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Utan varulager oftast ingen försäljning 
För ett företag är det viktigt att sälja. Utan något att sälja, med en för kunderna acceptabel 
leveranstid, så blir det ingen inkomst. Det blir ingen verksamhet utan inkomster, som sedan kan 
periodiseras till intäkter, och inbetalningar som sedan kan användas att betala löner och 
leverantörer. Därför behöver många företag lager och produkter i arbete. 
 
En del företag behöver mycket stora lager och andra kan klara sig med något mindre lager. En 
tillverkande produktion utan produkter i arbete existerar inte! Råmaterial och eventuella 
halvfabrikat har köpts hem på ett bestämt artikelnummer, när det har plockats ut ur 
inköpsförrådet och börjat förädlas till ett nytt halvfabrikat eller en färdigartikel, då är det 
produkter i arbete (= PIA). PIA:at liksom det material som finns i inköpsförråd, 
halvfabrikatlager och färdiglager, utgör företagets varulager som värderas och redovisas i 
företagets balansräkning. 
 
Hällnäs Handelsträdgård (www.hallnas.nu) är medvetna om att finns det inga varor då finns det 
inget att sälja. Vill butikerna ha krukodlad persilja, basilika, koriander m.m. då måste det finnas. 
Frön är billiga och jorden går att återanvända så komposthögen i Hällnäs är stor. 
 
Varulagrets redovisning 
Företagets revisorer kontrollerar att företaget redovisar och värderar sitt varulager på ett sådant 
sätt att det följer lagstiftning och god redovisningssed. Grunden för värderingen är oftast 
inköpspriser och företagets produktkalkyler. Ändrar företaget sitt värderingssätt och principer 
från ett år till ett annat så påverkar det årets resultat, det måste noteras i årsredovisningen. De 
flesta tillverkande företag har ett datorsystem som hjälper till med administration, planering 
och produktkalkylering; då brukar det finnas en modul som även värderar PIA:at efter företagets 
produktkalkylmodell och hur långt det har förädlats. 
 
Ekonomiska orderkvantiteter 
När det gäller att beräkna ekonomiska orderkvantiteter, lärs ut att vi har en ordersärkostnad 
eller ställkostnad och en lagerhållningskostnad, som vi skall väga mot varandra (EOQ, 
Wilsonformeln, Kvadratrotsformeln). - På ett sätt mycket enkelt, sätt upp en kostnadsfunktion 
över varierande kvantitet, derivera, och där derivatan är noll finns ett max eller min, nu slumpar 
det sig att just i detta fall är det är alltid ett min. - På ett annat sätt lite svårt, vad är 
ordersärkostnaden, vad är lagerhållningskostnaden? Båda kostnaderna är alternativkostnader, 
har vi inget alternativ så är kostnaden noll. Beställer vi ofta så sjunker kostnaden per beställning, 
men vi måste språngvis öka kapaciteten, därmed kostnaden, för att göra beställningar. Har vi 
redan byggt en lagerlokal, då är det en ”sunk cost”, då gäller det att utnyttja lokalen på bästa 
sätt.   
 
Den valda orderkvantiteten, vid köp och tillverkning kommer att påverka hur stort 
inköpsförrådet, halvfabrikatförrådet, färdiglagret och PIA kommer att bli. Men lagren och PIA 
påverkas inte bara av vald orderkvantitet utan även av hur ofta vi fyller på och efter vilket 
beslutsunderlag. Samt naturligtvis också av uttagen och förbrukningarna. 

http://www.hallnas.nu/
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Faran med varulager 
Det finns en fara med stora lager. Kunderna efterfrågar inte vad som finns liggande där, varan 
blir obsolet. Varan rostar, ruttnar eller blir förstörd på annat sätt. Varan ersätts av andra nyare 
varor och blir trots oförstörd inte säljbar. Det totala varulagret har krävt så mycket utbetalningar 
och har inte skapat inbetalningar, så pengar saknas att betala anställda och leverantörer. 
Varulagret har bundit så mycket kapital att resurser saknas till nödvändiga investeringar. 
Lönsamheten kan vara dålig länge, men när det saknas pengar, likviditet, att betala anställda 
och leverantörer då blir det konkurs. 
 
Allt ska inte lagerhållas 
En risk är att man tror att alla varor man behöver ska ligga i ett förråd eller lager, då blir lagret 
för stort. Behov och efterfrågan förändras över tid, därför behöver man analysera om de artiklar 
vi lagerhåller verkligen ska lagerhållas. Nedan presenteras en regel för utgå-analys som borde 
finnas också i moderna lagerstyrningssystem: 
 
U =  Antal uttag per år; D =  total efterfrågan per år; =Q  använd orderkvantitet vid påfyllnad. 
Om { }max 2, 2 /U D Q< ⋅ , då signaleras artikeln för att inte lagerhållas utan enbart köpas, eller 
tillverkas, vid eventuellt behov. (Hittat i en D-instruktion från ASEA, förmodligen konstruerad 
av Curt Nicolin, VD i ASEA 1961-1976.) 
 
När det gäller reservdelar då fungerar inte en utgå regel enligt ovan. Då måste speciella 
bedömningar göras. Exempelvis, 5 kullager av denna speciella typ måste lagerhållas, vid ett 
underhåll byts alla fem ut. 
 
Mycket behöver skrotas 
Erfarenheten visar att företag, och även privatpersoner, har sina förråd och lager fyllda med 
obsoleta varor. Varor som borde ha varit skrotade och avyttrade för länge sedan, istället för att 
uppta värdefull plats. Varor som just nu inte behövs och som upptar plats och istället borde ha 
köpts in när de verkligen behövdes. (Inköpare vill ibland göra för stora inköp för att få 
mängdrabatt!? Förrådschefen gnäller var ska jag lägga allt emballage han har köpt!?) Men, att 
skrota och avveckla obsoleta varor kan möta motstånd. Varorna, trots sin oanvändbarhet, kan 
ha ett värde i det bokförda varulagret. En avskrivning, ett borttagande, minskar varulagrets 
värde, som i sin tur minskar årets resultat. VDn och företagsledningen kan få minskad bonus. 
(En ny skicklig VD ser ofta till att rensa bokföring och varulager första året, så att nästa år 
kommer att se bättre ut.) 
 
En lösning kan vara om en vara/artikel inte har förbrukats under ett år så nedskrivs dess värde 
med 10 %, om den inte heller har förbrukas någonting nästa år så avskrivs den med ytterligare 
20 %, om den inte heller förbrukas följande år med ytterligare 30 % etc. tills värdet är noll. Då 
ger en årlig nödvändig rensning av förråd och lager inte bokföringsmässiga chocker. Företaget 
Benzlers använde liknande avskrivningsregel redan 1980-talet, detta är möjligt om samma 
princip gäller lika år efter år. Värdering av lager enligt Skatteverket: 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/331822.html 
 
  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/331822.html
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Det svåra kvar, Produkter i Arbete (PIA) 
När vi har rensat och effektiviserat förråd och lager, då återstår det svåra, produkter i arbete 
(PIA). Erfarenheten visar att PIA nästan alltid är för mycket, och ofta alldeles för mycket. 
Mycket PIA gör att genomloppstiden i produktionen blir lång. Köteorins formel, kallad ”Little’s 
formula” gäller: 
 
Genomloppstid = PIA/Utleveranstakt eller Utleveranstakt = PIA/Genomloppstid 
 
Det är viktigt att notera att samma utleverans- eller produktionstakt kan åstadkommas av 
mycket PIA och lång genomloppstid som lite PIA och kort genomloppstid. Ett tips som Lean-
konsulterna brukar ge är minska orderkvantiteterna så minskar genomloppstiden!? Så enkelt är 
det inte. Varför? Ofta är det så att det också finns en ställtid inblandad; när en orderkvantitet 
skall tillverkas i en maskin/anläggning så måste först en omställning ske av maskinen under en 
viss tid då inget produceras. Med samma ställtid som tidigare men med en minskad 
orderkvantitet, så sjunker antalet enheter som kan tillverkas per tidsenhet, produktionstakten 
sjunker. För att produktionstakten i maskinen skall vara densamma med minskad orderkvantitet 
måste ställtiden minskas med samma procenttal som orderkvantiteten. Även om ställtiden 
minskas i samma proportion som orderkvantiteteten så räcker det inte för att minska 
genomloppstiden. Utleveranstakten är densamma som tidigare, men för att genomloppstiden 
ska minska måste PIA minska (se formeln).  
 
Men det finns en annan lurighet med att minska orderkvantiteten. Om varje enhet har en 
bearbetningstid som varierar med samma medelvärde och standardavvikelse. Om nu order-
kvantiteten minskas så innehåller den ett mindre antal enheter, den totala bearbetningstiden 
minskar. Men totala bearbetningstidens variation ökar! Här måste man kanske ha lite träning i 
matematisk statistik för att snabbt greppa. Varje bearbetningstid för en enhet är oberoende av 
den andra enhetens bearbetningstid. Summa bearbetningstid har då ett medelvärde som är 
summan av alla enheters medelvärde. Summa bearbetningstid har då en varians som är summan 
av alla enheters varians. Standardavvikelse är roten ur variansen. Standardavvikelse och varians 
är spridningsmått, variationen mäter vi bäst som medelvärdet delat med standardavvikelsen 
(variationskoefficienten = ”coefficient of variation”= cv) 
 

Variation = cv
m
σ

=   

 
Exempel: Bearbetning av en enhet tar 1 minut och har en standardavvikelse på 0.25 minuter, 
med en orderkvantitet på 100 har den totala bearbetningstiden ett medelvärde på 100 minuter 

och en standardavvikelse på 2100 0.25⋅ = 2.5 minuter. Minskas orderkvantiteten till 70 har 
den totala bearbetningstiden ett medelvärde på 70 minuter och en standardavvikelse på 

270 0.25⋅ = 2.09 minuter. Den ursprungliga variationen 2.5 /100 0.025=  ökar till 
2.09 / 70 0.030= , med 20 procent från en måttlig nivå. Vid minskad orderkvantitet, ju större 
standardavvikelse på en enhets bearbetning ju större blir ökningen av variationen i totala 
bearbetningstiden.  
 
Om två ”saker” har samma medelvärde, men den ena saken har en standardavvikelse som är 
dubbelt så stor som den andra. Då är den andra saken mycket svårare att hantera! Variationer i 
produktion och tillverkning, för övrigt i alla verksamheter, är ett problem, eller utmaning, som 
är oundvikligt. För att kompensera för variationer behövs buffertar; i lager, tid och/eller 
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kapacitet I Corona-tider kan konstateras att det hade behövts beredskapslager, kapacitet i 
intensivvårdsplatser, och att det tar tid att öka kapacitet, framställa icke lagerfört skyddsmateriel 
m. m. 
 
I ett flöde, en bearbetning följer efter en annan, om variationen ökar i bearbetningarna men 
fortfarande med samma medelvärden, så kommer utleveranstakten att sjunka. Den tidigare 
bearbetningen är inte klar så ny kan inte startas, då är vår mittbearbetning i ”svält”; den 
efterföljande bearbetningen är inte klar så vår mittbearbetning kan inte skicka vidare, då är den 
”blockerad”. Tvärtom, om vi kan minska variationen i ett produktionsflöde så ökar 
utleveranstakten. Om variationen i bearbetningarna ökar kan vi kompensera det med buffertar, 
lager och PIA, men då ökar genomloppstiden.  
 
Men hur begränsa PIA? 
Kanban blev populärt och är populärt för det begränsar PIA. Men varför har inte Kanban 
installerats mer? Kanban kräver ett bestämt antal lastbärare/kanbans mellan två kopplade 
operationsställen. Ifall produktionen skall öka behöver man öka antalet kanbans, ifall 
produktionen skall minska behöver man minska antalet kanbans. Eftersom Kanban ofta också 
kräver standardiserade lastbärare, blir det administrativ krångligt och dyrt att öka  och minska 
antalet. En lyckad Kanban-istallation kräver att efterfrågan är jämn. 
 
(Har även sett installationer där företaget uppvisat sin Kanban-lösning med så mycket PIA att 
jag inte begriper hur de burit sig åt. Jag har tagit del av examensarbeten där företagen räknat ut 
nödvändiga kanbans på ett obegripligt sätt. Jag har träffat och lyssnat till Sune Eriksson (1925-
2014), Planeringschef Scania 1952-, Volvo 1957-), han blev rekryterad till ett företag med 
ungefär dessa ord ”kan herr Eriksson komma och hjälpa oss vi har så mycket produkter i arbete 
så att vi kommer inte fram”! Så problemet med PIA är gammalt men fortfarande aktuellt.) 
 
I ett företag som använder nettobehovsplanering (MRP, Materialbehovsplanering), vad händer 
där med minskad orderkvantitet? Med samma behov av slutförbrukningsartiklar, med samma 
behov i ”Master Production Schedule” (=MPS), men med bara mindre orderkvantiteter, så 
kommer fler påfyllningsorder att föreslås, PIA kommer inte att bli mindre. Användare av 
nettobehovsplanering jobbar på lite olika sätt, men det är vanligt att behovsplanen (= MPS) inte 
släcks förrän motsvarande kvantitet är levererad till färdiglager eller slutkund. Det innebär att 
nettobehovsplaneringen kommer att fortsätta att föreslå inköp och produktionsstarter så att hela 
planeringshorisontens behov kan täckas. Dessutom föreslår nettobehovsplaneringen senare-
läggning och tidigareläggning av vissa behov. Det som brukar hinna åtgärdas är tidigare-
läggningar för att hindra framtida brister. Senareläggning är i praktiken omöjligt att åtgärda, det 
är redan startat. Vad en användare av MRP kan göra är ifall orderkvantiteten minskar med 15%, 
minska då också den artikelns ledtid med 15%, och hoppas att det fungerar. Ifall användaren 
inget gör förutom att minska orderkvantiteten, då blir det inte heller några påtagliga 
förbättringar. 
 
Täcktidsplanering har en inbyggd begränsning för varje artikelnummer och därmed också 
strukturnivå. Vid varje beräkningstillfälle om täcktiden är större än ledtiden (med lite råge), då 
behövs ingen ny på fyllning. Sker inget uttag av artikeln så föreslås inte någon ny påfyllning. 
Minskar man orderkvantiteten, bör också ledtiden minska i samma storleksordning. Täcktids-
planering har därmed en inbyggd CONWIP-egenskap. 
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Beställningspunktsystem fungerar ungefär som täcktidsplanering, men måste ha en prognos för 
varje artikelnummer. Problemet med beställningspunktsystem brukar vara att beställnings-
punkten är inaktuell och inte uppdaterad efter aktuell förbrukning och ledtid. 
 
Rekommendationer 
Minska ställtiderna, lär av och använd SMED-metoden! Minskade ställtider är alltid en fördel, 
produktionstakten och flexibiliteten ökar. 
Sträva efter att minska variationer! Variationer kräver buffertar i lager, kapacitet och/eller tid. 
Minskar variationerna kan buffertarna minskas.  
Lär av CONWIP-begreppet, fyll inte på med mera jobb än vad som avslutas och utlevereras. 
Därmed kan PIA begränsas och genomloppstiderna hålls nere. 
 
Nu i Corona tider diskuteras att ”Just- in-Time” begreppet var fel och behöver korrigeras. Vi 
hade inga lager nu när de behövdes. ”Just-in-Time” är inte fel, alla har nytta av effektiv 
produktion och effektiva flöden. Så skapas välstånd. Det gäller att få så mycket ”output” som 
möjligt från så lite ”input” som möjligt, annat är slöseri. Att vi saknade lager och viktiga 
förberedelser måste förklaras och sökas av andra orsaker. Vilgot i Aftonbladet (11 april 2020) 
hade en förklaring: 

  
Här pläderas för risken med stora lager, att lager behöver rensas, och att produkter i arbete 
måste begränsas. Men också för att lager behövs. Corona-krisen har tydligt visat att det 
behövs en beredskap på sådant som kan hända, en beredskap som inte kan fördelas ut på så 
många att ingen känner ansvar. Corona-krisen kommer att förändra logistikkedjorna från 
tillverkare till slutkonsument, lager kommer fortsatt att finnas, men kanske på ett annat ställe.  
 
Referenser 
Anders Segerstedt. Logistik med fokus på material- och produktionsstyrning. Stockholm: Liber 
2018. 
Anders Segerstedt. Cover-Time Planning/Takt Planning: A technique for Materials 
Requirement and Production Planning. International Journal of Production Economics, Vol. 
194, p. 25-31, 2017. 
Peter Alnestig, Anders Segerstedt. Produktkalkyler. Industrilitteratur 1997, Liber 2008. 
Sune Eriksson. Planering av serieproduktion. Studentlitteratur, 1980. 


