta framtida efterfrågan på bästa möjliga sätt.   
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Nedan presenteras en illustration över prognosens roll i planerings- och 

beslutsprocessen: 

 

Figur 7: Egenkonstruerad figur med utgångspunkt från ”Figur 8.3 (...)” 

(Källa: Bjørnland, 2003, Sid. 187) 

Bjørnland et al. (2003) beskriver hur det kan vara relevant att utforma totala prognoser 

för sortimenten i en verksamhet, vilket också bör göras ända ner på artikelnivå. 

Följaktligen bör prognoserna göras när förändringar skall realiseras, exempelvis vid 

behovsanpassade inköp, minskning av lagernivåer och övergång till mer frekventa 

leveranser. Om produkter inte funnits i lager när kund efterfrågat skall detta anges med 

en bristnotering. Bristnoteringar tillsammans med vad som levererats ger den verkliga 

efterfrågan för en given tidsperiod. Det är viktigt att ta hänsyn till historiska trender i 

efterfrågan om goda lagernivåer skall realiseras och goda inköpsvolymer skall kunna 

estimeras.  

Vidare beskriver Özen et al. (2012) att prognosfel, avvikelsen mellan prognos och 

utfall, generellt tenderar att minska i de flesta branscher då prognostiden reduceras. 

Författarna ger exempel på att en reducering av prognosfel kan göras med 30 procent då 
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en reduktion av prognostiden görs från åtta till fyra månader. Inom detaljhandeln, och 

mer specifikt inom WalMart-koncernen, anses det att det är de lokala butikscheferna 

och de avdelningsansvariga som gör den bästa prognostiseringen av framtida 

efterfrågan. Icke desto mindre är det inte ovanligt att de schemalagda leveranserna från 

distributionscenters förbises och ersätts med de lokala inköpsestimeringarna från 

stormarknaderna. Att prognostisera efterfrågan utan historiska underlag och grunder 

bidrar oftast till att inköpen avviker markant kvantitetsmässigt i jämförelse med utfallet 

av efterfrågan (Zhou et al., 2007). 

Det är viktigt att veta vilka artiklar och produktgrupper som har störst betydelse för 

lönsamheten (Bjørnland et al., 2003). Det totala kapitalet bör fördelas i en större 

omfattning till de artiklar och produktgrupper som har störst betydelse för lönsamheten. 

Detta görs i syfte till att uppnå högre lönsamhet inom sortimentet som helhet.  

En metod för urskiljning bör användas när artiklar och produktgruppers bidrag till 

omsättning, bruttovinst samt lönsamhet skall identifieras inom H & S-sortimentet. I det 

nästkommande avsnittet kommer en metod för urskiljning av artiklar och 

produktgrupper att presenteras.  
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3.3 Metod för urskiljning av artiklar & produktgrupper  

3.3.1 ABC-Analys 

80/20-regeln är en traditionell tumregel vars grund bottnar i att 80 procent av världens 

rikedomar innehas av 20 procent av befolkningen (Lipovetsky, 2008). Liknande 

fördelning har sedermera kunnat identifieras inom andra områden, däribland det 

företagsekonomiska. Där har det kunnat bekräftas att det inte är ovanligt att 20 procent 

av ett företags artiklar bidrar till 80 procent av organisationens omsättning. Regeln ger 

underlag för hur resurser bör allokeras på organisationen. Resurser bör allokeras kring 

de avgörande 20 procenten av artiklarna inom sortimentet ty denna del har större 

betydelse för organisationen (Grosfeld-Nir et al., 2007). 

80/20-regeln har traditionellt använts som ett standardmått i sortimentsrelaterade 

analyser (Grosfeld-Nir et al., 2007). Även den så kallade ABC-analysen har visats vara 

teoretiskt användbar (Bjørnland et al., 2003; Grosfeld-Nir et al., 2007). 80/20-regeln 

eller Pareto-analys som den även kallas har en sådan stark koppling till ABC-analysen 

att det vanligtvis numera inte görs någon åtskillnad mellan teorierna (Ding & Sun, 

2011). 

Enligt Ding & Sun (2011) utförs ABC-analysen praktiskt genom att kategorisera 

sortimentet in i tre produktgrupper; A, B och C. Artiklarna som kategoriseras in som 

”A-artiklar” bidrar vanligtvis till mellan 60-80 procent av den totala omsättningen trots 

att de endast utgör mellan 5-15 procent av det totala antalet artiklar. Artiklar som endast 

bidrar till 5-15 procent av den totala omsättningen men som utgör 60-80 procent av 

sortimentets artiklar klassificeras som C-produkter. Artiklarna däremellan klassificeras 

under kategorin B (Ding & Sun, 2011; Chen et al., 2008). 

Viktigt att belysa är att en klassificering enligt en ABC-analys inte nödvändigtvis 

utesluter en klassificering till fler än tre produktkategorier (Teunter et al., 2010). Finns 

behov av fler än tre klassificeringar är detta fullt möjligt. Dessutom är den exakta 

procentuella fördelningen mellan kategorierna inte teoretiskt fastslagen, skäliga 

avvikelser mot 80/20-regeln är inte ovanliga (Chen et al., 2008). 

Onwubolu & Dube (2006) menar dock att 80/20-regeln strikt förespråkar en fördelning 

där A-artiklarna representerar 20 procent av det totala antalet artiklar och bidrar till 80 

procent av omsättningen. B-artiklarna representerar 30 procent av det totala antalet 
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artiklar och bidrar till 15 procent av omsättningen. C-artiklarna representerar 50 procent 

av det totala produktutbudet och bidrar till 5 procent av omsättningen. Nedan 

presenteras en sammanställning av det Onwubolu & Dube (2006) presenterar: 

Produktkategori Andel av sortimentet Andel av omsättningen 

A 20% 80% 

B 30% 15% 

C 50% 5% 

∑ 100% 100% 

 

Figur 8: Egenkonstruerad figur med utgångspunkt från Onwubolu & Dube (2006) 

(Källa: Onwubolu & Dube, 2006, Sid. 69) 

Nedan presenteras en illustration över hur ABC-analysen rent teoretiskt går till. Den 

ingående variabeln för klassificeringen är graden av betydelse för verksamheten: 

 

Figur 9: ”An illustration of ABC-analysis” 

(Källa: Chen et al., 2008, Sid. 328) 

Faktorerna som ligger till grund för vilken kategori artiklarna placeras i utgörs av 

element som direkt påverkar den aktuella organisationens lönsamhet (Bjørnland et al., 

2003).  
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Exempel på variabler som ger grund för klassificeringen och som påverkar lönsamheten 

är artiklarnas och produktgruppernas; styckpris, försäljning (antal enheter), omsättning 

och andel av total omsättning (Bjørnland et al., 2003). Nedan presenteras en illustrativ 

ABC-analys med ingående enskilda artiklar: 

 

Figur 10: ”Den valda ABC-klassificeringen (…)” 

(Källa: Bjørnland et al., 2003, Sid. 212) 

Traditionellt har endast omsättningen använts som klassificeringskriterium. Dock har 

det på senare tid argumenterats för att en mer optimal klassificering som på ett bättre 

sätt fördelar artiklarna under rätt kategori utförs med hjälp av fler än en 

lönsamhetsfaktor (Ding & Sun, 2011; Chen et al., 2008). 

En klassificering vilar på företagets förmåga att inhämta och hantera relevant finansiell 

information gällande dess kunder och produkter (Everaert et al., 2008). Klassificeringen 

kan av självklara skäl inte utföras enligt en tillfredställande standard såvida företaget 

inte har tillgång till den relevanta informationen. En klassificering på felaktiga grunder 

kommer troligtvis ha en stark negativ påverkan på lönsamheten då servicerelaterade 

resurser riskerar att koncentreras till icke-lönsamhetsgenererande artiklar och 

produktgrupper. Det primära syftet med ABC-analysen är enligt Bjørnland et al. (2003) 

att erhålla informationsunderlag för vilka artiklar och produktgrupper som har störst 

betydelse för en organisation. På detta sätt är det enkelt att lokalisera var mest resurser 

bör koncentreras inom en verksamhet.  
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Enligt Bjørnland et al. (2003) är det viktigt att A-artiklar ges ökat 

sortimentsstyrningsfokus gällande; reduktion av ledtider, ökning inköpsfrekvens, 

reduktion av orderkostnader, reduktion av osäkerhet et cetera. 

Det är även relevant att göra nyckeltalsmätningar på sortiment som beskriver hur 

sortimentet förhåller sig till dess angivna vision, mål och strategi (Category 

Management Subcommittee & ECR Best Practices Operating Committee, 1995; 

Bjørnland et al., 2003). H & S-sortimentets enskilda mål, vision och strategi bör 

ständigt beaktas för att övervaka kontinuerliga lönsamhetsfaktorer, vilket inte görs i 

dagsläget (Parmenter, 2007; Bilaga III).  
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3.4 Nyckeltal för sortimentsstyrning 

Organisationer som beaktat och implementerat sortimentsstyrning har även i stor 

omfattning funnit ett behov för nyckeltal (Category Management Subcommittee & ECR 

Best Practices Operating Committee, 1995). Dessa nyckeltal skall vara i linje med 

sortimentets mål, vision och strategi eftersom det är fördelaktigt med en riktpunkt för 

vad sortimentet ämnas uppnå. Det bör även finnas nyckeltal som inte endast beskriver 

organisationen utan även kund- och leverantörsrelationer. 

Det är viktigt att nyckeltalen beskriver hela processer, från start till mål (Category 

Management Subcommittee & ECR Best Practices Operating Committee, 1995). Varje 

sortiment bör ha sina egna målsättningar beträffande nyckeltal. Det är emellertid 

fördelaktigt om nyckeltalen i sig är enhetliga sortimenten emellan, vilket är 

grundläggande för att prestationsjämförelser skall vara möjligt. Eftersom det är de 

sortimentsansvariga som fattar beslut tillsammans med högre chefer är det av primär 

betydelse att dessa individer förstår de nyckeltal som används löpande. Det är viktigt att 

nyckeltalen verkligen mäter det de är avsedda för att mäta i syfte att minimera risken att 

beslut fattas på felaktiga grunder. Nedan presenteras ett illustrativt exempel på en 

jämförelse av två sortiment med nyckeltal; ”Destination Category” och ”Convenience 

Category”: 

 

Figur 11: ”Category Scorecard, Exhibit 38” 

(Källa: Category Management Subcommittee & ECR Best Practices Operating Committee, 1995, 

Sid. 77)  
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Av de tio nyckeltalen för sortiment som presenteras i föregående figur är sju stycken 

finansiella. Två av nyckeltalen är tidsbaserade och en är direkt relaterad till 

kundtillfredsställelse (Category Management Subcommittee & ECR Best Practices 

Operating Committee, 1995). ”Inventory (Days Supply)” är ett tidsbaserat nyckeltal 

som syftar till att beskriva hur många dagar lagret kan möta efterfrågan. ”Inventory 

Turns” är lageromsättningshastigheten för en given tidsperiod. ”Service Level” syftar 

till att beskriva hur många procent av fallen då kunden får sitt behov tillfredsställt utan 

tidsmässig fördröjning. 

Det första finansiella nyckeltalet är ”Market Share ($)”, vilket beskriver 

marknadsandelen på monetära grunder (Category Management Subcommittee & ECR 

Best Practices Operating Committee, 1995). ”Market Share (Units)” beskriver den 

kvantitativa marknadsandelen. ”Sales ($)” är omsättningen och ”Gross Margin (%)” 

visar bruttomarginalen (%). ”Operating Exp. (% of Sales)” beskriver 

rörelsekostnadernas andel av omsättningen och ”Net Profit ($)” visar det nettoresultatet 

som kvarstår efter att alla omkostnader och direkta kostnader är fråndragna 

försäljningen. Slutligen visar ”Return on Assets” avkastningen på tillgångarna och detta 

är en jämförelse mellan ”Net Profit ($)” och sortimentets samlade tillgångar. 

Onwubolu & Dube (2006) menar att de givna måtten som ett företag väljer att använda 

som nyckeltal förser ledningen med en aktuell bild av verksamheten. Författarna menar 

vidare att all data och information som kan genereras ur ett företags prestationer som 

dessutom har någon form av relevans för företagets strategiska val inryms under 

begreppet nyckeltal. Nyckeltal behöver därmed inte endast bestå av enskilda mått utan 

även information som exempelvis kan påvisa trender. Xiong et al. (2010) menar att 

nyckeltal är kvantifierbara mått som beräknar till vilken grad företaget lyckats uppfylla 

sin vision och strategi, vilket innebär att vid ett val av relevanta nyckeltal skall det 

föreligga någon form av samband med företagets unika vision och strategi.  
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Grundläggande i processen att skapa och identifiera nyckeltal är att inledningsvis 

identifiera företagets unika mål, vision och strategi (Parmenter, 2010). Vanligt är att 

dessa begrepp felaktigt likställs. Förklaringar till dessa tre begrepp är därmed 

nödvändigt att presentera, vilket görs illustrativt nedan: 

 

Figur 12: Egenkonstruerad figur med utgångspunkt från text i Parmenter (2010) 

(Källa: Parmenter, 2010) 

Företag implementerar nyckeltal i syfte att positivt påverka organisationens prestationer 

(Parmenter, 2010). Dock är det vanligt att nyckeltalen haft en liten eller ingen alls 

påverkan på prestationer. I de flesta fallen beror detta på en grundläggande 

missuppfattning gällande organisationens problematik. Nudurupati et al. (2007) påtalar 

att det även vanligtvis saknas en enhetlig förståelse inom den egna organisationen 

beträffande prestationsmått. Detta beror på att en klargörande definition av 

prestationsmätning vanligtvis saknas inom organisationer som upplever att nyckeltal 

och prestationsmätning inte bidrar till någon betydande förändring (Parmenter, 2010; 

Nudurpati et al., 2007).  
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Nudurpati et al. (2007) menar att prestationsmätningssystem och nyckeltal bör utformas 

på ett sätt som skapar en förståelse om varför mätningen görs. Det är även angeläget att 

klargöra på vilket sätt som nyckeltal är förenat med organisationens vision och framför 

allt strategi. En ökning av organisationens prestation kan inte skapas såvida inte rätt 

förutsättningar finns där prestationsmättning med hjälp av nyckeltal löpande kan 

utföras. Det är ytterst viktigt att hela organisationen som skall utvärderas förstår hur 

processen rent praktiskt skall fungera.  

I nästkommande avsnitt kommer en konceptuell lönsamhetsmodell för 

sortimentsstyrning presenteras med underlag från den tidigare teorin i studien. Den 

konceptuella lönsamhetsmodellen kommer hädanefter benämnas ”KLS”. KLS kommer 

att utgöra en analysgrund fortsättningsvis och är delvis utformad utifrån DuPont-

modellen av Greve (2003), med en unik anpassning till sortiment. Det är enligt Greve 

(2003) försvarbart att göra en anpassning av DuPont-modellen för att beskriva 

lönsamheten ur specifika delar av ett företag. KLS kommer att kunna användas för att 

beskriva lönsamheten på sortiments-, produktgrupps- och artikelnivå. Olika faktorer, 

givna av teorin, som påverkar lönsamheten antingen direkt eller indirekt kommer att 

illustreras i modellen. Dessa faktorer kommer beskrivas och härledas i punktform. KLS 

kommer även att behandlas i de nästkommande analysavsnitten där kausala 

lönsamhetssamband kommer att påvisas. I KLS har det valts att bortse från att inkludera 

rörelsekostnader som inte påverkas direkt av försäljningsvolymen, vilket innebär att 

endast kostnad sålda varor (KSV) används i modellen. En rörelsekostnad som dock 

hade givit KLS en större vikt är personalkostnad. Dock har denna kostnad uteslutits på 

grund av integritetsskäl för personal. Detta gör dock inte att KLS inte kan modifieras 

med fler rörelsekostnader i modellen om så önskas. Det antas vidare att all försäljning 

görs mot direkt betalning, vilket medför att några kundfordringar inte existerar. Att 

härleda likvida medel och finansiella intäkter antas inte ge något större värde för 

enskilda sortiment, vilket innebär att även dessa variabler utesluts ur KLS. Att endast 

KSV används i KLS samt att inte finansiella intäkter finns med gör att ”Rörelseresultat 

och finansiella intäkter” i DuPont-modellen av Greve (2003) ersätts med ”Bruttovinst” i 

KLS. Detta medför även att ”Vinstmarginalen” i modellen av Greve (2003) ersätts med 

”Bruttomarginal”.  
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3.5 Konceptuell lönsamhetsmodell för sortimentsstyrning (KLS) 

 

Figur 13: Egenkonstruerad KLS   
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1. Lagerservicenivå 

En ökad lagerservicenivå leder enligt Huang & Wang (2008) och Xu & Liu (2006) till 

en ökad omsättning. Den ökade försäljningen given av den ökade omsättningen (1) 

leder till ökning av KSV (1) eftersom fler varor säljs, givet allt annat lika. Den ökade 

omsättningen leder till en ökad bruttovinst samt oförändrad bruttomarginal och 

räntabilitet, givet allt annat lika. Indirekt kan en ökad omsättning (1) leda till ett behov 

av ett ökat varulager (1), vilket skulle påverka att totalt kapital ökar. Dock om 

omsättningen ökar mer i förhållande till det totala kapitalet innebär detta att 

kapitalomsättningshastigheten ökar, givet allt annat lika. Detta leder 

sammanfattningsvis till att räntabiliteten ökar vid en högre lagerservicenivå i detta 

exempel. 

2. Säkerhetslager 

Ett reducerat säkerhetslager kan leda till en bristande lagerhållning i förhållande till 

efterfrågan (Toomey, 2000). Ett reducerat säkerhetslager leder till ett lägre varulager (2) 

samt totalt kapital, givet allt annat lika. Om samtidigt omsättningen (2) minskar 

förhållandevis mer än totalt kapital leder detta till att kapitalomsättningshastigheten 

sjunker. Detta föranleder att räntabiliteten förändras negativt, givet allt annat lika. 

3. Ledtid  

En reduktion av ledtiden, från order till mottagande, möjliggör enligt Cai et al. (2011) 

en reduktion av kapitalbindningen i säkerhetslagret samtidigt som lagerservicenivån 

bibehålls. Den reducerade kapitalbindningen leder till att varulagret (3) minskar och 

därmed totalt kapital. Givet att omsättningen är oförändrad leder detta i sin tur till att 

kapitalomsättningshastigheten ökar, givet allt annat lika. Detta gör att det skapas en 

högre räntabilitet i detta exempel, givet allt annat lika.  
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4. Efterfrågeprognostisering & Affärssystem 

Bjørnland et al. (2003) påtalar att efterfrågeprognostisering bör göras och påtalar även 

att efterfrågeprognostisering bör ingå i ett företags affärssystem. Zhou et al. (2007) 

menar dessutom att avvikelserna mellan prognos och utfall vanligtvis blir mindre om 

efterfrågeprognoserna utförs med välunderbyggda underlag. Under förutsättning att 

affärssystemet är mer objektivt och tillförlitligt samt att företaget normalt sätt beställer 

för stora volymer i förhållande till efterfrågan leder överlåtandet till affärssystemet till 

att mindre volymer beställs samt att en lägre kapitalbindning i varulagret (4) erhålls. Ett 

lägre varulager (4) leder till att det totala kapitalet minskas, givet allt annat lika. Givet 

att omsättningen är oförändrad leder detta i sin tur till att kapitalomsättningshastigheten 

ökar. Detta resulterar i en högre räntabilitet i detta exempel, givet allt annat lika. 

5. Produktvariation & Kundtillfredsställelse 

Gaur et. al. (2005) påtalar att det finns en positiv korrelation mellan bruttomarginal och 

produktvariation som säkerställer lönsamheten. Gaur et. al. (2005) påvisar att om en 

produkt som en kund i normala fall köper är slut kan en hög produktvariation medföra 

att kunden hittar ett nära substitut, kundens behov blir därmed tillgodosett och 

kundtillfredsställelsen uppfylls. Om en kund hittar ett nära substitut innebär detta att 

försäljning inte går förlorad trots att den varan som kunden köper i normala fall var 

slutsåld, vilket leder till en relativ ökning av omsättningen (5) när jämförelse görs med 

om något substitut inte hade funnits. På längre sikt innebär detta att sannolikheten för att 

kunderna återkommer ökar eftersom deras behov blivit tillgodosett, vilket även det 

relativt sätt ökar omsättningen (5) och leder till en ökad bruttovinst. Om bruttovinsten 

ökar mer i förhållande till omsättningen (5) tack vare att produktvariationen ökar leder 

detta till en ökad bruttomarginal samt ökad räntabilitet, givet allt annat lika. Dock ökar 

varulagret (5) när produktvariationen ökar vilket leder till att totalt kapital ökar, givet 

allt annat lika. Detta leder till att kapitalomsättningshastigheten minskar, givet att 

omsättningen (5) inte ökat mer i förhållande totalt kapital. Detta ger en negativ påverkan 

på räntabiliteten, givet allt annat lika. Som tidigare nämnts föreligger det en positiv 

korrelation mellan bruttomarginalen och produktvariationen som säkerställer 

lönsamheten enligt Gaur et. al. (2005). Detta gör att produktvariationens positiva 

påverkan på bruttomarginalen bör vara större än dess negativa påverkan på 

kapitalomsättningshastigheten i detta exempel och därmed ökar räntabiliteten som 

helhet, givet allt annat lika.  



 

 

 

38 
 

6. Lageromsättningshastighet 

Gaur et al (2005) påvisar att lageromsättningshastigheten beskriver aktörers förmåga att 

hantera sina resurser. Givet en situation där två aktörers; omsättning, KSV samt 

bruttomarginal är enhetliga, påvisas det att den aktören med högst 

lageromsättningshastighet har den relativt sätt bättre kapitalfördelningen. Enligt 

Toomey (2000) skall kapitalet allokeras där det ger bäst avkastning och därmed högre 

räntabilitet under en given tidsperiod. I situationen för den aktören med den relativt sätt 

bättre kapitalfördelningen har denna ett relativt sätt lägre genomsnittligt varulager (6) 

som leder till ett relativt lägre totalt kapital, givet allt annat lika. Detta leder till en högre 

kapitalomsättningshastighet, vilket resulterar i att aktören med den relativt sätt bättre 

kapitalfördelningen får den relativt sätt högre räntabilitet i detta exempel, givet allt 

annat lika. 

7. Omsättning 

Bjørnland et al. (2003) påtalar i avsnittet för ABC-analys att en variabel som påverkar 

lönsamheten är omsättningen. En ökad försäljning leder till att KSV (7) ökar samt 

omsättningen (7). Detta leder till en ökad bruttovinst. Under förutsättningen att 

omsättningen (7) och bruttovinsten ökar i samma takt blir bruttomarginalen oförändrad. 

Detta innebär att även räntabiliteten blir oförändrad i det övre ledet. I en indirekt 

påverkan kan en ökad omsättning (7) leda till att ett behov föreligger för ett ökat 

varulager (7), vilket ökar det totala kapitalet. Om omsättningen (7) ökar förhållandevis 

mer än det totala kapitalet leder detta till att kapitalomsättningshastigheten ökar, givet 

allt annat lika. Det blir därmed i detta exempel en positiv påverkan på räntabiliteten i 

nästa led, givet allt annat lika. 

8. Bruttovinst 

Ett sortiment syftar till att skapa lönsamhet enligt Jonsson & Mattson (2005). En 

variabel som det är relevant att beakta i sortimentssammanhang är bruttovinsten 

(Category Management Subcommittee & ECR Best Practices Operating Committee, 

1995; Ramaseshan, 2009). Bruttovinsten påverkar lönsamheten i ett sortiment. Om 

omsättningen (8) ökar leder detta till att även bruttovinsten (8) ökar. Givet att 

bruttovinsten (8) ökar förhållandevis mer än omsättningen (8) blir bruttomarginalen 

högre. Detta gör att även räntabiliteten ökar i detta exempel, givet allt annat lika.  
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4. Empiri & Analys 

Inom detta avsnitt kommer empiri varvas med analys i tre omgångar med hänsyn tagen 

till respektive problemformulering i turordning. För varje problemformulering 

presenteras relevant empiri från intervjuer och data insamlad från MAXI. Empirin 

ställs sedan mot relevant teori i en analys. Varje enskild analys kommer att behandla 

sitt enskilda problemområde. Analyserna ämnas utgöra underlaget för studiens resultat. 

4.1. Empiri 1, ”Vilka styrningsförändringar kan göras på H & S-sortimentet 

för att öka lönsamheten, reducera säkerhetslagret samt bibehålla lagerservicenivån?” 

MAXI försöker ständigt styra verksamheten mot en högre lönsamhet, vilket även gäller 

H & S-sortimentet (Bilaga I). Kapitalbindningen är generellt relativt hög i H & S-

sortimentet på Maxi-butiker i Sverige, vilket därmed inte är unikt för MAXI (Bilaga II). 

År 2007 hade sortimentet ett utgående lagervärde på cirka 1 200 000 SEK (2008-01-01). 

Vid den senaste inventeringen var lagervärdet 862 387 SEK (2012-01-01). Den 

utgående kapitalbindningen har därmed reducerats sedan år 2007 i jämförelse med för år 

2011. Detta ses som någonting positivt av Vd:n men han påpekar att det fortfarande 

existerar stor förbättringspotential (Bilaga I). Sortimentets omsättning för år 2011 var 

10 129 814 SEK och bruttovinsten var 3 606 799 SEK (Bilaga V). 

Anläggningstillgångarna köptes in för 350 000 SEK år 2007. Avskrivningen görs linjärt 

på sju år, det bokförda värdet är i dagsläget 150 000 SEK (350 000*(3/7)) (Bilaga III). 

Det finns tre högt kapitalbindande produktgrupper inom H & S-sortimentet som 

särskiljer sig från de övriga (Bilaga I). Den första är ”ETOS Semiselektiv Make UP” 

vilket är en produktgrupp för finare kosmetik. Denna produktgrupp innehåller mestadels 

så kallade lyxartiklar. Den andra produktgruppen som bör beaktas i detta sammanhang 

är ”Hårvård”. Den innehåller samtliga artiklar som direkt kan kopplas till hårvård. 

Följaktligen är den tredje högst kapitalbindande produktgruppen ”Hudvård”. Den 

innehåller hudvårdsprodukter, vilket kan utläsas av namnet.   
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Nedan presenteras de tre högst kapitalbindande produktgruppernas genomsnittliga 

lagervärde samt andel av totalt genomsnittligt lagervärde för 2011 (Bilaga IV; VII): 

 

Figur 14: Sammanställning av produktgruppernas genomsnittliga lagervärde samt andel av totalt 

genomsnittligt lagervärde för 2011 

Produktgruppen ”ETOS Semiselektiv Make UP” bidrog år 2011 till 32 procent av 

sortimentets genomsnittliga kapitalbindning som tidigare nämnts men bidrog endast till 

12 procent av omsättningen och 15,5 procent av bruttovinsten (Bilaga IV; Bilaga V; 

Bilaga VII). Produktgruppen ”Hårvård” bidrog till 12 procent av sortimentets 

genomsnittliga kapitalbindning och till 18 procent av omsättningen samt 18 procent av 

bruttovinsten. Produktgruppen ”Hudvård” bidrog till 11 procent av sortimentets totala 

kapitalbindning och till 9 procent av omsättningen samt 10 procent av bruttovinsten. 

Butiksytan som H & S-sortimentet tilldelats är relativt liten i förhållande till det stora 

antal varor det bär, vilket är en kvantitet på cirka 35 000 stycken enligt senaste 

inventeringen (Bilaga III). H & S-sortimentet skiljer sig från de övriga sortimenten då 

det till stor del består av fysiskt små och tämligen dyra artiklar. Försäljningspriserna på 

artiklarna speglas självklart av dess höga inköpspriser där stor del av sortimentet består 

av så kallade ”lyxartiklar”, vilket bidrar till sortimentets höga kapitalbindning. 

Karaktärsdrag som särskiljer H & S-sortimentet från MAXI:s övriga sortiment är att de 

så kallade lyxartiklarna, exempelvis smink och exklusiva hudkrämer, inte omfattas av 

MAXI:s automatiska orderhanteringssystem. Ett exempel på detta är produktgruppen 

”ETOS Semiselektiv Make UP” vars samtliga artiklar räknas manuellt inför varje order. 

Inom en betydande del av MAXI:s övriga sortiment sköts orderhantering automatiskt 

genom att det interna systemet beräknar det innevarande lagret. När en 

beställningspunkt nås utförs beställningen till ICA Central. Som tidigare nämnts 

omfattas inte en betydande del av H & S-sortimentet, lyxartiklarna, av den 

automatiserade orderhanteringen utan beställningar utförs vid synliga varubrister. 

Beställningskvantiteterna bestäms mycket på ”känsla”. På grund av avsaknaden av en 
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automatiserad orderprocess inom sortimentet måste därmed lagernivåerna räknas 

manuellt inför varje beställning av den sortimentsansvarige, vilket givetvis är 

tidskrävande.  

MAXI strävar efter att få sortimentet att efterlikna sortiment inom ”proffsfackhandeln”, 

det vill säga det sortiment som väletablerade kosmetikkedjor innehar, exempelvis 

”Kicks” (Bilaga III). Detta leder till att många av artiklarna endast finns med för att 

bredda sortimentet trots att dess försäljningsvolym inte är av någon betydande storlek. 

MAXI tar relationerna till sina kunder mycket seriöst, vilket leder till att de gärna tar in 

artiklar som endast handlas av ett fåtal kunder i syfte att tillfredsställa deras behov. 

Att hålla en hög lagerservicenivå är högt prioriterat av MAXI, dock anges det av Vd:n 

att basvaror och snabbomsatta varors lagerservicenivå har givits mer intresse, 

exempelvis mejeri- och brödvaror (Bilaga III). 

”Är något slut inom H & S så finns det vanligtvis något alternativ” (Bjälestig, VD, 

2012). 

Dock anges att basvaror inom H & S-sortimentet såsom schampo, tvål et cetera bör ha 

samma höga lagerservicenivå som övriga basvaror inom andra sortiment (Bilaga III). 

Det poängteras likväl att brist på varor leder alltid till förlorad försäljning. Exempel ges 

på att om mejeri- och brödvaror är slut köper kunderna oftast ingenting annat heller. 

Detta gäller dock inte för artiklarna inom H & S-sortimentet. Där finns vanligtvis fler 

substitut att tillgå för kunden.  

H & S-sortimentet innefattas av artiklar med ovanligt höga bruttovinster i jämförelse 

med andra sortiment inom MAXI (Bilaga III). Trots detta har H & S-sortiment givits 

relativt små resurser i form av marknadsföring och dylikt.  

”Det borde göras mer” (Bjälestig, VD, 2012). 

Lönsamhetspotentialen för detta sortiment är så pass stort att mer resurser bör läggas på 

det (Bilaga III). Vidare görs heller inga analyser över produktgruppernas nivå av 

lagerservice och säkerhetslager. Egentligen kontrolleras endast detta vid den årliga 

inventeringen då den sortimentsansvariga ser ifall kapitalbindningen är låg eller hög. 

Vd:n menar dock att mer genomgående analyser borde utföras. Det är dessutom mycket 

relevant för H & S-sortiment att genomföra mer ingående analyser då dess artiklar är av 

ett sådant högt värde.  
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”Det är ju faktiskt butiksekonomi att inte ha för högt lager” (Bjälestig, VD, 2012). 

”Alla pengar som inte är bundna är ekonomi” (Bjälestig, VD, 2012). 

Respondenternas inställning till lagerservicenivån är att en generell lagerservicenivå 

skall finnas för H & S-sortimentet (Bilaga III). Nivån bör ligga vid 98-99 procent. Detta 

anses av respondenterna som en realistisk nivå som MAXI i dagsläget kan eftersträva. 

Detta grundar sig i att vid cirka 99 procent av ordertillfällena har MAXI:s leverantörer, 

både ICA Central som omfattas av MAXI:s automatiska orderhanteringssystem samt 

övriga leverantörer som förser H & S-sortimentet med dess lyxartiklar, varorna 

tillgängliga för leverans. 

Det finns beställningspunkter uppsatta för de varor som ICA Central är leverantör till 

och inköpsförslag ges direkt ur MAXI:s affärssystem, vilket kan anses som smidigt 

(Bilaga III). ICA Central har en dags leveranstid samtidigt som de levererar sex dagar i 

veckan. MAXI får näst intill alltid leveranser från ICA central med 100 procent 

fyllnadsgrad i lastbilarna. De får dock inte rabatt på inköp av större kvantiteter, vilket 

medför att inköpssärkostnaden blir densamma per artikel oavsett hur stor volym som 

beställs från ICA central. Någon egentlig objektiv prognostisering av efterfrågan görs 

inte på de artiklar som levereras av de externa leverantörerna, här går man återigen 

mycket på ”känsla” när efterfrågan skall uppskattas. De externa leverantörerna levererar 

fem dagar i veckan samtidigt som leveranstiden är tre till sex dagar. Ett exempel på en 

produktgrupp som delvis har externa leverantörer och därmed lång leveranstid på dessa 

artiklar är ”Hudvård”. 

Vid den manuella inventeringen räknas så kallade ”hål” i hyllorna och detta görs inför 

varje orderläggande (Bilaga III). Ett ”hål” innebär att varan är slutsåld och inte finns 

tillgänglig för kunderna. Vid ett identifierat ”hål” kan det antas att någon kund troligen 

inte kunnat inhandla sin efterfrågade vara. Därmed är ett ”hål” i hyllan att betrakta som 

ett misslyckande i kundtillfredsställelse och reduktion av lagerservicenivån.  
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4.1.1 Analys 1, ”Vilka styrningsförändringar kan göras på H & S-sortimentet 

för att öka lönsamheten, reducera säkerhetslagret samt bibehålla lagerservicenivån?” 

MAXI är en organisation som strävar efter att generera hög lönsamhet genom att 

erbjuda sina kunder en hög lagerservicenivå, vilket självfallet även gäller H & S-

sortimentet (Bilaga I). Svårigheter föreligger dock i att kombinera en hög 

lagerservicenivå med hög lönsamhet eftersom att en hög lagerservicenivå även 

vanligtvis ger en hög kapitalbindning och därmed höga logistikkostnader (Jonsson & 

Matsson, 2011). Rent teoretiskt föreligger dock en optimal sambandsnivå mellan 

försäljning, logistikkostnader, lagerservicenivå och vinstmaximering (Huang & Wang, 

2008; Xu & Liu, 2006). Det illustrativa sambandet presenteras nedan: 

 

Figur 15: ”Relationship between logistics service level and logistics cost (sales income)” 

(Källa: Huang & Wang, 2008 Sid. 660; Xu & Liu, 2006 Sid. 5) 

Det som går att utläsa i figuren ovan är att lönsamheten tenderar att minska efter att den 

optimala lagerservicenivån är nådd. Lönsamheten blir därmed avtagande när 

logistikkostnaderna för att upprätthålla lagerservicenivån överstiger den optimala 

lagerservicenivån. Dock antas det att sambandskurvorna i illustrationen inte är statiska 

utan de borde antas vara dynamiska. Detta skall redogöras för i detta analysavsnitt då ett 

teoretiskt skift utåt av kurvan för ”logistics cost” ämnas uppnås genom potentiella 

styrningsförändringar på produktgruppsnivå inom H & S-sortimentet. 

Styrningsförändringarna bör reducera säkerhetslagret samtidigt som lagerservicenivån 
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bibehålls. Det skall även redogöras för hur styrningsförändringarna ökar lönsamheten 

och dessa lönsamhetssamband härleds i KLS från referensramen. 

Rent teoretiskt borde kurvan för ”logistics cost” skifta utåt ifall säkerhetslagret 

reduceras, vilket indirekt påverkar ”logistics cost” samtidigt som lagerservicenivån 

bibehålls, allt annat givet. Detta skulle leda till att en högre vinstnivå erhålles då gapet 

mellan ”sales income” och ”logistics cost” skulle bli större. Nedan presenteras ett 

illustrativt exempel med en förskjutning av kurvan för ”logistics cost”: 

 

Figur 16: Egenkonstruerad figur med utgångspunkt från ”Relationship between logistics service 

level and logistics cost (sales income)” 

(Källa: Huang & Wang, 2008 Sid. 660; Xu & Liu, 2006 Sid. 5) 

MAXI har en väldigt hög produktvariation inom H & S-sortimentet och en hög 

lagerservicenivå. Dock skapar detta även en hög kapitalbindning vars genomsnittliga 

värde år 2011 var 859 350 SEK fördelad på cirka 35 000 stycken varor i lager (Bilaga 

III; Bilaga IV; Bilaga VII). Förvisso genererar sortimentet en bruttovinst på 3 606 799 

SEK, vilket kan göra att en hög kapitalbindning och därmed lagerservicenivå är 

försvarbart (Gaur et al. 2005; Bilaga V). Dock kan det argumenteras kring huruvida den 

höga kapitalbindningen verkligen är berättigad och därför kommer de tre högst 

kapitalbindande produktgrupperna inom H & S-sortimentet utvärderas. Utvärderingen 

sker i första hand med hjälp av räntabiliteten ur KLS i referensramen. 

Anläggningstillgångarnas bokförda värde är 150 000 SEK (Bilaga III) och fördelas 
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schablonmässigt på H & S-sortimentets 32 produktgrupper, vilket medför att de tre 

produktgrupperna i detta avsnitt får bära 4 687,5 SEK (150 000/32) vardera. 

Nedan presenteras de tre högst kapitalbindande produktgruppernas genomsnittliga 

lagervärden, andel av totalt genomsnittligt lagervärde, omsättning, andel av total 

omsättning, bruttovinst, andel av total bruttovinst samt räntabilitet år 2011 (Bilaga IV; 

Bilaga V; Bilaga VII): 

 

Figur 17: Sammanställning av produktgruppernas genomsnittliga lagervärde, andel av totalt 

genomsnittligt lagervärde, omsättning, andel av total omsättning, bruttovinst, andel av total 

bruttovinst samt räntabilitet år 2011 

Produktgruppen ”ETOS Semiselektiv Make UP” hade år 2011 en räntabilitet på 2,01, 

vilken kan uppfattas som relativt låg i jämförelse med de två övriga produktgruppernas 

räntabilitet ovan (Bilaga IV; Bilaga V; Bilaga VII). Bruttomarginalen var cirka 46,74 

procent (559 299/1 196 730), vilken är den högsta bland dessa produktgrupper. Dock 

har inte ”ETOS Semiselektiv Make UP” en hög lönsamhet. Detta beror främst på att 

produktgruppens höga lagervärde ger en låg kapitalomsättningshastighet. Det är tydligt 

att MAXI enligt 2011 års siffror tjänar bra på denna produktgrupp, vilket kan utläsas av 

bruttovinsten som uppgick till 559 299 SEK. ”ETOS Semiselektiv Make UP” har dock 

inte en hög lönsamhet eftersom det kapital som produktgruppen binder är omotiverat 

stort. En jämförelse kan göras med produktgruppen ”Hudvård” vars bruttomarginal var 

cirka 36,52 procent (345 440/945 875) men räntabiliteten uppgick till 3,54. Ännu en 

jämförelse kan göras med ”Hårvård” vars bruttomarginal var cirka 35,07 procent 

(633 311/1 805 642) samtidigt som dess räntabilitet uppgick till 5,68.  
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Främst i det sistnämnda fallet angående ”Hårvård” framgår det klart och tydligt att 

”ETOS Semiselektiv Make UP” binder obefogat mycket kapital i lager, vilket 

föranleder en låg kapitalomsättningshastighet. I fråga om kapitalbindning och lönsamhet 

finns det därmed stor förbättringspotential inom denna produktgrupp. 

Produktgruppen ”ETOS Semiselektiv Make UP” har nästan uteslutande externa 

leverantörer (Bilaga II). Detta föranleder att varje order måste göras manuellt av den 

sortimentsansvarige och inga beställningspunkter ges av MAXI:s affärssystem. På 

grund av avsaknaden av en automatiserad orderprocess för produktgruppen måste 

därmed lagernivåerna räknas manuellt inför varje beställning. Detta är komplext men 

även kostnads- och resurskrävande eftersom inga helt objektiva beställningspunkter 

existerar. Lagerhållningen skulle möjligtvis reduceras och bli enklare att styra om även 

artiklar från de externa leverantörerna förs in i MAXI:s affärssystem (Bjørnland et al., 

2003). Då skulle möjligheten finnas att lägga order utifrån välgrundade prognoser och 

beställningspunkter som inte är subjektiva (Zhou et al., 2007). Samtidigt skulle inte 

lagerservicenivån påverkas negativt utan åtminstone förbli oförändrad. Detta grundas i 

att om efterfrågeprognostisering görs i affärssystemet bör objektiviteten och 

tillförlitligheten bli högre i jämförelse med situationen i dagsläget där 

efterfrågeprognostiseringen görs på ”känsla” för ”ETOS Semiselektiv Make UP” 

(Bilaga I). I punkten ”4. Efterfrågeprognostisering & Affärssystem” i KLS styrks 

ställningstagandet att införa de externa leverantörerna till affärssystemet ur 

lönsamhetssynpunkt. Som tidigare ställningstaganden påvisar beställer MAXI in för 

stora volymer inom produktgruppen ”ETOS Semiselektiv Make UP”. Genom att denna 

produktgrupps genomsnittliga varulager minskar som en effekt av att produktgruppens 

externa leverantörer förs in i MAXI:s affärssystem leder detta till att varulagret samt 

totala kapitalet minskar, givet att anläggningstillgångarna är oförändrade. Detta kommer 

således ha en positiv effekt på kapitalomsättningshastigheten, givet att omsättningen 

förblir oförändrad. Detta resulterar i en högre räntabilitet, det vill säga, lönsamhet, givet 

allt annat lika.  
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Nedan presenteras KLS (reviderad med hänsyn tagen till förändringen inom ”ETOS 

Semiselektiv Make UP”): 

 

Figur 18: Egenkonstruerad KLS (reviderad med hänsyn tagen till förändringen inom ”ETOS 

Semiselektiv Make UP”)  
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Nedan presenteras återigen de tre högst kapitalbindande produktgruppernas 

genomsnittliga lagervärde, andel av totalt genomsnittligt lagervärde, omsättning, andel 

av total omsättning, bruttovinst, andel av total bruttovinst samt räntabilitet år 2011 

(Bilaga IV; Bilaga V; Bilaga VII): 

 

Figur 19: Sammanställning av produktgruppernas genomsnittliga lagervärde, andel av totalt 

genomsnittligt lagervärde, omsättning, andel av total omsättning, bruttovinst, andel av total 

bruttovinst samt räntabilitet år 2011 

Produktgruppen ”Hårvård” har en bruttomarginal på cirka 35,07 procent 

(633 311/1 805 642) och en räntabilitet på 5,68 (Bilaga IV; Bilaga V; Bilaga VII). I 

jämförelse med ”Hudvård” vars bruttomarginal var cirka 36,52 procent 

(345 440/945 875) är bruttomarginalen för ”Hårvård” förhållandevis lite sämre. Dock 

skiljer sig bruttomarginalen än mer mot bruttomarginalen för ”ETOS Semiselektiv 

Make UP”. Bruttomarginalen var cirka 46,74 procent (559 299/1 196 730) för ”ETOS 

Semiselektiv Make UP”. ”Hårvård” har däremot en räntabilitet på 5,68 som är 

signifikant högre än räntabiliteten för både ”ETOS Semiselektiv Make UP” och 

”Hudvård”. Den höga räntabiliteten beror främst på att ”Hårvård” har ett förhållandevis 

lågt lagervärde som ger en hög kapitalomsättningshastighet. Det borde vara försvarbart 

att inte göra förändringar på ”Hårvård” med grund från dess räntabilitet även om 

förbättringspotential alltid föreligger. Förändringar på de två produktgrupperna som 

presterar minst tillfredställande ur räntabilitetssynpunkt borde prioriteras. 

Då det inte är befogat att göra några större förändringar inom ”Hårvård” kommer inte 

säkerhetslagret, indirekt ”logistics cost”, eller lagerservicenivån att påverkas i modellen 

av Huang & Wang, 2008 och Xu & Liu, 2006.  
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Det görs ingen förändring inom produktgruppen ”Hårvård” eftersom den redan har en 

förhållandevis hög räntabilitet i dagsläget. Dock kan det vara relevant att klargöra mer 

fullständigt varför den har en hög räntabilitet med utgångspunkt från KLS och tabellen 

ovan. 

Produktgruppen ”Hårvård” har en hög omsättning och en hög bruttovinst. Dock blir inte 

bruttomarginalen särskilt hög eftersom det inte endast är bruttovinsten som är hög utan 

även omsättningen. Detta gör att den förhållandevis höga räntabiliteten för 

produktgruppen inte uppstår tack vare det övre ledet i KLS. En hög omsättning leder 

vanligtvis till att det är nödvändigt att ha ett stort varulager. Dock är detta inte fallet för 

produktgruppen ”Hårvård”. Vid en jämförelse med ”ETOS Semiselektiv Make UP” är 

det genomsnittliga lagervärdet väldigt lågt för produktgruppen ”Hårvård”. Detta medför 

att produktgruppen ”Hårvård” har ett relativt sätt lägre varulager och totalt kapital, givet 

allt annat lika. Vidare föranleder detta en hög kapitalomsättningshastighet då ”Hårvård” 

även har en hög omsättning i förhållande till totalt kapital. Räntabiliteten, det vill säga, 

lönsamheten blir därmed även hög, givet allt annat lika. Den höga räntabiliteten för 

produktgruppen ”Hårvård” skapas i det undre ledet i KLS. 

Nedan presenteras KLS (reviderad med hänsyn tagen till ”Hårvård”): 

 

Figur 20: Egenkonstruerad KLS (reviderad med hänsyn tagen till ”Hårvård”) 
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Nedan presenteras på nytt de tre högst kapitalbindande produktgruppernas 

genomsnittliga lagervärde, andel av totalt genomsnittligt lagervärde, omsättning, andel 

av total omsättning, bruttovinst, andel av total bruttovinst samt räntabilitet år 2011 

(Bilaga IV; Bilaga V; Bilaga VII): 

 

Figur 21: Sammanställning av produktgruppernas genomsnittliga lagervärde, andel av totalt 

genomsnittligt lagervärde, omsättning, andel av total omsättning, bruttovinst, andel av total 

bruttovinst samt räntabilitet för år 2011 

Produktgruppen ”Hudvård” bidrar till en bruttomarginal på cirka 36,52 procent 

(345 440/945 875) samtidigt som den har en räntabilitet på 3,54 (Bilaga IV; Bilaga V; 

Bilaga VII). Vid en jämförelse med ”ETOS Semiselektiv Make UP” vars bruttomarginal 

var 46,74 procent (559 299/1 196 730) kan det konstateras att produktgruppen 

”Hudvård” har en låg bruttomarginal. Dock har den en förhållandevis högre 

bruttomarginal än ”Hårvård”, vilken var cirka 35,07 procent (633 311/1 805 642). 

Samtidigt har ”Hudvård” en högre räntabilitet än ”ETOS Semiselektiv Make UP” men 

ändock en lägre räntabilitet än ”Hårvård”. Att ”Hudvård” har lägre räntabilitet än 

”Hårvård” beror på att lagervärdet är förhållandevis högt och detta ger en låg 

kapitalomsättningshastighet. Som tidigare nämnts när produktgruppen ”Hårvård” 

behandlades borde förändringar i första hand göras på de produktgrupper som presterar 

minst tillfredställande ur räntabilitetssynpunkt. Med detta som utgångspunkt är en 

förändring inom produktgruppen ”Hudvård” försvarbar att göra för att öka dess 

räntabilitet och därmed lönsamhet.  
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Artiklarna inom produktgruppen ”Hudvård” är av en billigare karaktär i jämförelse med 

exempelvis de inom ”ETOS Semiselektiv Make UP”. Vidare innehåller produktgruppen 

”Hudvård” kvantitativt sätt många varor i förhållande till hur många artiklar det finns. 

Det är viktigt att säkerställa att leveranserna av det stora antalet varor inom 

produktgruppen har en kort ledtid, från order till mottagande. Av de befintliga artiklarna 

inom produktgruppen borde fler artiklar köpas från leverantören ICA Central och färre 

artiklar borde köpas från externa leverantörer. Detta grundas i att ICA Central har en 

dags leveranstid samtidigt som de levererar sex dagar i veckan, vilket kan jämföras med 

de externa leverantörerna som har tre till sex dagars leveranstid samtidigt som de 

levererar fem dagar i veckan. Om fler artiklar inom produktgruppen ”Hudvård” har 

ICA Central som leverantör behöver inte lika många artiklar ligga i lager hos MAXI 

eftersom ledtiden är kortare. Detta leder till att säkerhetslagret kan reduceras samtidigt 

som lagerservicenivån kan bibehållas, givet allt annat lika (Cai et al., 2011). När MAXI 

beställer varor från leverantören ICA Central har lastbilarna näst intill alltid 100 procent 

fyllnadsgrad samt erhålls ingen inköpsrabatt vid inköp av större kvantiteter (Bilaga III). 

Detta föranleder att inköpssärkostnaden inte påverkas när MAXI byter leverantör till 

ICA Central trots att inköpen troligtvis blir mer frekventa och i mindre volymer. I 

punkten ”3. Ledtid” i KLS styrks att en förkortad ledtid och reducerat säkerhetslager 

leder till högre lönsamhet. Det reducerade säkerhetslagret tack vare den förkortade 

ledtiden bidrar till ett mindre genomsnittligt lagervärde för produktgruppen ”Hudvård”, 

vilket leder till att varulagret minskar samt att totalt kapital minskar, givet allt annat 

lika. Detta föranleder att kapitalomsättningshastigheten ökar, givet att omsättningen är 

oförändrad. Omsättningen bör förbli oförändrad eftersom lagerservicenivån bibehålls 

när ledtiden förkortas enligt Cai et al. (2011). Detta gör även att räntabiliteten, det vill 

säga, lönsamheten blir högre, givet allt annat lika. Ledtiden påverkar det undre ledet i 

KLS i detta exempel.  
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Nedan presenteras KLS (reviderad med hänsyn tagen till förändringen inom 

”Hudvård”): 

 

Figur 22: Egenkonstruerad KLS (reviderad med hänsyn tagen till förändringen inom ”ETOS 

Semiselektiv Make UP”)  
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4.2. Empiri 2, ”Hur kan artiklar och produktgrupper urskiljas utefter dess 

bidrag till omsättning, bruttovinst samt lönsamhet inom H & S-sortiment?” 

Enligt MAXI:s egna uppskattningar bidrar cirka 20 procent av kunderna till cirka 80 

procent av den totala omsättningen (Bilaga III). Vd:n tror vidare att ungefär samma 

fördelning går att identifiera i förhållandet mellan antalet artiklar i sortimentet och 

omsättningen.  

”Det är liksom hela stormarknadsgrejen. Det hade varit bra mycket bättre ekonomi med 

att ha 15 000 stycken artikeltyper som Willys eller 1 500 som Lidl, men då träffar du 

inte alla. Vi vill inte bara träffa de här 20 procenten, vi vill träffa alla” (Bjälestig, VD, 

2012). 

Det påtalas dock att mer resurser läggs på artiklar med större betydelse för lönsamheten, 

vilket handlar mest om att ge dessa artiklar attraktiva hyllplaceringar (Bilaga III). Vd:n 

ser vidare i dagsläget ett behov för att analysera sortimentets artiklar utefter dess 

betydelse för verksamheten. En kategorisering bör då utföras enligt artiklarnas 

bruttovinster och dess försäljning. Vidare görs ingen klassificering på produktgrupps- 

och/eller artikelnivå gällande varornas betydelse för den totala lönsamheten. Om en 

klassificering skall utformas anser respondenterna enhetligt att det är bruttovinsten som 

är den variabeln som innehar störst betydelse för verksamheten och bör vara det primära 

underlaget vid en klassificering. 

”Det hjälper inte att lyfta fram en kategori om du inte säljer den” (Bjälestig, VD, 

2012). 

MAXI har för närvarande ett fastställt grundsortiment, det vill säga det som enligt ICA 

ska finnas i butiken och det som framför allt kunder förväntar sig att butiken skall ha 

(Bilaga III). Någon vidare mer utförlig kategorisering på exempelvis nischprodukter och 

substitutsprodukter görs inte i dagsläget. Dock finns förutom grundsortimentet även 

tilläggssortiment för artiklar som anses vara tillbehörsartiklar. 

Sortimentet består totalt av 4 684 olika artikeltyper. Samtliga uppgifter beträffande 

sortimentets försäljningsuppgifter rörande kvantiteter, rörliga kostnader, försäljningspris 

och bruttovinster kan av utrymmesskäl inte fullständigt presenteras i studien.  
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Gällande genomsnittlig kapitalbindning visar de ingående och utgående uppgifterna att 

H & S-sortimentets genomsnittliga lagervärde 2011 omfattades av den näst största 

kapitalbindningen bland MAXI:s samtliga sortiment, vilka är 23 till antalet (Bilaga IV; 

Bilaga VIII). Detta trots att H & S-sortimentet endast bidrog till 4,09 procent av den 

totala omsättningen (Bilaga X). Av samtliga sortiment placerar sig H & S-sortimentet 

på tionde plats över andel av totalomsättningen. Detta beror således på att 

lageromsättningshastigheten är relativt låg. 2011 års lageromsättningshastighet uppgick 

till cirka 8 gånger. Samt att som tidigare nämnts bär sortimentets relativt dyra så kallade 

lyxartiklar en betydande del av kapitalbindningen. Nedan presenteras genomsnittligt 

lagervärde och lageromsättningshastighet för det totala sortimentet samt H & S-

sortiment (Bilaga IV; Bilaga VI; Bilaga VII; Bilaga VIII):  

                                
                     

 
            

                                
                                   

                                 
      

                                
                         

 
              

                                
                                   

                                  
       

Lageromsättningshastigheten för H & S-sortimentet är relativt låg i jämförelse med det 

totala sortimentet. Lageromsättningshasigheten för det totala sortimentet är cirka 33 

gånger per år. Lageromsättningshastigheten för det totala lagret är drygt fyra gånger 

större än H & S-sortimentet, vilket därmed bekräftar en oproportionerligt låg 

lageromsättningshastighet för det enskilda sortimentet. 

Anläggningstillgångarna köptes in för 350 000 SEK år 2007. Avskrivningen görs linjärt 

på sju år, det bokförda värdet är i dagsläget 150 000 SEK (350 000*(3/7)) (Bilaga III). 
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4.2.1 Analys 2, ”Hur kan artiklar och produktgrupper urskiljas utefter dess 

bidrag till omsättning, bruttovinst samt lönsamhet inom H & S-sortiment?” 

Vid en undersökning av H & S-sortimentets omsättning, bruttovinst och lönsamhet kan 

det vara angeläget att bryta ned sortimentet i produktgrupps- och artikelnivå. Enligt 

Bjørnland et al. (2003) är det fördelaktigt att granska sortimentet på produktgrupps- och 

artikelnivå i en ABC-analys. Detta ger informationsunderlag som underlättar beslut 

inom sortimentsstyrningen. Kapitalet bör i stor utsträckning fördelas till de artiklar och 

produktgrupper som i större utsträckning påverkar lönsamheten positivt (Toomey, 

2000). För att skapa informationsunderlag till detta ändamål bör det vara relevant att 

genomföra en ABC-analys. 

I referensramen presenteras två olika studier beträffande gränsvärden som kan användas 

i en ABC-analys. I studien av Onwubolu & Dube (2006) kunde ett samband identifieras 

där 20 procent av ett sortiments artiklar bidrog till 80 procent av den totala 

omsättningen. Dessa artiklar klassificerar Onwubolu & Dube (2006) som A-artiklar. 

Resterande artiklar klassificeras som B- och C-artiklar. B-artiklarna bestod av 30 

procent av sortimentet och bidrog till 15 procent av omsättningen och C-artiklarna 

utgjorde 50 procent av sortimentet och bidrog till de slutliga 5 procenten av 

omsättningen. Ding & Sun (2011) identifierade dock ett mer öppet samband. Deras 

studie påvisade att A-artiklar vanligtvis består av 5-15 procent av sortimentet och bidrar 

till 60-80 procent av omsättningen och att C-artiklar utgör mellan 60-80 procent av 

sortimentet och bidrar till 5-15 procent av omsättningen. De artiklar som placeras 

mellan dessa värden skall därmed klassificeras som B. 

I ABC-analysen som presenteras i detta avsnitt har valet fallit på att använda de fasta 

gränsvärdena 80, 15 och 5 procent för omsättningen, givna av Onwubolu & Dube 

(2006). Detta grundas i att ett aktivt val har varit nödvändigt att göra beträffande 

gränsvärden för att ABC-analysen skall bli möjlig att genomföra i MS Excel. De 

insamlade dokumenten beträffande artiklar innehåller bland annat data i form av 

omsättning och försäljningsvolym. Dessa dokument som beskrivs berör 4 684 stycken 

artiklar, vilket medför att en fullständig redovisning av dem i bilagorna inte görs 

eftersom arbetet då skulle bli flera hundra sidor långt.  
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4.2.1.1 Utformning av ABC-analys i MS Excel 

Artikelnumren och artiklarnas namn är sammanfogade i en enda kolumn i de grunddata 

som samlats in. Detta kräver en separering av artikelnumren från dess namn så de 

tilldelas enskilda kolumner i MS Excel, en för artikelnamn och en för artikelnummer. 

Detta möjliggör sökningar i MS Excel, vilket inte var möjligt när artikelnummer och 

artikelnamn var sammanfogade i en kolumn. En ytterligare kolumn med siffran 1 skapas 

sedan för varje enskild artikel. Detta genomförs för att det senare skall kunna gå att 

beräkna andelen ackumulerade artiklar vid varje given unik artikel. Ytterligare 

kolumner bör även skapas för försäljningspris och KSV. Försäljningspriset framställs 

genom att dividera den totala försäljningen för varje artikel med försäljningsvolymen då 

enskilda försäljningspriser inte finns att tillgå i de grunddata som erhållits från MAXI. 

KSV ingick inte heller i de grunddata som erhölls från MAXI. KSV tas fram genom att 

subtrahera försäljningen med bruttovinsten. Vidare skapas det kolumner för varje 

artikels andel av totalt antal artiklar och andel av total försäljning. I detta steg krävs att 

en fallande sortering av artiklarnas andel av försäljningen genomförs där den artikeln 

som bidrar mest till omsättningen placeras högst. I detta skede går det fortfarande inte 

att koppla hur stor andel av sortimentets artiklar som bidrar till 80, 15 respektive 5 

procent av omsättningen. Kolumner över ackumulerad andel av omsättningen och 

ackumulerad andel av artiklar måste skapas. Detta utförs genom att addera varje artikels 

procentuella andel av omsättningen och artikelns procentuella andel av totalt antal 

artiklar med samtliga ovanstående artiklar. Detta innebär att den översta artikelns andel 

av omsättningen och andel av totalt antal artiklar inte adderas med någon annan artikel 

utan de efterföljande artiklarna adderas med samtliga ovanstående. Eftersom artiklarna 

tidigare sorterats i fallande ordning efter deras bidrag till den totala omsättningen 

innebär detta att det nu går att härleda hur stor andel av artiklarna som bidrar till 80,15 

och 5 procent av omsättningen. Det slutliga momentet är att kategorisera samtliga 

artiklar inom de ovanstående gränsvärdena. En kategorisering till A-artiklar möjliggörs 

genom att härleda hur mycket av omsättningen som artikeln bidrar till som placeras vid 

den 80-procentiga ackumulerade omsättningsnivån. En formel bör då skapas som 

möjliggör att artiklar vars enskilda omsättning uppgår till den 80 procentiga 

ackumulerade omsättningsnivån kategoriseras som A-artiklar. Samma formel 

kategoriserar även in de artiklar som placerar sig mellan 80 och 95 procent av 
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omsättningen som B. Resterande artiklar som bidrar till mellan 95 och 100 procent av 

omsättningen kategoriseras av formeln som C. 

4.2.1.2 ABC-analys på artiklar och produktgrupper med omsättningen som 

utgångspunkt 

Nedan presenteras ett urklipp från ABC-analysen på H & S-sortimentet vid den 80-

procentiga ackumulerade omsättningen på artikelnivå som representerar gränsen mellan 

A- och B-kategorierna: 

 

Figur 23: Egenkonstruerad figur med utgångspunkt från MS Excel 

Som det visas i tabellen härleds cirka 80 procent av omsättningen till cirka 32 procent 

av H & S-sortimentets artiklar. Totalt antal artiklar är 4 684 stycken, vilket därmed 

betyder att 1 483 artiklar kategoriseras in som A-artiklar. Det är påtagligt att en klar 

majoritet av omsättningen kan härledas till en minoritet av artiklarna. I tabellen ovan har 

två artiklar markerats vid gränsvärdet. Detta eftersom dessa två artiklar hade lika stort 

försäljningsvärde år 2011. Dessa artiklar avslutar kategori A innan kategori B tar vid. I 

urklippet som presenteras tydliggörs det att skillnaden i omsättning mellan artiklar som 

placerar sig lägst i en kategori och högst i nästkommande är minimal. Det kan till och 

med hävdas att skillnaden är betydelselös. En flytt av kategoriseringsgränserna är 

möjlig om så önskas men i detta avsnitt har de fasta gränsvärdena av Onwubolu & Dube 

(2006) använts som tidigare nämnts. Skillnaderna i bidrag till omsättningen är minimala 

längs hela ABC-analysen på artikelnivå och därför går det inte placera gränsvärden som 

gör att skillnaden blir stor mellan kategorierna. Detta beror främst på att ABC-analysen 

innehåller 4 684 artiklar, vilket gör att varje enskild artikels bidrag blir väldigt lågt 

procentmässigt.  
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En ABC-analys har även utförts på produktgruppsnivå enligt samma principer som 

beskrivits i stycket ”4.2.1.1 Utformning av ABC-analys i MS Excel”. Detta innebär att 

det har undersökts hur stor andel av H & S-sortimentets produktgrupper som bidrar till 

80,15 och 5 procent av omsättningen. 

Nedan presenteras ett urklipp från ABC-analysen på H & S-sortimentet vid den 80-

procentiga ackumulerade omsättningen på produktgruppsnivå som representerar 

gränsen mellan A- och B-kategorierna: 

 

Figur 24: Egenkonstruerad figur med utgångspunkt från MS Excel 

Som det visas i tabellen ovan kan cirka 84 procent av omsättningen härledas till cirka 28 

procent av produktgrupperna inom H & S-sortimentet. För kategori A på 

produktgruppsnivå kan en klar majoritet av omsättningen härledas till en minoritet av 

produktgrupperna. Totalt antal produktgrupper är 32 stycken och av dessa ingår 9 

stycken i kategori A. 

Det är ganska stora skillnader mellan kategorierna i ABC-analysen på 

produktgruppsnivå. Detta beror på att det endast finns 32 stycken produktgrupper, vilket 

gör att skillnaden mellan kategorierna blir större än för artiklar. Produktgruppernas 

påverkan på det ackumulerade bidraget blir förhållandevis högt procentmässigt. 

A-artiklarna inom H & S-sortimentet bidrar till cirka 80 procent av omsättningen. A- 

produktgrupperna inom H & S-sortimentet bidrar till cirka 84 procent av omsättningen. 

Det går i och med detta informationsunderlag fastställa att dessa artiklar och 

produktgrupper troligen säljs mer än de som kategoriseras B och C. Dock kan det 

förekomma mindre avvikelser på grund av artiklarnas ingående prissättning. Det 
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framgår dock inte i ABC-analysen med omsättningen som utgångspunkt hur mycket 

dessa artiklar och produktgrupper bidrar till KSV, vilket innebär att det inte är självklart 

att dessa artiklar och produktgrupper har en hög bruttovinst. Därför borde bruttovinsten 

vara en bättre utgångspunkt för en ABC-analys då den tar hänsyn till såväl 

omsättningen som KSV och blir mer informationsrik ur sortimentsstyrningssynpunkt. 

En ABC-analys med bruttovinsten som utgångspunkt skulle troligen ge ett bättre 

informationsunderlag för sortimentsstyrningen än en ABC-analys på omsättningen 

enskilt. Det skulle gå att urskilja hur stor försäljningen varit av artiklarna och 

produktgrupperna samtidigt som det enskilda bidraget till bruttovinsten delges. I och 

med detta presenteras och analyseras inte kategori B och C med omsättningen som 

utgångspunkt mer utförligt i detta avsnitt. Sammanställningar av kategorierna A, B och 

C med utgångspunkt från omsättningen kommer dock att presenteras på de två 

nästkommande sidorna. Detta görs för att ge en inblick i respektive kategoris fördelning 

av omsättningen i relation till andel artiklar samt produktgrupper.  
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Nedan presenteras en sammanställning av kategorierna för artiklarna med utgångspunkt 

från dess bidrag till omsättningen enligt ABC-analysen, en tabell och ett diagram: 

Kategori Andel av Artiklar Andel av Omsättningen 

A 32% 80% 

B 30% 15% 

C 38% 5% 

∑ 100% 100% 

 

Figur 25: Sammanställning av utfall för ABC-analys på artikelnivå med utgångspunkt från bidrag 

till omsättningen 

 

Figur 26: Fördelning och kategorisering på artikelnivå med utgångspunkt från bidrag till 

omsättningen 
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Nedan presenteras sammanställningar av kategorierna för produktgrupperna med 

utgångspunkt från dess bidrag till omsättningen enligt ABC-analysen, en tabell och ett 

diagram: 

Kategori Andel av Produktgrupper Andel av Omsättningen 

A 28% 84% 

B 16% 12% 

C 56% 4% 

∑ 100% 100% 

 

Figur 27: Sammanställning av utfall för ABC-analys på produktgruppsnivå med utgångspunkt 

från bidrag till omsättningen 

 

Figur 28: Fördelning och kategorisering på produktgruppsnivå med utgångspunkt från bidrag till 

omsättningen  
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4.2.1.3 ABC-analys på artiklar och produktgrupper med bruttovinst som 

utgångspunkt 

Omsättningen i en ABC-analys ansågs inte vara lika informationsrik och användbar i 

sortimentsstyrningen som en ABC-analys med bruttovinsten som utgångspunkt skulle 

kunna vara. En ABC-analys genomförs därmed genom att artiklarna och 

produktgrupperna rankas utefter hur stor andel av bruttovinsten de tillför H & S-

sortimentet. ABC-analysen genomförs enligt föregående beskrivna principer i stycket 

”4.2.1.1 Utformning av ABC-analys i MS Excel” med undantaget att bruttovinsten 

används som kategoriseringsfaktor istället för omsättningen. 

Nedan presenteras ett urklipp från ABC-analysen på H & S-sortimentet vid den 80-

procentiga ackumulerade bruttovinsten på artikelnivå som representerar gränsen mellan 

A- och B-kategorierna: 

 

Figur 29: Egenkonstruerad figur med utgångspunkt från MS Excel  

I tabellen ovan kan det utläsas att 80 procent av den totala bruttovinsten härleds till 

cirka 35 procent av H & S-sortimentets artiklar. Det kan fastställas att en majoritet av 

den totala bruttovinsten för H & S-sortimentet kommer från en minoritet av artiklarna. 

Totalt antal artiklar är 4 684 stycken och 1 640 stycken kategoriseras som så kallade A-

artiklar. 

A-artiklarna som presenteras i tabellen ovan är de som är viktigast ur 

sortimentsstyrningssynpunkt när hänsyn tas till bruttovinsten. Bjørnland et al. (2003) 

anser att de som betecknas ”A” skall tilldelas mest sortimentsstyrningsfokus gällande; 

reduktion av ledtider, ökning inköpsfrekvens, reduktion av orderkostnader, reduktion av 

osäkerhet et cetera. Det är dessutom viktigt att jobba mycket med att ”fronta” dessa 
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artiklar på ett mer inbjudande sätt (Category Management Subcommittee & ECR Best 

Practices Operating Committee, 1995; Lindblom & Olkkonen, 2008; Gooner et al., 

2011; Hübner & Kuhn, 2011). De artiklar som har ett högt bidrag till bruttovinsten som 

A-artiklarna bör tilldelas större hyllutrymme om deras bruttomarginal även är hög. 

Dock är det viktigt att de inte tilldelas för stort hyllutrymme så att varulagrets storlek 

gör att kapitalomsättningshastigheten blir låg. Detta kan föranleda att A-artiklarna får en 

lägre lönsamhet. ABC-analysen på bruttovinsten beskriver inte storleken på 

bruttomarginalen eller kapitalomsättningshastigheten, vilket försvårar en fullständig 

koppling till lönsamheten. Men ABC-analysen med bruttovinsten som utgångspunkt 

kan ändock användas som ett komplement i sortimentsstyrningen då den är mer 

beskrivande än ABC-analysen på omsättningen. 

Det borde även vara högst relevant att undersöka och analysera de artiklar som placerar 

sig i botten av kategori C. Detta beror på att dessa artiklar kan ligga i lager utan att 

säljas överhuvudtaget, vilket gör att de i sådana fall har en räntabilitet som är noll. Om 

en artikel inte säljs men lagerförs blir kapitalomsättningshastigheten noll och 

bruttomarginalen noll. Kategori C på artikelnivå med bruttovinsten som utgångspunkt 

kan ge informationsunderlag om vilka artiklar som bör tas bort ur sortimentet för att öka 

sortimentets totala lönsamhet. 
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Nedan presenteras ett urklipp från ABC-analysen på H & S-sortimentet vid den 100-

procentiga ackumulerade bruttovinsten på artikelnivå: 

 

Figur 30: Egenkonstruerad figur med utgångspunkt från MS Excel 

C-artiklarna utgör cirka 35 procent av det totala antalet artiklar, vilket gör att de är 

1 660 stycken (totalt 4 684) och bidrar till 5 procent av bruttovinsten. Som det kan 

utläsas av tabellen ovan har de lägst placerade C-artiklarna en mycket låg årlig 

bruttovinst år 2011. För att se hur många artiklar som såldes år 2011 av respektive 

artikel används här även kolumnen ”Poster”. Det kan utläsas att tre artiklar inte såldes 

alls under 2011. Dessa artiklar är ”Minis Classic Care”, ”Hårfärg 7 vienne” och 

”Necessär”. Det kan tänkas att dessa artiklar borde ligga i den absoluta botten men så är 

inte fallet eftersom det finns flertalet artiklar som säljs med negativ bruttovinst. Det kan 

utläsas att sex artiklar såldes med negativa bruttovinster år 2011 inom H & S-

sortimentet. Dessa artiklar är ”SchampoTresemme”, ”Vikbar presentask”, ”Tandkräm 

Blå m Gel”, ”Tandkräm Tripl Act”, ”Tandkräm Kari Kont” och ”Vintage EdT”. 

”SchampoTresemme”, ”Vikbar presentask” och ”Vintage EdT” hade relativt låga 

försäljningsvolymer i förhållande till de övriga tre artiklarna som ovan beskrivits. De 

övriga tre artiklarna hade en hög försäljningsvolym på 839, 464 och 318 stycken per år.  

Artiklarna ”Minis Classic Care”, ”Hårfärg 7 vienne” och ”Necessär” bör helt uteslutas 

ur H & S-sortimentet eftersom dessa inte säljs överhuvudtaget. Om dessa artiklar tas 

bort ur sortimentsutbudet kommer mycket troligt lönsamheten för H & S-sortimentet 

som helhet att öka. Artiklarna ”Tandkräm Blå m Gel”, ”Tandkräm Tripl Act”, 

”Tandkräm Kari Kont” bör behållas i sortimentet trots att de säljs med negativ 

bruttovinst eftersom de ger en god produktvariation och har höga försäljningsvolymer. 

Om dessa artiklar skulle utesluts på grund av den negativa bruttovinsten skulle risk 
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föreligga för att dessa kunder istället handlar från en konkurrerande återförsäljare som 

har de aktuella artiklarna i lager. Kunderna handlar mest troligt andra artiklar hos 

MAXI, vilket gör att deras varukorg som helhet mest troligt inbringar en positiv 

bruttovinst. ”SchampoTresemme”, ”Vikbar presentask” och ”Vintage EdT” hade en låg 

försäljningsvolym samtidigt som de hade en negativ bruttovinst. Det skulle kunna gå att 

utesluta alla tre ur sortimentsutbudet men ”Vikbar presentask” och ”Vintage EdT” säljs 

dock 16 respektive 10 gånger år 2011, vilket gör att dessa trots allt borde behållas 

eftersom de säkerställer produktvariationen. Däremot artikeln ”SchampoTresemme” 

borde vara försvarbart att utesluta ur sortiment eftersom den endast säljs 2 gånger per år, 

vilket gör att om den utesluts är det i värsta fall två kunder till MAXI som inte får sitt 

behov tillfredsställt. Risken är väldigt låg för att kunden eller kunderna som efterfrågar 

denna artikel går till en annan återförsäljare när de endast handlar artikeln en eller två 

gånger om året. Det som inte kan utläsas och redovisas i tabellen ovan på grund av MS 

Excel-dokumentets omfattning är att 453 stycken C-artiklar av totalt 1 660 stycken hade 

en bruttovinst på mindre än 50 SEK år 2011. Sammanlagt bidrog dessa till cirka 14 000 

SEK i bruttovinst. Det är viktigt att dessa artiklar finns i lager för att en bred 

produktvariation skall kunna erbjudas. Dock bör inte dessa artiklar ”frontas” på ett lika 

inbjudande sätt som A-artiklarna (Category Management Subcommittee & ECR Best 

Practices Operating Committee, 1995; Lindblom & Olkkonen, 2008; Gooner et al., 

2011; Hübner & Kuhn, 2011). C-artiklarna har de lägsta bidragen till bruttovinsten och 

bör inte prioriteras högt i fråga om hyllutrymme om även deras bruttomarginal är låg. 

Det är viktigt att dessa artiklar tilldelas ett lite mindre hyllutrymme i syfte att begränsa 

dess storlek på varulagret samt höja kapitalomsättningshastigheten, givet allt annat lika.  
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Nedan presenteras sammanställningar av kategoriseringarna för artiklarna med 

utgångspunkt från dess bidrag till bruttovinsten enligt ABC-analysen, en tabell och ett 

diagram: 

Kategori Andel av Artiklar Andel av Bruttovinsten 

A 35% 80% 

B 30% 15% 

C 35% 5% 

∑ 100% 100% 

 

Figur 31: Sammanställning av utfall för ABC-analys på artikelnivå med utgångspunkt från bidrag 

till bruttovinsten 

 

Figur 32: Fördelning och kategorisering på artikelnivå med utgångspunkt från bidrag till 

bruttovinsten 
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Nedan presenteras ett urklipp från ABC-analysen på H & S-sortimentet vid den 80-

procentiga ackumulerade bruttovinsten på produktgruppsnivå som representerar gränsen 

mellan A- och B-kategorierna: 

 

Figur 33: Egenkonstruerad figur med utgångspunkt från MS Excel 

Som det presenteras i tabellen ovan kan cirka 81 procent av bruttovinsten kopplas till 

cirka 28 procent av produktgrupperna. Det kan även konstateras att en minoritet av 

produktgrupperna bidrar till en majoritet av bruttovinsten. I Kategori A ingår 10 stycken 

produktgrupper (totalt 32). 

Bruttovinsten är en värdefull variabel att använda när sortiment utvärderas enligt 

Category Management Subcommittee & ECR Best Practices Operating Committee, 

1995 och Ramaseshan, 2009. I fallet ovan presenteras samtliga A-produktgrupper och 

dessa är de som har störst bidrag till H & S-sortimentets totala bruttovinst. A-

produktgrupperna utgörs av de artiklar som sammantaget gör att produktgruppen får ett 

förhållandevis stort bidrag till bruttovinsten i jämförelse med de produktgrupper som 

kategoriseras som B och C. Dock går det inte att identifiera vilka artiklar som ingår i 

respektive produktgrupp när data från MAXI:s affärssystem konverteras till MS Excel-

format. Denna information kan endast utläsas i själva affärssystemet. Detta gör att 

denna sammanställning på produktgruppsnivå är svår att använda som underlag i detta 

avsnitt när förändringar skall göras ur sortimentsstyrningssynpunkt. Men likväl ger den 

en klar uppfattning om vilka produktgrupper som bidrar mest till H & S-sortimentets 

bruttovinst, vilket kan vara värdefullt ur ett generellt hänseende för MAXI.   
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Eftersom det inte går att härleda enskilda artiklar till produktgrupper kommer ingen mer 

djupgående analys att göras på produktgrupper med bruttovinsten som utgångspunkt. 

Dock presenteras sammanställningen av ABC-analysen på produktgruppsnivå med 

utgångspunkt från bruttovinsten. 

Nedan presenteras sammanställningar av kategoriseringarna för produktgrupperna med 

utgångspunkt från dess bidrag till bruttovinsten enligt ABC-analysen, en tabell och ett 

diagram: 

Kategori Andel av Produktgrupper Andel av Bruttovinsten 

A 28% 81% 

B 16% 14% 

C 56% 5% 

∑ 100% 100% 

 

Figur 34: Sammanställning av utfall för ABC-analysen på produktgruppsnivå med utgångspunkt 

från bidrag till bruttovinsten 

 

Figur 35: Fördelning och kategorisering på produktgruppsnivå med utgångspunkt från bidrag till 

bruttovinsten 
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4.2.1.4 Lönsamhet på artiklar och produktgrupper 

Enligt KLS framgår det att det inte endast är bruttovinst som påverkar räntabiliteten, det 

vill säga, lönsamheten. Det klargörs även att artiklarnas och produktgruppernas 

lagervärden påverkar lönsamheten. Den genomförda ABC-analysen på bruttovinsten ger 

inga egentliga indikationer över vilka artiklar och produktgrupper som är mest 

lönsamma. Detta eftersom ABC-analysen endast utvärderar en variabel ur KLS, 

nämligen bruttovinsten. Detta innebär att räntabiliteten bör räknas ut på samtliga artiklar 

och produktgrupper för att kunna avgöra vilka artiklar och produktgrupper vars 

lönsamhet bör förbättras. 

Räntabiliteten given ur KLS kan dock endast räknas ut på produktgruppsnivå. Detta 

eftersom inventeringsuppgifter inte varit möjligt att samla in på enskilda artiklar. Om 

inte inventeringsuppgifter finns att tillgå omöjliggörs en uträkning av artiklarnas; 

genomsnittliga lagervärden, kapitalomsättningshastighet samt räntabilitet. 

Om KLS skall användas för enskilda produktgrupper bör följande enskilda värden 

användas; genomsnittligt lagervärde (varulager), KSV samt omsättning. Dessutom bör 

anläggningstillgångarna ingå i beräkningen för lönsamheten. Fördelningen på värdet av 

anläggningstillgångarna kommer av bekvämlighetsskäl schablonmässigt fördelas lika 

över samtliga produktgrupper precis som i föregående analysavsnitt. 

Anläggningstillgångarnas bokförda värde är 150 000 SEK (Bilaga III). Som det delges i 

den tidigare ABC-analysen finns det 32 produktgrupper, vilket medför att varje 

produktgrupp får bära 4 687,5 SEK (150 000/32). 

Omsättningen och bruttovinsten är given ur ABC-analysen. Bruttovinsten divideras med 

omsättningen, vilket leder till bruttomarginalen. Produktgruppens enskilda totala kapital 

beräknas genom att det genomsnittliga lagervärdet (varulager) adderas med den andel 

den får bära av anläggningstillgångarna (4 687,5 SEK). Produktgruppens enskilda 

omsättning divideras sedermera med totalt kapital, vilket leder till 

kapitalomsättningshastigheten. Bruttomarginalen från den tidigare nämnda härledningen 

multipliceras med kapitalomsättningshastigheten, vilket ger räntabiliteten, det vill säga, 

lönsamheten.  
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Nedan presenteras KLS (reviderad för enskilda produktgrupper i syfte att förtydliga det 

som beräkningsmässigt beskrivits): 

 

Figur 36: Egenkonstruerad KLS (reviderad för enskilda produktgrupper i syfte att förtydliga det 

som beräkningsmässigt beskrivits) 

I den tidigare genomförda ABC-analysen kategoriserades och rangordnades 

produktgrupperna utefter hur stor bruttovinst de bidrog till. I tabellen på nästkommande 

sida har samtliga produktgrupper rangordnats i fallande ordning utefter hur stor 

räntabilitet de har, det vill säga, hur lönsamma de är. I tabellen jämförs 

produktgruppernas räntabilitet med dess bidrag till bruttovinsten samt ABC-

klassificering.  
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Nedan presenteras räntabiliteten (RT) på produktgruppsnivå på H & S-sortimentet samt 

dess bruttovinst och kategorisering enligt ABC-analysen med bruttovinsten som 

utgångspunkt (Bilaga III; Bilaga IV; Bilaga VI): 

 

Figur 37: Egenkonstruerad figur med utgångspunkt från MS Excel  
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I tabellen ovan framgår det att i stora drag är de produktgrupperna med störst bidrag till 

bruttovinsten, A-produktgrupperna, även är de produktgrupper som har högst 

räntabilitet. Det finns dock diverse undantag. Ett exempel är produktgruppen ”Etos 

Semiselektiv Make Up”. Denna produktgrupp bidrog till cirka 560 000 SEK, vilket 

endast överträffas av ”Hårvård”. Dock har ”Etos Semiselektiv Make Up” en relativt låg 

räntabilitet på 2,01. Detta beror främst på att ”Etos Semiselektiv Make Up” har en 

förhållandevis låg kapitalomsättningshastighet på 4,31 gånger per år, vilket beror på 

dess höga kapitalbindning. Detta innebär att trots att produktgruppen bidrar med en 

betydande andel av sortimentets bruttovinst har den ändock inte en hög lönsamhet. Det 

föreligger stora förbättringsmöjligheter beträffande lönsamheten på denna 

produktgrupp, vilket delvis även har behandlats i det första analysavsnittet. 

Ett ytterligare exempel på ett undantag är produktgruppen ”Deodoranter” som är en så 

kallad B-produktgrupp. Denna produktgrupp bidrog endast till cirka 150 000 SEK i 

bruttovinst men den är betydligt mer lönsam än flertalet A-produktgrupper. Den främsta 

anledningen till att den är betydligt mer lönsam än många A-produktgrupper är att dess 

kapitalomsättningshastighet är hela 20,15 gånger per år. 
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Nedan presenteras en sammanställning av räntabiliteten för produktgrupperna i ett 

diagram: 

 

Figur 38: sammanställning av räntabiliteten för produktgrupperna i diagram 
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4.3 Empiri 3, ”Vilka nyckeltal kan kopplas till H & S-sortimentets 

lönsamhet?” 

En styrning av H & S-sortimentet med hjälp av nyckeltal skulle skapa värde och 

underlätta för den sortimentsansvarige samt ledningen enligt respondenterna (Bilaga 

III). Sortimentets andel av butikens totala omsättning är ovanligt låg i jämförelse med 

andra Maxi-butiker och detta beror till stor del på att medvetenheten hos kunderna 

gällande H & S-sortimentet i Vetlanda-området är låg. Målet är att medvetenheten kring 

H & S-sortimentet i närområdet skall öka så att det är det primära valet för kunderna 

gällande hälsa och skönhetsprodukter i närområdet. Visionen är att lönsamheten skall 

öka signifikant under en treårsperiod genom ökad omsättning och lönsamhetsstyrning. 

Strategin för att uppnå högre omsättning och lönsamhet är att kontinuerligt jobba med 

kundernas medvetenhet gällande sortimentet samt kontrollera H & S-sortimentets 

kontinuerliga prestationer och förbättra styrningen. 

”Vi är generellt hårda i våra mål gällande omsättning, marginal och andelar av 

butikens försäljning” (Bjälestig, VD). 

Verksamheten jobbar mycket med att jämföra prestationer under historiska perioder, hur 

försäljningen sett ut en given vecka i jämförelse med samma vecka föregående år och 

vad man kan förvänta sig av kommande veckor. Detta görs genom finansiella nyckeltal 

men tidsbaserade nyckeltal är emellertid även relevant att undersöka i syfte att 

ytterligare dimensionera styrningen. Tidsbaserade nyckeltal förekommer inte i 

dagsläget. 

När Vd:n får diverse nyckeltal presenterade för sig anger han att följande nyckeltal är de 

mest relevanta och intressanta (Bilaga III); sortimentets omsättning, 

lageromsättningshastighet på sortimentet, lagerhållning i dagar för sortimentet, 

räntabilitet på sortimentet. 

Ytterligare ett relevant nyckeltal vore att mäta lönsamheten på sortimentet (Bilaga III). 

Men att mäta bruttovinstens andel av sortimentets butiksyta anses inte värdeskapande. 

”Det finns inga möjligheter att minska eller öka ytan” (Bjälestig, VD). 

Däremot är försäljningssiffror i relation till arbetad timme på sortimentet av stor 

relevans att mäta (Bilaga III). Vidare är Vd:n dock aningen kritisk till historiska 

nyckeltal vid närmare eftertanke.  
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”Det som har hänt det har hänt” (Bjälestig, VD). 

Ett nyckeltal som Vd:n själv lägger fram som förslag är ”avslutningsfrekvensen” 

(Bilaga III). Vilket går ut på att mäta andelen av butikens besökare som handlar av 

sortimentet. Vilket kan vara möjligt att utföra genom att studera antalet transaktioner 

mot hur många som inhandlat varor från sortimentet. Underlag för mätning finns 

tillgänglig i MAXI:s interna system.  

För att räkna ut räntabiliteten på sortimentet behövs det bokförda värdet på 

anläggningstillgångarna (Bilaga III). De köptes in för 350 000 SEK år 2007 och skrivs 

av på sju år, dagens bokförda värde är 150 000 SEK (350 000*(3/7)). Någon 

information om MAXI:s konkurrenter gällande H & S-sortimentet, hur stora 

marknadsandelar MAXI respektive deras konkurrenter har eller vad den totala 

marknadsvolymen är, har de ingen uppfattning om (Bilaga III). Sådan information finns 

inte tillgänglig, åtminstone inte utifrån respondenternas vetskap. Detta eftersom 

konkurrenterna är stora koncerner som inte släpper någon delredovisning för dess 

enskilda butiker. 

Det förs ingen löpande mätning av lageromsättningshastigheten men samtliga 

respondenter anser att det skulle skapa värde för verksamheten, speciellt i ett 

ekonomiskt styrningssyfte (Bilaga II). Det är endast vid den årliga inventeringen som 

lageromsättningshastigheten studeras för sortimentet i dagsläget. 

”Lageromsättningshastighet är ett begrepp som används lite för lite i den här 

branschen” (Bjälestig, VD). 
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4.3.1 Analys 3, ”Vilka nyckeltal kan kopplas till H & S-sortimentets 

lönsamhet?” 

Nyckeltal bör kontrollera och påverka en organisations prestationer enligt Parmenter 

(2010). Nyckeltal ger kunskap om vad som behöver utföras för att höja prestationer. 

Författaren beskriver även vikten av att fastställa mål, vision och strategi som 

nyckeltalen skall kunna kopplas till. I fallet för MAXI är det relevant att ta hänsyn till 

H & S-sortimentets enskilda mål, vision och strategi. H & S-sortimentet har en särskild 

karaktär i jämförelse med övriga sortiment och är inte så långt gånget i sin utveckling då 

det inte införts förrän år 2007 (Bilaga III). Målet för H & S-sortimentet är att 

medvetenheten om sortimentet skall öka samt att det skall vara det huvudsakliga valet 

för kunderna i närområdet gällande hälsa- och skönhetsprodukter. Visionen är att under 

en treårsperiod signifikant öka lönsamheten genom tillväxt av omsättningen samt ökad 

lönsamhetsstyrning. Strategin för att uppnå högre lönsamhet och omsättning är att 

löpande arbeta med kundernas medvetenhet gällande H & S-sortimentet samt att 

kontrollera prestationer kontinuerligt och förbättra lönsamhetsstyrningen. 

Enligt Xiong et al. (2010) och Nudurpati et al. (2007) är det högst relevant att 

nyckeltalsutvärderingen är i enlighet med och kopplad till den unika organisationens 

vision och strategi. Beträffande målet för H & S-sortimentet, vilket är att medvetenheten 

om sortimentet skall öka samt att det skall vara det huvudsakliga valet för kunderna i 

närområdet gällande hälsa- och skönhetsprodukter, anses detta ligga närmre 

marknadsföringsområdet (Bilaga III). Dessutom beskriver Parmenter (2010) att målet är 

en tidlös riktpunkt, vilket ytterligare försvårar en objektiv och konkret mätning. Målet 

har därmed vanligtvis en abstrakt karaktär, vilket därmed gör att nyckeltal kopplade till 

målet är problematiskt att kvantifiera. Enligt Xiong et al. (2010) bör nyckeltal vara 

kvantifierbara mått. På grund av detta kommer inte målet att beaktas vid den kommande 

utvärderingen av nyckeltal för sortimentsstyrning. De två faktorerna inom visionen för 

H & S-sortimentet, att öka lönsamheten genom tillväxt av omsättning samt ökad 

lönsamhetsstyrning, kommer att beaktas när nyckeltal utvärderas. Även strategin 

kommer till stor del beaktas då nyckeltalen kommer kopplas till kontroll av prestationer 

samt förbättring av lönsamhetsstyrning.   



 

 

 

77 
 

I referensramen har en sammanställning över sortimentsanpassade nyckeltal 

presenterats i avsnittet ”Nyckeltal för sortimentsstyrning” (Category Management 

Subcommittee & ECR Best Practices Operating Committee, 1995).  

Nyckeltalen ”Market Share (Units)” och ”Market Share ($)” grundar sig på en 

jämförelse av marknadsandelen på volymmässig- och monetär grund (Category 

Management Subcommittee & ECR Best Practices Operating Committee, 1995). Dessa 

nyckeltal är kopplade till lönsamhet genom att de påverkar ”7. Omsättning” i KLS. 

Dock är det inte möjligt för MAXI att genomföra mätningar på marknadsandelar 

eftersom de inte har någon möjlighet att samla in data från konkurrenterna på 

marknaden i närområdet (Bilaga III). Detta leder till att någon utförlig utvärdering kring 

nyckeltalens koppling till lönsamhet för H & S-sortimentet inte är berättigat. 

Nästa nyckeltal som presenteras i avsnittet ”Nyckeltal för sortimentsstyrning” i 

referensramen är ”Sales ($)”, vilket är omsättningen (Category Management 

Subcommittee & ECR Best Practices Operating Committee, 1995). Nyckeltalet är 

kopplat till lönsamhet, vilket klargjordes även i föregående stycke genom att de 

påverkar ”7. Omsättning” i KLS. Nyckeltalet mäts i dagsläget för H & S-sortimentet 

och finns givet i MAXI:s affärssystem (Bilaga III). 

Även ”Gross Margin (%)”, bruttomarginal (%), mäts i dagsläget vilket kan konstateras 

av data som erhållits från MAXI i bilaga V (Category Management Subcommittee & 

ECR Best Practices Operating Committee, 1995). Bruttomarginal (%) kan kopplas till 

lönsamhet i KLS då det är motsvarande ”Bruttomarginal” med undantaget att det anges 

i procentform. 
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Nyckeltalet i avsnittet ”Nyckeltal för sortimentsstyrning” i referensramen, ”Operating 

Exp. (% of Sales)”, rörelsekostnaders andel av omsättningen (%), skulle vara ett 

angeläget nyckeltal att utvärdera vid en första anblick (Category Management 

Subcommittee & ECR Best Practices Operating Committee, 1995). Omsättningens 

påverkan på lönsamheten har avhandlats i punkt ”7. Omsättning” i KLS. Dock 

exkluderades flertalet rörelsekostnader i KLS men likväl går det fastställa att dessa 

påverkar lönsamheten. I DuPont-modellen av Greve (2003) ingår ”Rörelsekostnader”, 

vilket gör att även denna variabel påverkar lönsamheten. Förutom KSV är den enda 

direkta rörelsekostnaden för H & S-sortimentet lönekostnaden för den 

sortimentsansvarige (Bilaga I). Dock valdes lönekostnaden att uteslutas i KLS av 

integritetsskäl, vilket gör att endast KSV återstår som användbar rörelsekostnad. När 

endast KSV återstår är det inte befogat att använda ”Rörelsekostnaders andel av 

omsättningen (%)” som nyckeltal. Detta beror på att ”Bruttomarginal (%)” som 

beskrevs i föregående stycke och i KLS redan används (Bilaga V). Om MAXI 

exempelvis har ett värde för ”Bruttomarginal (%)” på 10 % går det med enkelhet 

fastställa att ”Rörelsekostnaders andel av omsättningen (%)” är 90 %, vilket gör att det 

inte finns något direkt behov för detta nyckeltal. Om MAXI tycker att ”Bruttomarginal 

(%)” har ett för lågt värde så vet de att det beror på att ”Rörelsekostnaders andel av 

omsättningen (%)” är för hög, vilket gör att nyckeltalet blir överflödigt och skapar inte 

extra värde för MAXI. 

”Net Profit ($)” visar det nettoresultatet som kvarstår efter att alla omkostnader och 

direkta kostnader är fråndragna försäljningen (Category Management Subcommittee & 

ECR Best Practices Operating Committee, 1995). Nyckeltalet har likheter med 

”Rörelseresultat” i DuPont-modellen av Greve (2003) och därmed är det kopplat till 

lönsamhet. Dock föreligger det svårigheter i bestämmandet av omkostnaderna för 

H & S-sortimentet. Det är svårt att göra en distinktion över hur omkostnader skall 

avgränsas i syfte att endast de omkostnader som H & S-sortimentet genererar tas med i 

beräkningarna. Det föreligger en mer praktisk relevans i ”8. Bruttovinst” ur KLS för 

H & S-sortimentet.  
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”Service Level”, lagerservicenivå, syftar till att beskriva sannolikheten för att kundernas 

behov blir tillfredsställt utan fördröjning (Category Management Subcommittee & ECR 

Best Practices Operating Committee, 1995). Detta nyckeltal kan kopplas till lönsamhet, 

vilket tydliggörs i punkt ”1. Lagerservicenivå” i KLS. Dock är detta nyckeltal 

resurskrävande att mäta för H & S-sortimentet. För att nyckeltalet skall ha en 100 

procentigt objektiv grund krävs en ständig observation över huruvida kundernas 

efterfrågan blir tillgodosedd eller inte. Det är därmed inte lika enkelt att utföra 

mätningar som i en kundorderstyrd verksamhet där uppfyllandegraden av alla order kan 

mätas och med enkelhet beskriva lagerservicenivån. Det går dock i MAXI:s fall att 

använda ett nyckeltal som mäter fyllnadsgraden av de order de skickar till 

leverantörerna för att beskriva lagerservicenivån indirekt. Det skulle vara relativt enkelt 

att införa denna mätning på order sända till leverantören ICA Central som ligger i 

MAXI:s affärssystem (Bilaga III). Vidare även på de externa leverantörerna, givet att 

MAXI för in de externa leverantörerna i sitt affärssystem, vilket behandlas i ”Analys 1”. 

Ett steg i att uppfylla visionen och strategin är att bevara och öka sannolikheten för att 

kundernas behov blir tillfredsställt, vilket även det påverkar lönsamheten och framgår i 

punkt ”5. Produktvariation & Kundtillfredsställelse” i KLS. En hög fyllnadsgrad på 

order ger indirekt en hög lagerservicenivå. Att löpande mäta fyllnadsgraden på order 

verkställer en kontroll av prestationer eftersom MAXI är beroende av att leverantörerna 

kan förse MAXI med det de efterfrågar utan fördröjning då de vill erbjuda kunderna en 

hög lagerservicenivå (Bilaga III). Det bör anses som proaktivt att mäta leverantörernas 

fyllnadsgrad på order eftersom det då snabbt går att identifiera negativa avvikelser och 

motverka dessa. Under förutsättningen att varor som inte levereras direkt vid order 

benämns restordervaror ser nyckeltalet ut enligt följande: 
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”Inventory (Days Supply)” är ett tidsbaserat nyckeltal som syftar till att beskriva hur 

många dagar lagret kan möta efterfrågan (Category Management Subcommittee & ECR 

Best Practices Operating Committee, 1995). Nyckeltalet säkerställer lönsamheten på ett 

proaktivt sätt, vilket redogörs för i punkt ”2. Säkerhetslager” i KLS gällande att ett för 

litet säkerhetslager i förhållande till efterfrågan leder till utebliven försäljning (Toomey, 

2000). Nyckeltalet borde vidare vara angeläget att använda eftersom MAXI i dagsläget 

inte har några tidsbaserade nyckeltal (Bilaga III). Det finns även underlag i MAXI:s 

affärssystem för att mäta detta på artikelnivå. Detta nyckeltal ökar sannolikheten för att 

uppnå lönsamhet och beaktar lönsamhetsstyrningen. På ett proaktivt sätt går det att 

identifiera när framtida brister uppkommer med hjälp av detta nyckeltal. Det förenklar 

även sortimentsstyrningen samtidigt som det säkerställer att omsättningen inte påverkas 

negativt inom H & S-sortimentet. 

Nyckeltalet ”behovstäckning i dagar” ser ut enligt följande: 

 

                       
                             

                                                            
 

 

Nästa nyckeltal som bör beaktas är ”Inventory Turns”, lageromsättningshastigheten, 

vilket beskriver hur många gånger det genomsnittliga lagret har omsatts under en given 

tidsperiod (Category Management Subcommittee & ECR Best Practices Operating 

Committee, 1995). Lageromsättningshastigheten påverkar lönsamheten, vilket beskrivs 

i punkt ”6. Lageromsättningshastighet” i KLS. Nyckeltal är även relevant att arbeta med 

av samma anledning som för föregående nyckeltal, vilket är att MAXI i dagsläget inte 

har några tidsbaserade nyckeltal (Bilaga III). Lönsamheten påverkas positivt när 

varulagret kan reduceras för de produktgrupper som har låg lageromsättningshastighet 

och har ett omotiverat högt genomsnittligt lagervärde. Nyckeltalet förenklar 

lönsamhetsstyrningen av sortimentet och ger indikationer på hur lönsamheten kan bli 

större. Lageromsättningshastigheten är delvis ett proaktivt nyckeltal eftersom det 

identifierar ogynnsam kapitalfördelning ur lönsamhetssynpunkt. Detta leder till att 

förbättringar kan göras som motverkar att omotiverade lagernivåer föreligger inom 

H & S-sortimentet under längre tidsperioder.   
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Nyckeltalet ser ut enligt följande: 

 

                          
                    

                    
 

 

Det sista nyckeltalet som anges av Category Management Subcommittee & ECR Best 

Practices Operating Committee (1995) är ”Return on Assets” vilket är avkastning på 

tillgångar. Avkastning på tillgångar är närbesläktad med KLS och kan därmed även 

beskriva lönsamheten. Skillnaden är att avkastning på tillgångar beräknas genom att 

bruttovinsten divideras med det totala kapitalet samt att steget som beskriver 

bruttomarginalen och kapitalomsättningshastigheten i KLS inte redovisas. Avkastning 

på tillgångar beskriver vad räntabiliteten är men inte hur den påverkas i samma 

omfattning som KLS. Därmed bör KLS vara mer användbart som nyckeltal ur ett 

sortimentsstyrningsperspektiv som syftar till att öka lönsamheten. KLS är väldigt 

lämpligt för att mäta lönsamheten i ett sortiment, vilket gör att strategin och visionen för 

H & S-sortimentet beaktas då det är ett övergripande mått över ett sortimentets 

lönsamhet. KLS för år 2011 har framställts i MS Excel på samma sätt som tidigare 

beskrivits i analys 2 i fallet för produktgrupperna med undantaget att nu beräknas 

lönsamheten i KLS för H & S-sortimentet som helhet (Bilaga III; Bilaga IV; Bilaga VI): 

 

Figur 39: KLS på hela H & S-sortimentet 2011 

  



 

 

 

82 
 

Vd:n för MAXI påtalar vidare att nyckeltalet ”avslutningsfrekvens” är av intresse för 

H & S-sortimentet (Bilaga III). Detta nyckeltal innebär att kundernas köpbeteende 

analyseras. Nyckeltalet räknas ut genom att mäta andelen av MAXI:s samtliga kunder 

som handlar på H & S-sortimentet. Ett högre värde på nyckeltalet över tid indikerar att 

en högre andel kunder har köpt varor ur H & S-sortimentet. En ökning av 

avslutningsfrekvensen påvisar att H & S-sortimentets omsättning mycket troligen har 

ökat. Detta eftersom av den existerande kundbasen handlar en större andel varor från 

H & S-sortimentet. En förändring av omsättningen beskrivs i punkten ”7. Omsättning” i 

KLS från referensramen med dess påverkan på lönsamheten. Avslutningsfrekvensen 

kan härledas till lönsamhet och kan användas i lönsamhetsstyrningen för H & S-

sortimentet. Nyckeltalet ser ut enligt följande: 
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Sammanfattningsvis har flertalet nyckeltal kunnat kopplas till lönsamheten och 

lönsamhetsstyrningen för H & S-sortimentet. Nyckeltalens påverkan på lönsamheten har 

underbyggts med härledningar och kopplingar till KLS. De nyckeltal som kan kopplas 

till lönsamheten för H & S-sortimentet presenteras nedan: 

 

Figur 40: Sammanställning av de nyckeltal som kan kopplas till lönsamheten för H & S-sortimentet 

De nyckeltal som kan kopplas till lönsamheten och som ur analys har visats användbara 

för H & S-sortimentet presenteras nedan: 

 

Figur 41: Sammanställning av de nyckeltal som kan kopplas till lönsamheten och som ur analys har 

visats användbara för H & S-sortimentet  
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5. Studiens Resultat 

Det avslutande avsnittet syftar till att besvara studiens problemformulering samt 

klargöra huruvida studiens syfte har uppfyllts. Det kommer även presenteras 

rekommendationer till MAXI, egna reflektioner och kritisk diskussion samt förslag till 

vidare forskning. 

5.1 Slutsatser & Rekommendationer 

Denna studie har haft tre problemformuleringar relaterade till sortimentsstyrning av 

H & S-sortimentet på MAXI och samtliga har varit anknutna till lönsamhet. 

Lönsamheten har behandlats genom användandet av KLS, vilket är en teoretisk modell 

som tagits fram för lönsamhetsutvärdering inom sortimentsstyrning för H & S-

sortimentet. 

Den första problemformuleringen behandlade vilka styrningsförändringar som kan 

göras på H & S-sortiment för att öka lönsamheten, reducera säkerhetslagret samt 

bibehålla lagerservicenivån. Styrningsförändringar inom H & S-sortimentet som 

möjliggör detta är följande: 

► De externa leverantörerna inom produktgruppen ”ETOS Semiselektiv Make 

UP” bör föras in i MAXI:s affärssystem. Den sortimentsansvarige skulle inte 

behöva beräkna inköpsbehovet manuellt, vilket är tids- och resurskrävande. 

Dessutom skulle beställningspunkter finnas för enskilda artiklar, vilket 

underlättar sortimensstyrningen. Efterfrågeprognostiseringen skulle dessutom få 

en högre tillförlitlighet och objektivitet när den inte görs på ”känsla”. Order 

skulle kunna läggas utifrån mer välgrundade efterfrågerprognoser och 

beställningspunkterna skulle inte vara subjektiva. Detta föranleder att 

säkerhetslagret kan reduceras och lagerservicenivån bibehållas eftersom 

efterfrågeprognostiseringen är mer objektivt underbyggd och välgrundad. Det 

genomsnittliga varulagret och det totala kapitalet kommer därmed minska, givet 

allt annat lika. Dessutom kommer omsättningen förbli densamma om 

lagerservicenivån bibehålls, vilket föranleder att kapitalomsättningshastigheten 

totalt sätt blir högre. Detta resulterar i en högre räntabilitet och därmed 

lönsamhet, givet allt annat lika.  
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► MAXI bör byta leverantör från externa leverantörer till ICA Central på flertalet 

artiklar inom produktgruppen ”Hudvård”. Detta gör att ledtiden blir kortare för 

dessa artiklar. Om ledtiden förkortas kan säkerhetslagret reduceras samtidigt 

som lagerservicenivån bibehålls. Dessutom påverkas inte inköpssärkostnaden 

när MAXI byter leverantör till ICA Central trots att inköpen troligtvis blir mer 

frekventa och i mindre volymer. Detta beror på att lastbilsleveranserna från ICA 

Central mer eller mindre alltid har 100 procents fyllnadsgrad samt erhålls inga 

inköpsrabatter vid köp av större volymer. Den förkortade ledtiden leder som 

tidigare nämnts till att säkerhetslagret och därmed det genomsnittliga varulagret 

kan reduceras, vilket gör att det totala kapitalet minskar, givet allt annat lika. 

Dessutom påverkas inte omsättningen eftersom lagerservicenivån bibehålls. 

Kapitalomsättningshastigheten kommer i och med detta att öka. Detta resulterar 

i en högre räntabilitet och därmed lönsamhet, givet allt annat lika. 

Den andra problemformuleringen behandlade hur artiklar och produktgrupper kan 

urskiljas utefter dess bidrag till omsättningen, bruttovinsten samt lönsamheten inom 

H & S-sortimentet. Urskiljningen inom H & S-sortimentet kan göras enligt följande: 

► Artiklar och produktgrupper kan urskiljas utefter dess bidrag till omsättningen 

och bruttovinsten genom en ABC-analys i MS Excel. En utförlig beskrivning av 

hur ABC-analysen utförs i MS Excel finns i stycket ”4.2.1.1 Utformning av 

ABC-analys i MS Excel”. Det är mer fördelaktigt använda en ABC-analys med 

bruttovinsten som utgångspunkt än omsättningen. Detta grundas i att 

bruttovinsten i en ABC-analys blir mer informationsrik då den tar hänsyn till 

såväl omsättningen som KSV. En ABC-analys med omsättningen som 

utgångspunkt ger därmed inget informationsunderlag om bruttovinstens storlek 

på artiklar. En ABC-analys med bruttovinsten som utgångspunkt beskriver dock 

inte explicit storleken på bruttomarginalen eller kapitalomsättningshastigheten. 

Bruttovinsten är inget lönsamhetsmått men den påverkar lönsamheten och ABC-

analysen med bruttovinsten som utgångspunkt är användbar som ett komplement 

i sortimentsstyrningen. I ABC-analysen med bruttovinsten som utgångspunkt 

har de artiklarna med lägst bidrag till bruttovinsten analyserats. H & S-

sortimentet innehar ett stort antal artiklar vars bidrag till bruttovinsten är mycket 

lågt. En väsentlig andel av dessa har dessutom en mycket låg försäljningsvolym. 
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MAXI vill säkerställa att kundernas behov blir tillgodosett i så stor utsträckning 

som möjligt genom sin höga produktvariation. Dock borde det vara befogat att 

utesluta de artiklar som inte har någon årlig försäljning överhuvudtaget, vilka är 

”Minis Classic Care”, ”Hårfärg 7 vienne” och ”Necessär”. Dessutom borde det 

vara befogat att utesluta artikeln ”SchampoTresemme” som både har en negativ 

bruttovinst och en väldigt låg försäljningsvolym på 2 artiklar år 2011. Samtidigt 

som den säljs med förlust har den en mycket låg påverkan på 

produktvariationen. MAXI bör vidare uppmärksamma att cirka 10 procent av 

sortimentets artiklar (453 st.) endast genererar en bruttovinst på mindre än 50 

SEK vardera. Dessa artiklar ger en bred produktvariation men de bör inte 

prioriteras högt i fråga om hyllutrymme om även deras bruttomarginal är låg. 

Om dessa artiklar tilldelas ett förhållandevis mindre hyllutrymme och dess 

varulager reduceras ökar kapitalomsättningshastigheten, givet allt annat lika. 

► Artiklar och produktgrupper kan urskiljas utefter dess bidrag till lönsamheten 

genom att genomföra en räntabilitetsberäkning med utgångspunkt från KLS. 

Räntabilitetsberäkningen med utgångspunkt från KLS har genomförts i MS 

Excel. Räntabiliteten bör räknas ut för artiklar och produktgrupper och det är ett 

faktiskt lönsamhetsmått till skillnad från bruttovinsten och omsättningen. 

Artiklarna och produktgrupperna bör sedan rangordnas i storleksordning utefter 

dess storlek på räntabiliteten. Dock har endast räntabiliteten kunnat beräknas för 

produktgrupper på H & S-sortimentet eftersom inventeringsuppgifter på 

artikelnivå inte varit tillgängligt. Generellt sätt är det de produktgrupperna med 

störst bidrag till bruttovinsten (A-produktgrupper) de som har den högsta 

räntabiliteten. Men det finns undantag som exempelvis ”Etos Semiselektiv Make 

Up”. Denna produktgrupp har en hög bruttovinst men en låg räntabilitet, vilket 

beror på dess låga kapitalomsättningshastighet. Samtidigt finns det 

produktgrupper som har ett förhållandevis lågt bidrag till bruttovinsten men som 

har en hög räntabilitet. Ett exempel på detta är produktgruppen ”Deodoranter” 

som är en B-produktgrupp utifrån bidrag till bruttovinsten men som har en 

väldigt hög kapitalomsättningshastighet, vilket ger den en hög räntabilitet. En 

rekommendation till MAXI är att förbättra kapitalomsättningshastigheten främst 

på de produktgrupper som har en hög bruttovinst men samtidigt en låg 

räntabilitet, givet att bruttomarginalen även är hög.  
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Den tredje problemformuleringen behandlade vilka nyckeltal som kan kopplas till 

H & S-sortimentets lönsamhet. De nyckeltal som kan kopplas till H & S-sortimentets 

lönsamhet är följande: 

► ”Omsättning”, ”Bruttomarginal (%)”, ”Fyllnadsgrad order”, ”Nettoresultat”, 

”Avslutningsfrekvens”, ”Lageromsättningshastighet”, ”Behovstäckning i dagar”, 

”Räntabilitet (KLS)”, ”Marknadsandel (Volym)”, ”Marknadsandel (Monetärt)”, 

”Rör. Kostn./omsättning” och ”Avkastning på tillgångar”.  

De nyckeltal som kan härledas till H & S-sortimentets lönsamhet samt som kan 

användas givet MAXI:s affärssystems begränsningar är; ”Omsättning”, 

”Bruttomarginal (%)”, ”Fyllnadsgrad order”, ”Avslutningsfrekvens”, 

”Lageromsättningshastighet”, ”Behovstäckning i dagar”, ”Räntabilitet (KLS)”. 
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5.3 Egna reflektioner & kritisk diskussion 

Under studiens gång har det funnits en medvetenhet beträffande att delar av 

dataunderlaget varit historiskt och inte grundat på nutid. Majoriteten av dataunderlaget 

är ständigt föränderligt och därför kan det ifrågasättas om alla rekommendationer och 

slutsatser fortfarande är aktuella i dagsläget. Dock skall det poängteras att historisk data 

är vanligt förekommande inom detaljhandels- och livsmedelsbranschen eftersom 

periodbaserade jämförelser är mycket vanligt. 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Studien syftar till att endast ge förslag till MAXI. Vidare forskning skulle kunna 

grundas på implementering och uppföljning av förslagen. 

Det skulle i en senare studie gå att implementera och följa upp huruvida det faktiska 

resultatet av den första rekommendationsdelens förslag angående produktgrupperna 

”ETOS Semiselektiv Make UP” och ”Hudvård”, faktiskt lett till ökad lönsamhet, 

reduktion av säkerhetslagret samtidigt som lagerservicenivån bibehållits inom H & S-

sortimentet. I den andra rekommendationsdelen gällande ABC-analys och räntabilitet 

skulle det i en senare studie gå att implementera MS Excel-dokumentet i 

sortimentsstyrningen och följa upp huruvida det faktiskt uppstått förbättringar av 

lönsamheten och resursfördelningen på produktgrupps- och artikelnivå. Gällande den 

tredje rekommendationsdelen skulle det gå att genomföra en fullständig studie 

beträffande implementering av nyckeltal och sammanställa ett fullständigt styrkort för 

MAXI. En sådan studie skulle påvisa ifall de nyckeltalen som rekommenderats varit 

berättigade att använda. Det skulle även gå att följa upp huruvida de haft den påverkan 

och övervakningsfunktion som ämnats på H & S-sortimentet.  
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Bilagor 

I. Intervjufrågor, VD Stefan Bjälestig, 2012-01-24 

Kan du beskriva företaget? 

Är sortimentsstyrning en betydande aktivitet för organisationen? 

Anser ni att lite lider finansiellt pga. kassationer, svinn och ”slöseri”? 

Ungefär hur många olika produktsortiment har ni för närvarande? 

Vilket/Vilka av dessa sortiment har störst betydelse för er lönsamhet? 

Utformar ni specifika servicenivåer för dem? 

Utför ni för nuvarande några lagerorienterade mätningar, exempelvis 

lageromsättningshastighet mm? 

Givet uteblivna lagerprestationsmätningar, skulle det i sådana fall vara till nytta för er 

att erhålla ett ramverk gällande hur sådana mätningar skall utföras och vilken info som 

skall genereras?  
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II. Intervjufrågor, VD Stefan Bjälestig; Butiksadministratör Maria 

Börjesson; Sortimentsansvarig H & S Elise Jonsson, 2012-02-22 

Förser ni sortimentet ”Hälsa & Skönhet” som helt, dess undergrupper och artiklar med 

lagerservicenivåer? 

Vad anser ni mätetalet lagerservicenivå innebära? 

Finns det fler faktorer än den höga kapitalbindningen som gör att ”Hälsa & Skönhets”-

sortimentet innehar förbättringspotential lönsamhets- och sortimentsstyrningsmässigt? 

Vad är anledningen till att ”Hälsa & Skönhets”-sortimentet innehar den 

sortimentsstyrningsproblematiken som det har och upplever ni det svårt att justera 

sortimentets lagernivåer etc.? 

Genomför ni prognostisering på efterfrågan på längre sikt och på säsongsnivå gällande 

”Hälsa & Skönhets”-sortimentet? (på artikel eller undergruppsnivå?) 

Klassificerar ni artikel eller produktgrupper inom sortimentet utifrån vilka som har 

störst betydelse? 

Utifrån vilka betydande faktorer skulle ni önska ett en klassificering gjordes på 

produktgrupp-/artikelnivå inom sortimentet? (ex. styckpris, förbrukning, volymvärde, 

procent av det totala volymvärdet) 

Anser ni att ”Hälsa & Skönhets”-sortimentet generellt sätt bör tilldelas en hög 

lagerservicenivå då risk föreligger för att kunden går till konkurrenter i de fall som den 

efterfrågade produkten inte finns i butik? 

Är ni medvetna om hur hög kapitalbindningsnivån är på ”Hälsa & Skönhets”-

sortimentet i dagsläget? 

Anser ni att sortimentsstyrningsrelaterade mätningar skulle kunna skapa 

konkurrensfördelar mot på längre sikt? 

Tror ni att sortimentsstyrningsrelaterade nyckeltal skulle mottagas som något positivt av 

de anställda och skulle detta skapa incitament för dem att förbättra sortimentsstyrningen 

på sortimentsnivå? 

Ser ni någon problematik med att en implementering av ett nyckeltalsramverk görs 

generellt sätt?   
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III. Intervjufrågor, VD Stefan Bjälestig; Butiksadministratör Maria 

Börjesson, 2012-03-28 

Är butiksytan, lagerhållningen, inköpsprocessen och försäljningsprocessen unik för 

hälsa & skönhetssortimentet och om ja, på vilka sätt är respektive del unikt? 

Vad är hälsa & skönhetssortimentets syfte (strategiska motivering) i relation till ert 

helhetsutbud av produkter? 

Tar ni hänsyn till produktvariation på både produktgrupp och artikelnivå inom hälsa & 

skönhetssortimentet? 

Jobbar ni frekvent med att tillsätta nya produktgrupper/artiklar inom sortimentet och 

differentiera sortimentet ytterligare?  

När ni bestämmer vilka sortiment som bör tillges mer resurser än andra, utifrån vilka 

aspekter utgår ni? 

Är ni mer måna om att ha goda lagerservicenivåer på vissa sortiment och hur är det med 

h & s sortimentet? 

Eftersom H & S sortimentet är ett sortiment med relativt höga vinstmarginaler som ger 

högre marginell lönsamhet per såld produkt, ger ni medvetet detta sortiment större 

resurser överlag? 

Jobbar ni mycket med att analysera på produktgruppsnivå och artikelnivå kring 

säkerhetslager av respektive artikeltyp? 

Händer det att artiklar är försvarbara att ha kvar i sortimentet endast på grund av att de 

skapar bredd inom sortimentet och indirekt högre service mot kund? 

Finns det någon ingående mätningsaktivitet inom sortimentet som syftar till att 

kontrollera och verifiera huruvida sortimentet uppfyller sin målsättning, strategi och 

utvecklas mot visionen? 

Mäter ni löpande vinstmarginaler, volymer, och lagerservicenivåer inom sortimentet? 

Är ni positiva till att införa mätningar inom sortimentet och att verkställa att de löpande 

följs upp? 

Anser ni att era logistikrelaterade kostnader skulle kunna bli lägre samtidigt som ni ger 

kunderna samma service med produktutbud inom sortimentet? 
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Anser ni att det bör finnas en generell lagerservicenivå eller bör denna differentieras ner 

på produktgrupp- och/eller artikelnivå? 

Förekommer det ofta att era leverantörer inte har det ni efterfrågar på lager och ert 

kundbehov inte blir tillgodosett? 

Genomför ni efterfrågeprognostisering för sortimentet i stor utsträckning? 

Om ja, är det den sortimentsansvarige som sköter den mesta av 

efterfrågeprognostiseringen? 

Genomför ni säsongsbaserade prognoser på efterfrågan och i så fall hur? 

Det är rent teoretiskt välkänt att 80 procent av sortimentsomsättningen genereras av 20 

procent av artiklarna i ett sortiment, tror ni detta är fallet för H & S? 

Om ja, tilldelar ni dessa 20 procent av det totala utbudet större fokus och resurser? 

Det går att kategorisera artiklar i A-, B- och C-artiklar etc. och sedan tillföra dem olika 

mycket resurser utifrån deras ingående kategorisering, skulle detta skapa värde för er 

och vara intressant? 

Exempel: 

Produktkategori Andel av sortimentet Andel av omsättningen 

A 20% 80% 

B 30% 15% 

C 50% 5% 

∑ 100% 100% 

 

Vad skulle ni vilja att kategoriseringen gjordes utifrån gällande artiklarnas egenskaper 

(vinstmarginal, omsättning, styckpris, försäljning (antal enheter), volymvärde och 

procentandel av totalt volymvärde. etc.)? 

Delar ni in produktgrupperna inom sortimentet till dess funktion i sortimentet som 

helhet t.ex. ”grundläggande produkter”, ”nisch produkter”, ”sortimentsbreddare”, 

”substitutsprodukt” etc.? 

Anser ni att nyckeltal på sortimentet skulle skapa underlag för bättre styrning, utveckla? 
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Beskriv målsättning, vision och strategi för sortimentet? 

Har ni målsättningar för enskilda produktgrupper och artiklar inom sortimentet? 

Vilka faktorer tror ni är mest primära för att sortimentet skall uppnå så hög framgång 

som möjligt? 

Tror ni att nyckeltal skulle följas upp på daglig basis, veckobasis eller över längre 

tidsperioder löpande vid implementering? 

Hur ser ni på finansiella nyckeltal vs tidsbaserade nyckeltal? 

Vilka av dessa nyckeltal är intressanta för er på sortimentsnivå och varför? 

 

Är det intressant för er att se vad den totala räntan är på allt kapital ni satsar på 

sortimentet och binder kontinuerligt som nyckeltal? 

Vad är värdet på anläggningstillgångarna för sortimentet (hyllor etc.)? 

Är vinstmarginalens andel av kapitalbindningen av produkter i sortimentet intressant för 

er som nyckeltal? 

Är vinstmarginalens andel av sortimentets area intressant för er som nyckeltal? 

Är vinstmarginalens andel av sortimentets heltidsanställda intressant för er som 

nyckeltal? 

Vilka typer av nyckeltal ser ni som bäst underlag för god styrning av sortimentet 

historiska, nutida, prognostiserande? 

Har den sortimentsansvarige en egen dator där nyckeltalen skulle kunna granskas etc.? 

Vilka nyckeltal vill ni ha?  
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IV. Inventeringsunderlag på produktgruppsnivå för ”Hälsa & 

Skönhet”-sortimentet 2011 
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V. Försäljningsunderlag på produktgruppsnivå för ”Hälsa & 

Skönhet”-sortimentet 2011 
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VI. Inventeringsunderlag för det totala sortimentet 2011 
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VII. Inventeringsunderlag på produktgruppsnivå för ”Hälsa & 

Skönhet”-sortimentet 2010 
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VIII. Inventeringsunderlag för det totala sortimentet 2010 
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IX. Respondentvalidering 
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X. Försäljningsunderlag för det totala sortimentet 2011 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 

 
 

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft 

och utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i 

samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv 

kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens.  

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, 

nytänkande och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i 

fokus. 
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