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Förord 

Som avslutning på mina studier med huvudämnet Industriell ekonomi har jag gjort detta 

examensarbete på kandidatnivå inom området logistik på Högskolan i Gävle. 

Bakgrunden till mitt val av examinationsuppgift var att jag i mitt arbete som strategisk 

inköpare kom i kontakt med konsignationslager i olika former. Ämnet kändes intressant av 

flera skäl varav det främsta är att det blir allt vanligare med konsignation som lagerlösning 

inom industrin och därför kändes ämnet relevant att förkovra sig i. Arbetet med 

examensarbetet har nu gett mig många nya infallsvinklar och jag har fått insikt i vilka faktorer 

som påverkar ett konsignationslager. 

Eftersom arbetet med uppsatsen omfattar många företag och personer är det svårt att lyfta fram 

enskilda personer och därför vill jag här tacka alla inblandade som stöttat mig i arbetet. Jag 

vill även tacka min familj som inspirerat mig och även i viss mån blivit försummad under 

arbetet med uppsatsen. Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Stefan Eriksson som 

varit ett mycket bra stöd både under min studietid samt vid arbetet med denna uppsats. 

  



 

 

Abstract 

In this composition, a study of consignment inventory on basis of the factors which are 

important for implementation and application of consignment inventory are made. Logistics 

chain from subcontractor to end customer is becoming more complex when the volume of 

items constantly increases to satisfy the needs of the market. From that perspective, companies 

had large inventories but today it is a lot of different solutions to streamline inventory 

management. One way that recently becomes increasingly common is to let the subcontractor 

fill up the customers stock using different approaches such as VMI (Vendor Managed 

Inventory). A further step in the evolution can be to make use of consignment inventory where 

the vendor owns the stock of the customer. Then the material will be the customer’s property 

when the need arises.  

In order to ascertain whether consignment stocks in general is a good solution, a study has 

been done to investigate which factors are relevant for the implementation and application of 

consignment inventory within the industry.  

To find out the importance of the application of consignment inventory have a literature study 

of relevant theory in the field been done and where also a case study as a research method has 

been developed. In the case study, a number of companies have been selected with a non 

probability sampling where a qualitative approach is used to collect data and information. The 

theory used is based on selected elements in several different areas of logistics. When the 

interface is many has the following main areas been affected: Supply Chain Management, 

Lean production, outsourcing, capital binding, Just In Time, synchronization, VMI and 

distribution. On the basis of these areas has created a model which is then used in the 

investigation of the various cases.  

In the study has three cases been examined of which only one case are working on 

consignment inventory, while a case using vendor managed inventory as well as to the third 

case has ambitious plans to implement a consignment inventory. Background to the choice of 

cases is to be able to discuss consignment inventory in general. 

The final result is based on a comparison between the theoretical and the empirical 

investigation. What is revealed by the survey is that combinations of several different factors 

determine if a consignment is applicable as the logistical goal mix points out. Relevant factors 

are that the agreements have a good reason, the information exchange works well, capital 

binding and possibilities to have inventory at the customers plant. Also physical factors such 

as distance, the products format and distribution is of importance.  



 

 

Sammanfattning 

I detta examensarbete har en undersökning gjorts om konsignationslager utifrån vilka faktorer 

som är av betydelse både vid implementering samt tillämpning av konsignationslager. 

Logistikkedjan från underleverantör till slutkund blir allt mer komplex då volymen av artiklar 

ständigt ökar för att tillfredställa marknadens behov. Utifrån det perspektivet har företag haft 

stora lager men idag arbetar man mycket med olika lösningar för att effektivisera 

lagerhanteringen. Ett sätt som blivit allt vanligare på senare tid är att leverantören fyller på 

lagret hos kund och då ofta med hjälp av olika arbetssätt som t.ex. VMI (Vendor Managed 

Inventory). Ytterligare ett steg i utvecklingen kan vara att använda sig av konsignationslager 

där leverantören äger materialet hos kunden. Då övergår materialet till kund först när behov 

uppstår. 

För att utröna om konsignationslager generellt är en bra lösning har en studie gjorts för att 

undersöka vilka faktorer som är av betydelse vid implementering och tillämpning av 

konsignationslager inom industrin. 

För att ta reda på betydelsen av tillämpningen av konsignationslager har en 

litteraturundersökning av relevant teori inom området gjorts och där även en fallstudie som 

forskningsmetod har utarbetats. I fallstudien har ett antal företag valts ut med ett icke-

sannolikhetsurval där ett kvalitativt arbetssätt har använts för att samla in data och 

information. Den teori som använts bygger på valda delar inom flera olika områden inom 

logistiken. Då beröringspunkterna är många har följande huvudområden berörts: Supply Chain 

Management, Lean production, outsourcing, kapitalbindning, JIT (Just In Time), 

synkronisering, VMI och distribution. Utifrån dessa områden har en modell skapats som sedan 

använts i undersökningen av de olika fallen. 

I undersökningen har tre fall undersökts där endast ett fall arbetar med konsignation medan ett 

fall använder sig av leverantörsstyrt lager samt att det tredje fallet har långtgående planer på 

att implementera ett konsignationslager. Bakgrunden till valen av fall är att kunna diskutera 

generaliserbarheten med konsignation. 

Det slutliga resultatet har grundats på en jämförelse mellan den teoretiska och den empiriska 

undersökningen. Det som framkom av undersökningen är att en samverkan mellan flera olika 

faktorer avgör om ett konsignationslager är tillämpligt vilket även framgår av den logistiska 

målmixen. Faktorer av betydelse är att avtalen har en bra grund, informationsutbytet fungerar 

bra, kapitalbindning och lagermöjligheter hos kund. Även fysiska faktorer som avstånd, 

varornas format och distribution är av betydelse.  
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1 Inledning 

I det här kapitlet presenteras bakgrunden till och syftet med rapporten. I kapitlet beskrivs även 

problemområdet samt bakgrund och problemformulering. 

1.1 Bakgrund 

För att företag ska utvecklas och fortsätta med att vara konkurrenskraftiga på sin marknad 

måste ett kontinuerligt arbete ske med effektivisering och ständig utveckling. Den logistiska 

kedjan mellan producent och konsument blir allt mer komplex till följd av att ständigt ökande 

antal produkter tillverkas utifrån kundens önskemål.1 För att tillgodose kundens ökade krav 

vad gäller tillgänglighet har lagren hos företagen växt utifrån ett historiskt perspektiv. Därför 

är det av stort intresse för företagen att begränsa sina kostnader genom olika åtgärder i sin 

lagerhållning. Ett sätt att försöka reducera sina lagerkostnader är att använda sig av VMI 

(vendor-managed inventory) där företagen låter sina leverantörer ansvara för påfyllning av 

lagernivåer.2 Även frakter och kostnaderna för dessa får leverantören ta ansvar för och utifrån 

det tillsammans med VMI skapas en hög servicenivå för kunden. Det bygger på Lean 

Production vilket innebär resurssnålhet i tillverkning och att man utifrån kundens behov styr 

behovet av resurser.3 Enkelt sagt så är Lean ett sätt att skapa mer värde med mindre arbete och 

bygger stora delar på Toyota Production System.4  

Ytterligare ett steg i denna riktning är att företagen skapar konsignationslager. Ordet 

konsignation innebär att varorna förblir leverantörens egendom tills de sålts till tredje man.5 

Det är vanligt då företag exporterar till andra länder och där mindre återförsäljare har svårt att 

binda mycket kapital. 

Konsignationslager där underleverantörer används sitter ofta intimt samman med outsourcing 

och Lean Production i olika konstellationer. Då konsignationslager förekommer bland 

underleverantörer ligger ofta lagret i kundens produktionsanläggning alternativt i dess närhet. 

Hela tankesättet är att det ska vara enkelt för kunden att avropa/nyttja material. 

Ofta är det mogna industrier med hård konkurrens där konsignationslager är aktuellt som till 

exempel fordonsindustri och järnvägsindustri där man vill ha korta ledtider. Det beror ofta på 

att marknader som är mogna har en större fokusering på pris och kundservice då de är utsatta 

för större konkurrens.  
                                                      
1 Lumsden, K, 2006, s.17 
2 Slack, Cambers & Johnston. 2004, s. 471 
3 Lumsden, K, 2006, s. 276  
4 Ibid, s. 278 
5 Bra Böckers Lexikon 2000, 1997, Band 14, s. 53 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för en effektiv 

implementering och tillämpning av konsignationslager.  

1.3 Avgränsning 

I arbetet har fokus lagts på industriella kunder vilka är producerande. Analysen avser 

relationen mellan kund och leverantör ur slutkundens perspektiv och utifrån nyttan med 

konsignationslager. För att arbetet inte ska svälla och bli för stort har följande avgränsningar 

gjorts.  

Konsignationslager i återförsäljarleden med avseende på kompletta produkter såsom fordon, 

hemelektronik med mera mot slutanvändare, exempelvis vid export behandlas inte, då det är 

konsignationslager inom industrin i samband med underleverantörer till sammansatta 

produkter som analyseras. 

Avtalsdelen om konsignationslager är rent juridiskt svårt att behandla och kommer därför bara 

att omnämnas då juridiska tvetydligheter lätt kan misstolkas. Även andra relationer mellan 

inblandade parter som finansiellt flöde och risk med tillhörande riskanalyser lämnas även det 

därhän. 

1.4 Frågeställning 

För att konkretisera syftet ställs följande övergripande frågeställningar: 

• Vad säger litteraturen om olika faktorer? 

• Är konsignationslager en bra lösning vid lagerhantering eller är det bara ett sätt att 
flytta kostnader från kund till leverantör? 

• Skapar arbetssättet med konsignationslager ett mervärde för slutkund och har det 
några andra fördelar? 
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2 Metod 

I följande kapitel presenteras det arbetssätt och de undersökningsmetoder som använts i 

studien. Syftet med metodbeskrivningen är att gör det möjligt för läsaren att på egen hand 

bedöma resultatens och tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet.6  

2.1 Arbetsgång 

Arbetet började med att frågor angående konsignationslager kom från olika håll och från olika 

företag i mitt arbete som strategisk inköpare. Ämnet är intressant då många leverantörer är 

tveksamma till om det är en bra lösning, då risk och kostnader flyttas bakåt i leverantörsleden 

medan kunderna ofta är positiva då de slipper binda kapital i sina lager. För att kunna bedöma 

vad som är bra respektive dåligt med konsignationslager söktes därför information i böcker 

och artiklar om ämnet. 

I de flesta fall där konsignationslager används är det av logistiska och ekonomiska skäl. Därför 

är det intressant att grena ut frågeställningarna och se vilka faktorer som påverkar sättet att 

arbeta och är relevanta och inte bara är ett schablontänkande från inköpare. 

För att få en bakgrund besöktes eller kontaktades fallföretag vilka arbetar eller eventuellt ska 

arbeta med konsignationslager. Då konsignationslager berör två parter är det inte lämpligt att 

endast tala med den ena parten eftersom informationen kan bli vinklad från den ena eller den 

andra parten. Därför har både kund och leverantör i de olika fallstudierna kontaktats och 

intervjuats. 

Efter de första besöken och intervjuerna trädde en bild fram hur arbetssättet med 

konsignationslager fungerade i olika sammanhang och vilka faktorer som var kärnan i 

arbetssättet. Då mycket av frågeställningarna byggde på logistikfrågor måste en andra 

intervjuomgång genomföras där problemområdet kategoriseras. 

Fortlöpande under arbetets gång har litteraturmaterial inom området lästs, bearbetats och 

analyserats. En relativt stor genomgång av material gjorts då många olika faktorer påverkar 

valet av konsignationslager. 

Efter besök och intervjuer sammanställdes ett teoretiskt material som låg till grund för det 

fortsatta arbetet. Utifrån teorin skapades en egen modell som testades mot emperin. Det 

material som var relevant redovisades och utifrån det skrevs diskussionsavsnittet med 

efterföljande resultat. Slutligen har en rapport arbetats fram i sin helhet. 

                                                      
6 Patel & Davidson, 2003, s. 131 
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2.2 Vetenskapligt synsätt 

Det finns ett antal olika vetenskapliga förhållningssätt, men de två mest vedertagna 

huvudinriktningarna är positivism och hermeneutik. Det positivistiska synsättet är 

naturvetenskapligt orienterat där data analyseras logiskt och generella slutsatser dras utifrån 

logiken.7 

Positivismen räknar endast två källor till kunskap, vilka kommer från iakttagelse och logik. 

Iakttagelser sker med våra fem sinnen och utifrån det etablerar vi fakta som vi sedan resonerar 

runt. Det innebär inte att positivisten tror på allt, utan han granskar materialet kritiskt.8 

Däremot är hermeneutiken till sin inriktning utpräglat humanistisk9 och är positivismens raka 

motsats10. Förförståelsen den hermeneutiske forskaren har som intryck, tankar och känslor är 

en tillgång och inte ett hinder för att förstå och tolka forskningsobjektet11. Forskaren försöker 

att se helheten i forskningsproblemet genom att pendla mellan del och helhet12. 

I denna uppsats spelar min förståelse och min kunskap en betydande roll och har en stor 

inverkan på undersökningens resultat. Det gäller även insamlandet samt tolkning av empirisk 

data såväl som av relevant litteratur. Därför anser jag att det hermeneutiska synsättet passar in 

i studien då det är en helhetsförståelse som uppsatsen ska mynna ut i. 

2.3 Vetenskapligt angreppsätt 

I olika metodsammanhang finns det olika angreppsätt för att dra slutsatser. Meningen är att 

arbetet ska relatera teori och empiri till en sannolik slutsats. Vilket arbetssätt forskaren ska 

använda är en viktig fråga då det finns tre vedertagna angreppssätt vid forskning. Det första 

angreppssättet är deduktion som kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Det andra angreppssättet är att arbeta 

induktivt, vilket kan sägas följa upptäckandets väg då forskaren studerar forskningsobjektet 

utan att ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori. Det tredje och sista 

angreppssättet är abduktion och kan sägas vara en kombination av induktion och deduktion. 

Abduktionen står för att man utifrån ett enskilt fall formulerar ett hypotetiskt mönster som kan 

beskriva eller förklara fallet.13 

                                                      
7 Thurén T. 1991, s. 14 
8 Ibid, s. 15f 
9 Ibid, s. 14 
10 Patel & Davidson, B. 2003, s. 28 
11 Ibid, s. 30 
12 Ibid 
13 Ibid, s. 23f 
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Jag har valt att utgå från det abduktiva angreppssättet där teori från litteraturstudier har 

använts vid insamlandet av empirisk data och utifrån det har en teoretisk modell skapats. 

Modellen har sedan prövats mot olika fall för att generalisera teorin och dra mina slutsatser. 

2.4 Forskningsmetod 

Empirisk information kan inhämtas på olika sätt och den information som förmedlas med ord 

kallas kvalitativ och den information som presenteras med siffror kallas kvantitativ14. Då 

arbetet inte kommer att bygga på kalkyler och statistik utan av teori har kvalitativ metod 

använts. Forskning som är kvalitativt inriktad är forskning där insamlandet av data fokuserar 

på mjuka data, som exempelvis i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser vilket 

oftast är verbala analysmetoder av olika textmaterial.15 Dessutom är man även intresserad av 

process, innebörd och förståelse vid kvalitativ forskning16. Det är dessutom ingen process som 

följer en rak linje och som går att dela upp i olika steg med delprocesser utan insamling och 

analys sker kontinuerligt under arbetets gång. Frågor, insikter och idéer påverkar hela tiden 

vad man ska göra i nästa steg vilket i sin tur gör att revideringar av frågeställningarna kan ske 

kontinuerligt.17  

Under arbetet vid kvalitativ forskning sker en ömsesidig påverkan där forskarens främsta 

intresse är att redovisa trovärdiga och hållbara resultat18. Därför har ett flertal företag besökts 

och undersökts, både företag vilka idag arbetar med konsignation samt företag vilka arbetar 

med andra logistiklösningar för att underbygga slutsatserna. Metoden präglas av forskarens 

tidigare erfarenheter och värderingar och i den här uppsatsen har mina tidigare erfarenheter 

från arbetsliv samt studier jag gjort inom min utbildning, präglat mina tolkningar och de 

resonemang jag fört. 

2.5 Typ av undersökning 

Det finns en mängd olika typer av undersökningar och de vanligaste har fått beteckningar så 

att det går att särskilja dem åt utan att behöva omfattande förklaringar. Olika undersökningar 

klassas och delas in utifrån hur mycket information det finns och hur mycket man känner till 

inom ett visst problemområde.  

Då det saknas kunskap är undersökningen utforskande. De undersökningarna kallas 

explorativa. Syftet med explorativa undersökningar är att inhämta information och kunskap 

                                                      
14 Merriam, 1994, s. 83 
15 Patel & Davidson, 2003, s. 14 
16 Merriam, S. B. 1994, s. 33 
17 Ibid, s. 133 
18 Ibid, s. 134 
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inom ett specifikt problemområde, vilket i den här studien bygger på konsignationslager i 

olika former. Vid dessa studier och intervjuer är det viktigt att de bygger på idérikedom och 

kreativitet.19  

2.6 Undersökningsmetod 

I det här arbetet är metoden vald som fallstudie, då undersökningen är gjord på en mindre 

grupp av organisationer. Vid fallstudier utgår vi från ett helhetsperspektiv och försöker få en 

så täckande information som möjligt om studieobjekten. Generaliserbarheten hos erhållna 

resultat vid fallstudien beror på hur fallen har valts. I en fallstudie kan det vara lämpligt att 

välja fall vilka är olika varandra för att kunna diskutera generaliserbarheten. 20 Därför har olika 

organisationer valts både med och utan konsignationslager där den framtagna modellen har 

prövats för att kunna diskutera generaliserbarheten inom området. 

2.7 Datainsamling 

Det är många faktorer som påverkar vid valet av ett konsignationslager och för att få kunskap 

om analysområdet har litteratur och vetenskapliga artiklar varit ett lämpligt sätt att börja samla 

information på. Man skiljer på empirisk och icke empiriska vetenskaper och empirisk 

vetenskap grundas på observationer i verkligheten.21 Den empiriska datainsamlingen har 

främst skett genom kvalitativa intervjuer där informationen har samlats på underlag av olika 

form. Intervjuerna har genomförts enligt en i förväg skapad mall där frågor både lagts till och 

dragits bort beroende på vem frågorna riktat sig till, kund eller leverantör samt vilken nivå i 

organisationen personen som intervjuats verkar i. Personerna som intervjuats har fått ge sin 

syn på frågeställningen med avseende på idéer och tankar utan att styras av frågeunderlag till 

punkt och pricka. 

Personerna som intervjuats har ofta haft ledande befattningar i företagen men även personer 

inom olika funktioner inom fallföretagen har intervjuats. Intervjuerna har skett dels genom 

besök hos fallföretagen och dels genom telefonintervju. Följdfrågor som kommit fram under 

arbetets gång har gjorts uteslutande via telefon. 

Anteckningar från intervjuerna har renskrivits samma dag eller dagen efter för att kunna skriva 

ner så mycket som möjligt av intervjun. Metoden att föra anteckningar direkt efter intervjun 

                                                      
19 Patel, R. Davidson, B. 2003, s. 12 
20 Ibid, s. 54 
21 Ibid, s. 18 
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gör att det lättare går att styra datainsamlingsprocessen och påbörja en analys av 

informationen.22 

2.8 Urval 

Det finns två grundläggande typer av urval, det ena är sannolikhetsurval och det andra är icke-

sannolikhetsurval. Båda kan användas i fallstudier men icke-sannolikhetsurval är den 

vanligaste metoden där forskaren kan generalisera sina undersökningsresultat utifrån urvalet 

till den population uppsatsens urval bygger på.23 

Då ansatsen i uppsatsen är kvalitativ, har ett icke-sannolikhetsval använts vid valet av företag. 

Kriteriet var att företagen skulle arbeta inom industrin och att både leverantör och kund skulle 

kunna besökas alternativt intervjuas. Jag valde dock att endast behandla ett led i kedjan och 

inte leverantörens leverantör i försörjningskedjan.   

2.9 Validitet och reliabilitet 

I olika vetenskapliga studier är det ett krav att observerad fakta ska vara pålitlig. Mått på det är 

i normala fall validitet och reliabilitet. Dessa begrepp beskriver hur bra undersökningen och 

datainsamlingen har fungerat. Validitet har en viktig betydelse vid kvalitativ forskning då det 

innebär att det som undersökts är det man vill undersöka och inget annat.24 Med andra ord att 

man mäter det som är relevant i sammanhanget. För att säkerställa validiteten är det lämpligt 

att nyttja yttre källor som oberoende forskare och göra en kollektiv bedömning av resultaten.25 

I uppsatsen har därför ett antal vetenskapliga artiklar samt lämplig litteratur för fallet använts 

samt att både kund och leverantör har intervjuats i flera organisationer. Under intervjuerna har 

inte ledande frågor ställts för att minimera felaktiga resultat.  

Vad gäller reliabilitet ligger tyngdpunkten på tillförlitligheten och att mätningarna är korrekt 

gjorda. Informationen ska bygga på ett representativt urval av personer för att inte olika 

tillfälligheter ska påverka resultatet. 26 För att säkerställa tillförlitligheten har fallföretagen fått 

ta del av relevant information för att bekräfta att uppgifterna stämmer. 

                                                      
22 Merriam, S. B. 1994, s. 96 
23 Ibid, s. 61 
24 Thurén T. 1991, s. 22 
25 Merriam, S. B. 1994, s. 179 
26 Thurén T. 1991, s. 22 
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2.10 Generaliserbarhet 

Det är inte alltid möjligt att generalisera i en fallundersökning. Det beror på om 

undersökningen består av ett enstaka fall eller från kvalitativa undersökningar och även på 

vilket sätt undersökningen är gjord. För att öka möjligheten att generalisera går det att använda 

en strategi där man använder sig av flera fall som rör samma företeelse.27 Men väljer vi fall 

som är så olika varandra som möjligt i ett antal viktiga avseenden är det möjligt att utifrån 

resultaten diskutera generaliserbarheten till en tänkt population.28 

Då valet föll på ett icke-sannolikhetsurval blir följden att generaliserbarheten i populationen av 

företag med konsignationslager blir begränsad. Men eftersom det medvetet är valt fall, vilka är 

så olika varandra som möjligt finns det möjligheter att generalisera utifrån olikheterna istället 

för likheterna mot den framtagna modellen. Därför kommer en redogörelse att redovisas i 

slutsatsen. 

2.11 Kritisk granskning 

Vid all forskning är de av stor vikt att vara kritisk och reflektera över risken att forskningen 

påverkas av olika faktorer inom vetenskapen.29 Därför är det av stor vikt att vi skaffar oss en 

överblick över tillgänglig information och bilda oss en uppfattning av vad som är relevant.30  

I den här studien berör det den framtagna modellen, där delar har utelämnats för att de anses 

ha mindre betydelse för slutresultatet. Bakgrunden är att modellen blir för stor och ohanterlig 

om alla delar som kan vara av minsta betydelse ska beröras. Eftersom ämnet är stort och brett 

har frågor om exempelvis avtalsdelar, tulldokumentation och lagparagrafer utelämnats. 

Även antalet vetenskapliga artiklar inom området är något begränsat, vilket kan ha skapat ett 

större utrymme för egna tolkningar som inte är vetenskapligt underbyggda.  

                                                      
27 Merriam, S. B. 1994, s. 184 
28 Patel, R. Davidson, B. 2003, s. 54 
29 Ibid, s. 35 
30 Holme, I. M. Solvang, B.K. 1997, s. 130 
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2.12 Metodsammanfattning 

För att få en enkel översikt av metodavsnittet har de olika grunderna som valts för metodiken 

redovisats nedan: 

 

Vetenskapligt synsätt: Hermeneutik 

Vetenskapligt angreppssätt: Abduktion 

Forskningsmetod: Kvalitativ forskningsmetod 

Undersökningsmetod: Fallstudiemetoden 

Datainsamlingsmetod: Litteraturstudier och intervjuer 

Urvalsmetod:  Icke-sannolikhetsurval 
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3 Teori 

I det här avsnittet behandlas olika logistiska teorier och faktorer vilka berör 

konsignationslager och därefter har en arbetsmodell skapats. 

3.1 Logistisk optimering 

I de flesta fall där konsignationslager används eller i annat fall berörs handlar det om att 

optimera logistiklösningar. Effektiviteten i logistikkedjan kan delas upp i delkomponenter där 

det finns en stark koppling till räntabilitetstänkandet som påverkar delarna i systemet. 

Problematiken är att om exempelvis transportkostnaderna optimeras med större och fulla 

lastbilar ökar det kapitalbindningen på lagren och minskar man följaktligen lagren ökar 

transportkostnaderna. Vid en lägre leveransfrekvens minskar dessutom servicegraden till 

kund. Det här dilemmat kallas den logistiska målmixen vilket går ut på att det gäller att se till 

att helheten av de tre komponenterna blir optimerade på bästa sätt.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:1 Den logistiska målmixen, Lumsden, K. 2006, s. 259 

  

                                                      
31 Lusmden, K. 2006, s. 259 
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Sammantaget ska man inte vara rädd att förändra enbart för att vissa negativa effekter kan 

uppstå. Det viktigaste trots allt är helheten där fördyringar eller försämringar på vissa ställen 

kan mer än väl uppvägas av andra fördelar vilket tydliggörs av figuren nedan.32 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:2 Koppling mellan logistisk effektivitet och räntabilitet, Lumsden, K. 2006, s. 259 

Utifrån det här resonemanget är det många faktorer och teorier som direkt eller indirekt 

påverkar hur ett konsignationslager fungerar. För att få en relevant bredd i undersökningen är 

det därför lämpligt att olika logistiska huvudbegrepp lyfts fram och belyses utifrån 

konsignation. De här teorierna tangerar ämnet konsignation på olika vis då de hanterar flödet 

av både information och varor i mycket hög grad, vilket direkt påverkar konsignationslager ur 

olika aspekter. Därför redogörs ett antal kända teorier för att koppla samman ämnet 

konsignation med dessa. 

3.2 Konsignation 

Definitionen av konsignationslager inom facklitteraturen är CI (Consignment Inventory)33 där 

varorna i lagret är leverantörens till dess att de är använda av kunden.34 

Historiskt har konsignation använts vid handel över gränserna och då ofta när olika typer av 

återförsäljare köper färdiga produkter av tillverkare för att sedan sälja varan till slutkunder.35 

Ofta är det dyra varor alternativt stora volymer som gör det svårt för återförsäljaren att binda 

kapital i lager, samt att ledtiden på produkten med långa transporttider gör produkten mer eller 

mindre osäljbar. Därför har sättet att arbeta med konsignationslager blivit vedertaget och 

använt i många olika former.  

                                                      
32 Lusmden, K. 2006, s. 259 
33 Gümüs, Jewkes, & Bookbinder, 2008, s. 503 
34 Ibid, s. 505 
35 Bra Böckers Lexikon 2000, 1997, Band 14, s. 53 
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Idag använder man även arbetssättet med konsignationslager vid inköp av detaljer från 

underleverantörer. Det kan vara flera olika typer av produkter som berörs som färdiga standard 

produkter, speciellt kundanpassade produkter eller kundens egna produkter. 

Eftersom en kund utifrån sina behov vill överta ägandet på en köpt produkt i samma ögonblick 

som efterfrågan av densamma uppstår, är det svårt att förutse leveranstid och bestämma 

volymen. Det här skapar en intressekonflikt då kunden även alltid eftersträvar garanterad 

tillgång på produkten. Det här är en problematik som går att lösa med kosignationslager i 

någon form.36 

När konsignation ska användas är det av stor vikt att alla parter samarbetar mot ett gemensamt 

och tydligt mål. Ett av de vanligaste problemen med arbetssättet är att det blir stridigheter 

mellan parter och grupperingar i leveranskedjan.  

För att undvika osämja är det mycket viktigt att information delas mellan parterna. 

Bakgrunden till att information är viktig är att det annars lätt bunkras upp material i onödan 

någonstans i ledet, vilket skapar onödiga kostnader i bundet kapital.37 En av de stora 

fördelarna med konsignation är att leverantören upprätthåller lagret vid kundens 

produktionsplats, där köparen kan ta ut lämpliga kvantiteter efter behov.38 Även fraktkostnader 

kan vara av avgörande betydelse vid val av konsignationslager. Beroende på vem som betalar 

transporten och hur logistiken ser ut kan det vara fördelaktigt för de inblandade parterna att 

välja arbetsformen med konsignation.39  

Endast ett samarbete av ett konsignationslager ger en blygsam ekonomisk ökad fördel men är 

ändå relevant beroende på strukturen i leveranskedjan.40 Om det däremot resulterar i ett 

effektivt system, där leverantören ansvarar för order och partistorlekar med exempelvis VMI 

(Vendor Managed Inventory) kan det generera omfattande vinster för kund och leverantör.41 

Det är även möjligt att använda sig av tredjepart som exempelvis speditörer för att ansvara för 

konsignationslager, då de kan vara mer flexibla och då speciellt när kunden föredrar att lagret 

är lokaliserat i närhet av sin produktionsanläggning. De kunder som har lager integrerat i sin 

verksamhet får den största avkastningen medan de som använder en tredje part får minst.42  

                                                      
36 Hofmann, 2009, s. 722 
37 Piplani & Viswanathan, 2003, s. 565 
38 Ibid, s. 566 
39 Gümüs, Jewkes, & Bookbinder, 2008, s. 515 
40 Zavanella & Zanoni, 2009, s.231 
41 Gümüs, Jewkes, & Bookbinder, 2008, s. 516 
42 Hofman, 2009, s.724 
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3.3 Logistiska begrepp och teorier 

Vilket har nämnts tidigare är det ett antal olika begrepp och teorier som påverkar ett 

konsignationslager. För att få en uppfattning i ämnet har de teorier som står konsignationslager 

närmast tagits upp med de beröringspunkter vilka är av intresse.  

3.3.1 Vendor Managed Inventory 

Först behövs det en förklaring till vad VMI (Vendor Managed Inventory) står för då det finns 

delade meningar om innebörden. Mattson skriver i boken Logistik i försörjningskedjor att 

leveransstyrda lager VMI, innebär att leverantören äger det lager som fysiskt finns hos kunden 

och att leverantören har övertagit det fulla ansvaret för lagerstyrningen.43 En annan definition 

är SMI (Supply Managed Inventory) där leverantören inte äger lagret utan kunden köper 

materialet till sitt lager dock utan att lägga order.44 Ytterligare en definition är SOI (Supplier 

Owned Inventory) där det är leverantören som äger och sköter lagret hos kund.45 Där betalar 

kunden endast det material som det uppstår behov av och är nödvändigt för verksamheten.46 

Enligt Kuk tillkom VMI då anställda i olika organisationer diskuterade SOI respektive SMI 

och blandade samman termologierna.47 I litteraturen är CI (Consignment Inventory) ofta 

synonymt med VMI, vilket inte är fallet då leverantören ansvarar påfyllning med VMI.48 

Skillnaden är att med endast CI kan kunden begära påfyllning, bestämma leveranstidpunkt och 

orderstorlek.49  

Den definition som verkar vara vedertagen för VMI idag är att den tillverkande leverantören 

har tillgång till kundens order- och lager- status med exempelvis EDI (Electronic Data 

Interchange) och ansvarar för att skapa inköpsorder. VMI byter alltså inte ägande av lagret 

utan leverantören har endast fullt ansvar för lagerhållningen hos kund.50 Det är även den 

definition som används i denna uppsats.  

Vid användandet av VMI, som står för att leverantören tar på sig ansvaret för att styra kundens 

lagernivåer med orderlös lagerpåfyllning, uppnås ett antal kostnadsbesparande faktorer. 

Genom att undvika dubbelarbete med bland annat orderhantering minskas 

administrationskostnaderna. För leverantören innebär det att flexibiliteten ökar vilket 

                                                      
43 Mattson S-A. 2002, s. 355 
44 Lambert D. 2001s. 9 
45 Piplani & Viswanathan, 2003, s. 565 
46 Ibid, s. 566 
47 Kuk G. 2004 s. 648 
48 Gümüs, Jewkes, & Bookbinder, 2008, s. 504 
49 Ibid 
50 http://www.vendormanagedinventory.com 2009-09-24 
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förbättrar möjligheterna till bättre planering och enklare prioriteringar samt att produktions 

och transportkostnader kan sänkas.51  

Arbetssättet med VMI är vanligt inom dagligvarubranschen där leverantören ansvarar för sina 

produkters lagerhållning i varuhusen. Ett problem som tydliggörs med VMI inom 

dagligvaruhandel är svårigheten att fylla lastbilarna, då ett varuhus inte har behov av en full 

bil.52 Det här är inte bara ett problem inom dagligvarubranschen utan gäller även inom övriga 

industrin. 

En lyckad implementering av VMI kan leda till ökad avkastning för leverantören, då en större 

andel av affärerna hos kunden kommer till del för leverantören.53 Inom industrin kan ett 

samarbete med en leverantör av till exempel förbrukningsmaterial reducera kostnaderna och 

skapar en prisreduktion för slutkunden, vilket kan skapa en ökning av den totala 

försäljningen.54 

Även leverantören kan dra kostnadsfördelar av VMI då lagerytans kostnader ligger på 

köparens ansvar. Men fördelarna för leverantören kan snabbt ätas upp av olika 

problemparametrar som till exempel dålig information.55  

Tyvärr är det ofta mindre organisationer som inte har det rätta kunnandet inom logistik och 

distribution för att fårstå värdena av VMI, utan de måste förlita sig på specialister. Det gör att 

stora organisationer har större möjligheter att ta till sig värdet av att arbeta med VMI då de 

både har större resurser och mer kunnande.56 

För att lyckas med VMI gäller det att bygga förtroende mellan alla medlemmar i kedjan. Vissa 

kan dock vara misstänksamma och sakna förtroende då viktig information eventuellt skulle 

kunna läcka till konkurrenter. Men är inte alla inblandade drivna utifrån samma utgångspunkt, 

att de ska eliminera resursslöseri och förbättra servicenivån kommer det att bli svårt.57  

Andra begränsningar som kan vara svåra att överbrygga är att det måste var en hög detaljnivå 

på prognoser, vilket skapar högre administrationskostnader. En hög förekomst av fel i kundens 

information skapar problem för leverantören att tolka kundens specifika data inför sin 

planering och tillverkning.58  

Dessutom kan kompabiliteten mellan olika standarder och företagens infrastruktur inom IT 

skapa svårigheter. Informationsutbytet däremellan med avseende på tillgång av 
                                                      
51 Gustavsson & Jöne, 2004 s. 4 
52 Slack, Cambers & Johnston. 2004, s. 471 
53 Lambert D. 2001s. 9 
54 Ibid 
55 Piplani & Viswanathan, 2003, s. 571 
56 Kuk, 2004, s. 646 
57 Ibid, s. 653 
58 Ibid, s. 646 
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supportresurser har en avgörande betydelse för ett smärtfritt införande.59 En förändring till 

VMI kan därför vara kostsamt för ett litet till mellanstort leverantörsbolag och möjligheten till 

ett kompanjonskap med ett stort kundföretag kan vara svår att nå upp till.60  

Trots allt finns det positiva delar och en är att VMI tillsammans med konsignationslager gör 

att det går att praktisera ett effektivt JIT arbete vid inköp, utan att ådra sig några höga 

kostnader för påfyllning.61 Även administrationen kan minska något då orderhanteringen 

förenklas. En viktig förutsättning för att leverantörsstyrd påfyllning ska fungera är att 

leverantören kan se kundens behov.62 

3.3.2 Synkronisering 

Synkronisering betyder att produktionsfarten i varje steg i produktionsprocessen får samma 

flöde allteftersom detaljen/produkten passerar varje produktionssteg.63 

Mindre leveranser mer frekvent, skapar lägre lagernivåer med mindre bundet kapital som 

följd. Systemet kan även reagera snabbare på förändringar eftersom fler leveranser betyder fler 

möjligheter att förändra volymerna på leveranserna.64 

Leverantören i den värdeförädlande försörjningskedjan ska i möjligaste mån se till kundens 

behov och därför tillverka och leverera det kunden behöver, med fokus på kvantitet och 

tidpunkt. Därför räcker det inte med att i stort göra rätt saker utan man måste göra rätt vid 

varje enskilt tillfälle. För att lyckas med det måste företagen synkroniseras och det ideala är att 

behov och tillgångar är matchade mot varandra där det inte behövs några lager för att 

åstadkomma detta. Lyckas man med den samordningen blir resurserna högt och jämnt 

utnyttjade.65      

En hög grad av synkronisering i försörjningskedjornas processer ger totalt sett lägre 

kapitalbindning samt ett bättre utnyttjande av kapaciteten. Kortare ledtider till följd av 

synkroniseringen skapar bättre precision på leveranstiderna vilket påverkar resultatet i positiv 

bemärkelse.66 När synkroniseringen i processen ökas minskas följaktligen mellanlagren.67 

                                                      
59 Kuk, 2004, s. 646 
60 Zavanella & Zanoni, 2009, s. 226 
61 Piplani & Viswanathan, 2003, s. 566 
62 Jensen, 2001, s. 14 
63 Slack, Cambers & Johnston. 2004, s. 537 
64 Ibid 
65 Mattson S-A. 2002, s. 367 
66 Ibid, s. 368 
67 Ibid, s. 367 
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Buffertar i form av omsättningslager som säkerhetslager skapas då brister uppkommer 

eftersom det är svårt att förutse kommande förbrukning.68 Med andra ord är syftet med 

säkerhetslager att kompensera för osäkerheter i prognoser.69 För att minska osäkerheten i 

efterfrågan behövs bättre och effektivare informationsflöde från kunden och belöningen är att 

säkerhetslager och buffertar kan reduceras eller helt tas bort.70 

Det ideala flödet består av ett kontinuerligt flöde av material från leverantörer till kunder.71 Ett 

stort problem med det är att större orderstorlekar tillverkas för att hålla ned 

ordersärkostnaderna står i motsats till det kontinuerliga flödet. Det skapar även en konflikt då 

förbrukningen hos kund ofta ligger på mindre batcher än de batcher som tillverkas. På grund 

av det skapas omsättningslager i större utsträckning för att frikoppla lagerpåfyllning från 

materialförbrukning. Därför är det viktigt att synkronisera kundens behov mot orderstorlekar 

genom olika förbättringsåtgärder och reducera ordersärkostnaderna för varje produktions och 

leveranstillfälle.72 

Saknas utbytet av information mellan kund och leverantör måste leverantören arbeta med eget 

material som historik och egna prognoser. Kan man istället få information från kund förbättras 

möjligheterna och kan man dessutom ha ett system som utarbetas tillsammans med kund är 

förbättringen avsevärd. Om dessutom leverantörsföretaget har ett mindre antal kunder har det 

stor effekt.73 Information som årsförbrukning har inget mervärde för leverantören då han själv 

kan generera den informationen från sin egen historik.74 

För att få ett väl fungerande flöde av information på förbrukningen måste 

förbrukningsinformation lämnas frekvent. Då det är stora informationsmängder krävs det olika 

IT-lösningar som hjälpmedel och det kan exempelvis vara olika EDI-lösningar.75 

Idag finns det programvaror som bland annat går under benämningen Supply Chain Planning-

systems. De används för att synkronisera försörjningskedjor till skillnad mot traditionella 

affärssystem vilka är mer inriktade på händelser inom företaget som t.ex. 

transaktionshantering.76  

                                                      
68 Mattson S-A. 2002, s. 373 
69 Olhager J. 2000, s.227 
70 Mattson S-A. 2002, s. 373 
71 Ibid, s. 372 
72 Ibid, s. 373 
73 Ibid, s. 381 
74 Ibid 
75 Ibid, s. 383 
76 Ibid, s. 371 
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3.3.3 Supply Chain Management 

Supply Chain Management (SCM) är en teori som grundar sig på logistik och omfattar flödet 

av gods från första leverantören i kedjan genom produktion och distributionskedjan till 

slutanvändaren.77 På grund av det har SCM en stor påverkan av lager och konsignationslager. 

Det traditionella målet med SCM är kostnadsoptimering med hänsyn till fast efterfrågan som 

även involverar kundservice.78   

Ett av de vanligaste problemen med flödet i SCM är att förutse kundens kommande behov.79 

För att kunna lösa problemet med att få information om kundens behov, har det på senare tid 

uppstått ett antal olika intressanta sätt att närma sig SCM. Det gemensamma målet för de olika 

tillvägagångssätten är att antingen bygga upp ett instrument online med en kontrollmodell, 

eller att bygga en simulator modell för att göra en analys. Men de här försöken bygger på 

ideala antagna förutsättningar och de tar generellt inte hänsyn till problem med prognoser. Inte 

heller hur man arbetar med avvikelser mellan förutspått och verklig efterfrågan, vilket är en av 

huvudfrågorna i den verkliga världens supply chain managment.80 

För att komma tillrätta med dessa avvikelser har inköpsfunktionerna utvecklat snabba 

kommunikationssätt som EDI och internetlänkar för att snabbt överföra behoven. De här 

snabba kommunikationsverktygen hjälper till att reducera tiden och kostnaden för 

transaktionsdelarna i inköpen.81 

Olika enheter i ett supply chain arbetar olika utifrån sin verklighet med påtvingade uppgifter 

och mål. Men de här enheterna är väldigt beroende av varandra när det gäller att förbättra 

funktionen av SCM med att leverera i tid, öka kvalitén och minska kostnaderna. Varje enhet är 

beroende av övriga enheter i kedjan för att kunna förbättra sig och är väldigt utsatt för de 

övrigas vilja att koordinera och införa förändringar.82 

Eftersom det finns ett tydligt samband mellan minskade produktionskostnader och 

leverantörernas prissättning är det logiskt att leverantörernas verksamhet ska vara effektiv då 

de utför sina leveranser. Den här insikten gör att kund och leverantör ”Sitter i samma båt” och 

det bör skapa en ömsesidig förståelse för hur samarbetet mellan parterna ska fungera.83 

Utifrån resonemanget om SCM så är olika lager en mycket viktig del i kedjan. Internt i ett 

företag är det relativt enkelt att mäta olika lagerkostnader då de flesta uppgifterna ligger i 

                                                      
77 Lamming, 1996, s. 185 
78 Davidsson & Wernstedt 2002, s. 317 
79 Ibid 
80 Davidsson & Wernstedt 2002, s. 320 
81 Lambert & Cooper 2000, s. 74 
82 Swaminathan, Smith & Sadeh, 1998, s. 608 
83 Lamming, 1996, s. 187 
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företagets affärssystem. Problemen uppstår ofta i ledet mellan olika företag då man inte har 

lika bra kontroll och i en del fall vill föra över kostnaderna till den andra parten. 

Därför har det på senare tid diskuterats om att det är viktigt att fördjupa relationen mellan 

leverantör och kund. Ett stort problem är att det tyvärr ofta finns ett förhållningssätt där andra 

bolag och avdelningar är fienden. Det späds på och undergrävs genom att man skyller på andra 

vid misstag för att försvara sin egen position och anställning. För att komma runt det här kan 

det vara bra att göra organisatoriska förändringar som motverkar det.84  

En sådan förändring kan vara att införa konsignationslager för att få leverantören närmare 

kunden men det ställer även höga krav på kunden så att leverantören kan hålla lämpliga 

lagernivåer. 

Kedjan kan utvecklas med ett antal frågor relaterade till konfiguration, koordination och 

kontrakt. Konfiguration hanterar frågor om strukturen på nätverket som ledtid, 

transportkostnader och valutaförändringar. Koordination hanterar aktiviteter som går på rutin 

som materialflöde, distribution, inventering och informationsutbyte. Kontrakt kontrollerar 

materialflödet under längre tidshorisont baserat på leverantörens pålitlighet, antal anställda, 

rabatt på större antal, prognoser på efterfrågan och flexibilitet för att förändra olika 

åtaganden.85 

För att få ett konsignationslager att fungera krävs att alla dessa frågor har bearbetats och 

realiserats. En omfattande bit är utformande av kontrakt, där en del tillkommer för att även 

säkra upp de juridiska bitarna vid konsignation. Normalt innehåller ett kontrakt information 

om pris på material, kontraktslängd, volymer som ska köpas under kontraktsperioden, straff 

vid försummelse, ledtid till första leverans, den flexibilitet som köparen förväntar sig vid 

uppdatering av prognoser över tiden.86 Vid konsignationslager tillkommer även delar i 

kontraktet om hur material ska hämtas ut ur lagret samt rapportering vid materialuttag. 

Att identifiera affärssystemets nycklar och dra nytta av dem i tvärfunktionella grupper är 

viktigt.87 Dessutom har olika studier visat att relationen mellan kund och leverantör har blivit 

mer beroende av faktorer som kvalitet, leveranssäkerhet, förändring av kontrakt och 

engagemang att arbeta tillsammans.88 Det gör att det är än viktigare att samarbetet fungerar 

mycket bra innan ett konsignationslager upprättas. 

                                                      
84 Lamming, 1996, s. 186 
85 Swaminathan, Smith & Sadeh, 1998, s. 610 
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Arbetssättet med VMI inom SCM är intressant beroende på upplägg och genomförande. Den 

totala kostnaden genom att använda VMI bör minska men kan i vissa fall ligga kvar på 

ursprunglig nivå.89 Trots allt är strategin med VMI alltid fördelaktig för SCM som helhet.90 

3.3.4 Lean Production 

Lean är ett tankesätt med sitt ursprung från Japans bilindustri från 1970-talet. Toyota var ett av 

de första företagen som arbetade med icke kapitalintensiva principer (eng. Lean) vilket bidrog 

till att Japan tog den ledande positionen för biltillverkning i världen.91 Toyota förefaller utifrån 

deras framgångar ha ett mycket effektivt nätverk för att underlätta företags överföring av 

kunskap och den snabbaste spridningen av Lean Production är med arbetssätt som exempelvis 

Kanban. Därav har reduktion av lager förekommit hos Toyota och deras leverantörer.92  

Om nätverket även är effektivt på knowledge managment skapar det koordinationsprinciper 

som stöttar koordinationen mellan specialiserade företag. Toyota gör det genom effektivt 

skapande och underhåll av en identitet för nätverket såväl som en infrastruktur, som stöttar 

kunskapsutbyte bland leverantörerna. Toyotas förmåga att effektivt skapa och hantera 

nätverksnivåer och kunskapsdelande processer kan delvis förklaras av de produktionsfördelar 

Toyota och deras underleverantörer åtnjuter. Leverantörer lär sig betydligt fortare efter ha tagit 

del av Toyotas nätverk vilket även påvisar vikten av att bygga informationsvägar.93 

Toyota arbetar mycket med JIT i sin produktion men i många fall så blir de sårbara om 

efterfrågan förändras utifrån den produktionsplan/prognos de har lämnat. Därför förordar till 

och med deras TPS-experter (Toyota Production System) att ett litet lager av färdigt gods finns 

tillgängligt. De vill även att leverantörerna ligger nära så att de kan leverera med någon 

timmes varsel, vilket i sin tur skapar möjligheter för leverantören att styra sina leveranser i stor 

utsträckning. 94 

Eftersom Toyota arbetar mycket med att dra till sig leverantörernas produktion till sina 

produktionsplatser blir behovet av konsignationslager i många fall litet. Men vid längre 

transportavstånd byggs ofta lager både hos leverantör samt vid kund för att klara en hög 

leveranssäkerhet, på bekostnad av mer bundet kapital. I de fallen kan det vara av intresse med 

konsignationslager. Därför är det viktigt att söka efter var och hur resurserna fördelas i 

nätverket för varje leverantör för att verifiera olika möjligheter med konsignationslager. 

                                                      
89 Piplani & Viswanathan, 2003, s. 569 
90 Ibid, s. 571 
91 Lumsden, K. 2006, s. 278 
92 Dyer&Nobeoka, 2000, s. 347 
93 Ibid, s. 364 
94 Liker, 2004, s. 121 
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Använder vi den utgångspunkten kan vi säga att en god ekonomi skapas för hela nätverket och 

att behoven minskar att mäta de ekonomiska förutsättningarna på lokal nivå 95. 

3.3.5 Outsourcing 

Outsourcing sker i stor omfattning idag och då framförallt inom bilindustrin men det är även 

vanligt förekommande inom andra områden och därför har outsourcing blivit ett viktigt 

verktyg i tillverkande organisationer under det sista decenniumet. 96  

Begreppet outsourcing definieras av Björn Axelsson som:  

Den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförts internt 

inom företaget i och med denna förändring (out-sourcingen) i stället köps från extern 

leverantör97. 

Det gör att företag som arbetar med outsourcing behöver kordinera sina aktiviteter med 

leverantörerna och det kan underlättas av geografisk närhet i vissa situationer.98 Många av de 

aktiviteter som ska kordineras är information och den typen av aktiviteter går att standardisera 

i hög grad. Standardiserad information som order och fakturor kan gå att kommunicera med 

hjälp av informations teknologi men för en mer nära relation mellan kund och köpare finns ett 

behov av att en mer ostrukturerad och tillfällig information utbyts.99 Det går relativt enkelt att 

lösa genom videokonferenssystem och e-post över internet samt telefon. Även problem 

angående utveckling och kvalitets frågor går att lösa på detta sätt vilket fordrar ett frekvent 

samspel.100 

Nära relationer mellan leverantör och kund har även en strategisk aspekt. Genom att arbeta 

nära får leverantören en fördel gentemot andra konkurrenter och får första hands erfarenhet av 

kundens behov. Snarlikt kan kunden spontant få god insyn i leverantörens kunnande, vilket 

kommer att ge en positiv effekt på slutprodukten.101 

En viktig faktor för att lyckas med ett samarbete mellan företag är att både kunden och 

leverantören har en vilja att dela med sig av den information man har tillgänglig och att man 

samarbetar. Ofta är det en hög barriär att komma över som kan vara både tidskrävande och 

anpassningskrävande.102 Förtroende för varandras roller och kanske till och med ett 

                                                      
95 Gullander & Larsson, 2000, s. 14 
96 Ibid, s. 1 
97 Axelsson, B. 1998, s. 188 
98 Gullander & Larsson, 2000, s. 2 
99 Ibid, 2000, s. 15 
100 Ibid 
101 Ibid 
102 Mattson S-A. 2002, s. 365 
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partnerskapsförhållande är en grundsten för att lyckas med att informationsutbytet ska 

fungera.103   

Olika aktiviteter hos företagen påverkar direkt de resurser som behövs hos respektive företag. 

Effektiva materialflöden och ett högt resursutnyttjande kräver ett bra informationsutbyte 

mellan bolagen i den värdeförädlande verksamheten. För att nå ett högt resursutnyttjande är 

det därför av stor vikt att samordningen mellan resurser och aktiviteter mellan kund och 

leverantör fungerar mycket bra för att få en positiv effekt på försörjningskedjan.104 

Processerna inom bilindustrin där outsourcing är vanligt, går mot modultänkande och 

resultatet blir att moduler får högre värde samt tar mer plats. Det gör att lagren med avseende 

på lagerytor såväl som stora volymer binder mycket kapital. För att reducera lagerkostnaderna 

så organiseras modulleveranserna sekvenserat och synkroniserat. Resultatet av arrangemanget 

är att leverantörer måste leverera i mycket hög frekvens i små mängder. Tidsbegränsningen i 

den här typen av arrangemang blir väldigt snäv varför närhet till leverantör har blivit en 

strategiskt viktig fråga för att säkra leveranserna.105 

När outsourcing diskuteras i olika sammanhang tas sällan eller aldrig olika logistikeffekter upp 

som har stor betydelse.106 Hur ska gods lagras och hur ska det transporteras. Speciellt gods 

som inte får plats på europapall kan få stora konsekvenser på lager och transporter.  

Dessutom får man mer komplexa materialflöden vid outsourcing än om man har produktionen 

i eget hus. Det kräver i sin tur mer av de som är inblandade i värdekedjan och det medför att 

administrationen ökar med merkostnader som följd både på arbetskostnader som kostnader för 

IT-stöd.107 

Längre transporter då avstånden mellan olika produktionsenheter ökar får även det 

konsekvenser. Transporttiderna blir längre och det medför att genomloppstiderna ökar vilket 

binder mer kapital. Även flexibiliteten vid anpassning efter förändrade krav försämras. En 

annan nackdel är hantering runt order, orderbekräftelse, faktura och fakturabevakning.108 

Hur man än bygger upp systemen för informationsutbyte är det svårt att nå upp till den nivå på 

servicegrad som man får vid egen produktion i huset. Prioriteringar om turordning i 

produktion lämnas till leverantör som kan ha fler kunder i samma produktionssegment vilket 

gör att inflytandet blir begränsat. För att skapa nödvändig flexibilitet måste istället buffertlager 
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byggas upp vilket binder kapital och drar kostnader för att hantera.109 En stor fråga här är var 

buffertlagren ska ligga. Är det hos leverantören, är det hos kunden eller hos båda.  

Tittar man på outsourcing utifrån supply chain teorierna så är det troligt att kapitalbindningen 

ökar med tanke på de försämringar som uppstår.110 Dessutom finns det stor risk att man räknar 

ut det behov man behöver och sedan beställer lite mer för att vara säker samt kanske även 

begär en leverans lite tidigare än vad behovet är.111 

För att minska storleken på ett buffertlager kan därför VMI vara en lösning eftersom 

leverantören kan reagera snabbare och leverera efter kundens behov.112 Arbetssättet med avrop 

och Kanban ger i normalfallet väsentligt mindre leverans kvantiteter än vid normal 

orderhantering och det gäller även VMI. För att leverantören ska kunna anpassa sig mot 

kunden krävs en mer långsiktig och övergripande planeringsinformation.113 

Utifrån resonemangen kan det i många fall vara intressant att även lyfta frågan om ett 

konsignationslager kan fylla en funktion i samband med att VMI och buffertlager byggs upp 

vid outsourcing. Dessutom gäller teorierna även andra logistiklösningar som inte behandlar 

outsourcing utan där leverantör befinner sig på en viss distans till kunden. 

Därför finns det anledning att arbeta igenom hur logistiken ska fungera. Med det ökande 

användandet av outsourcing skapas det även en ökande osäkerhet på efterfrågan. Om ett 

företag producerar halvfabrikat i eget hus kan behoven beräknas med god säkerhet. 

Outsourcas däremot detaljerna behöver leverantören prognostisera behovet om vanliga 

anskaffningsrutiner används. Det skapar osäkerhet och driver ofta fram ökade säkerhetslager 

med ökande kapitalbindning som följd.114 Alternativen vid outsourcing där leverantören inte 

finns i direkt närhet av kunden kan alltså vara någon form av konsignationslager för att minska 

kapitalbindningen. 

3.3.6 Kapitalbindning 

Lager i olika former binder kapital och det kan vara stora variationer hur mycket kapital som 

binds upp, beroende på vilken typ av material som lagerhålls. Lagerhållning av material, PIA 

(produkter i arbete) eller färdigvarulager skapar kostnader och då främst kapitalkostnaden vid 

inköp av varor. Andra tillkommande kostnader kan vara för lageryta, 

materialhanteringsutrustning, personal och försäkring av lagerhållna varor. Vid varje ingrepp i 
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produktförädlingen ökar kapitalbindningen vart efter olika resurser används, då nyttjandet av 

resurserna har kostnader. Kapitalbindningen ökar alltså desto närmare varan närmar sig en 

slutprodukt.115  

Eftersom värdet på produkterna är som störst när de är färdiga och ligger på lager enligt figur 

nedan, är det på slutet av grafen det går att få störst utväxling på förändringar.116 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:3 Principiellt utseende av ett finansiellt lager, Lumsden, K. 2006, s. 186 

Det finns många olika angreppssätt för att reducera kapitalbindningen. I det här avsnittet 

kommer bara de som påverkas av konsignation och VMI att beröras. Ett sätt är att förskjuta 

inleveranstiden framåt i tiden vilket direkt lägger ett högre ansvar på leverantören att leverera 

punktligt. Det går även att fördröja värdeökningen genom att senarelägga produktionsstarten 

men det kräver förbättrade rutiner och krav av typen JIT. Tiden i lager kan kortas vid 

användandet av nya system för utleveranser som leverantörsstyrda lager.117 

Olika logistiska aktiviteter påverkar kapitalbindningen både i de fasta och de rörliga 

tillgångarna. Framförallt är det de rörliga tillgångarna som påverkas av hur arbetet med lagret 

utförs. Det som blir mest tydligt är kostnaderna för transporter, lagerlokaler och 

hanteringsutrustning. Olika investeringar i produktionsutrustning påverkas även det. Med 

lägre investeringar reduceras det totala kapitalet och med en likartad omsättning ökar det 

totala kapitalets omsättningshastighet. Det möjliggör även att räntabiliteten ökar.118 

I normala fall när affärer genomförs, så skickas faktura till kunden samma dag som godset har 

skickats från leverantör. Men vid konsignationslager skickas endast faktura när kund hämtat ut 

varor ur lagret. Effekterna av det kan bli att leverantören missgynnas när kunden skjuter 
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leveranser av olika anledningar, som lågkonjunktur etcetera och det får konsekvenser för 

leverantörens pengaflöde.119 

Då kunden slipper kostnaden för lagret i sin bokföring vid konsignation säger gammal visdom 

att kunden tjänar mest på konsignationslager med tanke på kapitalbindningen, medan det är 

mindre klart vad fördelarna är för leverantören.120 Ett mål för leverantören är att sälja färdiga 

produkter så fort det går för att föra över ägandet till kunden och genom det förkorta tiden för 

bundet kapital.121 Men trots allt har mottagaren ett stort intresse av att hålla nere antalet order 

då även de skapar kostnader.122  

Det här kan skapa konflikter då leverantören vill hålla lagret av färdigt gods på en så låg nivå 

som möjligt för att inte binda kapital, medan kunden vill ha en hög lagernivå för att försäkra 

sig om en hög leveransberedskap. Effekten av det är att det blir en kraftmätning mellan 

parterna som utmynnar till att bli mindre tillfredsställande för en part.123 

Ett intressant alternativ är att låta en logistikspeditör ta över konsignationslagret och då inte 

bara ansvara för transport, hantering av lager utan även finansieringen av lagret. Speditören 

köper godset av tillverkaren, upprättar ett interimskontrakt och säljer till den ursprungliga 

leverantörens kund. På det sättet binder varken kund eller leverantör några kostnader i lagret. 

Dessutom blir kapitalbindningen genom logistikspeditören användbar då de vanligen har 

information om förändringar av frakter, ledtider på sändningar och lagernivåer. De har även en 

bättre uppfattning om risk än externa aktörer som finansiella institut kan ha.124 

3.3.7 Just In Time 

Idag kräver producerande företag mer precision i sina inleveranser. Drivna av de snabba 

förändringarna av kundernas efterfrågan och nya produktions strategier i företagen har man 

gått över från stor massproduktion till liten batch produktion.125 Det är kopplat till de mindre 

buffertar som företagen har samt den allt kortare framförhållningen.  Det innebär att JIT står 

för att leveranser kommer till kunden vid en förutbestämd tid. Är upplägget rätt gjort har det 

ingen betydelse om leveranserna tar några timmar eller några dagar utan det är planeringens 

tillförlitlighet som är avgörande för hur det fungerar.126 Men stora fel i prognoserna av 

kundernas efterfrågan leder till avvikelser mellan produktion och aktuell efterfrågan. Det leder 

till mer bundet kapital samt att buffertlagren ökar. För att minska buffert lagren ökas 
                                                      
119 Kuk, 2004, s. 653 
120 Gümüs, Jewkes, & Bookbinder, 2008, s. 503 
121 Hofmann, 2009, s. 722 
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frekvensen på leveranserna vilket resulterar i ett icke linjärt beteende av systemet om i sin tur 

ställer högre krav på ledtiden på leveranserna.127  

Det gör att det blir allt mer viktigt för företagen att integrera leverantörerna i sin 

produktplanering. JIT är beroende av balansen mellan leverantörens och kundens flexibilitet 

och målsättningen är ett kontinuerligt flöde i produktionen, produktion med minimala lager, 

kort cykeltid i produktion samt snabba genomloppstider.128 

Mer frekvent och mindre storlek på leveranser resulterar normalt i lägre lagernivåer men leder 

till högre orderkostnader och transportkostnader. Men ur kundens perspektiv är konsignation 

ett bra sätt att komma runt dessa kostnader då det går att dra material ur lagret utan att 

kostnaderna ökar.129 

Får man det här att fungera skapas möjligheter att flytta lagren längre bakåt i 

produktionskedjan vilket i sin tur skapar kapital-, hanterings- och lagerfördelar både för det 

köpande bolaget och för hela tillverkningskedjan.130 

Bilindustrin i Japan har ofta sina leverantörer väldigt nära så de i en del fall kan få detaljer 

levererade med mindre bilar och ibland till och med cykel vid extraordinära behov. Då blir det 

även lättare att implementera JIT leveranser som kräver mer prestationer i form av leveranser i 

tid. Men leverantörer som ligger geografiskt längre bort kan nå sådana mål antingen nås 

genom ett avancerat produktionssystem, buffertlager, alternativt ett lagerhus i omedelbar 

närhet till kunden för en stor kostnad.131 

Summeras problemen vid JIT med produktion och distribution framkommer två huvud 

problem varav det första är att producera rätt volym vid rätt tillfälle. Problemet är komplicerat 

av den anledningen att resurserna behövs av kunderna någon gång i framtiden och inte vid 

tillfället då produkten produceras.132 Den andra delens problem är att distribuera dessa resurser 

till rätt kunder i den här typen av geografiskt spritt område och hur man ska klara osäkerheten 

i produktion och efterfrågan samt hur man ska klara av de temporära och påtvingade 

förändringarna med relativt långa produktions- och distributionstider.133 

Sammantaget är JIT en filosofi lika mycket som ett arbetssätt där JIT är ett dragande koncept 

där produkter dras igenom produktionen fram till kund istället för den traditionella 

produktionen där produkterna knuffas igenom produktionen.134 På grund av det hör 
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tillverkning och transporter enligt JIT intimt samman med en effektivare logistik.135 JIT är 

alltså av stor betydelse vid implementering av konsignationslager. 

3.3.8 Distribution 

Transportörens uppgift i produktionskedjan är endast en länk i hela kedjan och transporten 

mellan två geografiska punkter är ganska enkel och kan inte göras på så många olika sätt. Det 

gör att det inte gör någon större skillnad mellan olika aktörer utan det är mer en prisfråga som 

avgör hur man går tillväga.136  

Att köra fulla lastbilar mellan punkterna är det mest fördelaktiga prismässigt men att hela tiden 

leverera fulla lastbilar motverkar både Lean och JIT och därför har en del företag tagit bort 

straffavgifter för att fulla laster inte uppnåtts.137 Problemet med att inte kör fulla bilar är att 

man då ofta får använda sig av speditörens nätverk. Där kan många omlastningar förekomma 

och vid varje lastning och lossning ökar risken för att skador uppkommer.138 

3.4 Konsignationsavtal 

Många leverantörer försöker skydda sig genom ett avtal om äganderättsförbehåll, 

återtagandeförbehåll eller motsvarande. Sådana avtal är ogiltiga om återförsäljaren har rätt att 

sälja varan vidare innan återförsäljaren betalat leverantören. Upplägget bygger troligtvis på en 

missuppfattning om gällande rätt och leverantören är därför ofta ovetande om vad som kan 

hända vid en konkurs eller försäljning av kundens företag.139 

Ett sätt att lösa problemet juridiskt riktigt är att parterna istället ingår ett konsignationsavtal. 

Ett korrekt tillämpat konsignationsavtal medför att leverantören kan låta återförsäljaren hålla 

ett eget lager och endast betala för det som han säljer vidare. Varje uttag ur lagret måste 

meddelas tillverkaren och direkt utlösa betalningsskyldighet.140 

Om återförsäljaren skulle gå i konkurs ska leverantören kunna återta de varor som inte är sålda 

och då krävs det att leverantören har deponerat varorna hos återförsäljaren.141 

Varorna ska också hållas ordentligt åtskilda från kundens egna eller andras varor och en 

märkning av lagret kan vara att rekommendera. Eftersom ett konsignationslager kan betraktas 
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som ett sätt att kringgå reglerna om äganderättsförbehåll är det viktigt att parterna upprättar ett 

korrekt avtal och att de praktiskt tillämpar avtalet.142 

                                                      
142 http://www.saljarnas.com 2009-05-08 
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4 Analysmodell 

Den framtagna modellen bygger på de faktorer vilka berör ett konsignationslager där 

analysmodellen ligger till grund för diskussion och slutsats.  

Utifrån frågeställningen har teorins beskrivna faktorer arbetats fram utifrån kända logistiska 

områden. Parallellt har motsvarande frågeställningar om empirins upplevda faktorer 

undersökts, utifrån de olika logistiska områdena. I analysen av fallen och då både från fall där 

konsignation används men även i fall där konsignation diskuteras som möjlig lösning, har 

information använts för att underbygga teorin och skapandet av modellen.  

Det finns även andra viktiga delar som utelämnats i modellen, men som ändå bör beaktas vid 

arbete med konsignationslager då de påverkar hur ett lager kan vara uppbyggt och fungera. 

Nedan listas ett antal olika delar vilka ändock är av betydelse fast de inte berörs i modellen. 

 

• Typ av produkt • Transportsätt 

• Tillgång till lagerytor • Emballage 

• Produktkaraktäristik • Informationsutbyte 

• Leverantörsegenskaper  • Struktur på nätverk, ledtid 

• Materialflöden • Inventeringar 

• Kontrakt • Prognoser 

• Parternas flexibilitet • Servicenivå 

• Juridik 

• Datummärkning, 

materialegenskaper, åldrande. Först 

in, först ut 

• Tullhantering 

• Standardiserad produkt, är alla lika 

eller är de kundunika  
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Med utgångspunkt av ovanstående kan det vara lämpligt att göra en analys för att se vilka 

lagerformer som kan vara lämpliga, konsignationslager, leverantörsstyrt lager, lager i egen 

regi eller lager i andra former.  

Modellen nedan är tänkt att kunna användas både vid implementering samt tillämpning av 

befintliga konsignationslager för att lyfta fram viktiga faktorer inom de olika logistiska 

områdena. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:1 Analysmodell som berör ett konsignationslager, egen modell. 
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5 Fallstudie 

Fallstudien utgår från den framtagna modellen inom respektive område utifrån den relevans 

området har för respektive fallföretaget. 

I studien har tre kundföretag med leverantörsföretag intervjuats där ett företag idag arbetar 

med konsignationslager. Ett företag arbetar i dagsläget inte med konsignationslager men har 

tankegångar och förutsättningar för att implementera ett konsignationslager. Det tredje 

företaget arbetar enligt Toyotas Lean Production med lager i närhet av sin produktion. 

Fallstudierna har gjorts dels genom besök hos företagen och dels genom telefonintervjuer med 

personer i ledande befattning. Två av företagen kommer att presenteras anonymt vilket 

begärts av kundföretaget. De två anonyma företagen arbetar med större aluminiumprodukter. 

5.1 Företagspresentation fall 1 

Företagen som har undersökts i det här fallet är kundföretaget Midwaggon och leverantören 

Buffers Rail Industri AB och de arbetar idag med ett konsignationslager. Buffers bedriver 

förutom sin egen produktion även handel och tillverkar i det här fallet inte produkterna utan de 

tillverkas i Asien. Det gör att det skiljer sig något från de övriga företagen i undersökningen då 

de inte har egen produktion som ska planeras.  

5.1.1 Midwaggon 

Midwaggon är ett företag i Borlänge med verkstäder i Borlänge, Ånge och Helsingborg. Deras 

affärside är att underhålla, reparera och bygga om godsvagnar och underhålla och reparera 

lok.143  

Till sin verksamhet köper de mycket delar till vagnar och lok där länkar och tärningar till 

hjulupphängningarna på vagnar står för en stor del av inköpen. Både länkar och tärningar är 

produkter med relativt stora volymer hos Midwaggon och det är en artikel som kan köpas från 

flera leverantörer. Valet av leverantör styrs av pris, kvalité, leveranssäkerhet och servicenivå 

då flera leverantörer kan tillhandahålla produkterna. Utifrån dessa kriterier har Midwaggon 

valt att köpa länkar tärningar och bromsdetaljer från Buffers Rail Industri AB, vilka 

tillhandahåller detaljerna genom ett konsignationslager hos Midwaggon i Helsingborg. Själva 

konsignationslagret består av en container med artiklar som Buffers ställer på plats i 

Helsingborg.144  

                                                      
143 http://www.midwaggon.se 2009-06-06 
144 R. Löfstrand Midwaggon Intervju 2009-06-11 
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VMI 

Hos Midwaggon arbetar man inte med VMI av flera anledningar. Utifrån de volymer som 

handskas i lagret och den omsättning på containrar det medför, blir det inte så många 

leveranser på årsbasis. Det gör att det är relativt enkelt att sköta lagret via telefon och e-post. 

Dessutom har inte företaget idag den teknikhöjd och de resurser som krävs för att skapa VMI 

med exempelvis EDI. Troligen kan de sköta lagret som idag i flera år utifrån den tid som 

behövs för att implementera VMI varför det är ointressant för dem. 

Istället för VMI sker uttag ur konsignationslagret på så sätt att Midwaggon skriver en 

inköpsorder vid varje tillfälle de hämtar ut material ur containern . Då får Buffers 

faktureringsunderlag samt kontroll på volymerna i lagret. Dessutom kan Buffers planera sina 

inköp utefter den fortlöpande förbrukningen.145 

För att Buffers ska vara säkra på saldona i konsignationslagret så ansvarar Midwaggon för 

inventeringar med jämna intervall på uppdrag av Buffers.146 Arbetssättet gör att Midwaggon 

inte behöver lägga resurser på att planera inköp och fundera över min och max lager.  

Synkronisering 

Utifrån Midwaggons horisont har synkroniseringen en väldigt låg frekvens och är i det 

närmaste obefintlig, då Midwaggon har ett fåtal kunder vilka är stora aktörer på den svenska 

marknaden. Det gör att det är enkelt för leverantören att få information om framtida volymer. 

Att lämna information om årsförbrukning på produkterna är inte nödvändigt då Buffers själva 

kan se det i sin orderhistorik. De gånger Buffers har någon hjälp är om Midwaggon förvarnar 

om nya kunder eller annan förändring i sin kundstock beträffande volymer samt om det är 

några speciella projekt vilka skapar toppar i förbrukningen147. 

SCM 

Enligt Midwaggon fungerar logistik och flöde mycket bra i relationen med Buffers där de har 

ett gott samarbete vilket skapar goda förutsättningar för att uppnå bästa kundnytta. 

Arbetssättet mellan företagen är flexibelt och de avtal som är skrivna är enkla och lätta att 

förstå, vilket skapar en förståelse för inblandade parter.148 

  

                                                      
145 L. P. Kruse Midwaggon Intervju 2009-06-09 
146 Ibid 
147 R. Löfstrand Midwaggon Intervju 2009-06-11 
148 L. P. Kruse Midwaggon Intervju 2009-06-09 
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Lean Production 

För Midwaggon stämmer arbetssättet med konsignationslager mycket med principerna för 

Lean Production, då de varken har någon lagerhållning själva eller några svårigheter att kunna 

få leveranser exakt som de vill och har behov av. 

Kapitalbindning 

När Midwaggon i Ånge eller Borlänge behöver material beställer de det genom att skicka 

order till Midwaggon i Helsingborg. Midwaggon Helsingborg tar då ut material ur containern 

och skickar det sedan till respektive plats. Med det sättet att arbeta behöver Borlänge och 

Ånge endast några enstaka delar på lager till speciella behov som reparationer i fält. I normala 

fall så får de godsvagnar dagen före servicetillfället för att de ska kunna tina av, rengöra och 

besiktiga dem. Det gör att de får tid till att beställa delar från Helsingborg och få dem 

levererade innan det faktiska behovet uppstår.149  

Det skapar i princip ingen kapitalbindning alls för Midwaggons del då de bara behöver 

finansiera delarna någon dag. 

Just In Time 

Ur Midwaggon perspektiv går det inte att förbättra leveranserna enligt JIT så mycket mer då 

de inte behöver buffertlager för att klara sina leveranser. De kan om de vill få flera leveranser 

per dag men nackdelen är att de administrativa sysslorna ökar avsevärt varför de försöker 

samordna uttagen ur lagret.150 

Distribution 

Bakgrunden till att containern står i Helsingborg är logistikfördelar då det går bra att skicka 

delar direkt därifrån både till Ånge och till Borlänge över natten. Bakgrunden är att 

transportsträckorna mellan orterna följer transportföretagens stomnät medan det är svårare att 

skicka gods mellan Borlänge och Ånge då godset ska gå på tvären genom logistikföretagens 

nätverk med omlastningar som påföljd.151 

5.1.2 Buffers Rail Industri AB 

Buffers Rail Industry AB bildades 1954 och ligger i Stockholm. Från början hade företaget en 

egen konstruktion av buffertar för järnvägen. Sedan dess har företaget utvecklats och man har 

fått ett antal agenturer för järnvägsprodukter, industriprodukter och containerprodukter. Idag 

är företaget mer ett handelshus än ett verkstadsföretag men de har fortfarande en egen verkstad 

                                                      
149 R. Löfstrand Midwaggon Intervju 2009-06-11 
150 L. P. Kruse Midwaggon Intervju 2009-06-09 
151 Ibid 



33 

 

där man arbetar med renoveringar av bland annat buffertar. Buffers Rail Industry ingår även i 

en koncern med andra bolag.152 

VMI 

Som det framgår under 5.1.1.1VMI hos Midwaggon ser även Buffers liten eller ingen 

anledning till att införa VMI då frekvensen på leveranserna av containrar är låg. 

Synkronisering 

Enligt Buffers fungerar det mycket bra med det samarbetet de har med Midwaggon då de får 

god information om fortlöpande förbrukning samt uttag ur lagret. Då Midwaggon har en 

relativt liten kundgrupp är det enkelt för Midwaggon att förvarna om någon kund tillkommer 

eller försvinner alternativt att volymerna förändras radikalt. Dessutom är det en relativt jämn 

förbrukning på detaljerna vilket skapar bra beställningspunkter och trots den långa ledtiden 

som uppkommer med båttransport från Asien så fungerar logistiken bra.153 

SCM 

Ytterligare en aspekt i informationsutbytet är att samtliga enheter i Midwaggon handlar andra 

produkter av Buffers, vilket gör att Buffers har god kontakt med samtliga inblandade hos 

Midwaggon. I begreppet SCM är det många delar som påverkar strukturen i nätverket som i 

det här fallet påverkar konsignationslagret. I de inledande diskussionerna till lagret var det 

enkelt att komma framåt då Buffers var drivande till upplägget och att då skapa avtal med 

kunden var ganska enkelt. Dessutom hade parterna redan innan konsignationslagret skapades 

haft affärer tillsammans varför det fanns ett förtroende att bygga vidare på.154 

Lean Production 

För Buffers del är arbetssättet med konsignationslagret inte så mycket Lean med långa ledtider 

från Asien och lång framförhållning på planering och orderläggning. Det som däremot är Lean 

är att leverantören i Asien packar containern och skickar den direkt till Helsingborg utan att 

Buffers behöver ta hem materialet. Även att hålla konsignationslager till Midwaggon gör att 

Lean Production över hela leveranskedjan uppnås. 

Kapitalbindning 

Kapitalbindningen för Buffers är hög då de håller ett stort lager under lång tid i Helsingborg. 

Kostnader de har är hyra av container, kapitalkostnader under sjöfrakten samt lagret i på plats 

hos kund. Men deras marginaler i jämförelse med samma produkt producerad i Europa är så 

stor att de kan räkna hem räntekostnaderna för kapitalbindning och ändå göra en vinst. 
                                                      
152 http://www.buffersrailindustry.com 2009-06-09 
153 P. Tengros, Buffers Rail Industri AB, intervju 2009-05-04 
154 Ibid 
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Just In Time 

Buffers har även svårt att arbeta med JIT med de långa ledtider de har då de måste vara säker 

på att det finns material på plats, även om en transport skulle bli försenad med en vecka eller 

försvinna helt. Därför måste de ha stora marginaler i sitt upplägg 

Distribution 

Utifrån priset på detaljerna och det långa transportavståndet är det mest fördelaktigt att skicka 

fulla containers med båt för att hålla ner den totala prisbilden. Då detaljerna är normala 

förslitningsdetaljer till den svenska järnvägens vagnpark är riskexponeringen att detaljerna går 

ur tiden minimal varför Buffers har en låg riskexponering.155 

5.2 Företagspresentation fall 2 

Som beskrivits tidigare har även ett fall där konsignationslager inte används undersökts för att 

få en bredare bild av när och hur konsignationslager är lämpligt respektive ej lämpligt. För att 

reda ut dessa olika faktorer har företaget Alucar Oy besökts som i sin tur köper material från 

Nordic Aluminium OY. 

5.2.1 Alucar Oy 

Företaget Alucar Oy är beläget strax utanför Wasa i Finland i en ort som heter Maxmo. Det 

startades 1984 och grunden i företaget är hjälpramar för timmerbilar i aluminium. (Se bild 

4:1). Med tiden har företaget expanderat och är idag en komplett påbyggare för lastbilar till 

timmertransporter.156 

 

Figur 5:1 Hjälpram med tillbehör, http://www.alucar.com 2009-06-03 

De har även en aluminiumbankar i sitt sortiment vilka de handlar från Nordic Aluminium. 

  

                                                      
155 P. Tengros, Buffers Rail Industri AB, intervju 2009-05-04 
156 http://www.alucar.com 2009-06-03 
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VMI 

Alucar arbetar inte med VMI men har förutsättningar att kunna börja med det i en framtid. 

Idag läggs dagliga order på produkter i MPS-systemet vilka faxas över till leverantör per 

automatik.157  

Synkronisering  

Alucar har en fortlöpande kommunikation med leverantören Nordic där de sänder över 

prognoser med jämna intervall. Övrig korrespondens med leverantören sker för det mesta via 

e-post då det är ett snabbt och enkelt arbetssätt. 158 

SCM 

I Alucars verksamhet har SCM en framträdande roll och då även i fallet rörande de produkter 

som köps av Nordic. Den största utmaningen i kedjan är de konjunkturförändringar som sker 

på marknaden där det är svårt att förutse och planera kommande materialåtgång. I 

högkonjunktur kan det vara svårt att fram produkter i tillräcklig omfattning och i början av en 

lågkonjunktur kan det vara svårt att bromsa i tid med påföljd att leverantören bygger på sig för 

stora lager. Genomgående är det svårt att ligga på rätt nivåer, men med den typ av produkter 

Alucar hanterar, måste de kunna leverera på kort tid medan produktionstiden är relativt 

lång.159 

Lean Production 

Upplägget med lagerhållning i närhet av kund som i det här fallet är ett leverantörslager i 

Wasa nära Maxmo där Alucar ligger, gör att Alucar kan få snabba leveranser när de vill på 

kort varsel. Det är Lean Production i högsta grad då det skapar ett bra flöde genom 

produktionen hos Alucar.  

Outsourcing 

Eftersom produkten är komplex att tillverka då den ska ytbehandlas, åldras, svetsas och 

bearbetas, har Alucar lagt ut hela produktionen till Nordic Aluminium som har alla faciliteter 

under eget tak. Det gör att logistiken blir betydligt bättre och flödet går att styra på ett mycket 

effektivt sätt vilket är betydligt bättre än andra lösningar där godset får skickas mellan olika 

typer av leverantörer. Produkterna blir därmed färdiga moduler som levereras till Maxmo och 

endast monteras av Alucar.160  

  

                                                      
157 S. Lindgård, Alucar, Intervju  2009-06-18 
158 Ibid 
159 Ibid 
160 Ibid 
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Kapitalbindning 

Kapitalbindningen för Alucar är extremt låg om man ser till att produktionen av produkterna 

med hjälp av outsourcing ligger hos leverantören, vilket tar bort allt PIA. Dessutom har de 

ingen eller mycket liten lagerhållning då de får dagliga leveranser av produkterna. 

Just In Time 

I fallet med Alucar är det nog så nära JIT man kan komma. De har inte behov av snabbare 

leveranser i sin produktion än vad de har idag. En möjlig åtgärd skulle kunna vara Kanban 

(kort för att skapa ett sug genom produktionen161) mot Alucar men det är tveksamt om det 

tillför så mycket, då Alucar har ett MPS-system för sin övriga verksamhet som fungerar bra 

även i det här fallet.  

Distribution 

Anledningen till att de köper mot ett lager i Wasa, hos Nordic Aluminiums speditör, är att 

både Nordic Aluminium och Alucar är trångbodda. Ingen av dem har tillräcklig lagerplats för 

dessa produkter, vilka är ganska skrymmande.Upplägget är att Nordic ansvarar för 

lagerhållning och Alucar ropar av material på daglig basis. Det fungerar mycket bra då 

Maxmo ligger strax utanför Wasa och Alucar enkelt kan hämta material om det skulle uppstå 

extraordinära behov. Alucar lämnar fortlöpande prognoser till Nordic så att de kan hålla 

lämpliga lagernivåer av produkten.162 

När Alucar är i behov av detaljer lägger de order till Nordic som i sin tur skickar order om 

leverans till speditören som då plockar ut de specificerade produkterna och kör över dem till 

Alucar.163 

5.2.2 Företaget Nordic Aluminium OY 

Nordic aluminium startades 1962 i regi av Finska kabelfabriken som senare fusionerades med 

Finska Gummifabriken och bildade Nokia Oy 1966. Under 90-talet bolagiseras 

affärsverksamheten till Nokia Alumiini Oy och får nya ägare som byter namn på bolaget till 

dess nuvarande namn Nordic Aluminium.164 Företaget är beläget i Kyrkslätt ca 40 kilometer 

väster om Helsingfors.165 

Nordic har en betydande maskinpark i sina lokaler med flera aluminiumpressar för att dra 

aluminium. I anslutning till pressarna finns det kapmaskiner och ett antal 

                                                      
161 Lumsden, K, 2006, s. 427 
162 S. Lindgård, Intervju, 2009-06-18 
163 Ibid 
164 http://www.nordicaluminium.fi 2009-05-08 
165 Ibid 
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bearbetningsmaskiner samt anodiseringsanläggning. Det gör att de kan ta fram färdiga 

produkter i eget hus utan att lägga ut produktion till underleverantörer.166 

VMI 

Arbetssättet där Nodic har ett lager i Wasa tangerar en VMI lösning då de hela tiden ser till att 

det finns material för leverans till Alucar. Steget är alltså inte långt till att arbeta med en 

orderlös hantering.    

Synkronisering 

Synkroniseringen hos Nordic Aluminium är hög då de själva har kontroll på hela kedjan från 

det att profilerna blir dragna till det att produkterna ligger färdiga på lager i Wasa. Det skapar 

små buffertar och mellanlager då de kan matcha de ingående delarna mot varandra vilket 

skapar ett högt resursutnyttjande. Även precisionen på leveranserna blir högre än om Alucar 

hade köpt produkterna på traditionellt vis. 

SCM 

I en värld där efterfrågan följer en rak linje skulle produktion och lagernivåer enkelt kunna 

hållas inom max och min nivå. Problemet är att max och min nivå bör justeras utefter 

efterfrågan samt att vissa försäljningstoppar kan skapa problem. För att klara dessa 

förändringar är det mycket viktigt att Nordic får besked i ett så tidigt stadium som möjligt för 

att kunna anpassa sin produktion.167 

Då Nordic Aluminium står för nästan hela SCM kedjan i det här fallet är det även dom som 

påverkar slutresultatet mest. 

Lean Production 

Företaget Nordic Aluminium har ett brett segment av kunder och produkter. Det gör att de har 

lärt sig tankegångarna med Lean Production från flera olika kunder som exempelvis lastbils- 

och personbilstillverkare. Den erfarenheten har de stor nytta av när de arbetar med andra 

mindre kunder. 

Då Nordic har en ganska komplex produktion, där de i många fall är tvingade att köra vissa 

minimimängder i pressarna har de relativt stora buffertlager av pressat material. Efter 

pressningen har de däremot större möjligheter att styra bearbetning och efterbehandling mot 

mindre batcher. Det bidrar till att de kan hålla ner färdigvarulagret och det har stor påverkan 

på Lean arbetet .168 

                                                      
166 C. Eriksson, Intervju 2009-04-23 
167 Ibid 
168 Ibid 
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Outsourcing 

Nordic Aluminium ser positivt till att kunna producera hela och färdiga produkter då deras 

produktion är uppbyggd med de faciliteter som är nödvändiga för att arbeta med kompletta 

aluminiumprodukter i eget hus. 169 

Kapitalbindning 

Kapitalbindningen blir stor för Nordic då de håller färdigvarulagret i Wasa men de kan 

reducera PIA om de arbetar rätt. Fördelen enligt Nordic Aluminium är att de bättre kan styra 

produktionen enligt Lean och kan fylla på lagret utifrån vad som passar deras produktion med 

volymer, leveransbatcher och övrig orderläggning. Där kan de ta hem en del av kostnaderna 

samt att de får en konkurrensfördel då de kan hålla en hög service mot kund. En viktig 

anledning till att Nordic Aluminium har lagret i Wasa är att de är trångbodda med avseende på 

lagerytor och färdigvarulager. Att bygga och underhålla lagerhus kostar relativt mycket varför 

de gärna tittar på andra lösningar som att flytta lager till kund eller dess närhet.170 

Just In Time 

Nordic Aluminium kan leverera med kort ledtid och med hög flexibilitet men det kräver ett 

större buffertlager i Wasa. Själva kan de leverera till lagret i lämpliga orderstorlekar utifrån 

hur det passar dem och hur förbrukningen ser ut. De kan därmed flytta delar av lagret bakåt till 

dragen profil där PIA är betydligt lägre. 

Distribution 

Leveranserna till lagret sker på uppdrag till en speditör som även ombesörjer lagret i Wasa. 

Till Wasa går leveranserna antingen med fulla lastbilar eller som partigods på pall utifrån vad 

som passar bäst för tillfället. Flexibiliteten är stor eftersom speditören sköter lagret. Från lagret 

till Alucar levereras godset med en mindre partigodsbil som är anpassningsbar vad gäller 

transporttider om behov uppstår.171 

5.3 Fallstudie 3 

I den här studien önskar inblandade företag vara anonyma på grund av olika affärsmässiga 

anledningar. Det ena bolaget som vi kan kalla kundföretaget är ett ledande bolag för produkter 

inom transportnäringen och arbetar på en internationell marknad. Leverantören är ett ledande 

företag inom aluminiumproduktion och levererar allt från enstaka detaljer till kompletta 

produkter.  

                                                      
169 C. Eriksson, Intervju 2009-04-23 
170 Ibid 
171 Ibid 
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Bakgrunden till att det är en studie och att planerna på konsignationslager inte har införts beror 

på flera faktorer, däribland den stora lågkonjunkturen med de låga produktionsnivåer som nu 

råder på marknaden.172 

5.3.1 Kundföretaget 

Kundföretaget har både egen produktion och en del produktion outsourcad. Den del de lagt ut 

är aluminiumproduktion av färdiga produkter vilka är relativt skrymmande. I sitt 

leverantörsnätverk av dessa produkter har de flera leverantörer vilka kan leverera samma 

produkter. Bakgrunden till att de har börjat titta på arbetssättet med konsignationslager är 

flera, men en avgörande faktor är att de upplever att det är svårt att styra upp vissa 

leverantörer. För att få de volymer man önskar måste företaget lägga order och låsa dessa 

framåt med ett minimum av sex månader och dessutom lägga exakta årsprognoser. Vid 

lågkonjunkturen som startade hösten 2008 skapade det stora problem då leverantören vägrade 

att flytta fram lagda order. Det skapade stora lager med stor kapitalbindning som följd för 

kunden. Tidigare när kunden hade egen produktion kunde de styra volymerna betydligt bättre 

än vad som är möjligt nu när produktionen är utlagd.173 

Då företaget har gott om plats för lagerhållning i sina lokaler ser de möjligheten att arbeta med 

konsignationslager. Därför har de varit i kontakt med andra företag för att hitta bra lösningar. 

En leverantör de har arbetat med är dessutom van vid att arbeta med lager nära kunden och har 

därför god kunskap om hur avtal och informationsvägar kan vara utformade för att fungera på 

ett bra sätt.174 

VMI 

Kundföretaget har tidigare erfarenhet av VMI genom en leverantör av förbrukningsmaterial 

och skruv. I det fallet går en fysisk person igenom alla buffertlager hos kunden ett antal gånger 

per vecka och fyller på material efter behov. Den lösningen arbetar inte med EDI eller andra 

former utan bygger på order utefter förbrukning. Erfarenheten företaget har där är att 

buffertlagren blir för stora med stor kapitalbindning som följd för kunden, då leverantören 

fyller på för att vara säker. Med anledning av den erfarenheten är de nu intresserade av att 

implementera ett konsignationslager.175 

Vid ett eventuellt samarbete med leverantören har kundföretaget inte planer på att i 

inledningsskedet börja med EDI även om man använder hjälpmedlet till andra leverantörer. 
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Planen är att de ska börja med att lägga prognoser veckovis med e-post och sedan bygga på 

med hjälpmedel beroende på hur samarbetet utvecklas.176 

 Synkronisering 

För kundföretaget är synkronisering inte högprioriterat med avseende på flödet genom 

produktionen utan det vill man att leverantörsföretaget sköter och tar hand om. Däremot vill 

kunden bistå med så mycket information man kan genom veckovisa prognoser med fönster 

både på kort och på lång sikt. Även vid större order kommer kunden att lämna information vid 

skarp order från slutkund för att underlätta för leverantören.177 

SCM 

Kundföretaget ser en stor fördel genom att en leverantör håller ett konsignationslager. Det 

skapar en hög servicenivå mot slutkund om leverantören håller rätt lagernivå och i nätverket 

skapas ett antal nycklar vilka kommer slutkund till fördel. Leverantören kan samordna 

transporter till flera av sina kunder och kan planera sin produktion på ett mer optimalt sätt. 

Leverantören får även press på sig att justera lagernivåer efter behov vilket skapar större 

möjlighet att sänka nivån på bundet kapital vilket även minskar de totala kostnaderna. 

Lean Production 

Då leverantören har vana av att arbeta med Lean Production är det något kundföretaget kan 

dra nytta av. Hela upplägget med konsignationslager bygger, trots avståndet till leverantören, 

på en helhetssyn där Lean Production har stor betydelse. Eftersom nuvarande arbetssätt inte 

fungerar utefter Lean Production med väldigt stora lager och extremt långa ledtider, sex 

månader, vill kunden införa arbetssättet med konsignationslager för att ge leverantören både 

större möjligheter att flytta buffertlager bakåt i produktionen samt att flytta över 

lagerproblematiken till leverantören.  

Outsourcing 

Tidigare tillverkade leverantören produkterna själv där de köpte profilmaterial och skickade en 

del material för bearbetning för att sedan svetsa ihop produkten i eget hus. Därefter tillkom 

olika ytbehandlingar som inte fanns på orten varför logistikkedjan blev tungarbetad med 

många mellanlager och buffertlager som följd. Därför togs beslutet att lägga ut produktionen 

till en leverantör som kunde samordna logistiken betydligt bättre på annan ort där de olika 

faciliteterna fanns i omedelbar närhet.178 
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Bakgrunden till projektet med outsourcing och konsignationslager är de dåliga erfarenheter 

kunden fått från nuvarande leverantör, som har dålig vilja att dela med sig av 

produktionsinformation och skapa ett konstruktivt samarbete.179 

Kapitalbindning 

De produkter som är aktuella att lägga i konsignationslager är näst intill färdiga från 

leverantören och faller därmed under modultänkandet som finns inom exempelvis bilindustrin. 

En betydande faktor i problemställningen är att modulerna tar stor plats och betingar ett högt 

värde vilket binder mycket kapital. Fördelarna enligt kundföretaget är att de sammanlagda 

kostnaderna för att hantera lagret är desamma oavsett om det är ett konsignationslager eller 

vanligt lager och kan då mellanlager reduceras hos leverantören är det positivt. Dessutom får 

leverantören ett större ansvar att producera lämpliga lagernivåer för att reducera 

kapitalbindningen vilket inte är fallet med det arbetssätt nuvarande leverantör har.180 

Just In Time 

Just in time leveranser från leverantören utan något buffertlager är svårt då ett omedelbart 

behov kan uppstå. För att hålla en hög servicenivå då en slutkund skadat sin utrustning är det 

av stor vikt att kunna leverera omedelbart för att förhindra stillestånd hos slutkunden. Därför 

måste ett lager finnas för omgående leveranser.181 

Distribution 

Idag ansvarar leverantörerna av dessa produkter för hela produktionskedjan ända fram till 

kundföretagets port vilket gör att leverantörerna har god insikt i logistikfrågorna och kan styra 

upp det på bästa sätt från sin produktion.182 

5.3.2 Leverantören 

I dessa resonemang runt konsignationslager har ett leverantörsföretag tagit till sig 

frågeställningen och arbetat aktivt för att nå en lösning. Det aktuella leverantörsföretaget har 

besökts och benämns leverantören i den fortsatta texten. Som nämnts tidigare är leverantören 

ett företag inom aluminiumindustrin och har lång erfarenhet av att arbeta som underleverantör. 

I det här fallet ser de flera fördelar med att arbeta med konsignationslager.  

  

                                                      
179 Inköpsansvarig kundföretag, Intervju 2009-03-26 
180 Ibid 
181 Ibid 
182 Produktionschef kundföretag, Intervju 2009-03-26 



42 

 

VMI 

Den aktuella leverantören är van att arbeta med VMI varför de ser positivt på arbetssättet med 

VMI och konsignationslager. Får de bara fortlöpande information med prognoser och 

förändringar på order mot slutkund anser de att det ska fungera bra även om de inte börjar med 

EDI i inledningsskedet. Dessutom ser leverantören fördelarna av att kunden står för lageryta 

och administration av densamma.183 

Synkronisering 

Även om det är en hög synkronisering med EDI där leverantören får information kontinuerligt 

under dagarna har de inte kapacitet att binda upp en person som följer upp det minut för minut 

utan det kan i bästa fall ske en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen eller mer 

rimligt, en gång per dag. Det skapar möjligheter till att få en hög precision på leveranserna.184 

SCM 

Då SCM står för hela kedjan av leverantörer till slutkund är det viktigt att samtliga kostnader 

beaktas i kedjan. Leverantören anser att en stor del av den kedjan faller på dem då de tillverkar 

produkten och lagerhåller den åt kunden. Därför har de även en god kontroll på stora delar av 

kostnaderna i kedjan vilket skapar ett handlingsutrymme till förbättringar. Med rätt input från 

leverantören kan de skapa konkurrensfördelar med en hög servicegrad. För leverantören är det 

därför av stor vikt att parterna är överens om avtalen och att de är lättförståeliga och bygger på 

enkla principer för att inte missuppfattningar ska uppstå.185 

Lean Production 

Med hjälp av VMI och konsignationslager klarar leverantören mindre förändringar i 

efterfrågan på ett bättre sätt och behöver inte bygga mellanlager i samma omfattning. 

Dessutom ser kunden fördelar av att kunna leverera enstaka överantal som ofta produceras 

utan att bygga mellanlager för att nyttja empelvis ytbehandlingslinjer effektivt. Även den 

service kunden får genom att kunna leverera till dem enligt JIT gör att de får en 

konkurrensfördel.186 

Kapitalbindning 

Leverantören har räknat på kapitalbindningen och anser att den blir stor men att kalkylerna 

bygger på de förslag till avtal som är gjorda och att kostnaden för konsignationslagret är väl 

dokumenterade. Även kostnaden om de skulle lagerhålla produkterna själva på traditionellt vis 

                                                      
183 Säljare leverantörsföretag, Intervju 2009-03-20 
184 Projektansvarig leverantörsföretag, Intervju 2009-03-17 
185 Säljare leverantörsföretag, Intervju 2009-03-20 
186 Projektansvarig leverantörsföretag, Intervju 2009-03-17 
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har beaktats vid kalkylen. Det som kan vara svårt är att hitta en lagom miniminivå i 

konsignationslagret som passar kunden då leverantören kommer att försöka hålla det på en så 

låg nivå som möjligt på grund av kapitalbindningen.187 

Just In Time 

Leverantören kommer aktivt att arbeta med JIT genom hela processen till kund då det är där 

leverantören kan ta hem en del av kostnaderna för konsignationslagret. Tankesättet med JIT 

och konsignationslager är att leverantören ska bli betydligt flexiblare i sin produktion och 

flytta lagren bakåt i produktionen.188 

Distribution 

De geografiska placeringarna av kunder till leverantören gör det även intressant att fylla upp 

frakterna och kunna laborera med volymer, då andra kunder i det aktuella området till 

leverantören kan nyttja samma transporter. Leverantören behöver då inte investera och låsa 

upp kapital i egna lagerbyggnader och drift av dessa i samma omfattning då de kan 

effektivisera transporterna.189 
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6 Diskussion 

I diskutionsavsnittet diskuteras det som framkommit i studien av fallföretagen om 

konsignationslager utifrån teorin och empirin. Även den modell som tagits fram diskuteras 

och förslag på fortsatta studier presenteras. 

6.1 Fallföretagen och teorin 

Fallstudierna behandlar olika sätt att arbeta med lager för att få en inblick i skillnaderna 

mellan traditionellt lager, lager i närhet av leverantören enligt Toyotas modell samt 

konsignationslager. För att kunna göra jämförelser mellan de olika arbetssätten är det därför 

lämpligt att börja analysera respektive fall. I analysen av fallen har de olika logistiska 

områdena från modellen fått utgöra grundstrukturen. 

6.1.1 Diskussion fall 1 

VMI 

Lösningar som leverantörsstyrd påfyllning av lager är inte aktuellt i det här fallet då det genast 

skulle skapa mer administration och bidra till högre lagerkostnader. 

Synkronisering  

Eftersom informationsutbytet mellan Midwaggon och Buffers sker på ett mycket enkelt sätt 

via faxade order vid uttag, förändring av lager och det inte är några stora informationsmängder 

är det inte självklart att de har någon nytta av olika EDI-lösningar. Ett sätt skulle annars kunna 

vara att Midwaggon öppnar upp ett fönster i sitt MPS system där Buffers kontinuerligt kan se 

planerad förbrukning, men med den tekniknivå och den volym som företagen arbetar med idag 

är det en bit kvar innan man når dit. 

SCM  

I det här fallet kan vi utifrån SCM snabbt konstatera att sambanden är tydliga hur företagen 

arbetar tillsammans. Eftersom sambandet mellan minskade produktionskostnader och 

leverantörens effektivitet med konsignationslager direkt avspeglar sig i inköpskostnaden är det 

enkelt för Midwaggon att få en bild av leverantören Buffers effektivitet. Utifrån insikten hos 

parterna att de arbetar mot gemensamma mål har det skapats en ömsesidig förståelse i deras 

samarbete. Vinnare rent strategiskt är Buffers som får en bra information om kundens behov 

och får fördel gentemot sina konkurrenter. Det är även en fördel för Midwaggon som kan ta 

del av leverantörens kunnande och skapa ett mervärde för slutkunden.  
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Lean Production  

Utifrån ett Lean perspektiv är det svårt för Buffers att nå ända fram då de måste bygga 

säkerhetslager på grund av transporttider och inte minst kvalitetsproblem. Skulle de få en 

container med detaljer med kvalitetsbrister får de problem då de måste beställa en ny leverans 

som både ska tillverkas och skeppas vilket tar ett antal månader. En viktig faktor är dock priset 

på detaljen som är betydligt lägre än en detalj producerad i Europa och det är en mycket viktig 

faktor i utformningen av kedjan.  

Man kan tycka att det vore fördelaktigare för Midwaggon att gå direkt på producenten i Asien 

men det finns anledningar till att så inte är fallet. Mängden produkter Midwaggon handlar är 

för liten för att bygga upp hela inköpsfunktionen med leverantörsbesök och kunnande. 

Framför allt är det stora problem vid eventuell kvalitetsbrist. En resa till leverantören för att 

reda ut problemen raderar hela vinsten. För Buffers som handlar kontinuerligt är det enklare 

då de kan slå ut sina kostnader på större volymer och därigenom kan göra tätare 

leverantörsbesök. Skulle Midwaggon växa och därigenom behöva betydligt större volymer än 

idag skulle det möjligen vara ide att gå förbi nuvarande leverantör. 

Kapitalbindning  

Kapitalbindningen blir låg då Midwaggon endast har små lager i Ånge och Borlänge och 

dessutom inte behöver använda sig av lageryta inomhus då detaljerna står i Buffers container 

ute på gården. Däremot får Buffers en större lagerkostnad men de vinner på att de fysiskt inte 

behöver hantera lagret och endast har den fasta kostnaden för containern som är uppställd. De 

behöver dessutom inte tömma containern och de behöver inga lagerytor. Den administrativa 

delen är svårare att definiera men den torde vara ungefär densamma som om de själva 

ansvarade för lagret. Det som tillkommer är fler inventeringar för att hålla Buffers uppdaterad.  

Just In Time  

Leveranserna till Midwaggon sker enligt principen JIT då de får delarna då de behöver dem 

och ligger på minimala lager. Följer man kedjan bakåt så kan man inte säga att leveranserna 

till Buffers sker enligt JIT men det har mycket med det fysiska avståndet till leverantören att 

göra. Transporter från Asien går att skicka i mindre satser men då blir det en annan form av 

logistik. Att skicka den typ av material som är aktuellt med flyg kostar alldeles för mycket mot 

kostnaden för båt. Att skicka med båt i mindre batcher är möjligt men det är avsevärt dyrare än 

att skicka fulla containers på samma sträcka. Viktiga aspekter som påverkar är detaljernas vikt 

och pris. Att då tillverka detaljer i rätt volym vid rätt tillfälle är inte enkelt då behovet ligger i 

framtiden och temporära samt olika påtvingade förändringar skapar nya förutsättningar. Ett 

idealt materialflöde är ett kontinuerligt flöde och som redan har berörts är det svårt att få ett 

sådant flöde i det här fallet på grund av de långa avstånden. 
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Distribution 

Ser man över hela distributionskedjan måste man säga att det är svårt att förbättra den då den 

är effektivt uppbyggd i Sverige och transporterna från Asien är effektiva utifrån produkternas 

utformning och vikt.  

6.1.2 Summering fall 1 

Arbetssättet i fall 1 fungerar väldigt bra som det ser ut och där måste volymerna öka innan det 

är intressant att göra några förändringar. 

6.1.3 Diskussion fall 2 

VMI 

I det här fallet arbetar de i princip enligt VMI då lagret är placerat i Alucars närhet. Då Alucar 

är relativt långt framme i sitt sätt att arbeta och Nordic har ett stort kunnande finns det stora 

förutsättningar för bolagen att börja arbeta med orderlös hantering och EDI. Att de dessutom 

har byggt upp ett förtroende mellan sig skapar goda möjligheter att utveckla arbetet vidare. 

Det skulle med största sannolikhet skapa ett antal kostnadsbesparande faktorer. Faktorer som 

kan tala emot är att det krävs en del resurser innan projektet är igång och fungerar på ett bra 

sätt. 

Synkronisering  

En mycket viktig del är den kommunikation som förs mellan Nordic och Alucar. Framförallt 

att hela tiden arbeta med synkronisering och då med prognoser för att Nordic ska vara 

förberedd på förändringar i efterfrågan. Det skapar möjligheterna till att kunna leverera oftare 

med mindre volym som binder mindre kapital samt bidrar till ett jämnare och bättre flöde 

genom produktionen. Att dessutom Nordic har en så stor del av produktionen i eget hus skapar 

stora möjligheter att kunna påverka arbetssättet med synkronisering i positiv riktning. 

SCM 

Utifrån SCM går det att säga att företagen i fallet är långt framme. Detta då Alucar:s kunder 

till största del ligger i norra Europa och produktionen är centrerad i marknadsområdet. Att 

produktionen dessutom ligger hos en komplett leverantör gör att kommunikationsvägarna från 

slutkund till första etappen i produktionen är korta. Det finns troligtvis förbättringar att göra 

vid volymförändringar men med tanke på den korta leverantörskedjan kan det inte vara svårt 

att åtgärda på något vis. 
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Lean Production  

Det första som slår mig vid besöket hos Nordic är att hela upplägget bygger mycket på Lean 

tankesättet. Bakomliggande orsaker kan vara att Nordic är vana att arbeta med många olika 

aktörer på marknaden då de arbetar med aluminium som ingår i många olika produkter i vitt 

skilda områden, allt från bilindustri, skoterproduktion, elmaterial till kabelstegar. Det har 

skapat en kunskap hos Nordic som till stor del är naturlig för dem. 

Outsourcing 

Som det framgår i teorin så diskuteras sällan olika logistikeffekter upp vid outsourcing som 

har stor betydelse, men i det är fallet stämmer det inte då det är svårt att få det så mycket 

bättre. Materialflödena är inte komplexa så som de brukar vara vid outsourcing utan snarare 

mycket bättre. Att kapitalbindningen ökar vid outsourcing är även det tveksamt i det här fallet 

eftersom många mellanlager hos olika leverantörer har reducerats till ett minimum. 

Kapitalbindning 

Alucar har en väl uppbyggd produktion men trångt om utrymme för lager. Tack vare närheten 

till det uppbyggda lagret i Wasa behöver inte Alucar något lager och att dessutom Nordic inte 

behöver bygga buffertlager reducerar kapitalbindningen. Att även företagen har en samsyn gör 

att de har lyckats väl. Det viktigaste i det fallet är att ha kontroll på färdigvarulagret så att det 

inte blir för stort. För att underlätta hanteringen skulle en utbyggd VMI-lösning kunna vara ett 

alternativ. 

Just In Time  

I och med att Nordic har grepp om hela försörjningskedjan på produkten kan de organisera 

och styra leveranserna så att de kan leverera i mindre mängder med tätare intervall. 

Därigenom har de stora möjligheter att påverka samtliga mellanlager och kan arbeta mycket 

med just in time i sin egen produktion. Det gör att hela produktionskedjan genomsyras av 

Lean då Nordic har närhet och möjlighet till snabba cykeltider, vilket skapar möjligheter att 

styra lagerhållningen på ett mycket effektivt sätt. Ytterligare en anledning är att de levererar 

enligt modultänkandet, där de själva kan styra över transporterna till färdiglagret i Wasa. Från 

färdigvarulagret behöver det endast gå mindre styckegodsbilar med de dagliga leveranserna 

medan transporterna till lagret så går det att laborera både med att fyllda långtradare och 

logistikföretagens transportnät. Detta i kombination med Nordics produktion gör det möjligt 

att vara effektiv och tillverka lämpliga batcher för att hålla lagernivån nere.  

Distribution 

Generellt är det mycket sällan en producent av dragna profiler placerar sin produktion utefter 

var en specifik kund ligger för att få en närhet, utan det är andra aspekter som väger tyngre. En 



48 

 

anledning är att i en press produceras stora volymer vilket kräver en bred kundbas för att få en 

bra beläggning. Därför är det svårt att ligga nära en specifik kund och leverera på någon 

timmes varsel utan de måste arbeta med andra lösningar då de ofta får längre transporter till 

kund.  

I det här fallet har lagret placerats i närhet av kund vilket skapar många fördelar för att kunna 

ha en hög servicenivå. Det stämmer väl överens med Toyotas arbetssätt med att försöka att få 

lager eller leverantörer i sin närhet för att kunna få snabba leveranser. Det skapar dessutom 

stora möjligheter för leverantören att styra sin produktion och sina leveranser vilket även 

bidrar till att mellanlager hos leverantören kan minskas eller helt tas bort. Hela arbetssättet är 

ett mycket bra exempel på hur Lean kan användas.  

Tittar man på det här enskilda fallet så kan man konstatera att det fungerar mycket bra utan att 

ett konsignationslager används. Nackdelarna med det är att en tredje part ska inventera och 

arbeta med lagret samt att produkterna ska hanteras ytterligare en gång då det blir en lastning 

och lossning som tillkommer. Det skulle inte behövas om detaljerna fanns i direkt anslutning 

till Alucar för då skulle de enkelt kunna hämta produkten direkt på lagret med sin truck. 

6.1.4 Summering fall 2 

I det genomgångna fallet går det att dra två slutsatser på lösningar som skulle kunna sänka de 

totala kostnaderna. Det första är om det på något vis går att skapa lagerytor hos Alucar till en 

rimlig kostnad för att bygga ett konsignationslager där. Det skulle rationalisera bort ett antal 

omlastningar och onödig hantering. De skulle även få ännu bättre tillgänglighet för leveranser 

enligt JIT. Den andra delen är att bygga vidare på lösningarna med VMI för att kunna förenkla 

administrationen. 

6.1.5 Diskussion fall 3 

VMI 

Båda parter har erfarenhet av VMI sedan tidigare men anser att i ett första läge är det inte 

intressant att börja med det. En anledning är att det är mycket som ska fungera ändå i början 

med en ny leverantör så att börja med EDI och VMI känns inte prioriterat. 

Utifrån teorin kan det nog vara ett riktigt beslut då ett stort förtroende måste byggas för att 

lyckas med en implementering av dessa hjälpmedel. Det kräver även resurser från företagens 

infrastrukturer vilket kan vara svårt att överblicka i ett inledningsskede vid ett eventuellt byte 

av leverantör. 
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Synkronisering  

Hade synkroniseringen fungerat och olika IT-lösningar använts mot nuvarande leverantör 

skulle nog problemen varit betydligt mindre. Kunden arbetar idag med en EDI-lösning mot en 

annan leverantör vilket fungerar mycket bra, varför de ser att problematiken går att lösa med 

hjälp av olika informationssystem. Eftersom en hög grad av synkronisering totalt sett ger en 

lägre kapitalbindning samt ett bättre nyttjande av produktionskapacitet är det en bra väg att gå. 

SCM 

Kontraktsskrivningen är viktig då det skapar förutsättningar för att bygga upp hela 

leveranskedjan. Därför är det av mycket stor vikt att parterna är överens om kontraktet vid 

konsignationslager för att få olika faktorer att fungera som kvalitet, leveranssäkerhet och 

engagemang att arbeta tillsammans. Även att avtalen är lättförståeliga och bygger på 

grundläggande principer är av stor vikt och framförallt att servicenivån både till kund och 

slutkund blir hög.  

Lean Production 

Här finns det stora vinster att göra i detta fall. Trots att det kan vara svårt att nå hela vägen 

fram enligt Toyotas modell finns det många fördelar mot hur det har fungerat tidigare för 

kundföretaget. Med konsignationslager får kunden helt andra påtryckningsmetoder och 

kommer ifrån den stora kapitalbindningen man varit tvungen att ligga ute med. Andra faktorer 

som är viktiga är att leverantören får större frihet att själv styra och samordna sin produktion 

på bästa sätt. 

Outsourcing 

I det här fallet går det att konstatera att outsourcing inte alltid är bästa lösningen, mycket 

beroende på vilken typ av leverantör man använder sig av samt vilken servicenivå 

leverantören kan hålla. Outsourcing bygger även på ett nära samarbete mellan kund och 

leverantör. Finns inte det samarbetet och någon vilja att dela information, är outsourcing ingen 

lösning som är hållbar. Detsamma gäller konsignationslager då det är ytterligare en dimension 

som ska läggas till. 

Kapitalbindning 

Leverantören kommer att aktivt arbeta för att ligga på lägsta möjliga marginal på lagernivån 

för att inte binda onödigt kapital. Omsättningshastigheten i konsignationslagret är även det av 

intresse för leverantören då dyra stora enheter inte kan ligga årsvis för att omsättningen är för 

låg. Därför måste en viss volym omsättas beroende på varans kostnad för att en leverantör ska 

tycka att ett konsignationslager ska vara intressant. 
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Just In Time  

Generellt krävs det idag mer och mer precision i leveranserna och begreppet Just in time blir 

allt viktigare. För att få JIT att fungera är det viktigt att planeringen fungerar och enligt 

Lumsden har det ingen betydelse om leveranserna tar några timmar eller ett antal dagar. 

Problematiken är andra faktorer då ledtiden måste vara kort som vid reservdelar och nya 

produkter som måste levereras inom ett antal timmar. Det skapar behov av säkerhetslager och 

det måste vara större desto längre leveranstiden är. Skapar nu kunden ett konsignationslager är 

det leverantören som får stå för säkerhetslagret och det är kunden som avgör hur stort 

säkerhetslagret ska vara. Skulle kunden lägga upp ett säkerhetslager för att klara 

akututryckningar faller iden med konsignationslager. Trots allt har kunden med ett 

konsignationslager den bästa JIT funktionen. 

Distribution 

I det här fallet finns det klara fördelar av att leverantören sköter om distributionen då det går 

att samdistribuera leverantörens olika kundföretags produkter med exempelvis slingbilar. Det 

skapar andra möjligheter än om kunden ska ansvara för frakterna. Att leverantören dessutom 

kan styra volymerna för att passa in transporterna är bara av fördel. 

6.1.6 Summering fall 3 

I det här fallet finns det stora möjligheter att skapa förbättringar med konsignationslager 

beroende på följande faktorer: Kunden har gott om lageryta, produkten lämpar sig mycket väl 

för outsourcing, leverantörerna har väl uppbyggda distributionsnät, stora möjligheter till VMI 

med EDI lösningar i framtiden, kedjan till slutkund blir mer Lean, kapitalbindningen bör 

minska samt att leveranser kan ske enligt JIT. 

6.2 Summering av fallföretag och teorier 

Utifrån de olika fallen går det att dra slutsatsen att det är många parametrar som styr om ett 

konsignationslager är en bra lösning. I varje fall är det olika problemställningar som skapar 

olika förutsättningar hur arbetsmetoden med konsignationslager inom industrin kan fungera.  

En organisatorisk fråga är hur administrationen på ett konsignationslager ska vara uppbyggd. 

Ska lagret administreras av kund, leverantör eller kanske till och med av en tredje part. Ett 

exempel kan vara att grannen till lagret har kapacitet över vad gäller truckar och personal 

varför det kan vara ett bra kostnadseffektivt alternativ. 
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Konsignation 

En nackdel med konsignationslager är att lagerkostnaderna flyttas bakåt i produktionskedjan 

och det är mycket viktigt att man ser vinsten ur ett Lean perspektiv så att slutkunden får ett 

bättre utgångsläge. Det påvisas ganska tydligt i fallet med Buffers där slutkund får ta del av 

fördelarna med bland annat bättre service. Givetvis måste den leverantör som håller i lagret 

kompenseras på något vis för den kostnad som uppkommer för bundet kapital och andra 

merkostnader. Här finns det olika lösningar och en kan vara att kundföretag står kostnaden för 

lageryta och lagerpersonal medan leverantören slipper alla kostnader för lager förutom bundet 

kapital. Här har även produktens utseende stor betydelse för lagerytor och olika lösningar. 

Men ser man till hela kedjan blir det flera moment mindre då leverantören helt slipper 

lagerhålla produkter med alla kostnader runt detta. Materialet behöver flyttas en gång mindre 

samt att lagernivåerna kan minskas då ett mellanlager reduceras. 

VMI  

Ett mycket bra alternativ kan vara att använda sig av leveransstyrd påfyllning VMI. Ett 

problem dock kan vara att leverantören fyller upp lagret mer än vad behovet är för att vara 

säker på att inga leveransförseningar ska inträffa. Vid konsignationslager blir rollerna de 

omvända där kunden vill ha så mycket som möjligt hemma för att klara oförutsedda toppar på 

bekostnad på av leverantören. Därför vilar det ett stort ansvar på kunden, då det är mycket 

viktigt att hela tiden upprätta riktiga prognoser och vidarebefordra information om uttag ur 

lagret och andra förändringar av betydelse till leverantören. Annars har leverantören ingen 

möjlighet att styra sin produktion och anpassa lagret utifrån behoven. Här är synkronisering av 

stor vikt då informationsflödet måste fungera på flera nivåer. 

För att börja arbeta med VMI har kunskapen om logistik stor betydelse för att inblandade 

parter ska förstå fördelarna och kunna åtgärda eventuella problem på ett konstruktivt sätt. 

Synkronisering 

Synkronisering är av stor vikt vid konsignationslager av många anledningar. Relevanta 

prognoser samt frekvent förbrukningsinformation från kund är av stor vikt för att leverantören 

ska kunna dra fördelar av ett högt och jämnt resursutnyttjande i sin produktion. Lyckas man 

med det skapas ett bättre utnyttjande av resurser och buffertlager kan minska eller helt tas bort 

med minskad kapitalbindning som följd. 

SCM 

Det som framgår från teori och empiri är att kontrakt och avtal är av stor vikt för att lyckas 

med ett samarbete. De ska vara lättförståeliga och innehålla en plattform att bygga vidare 

samarbetet på. Man ska heller inte vara rädd för att förändra kontraktet/avtalet över tiden 
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beroende på olika förändringar som kan vara av yttre karaktär som konjunktursvängningar 

eller produkters förändringar och livscykel. 

Närmar vi oss lageruppbyggnaden utifrån ett SCM-perspektiv så har SCM en stor påverkan av 

flödet av gods genom lager i olika former. Ofta förknippas SCM med olika verktyg för 

informationsutbyte i de här sammanhangen som t.ex. EDI men det står för så mycket mer och 

en mycket viktig del är att se kostnaden för lagerhållning genom hela processen till slutkund. 

Där finns det mycket lära av SCM även vid konsignationslager där det är av mycket stor vikt 

att relationen mellan parterna, kund och leverantör fördjupas för att få ett samarbete som 

fungerar väl för att leverera i tid och minska kostnaderna. Det i sin tur skapar grunden för att 

skapa en ömsesidig förståelse där konsignationslager inte bara är ett sätt för kunden att flytta 

kostnaderna till leverantören.  

En annan fördel med konsignationslager är att leverantörens position blir framflyttad i kedjan 

vilket automatiskt skapar möjligheter till snabbare förändringar vid förändringar i orderstock 

eller att det måste ske andra justeringar på produkten. 

Lean Production 

Lean production i det här sammanhanget förknippas med närhet till leverantör där leverans ska 

kunna ske på någon timmes varsel. Bakgrunden till konsignationslager är att skapa möjligheter 

till snabba leveranser till kund trots längre avstånd. Anledningen till arbetssättet beror oftast på 

att den vara kunden vill använda sig av, inte finns på närmare håll utan finns tillgänglig på ett 

längre avstånd. Alternativt att varan längre bort har ett betydligt lägre pris än motsvarande 

vara i kundens närhet. Därför går det att säga att vid ett väl fungerande konsignationslager där 

kunden får leveranser enligt JIT är Lean. Bakgrunden är att om leverantören får relevant 

information synkroniserat fås ett bättre resursutnyttjande av produktionen vilket även skapar 

möjligheter till en effektiv distribution.  

Outsourcing 

Vid outsourcing blir det allt vanligare att produkterna går mot att bli större moduler. Det 

skapar problem med kostnader för lagerytor och bundet kapital. Det gör att produkterna måste 

levereras sekvenserat för att hålla nere kostnaderna. Nackdelen är att avståndet till leverantör 

blir en avgörande faktor vilket medför att olika logistikeffekter har stor betydelse. Därför har 

buffertlagren en tendens att öka vid outsourcing och där har konsignationslager en stor uppgift 

när leverantören inte ligger i direkt närhet till kunden. Vinsten fås genom att flytta 

buffertlagret hos leverantören till kunden istället, vilket skapar möjligheter att minska det 

totala bundna kapitalet hos de inblandade företagen. 
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I teorin påpekas det att materialflödena blir mer komplexa vid outsourcing men i två av de 

undersökta fallen är det motsatt effekt. Det tillsammans med den logistiska målmixen 

underbygger därför teorin om att det är de olika områdena i den framtagna modellen som 

tillsammans skapar en helhetssyn. 

Kapitalbindning  

Eftersom kapitalbindningen är som högst på färdiga varor är det den delen som är intressantast 

att reducera. Som det har framgått i teori och empiri minskar kapitalbindningen drastiskt för 

kunden vid konsignationslager då färdigvarulagret i princip försvinner vilket gynnar 

densamma. Leverantören får istället en betydligt högre kapitalbindning och det här kan skapa 

konflikter mellan parterna. Därför är det mycket viktigt att leverantören får fördelar av 

arbetssättet för att kompenseras för de ökade kostnaderna. Här är även avtalsbiten viktig för att 

hålla lagernivåerna inom överenskomna nivåer och för att ingen part ska förfördelas då ett 

samarbete måste bygga på ett gott förtroende samt goda informationsvägar. 

Just In Time  

Inget av de undersökta fallen har den närhet till leverantör som skulle önskas ur ett rent 

logistiskt perspektiv då närhet skapar bättre förutsättningar för JIT vilket minskar behovet eller 

reducerar behovet helt av ett lager. Vid kortare avstånd, Toyota modell med JIT där 

leveranstiden från produktion ligger på enstaka timmar har konsignationslager ingen större 

funktion. Ett effektivt flöde ger mindre behov av konsignationslager. Däremot vid längre 

transporter 1-2 dagar eller mer kan konsignationslager vara av intresse. Det som talar för ett 

konsignationslager vid längre avstånd är att kunden får leveranser enligt JIT, som om de skulle 

ha sin produktion jämte leverantören.  

Distribution 

Generellt blir det alltmer vanligt att leverantören även får stå för transportkostnaderna till kund 

inom industrin. Det innebär att leverantören vill ha mer möjligheter att kunna anpassa sin 

produktion mot lämpliga batcher för att få en effektiv transport samt ett effektivt flöde i sin 

egen produktion. Detta gäller speciellt skrymmande produkter som är svåra att lasta om vid 

speditörernas olika omlastningsnav på ett säkert och rationellt sätt för att skador inte ska 

uppkomma på godset. Genom att hjälpa leverantören med fortlöpande prognoser, täta 

orderläggningar samt en kontinuerlig dialog finns förutsättningar att leverantören har goda 

möjligheter att vara effektiv i sin produktionskedja. Detskapar dessutom möjligheter att bygga 

upp ett effektivt transportnät.  
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6.3 Analysmodellens användbarhet  

När ett lager i någon form ska läggas upp är det många faktorer som påverkar hur det ska 

göras. Vad är bakgrunden och vad vill man uppnå med lagret är mycket relevanta frågor och 

lägger man därtill andra teorier som SCM, JIT, Lean production, synkronisering, 

informationsvägar och andra faktorer som servicenivå etc. blir det relativt komplext. Därför 

går det inte att säga att det som fungerar bra i ett fall gör det i andra liknande situationer utan 

anpassningar. Utifrån den bakgrunden går det inte säga att ett arbetssätt är rätt och riktigt utan 

det handlar mer om att vikta olika parametrar i ett specifikt fall mot varandra för att finna en 

helhetssyn som är bra.  

Många gånger fokuseras det på kostnaderna i varje led istället för att se hela kedjan fram till 

slutkund. Här är Toyota duktig med sitt Toyota production system men de fokuserar mycket 

på att leverantören ska finnas i omedelbar närhet för att kunna leverera på någon timmes 

varsel. Ofta då utifrån JIT med Kanban eller motsvarande system. Det här kan vara 

problematiskt om det inte är de stora volymer som exempelvis bilindustrin har och avstånden 

är längre till leverantören. Det blir dyrt för leverantören att bygga produktionsanläggningar 

eller lager som ska hanteras nära kunden. Det är i de här fallen en lösning med 

konsignationslager i någon form kan vara en lämplig lösning. 

Hur ska man då gå tillväga för att veta om ett konsignationslager är en bra lösning. Vilket har 

framkommit ett antal gånger i uppsatsen gäller det att se helheten i problemställningen. Den 

modell som arbetats fram har använts genomgående i uppsatsen med en god struktur som följd 

där respektive område har redovisats. Eftersom modellen har fungerat väl i samtliga sex 

undersökta företag och analyser inom varje område har kunnat följas och jämföras ger 

modellen en bra grund till att kunna dra viktiga slutsatser. Att företagen medvetet är valda för 

att de arbetar på olika sätt med sin lagerhantering visar att modellen är generell.   

6.4 Förslag till fortsatta studier 

Då det inte forskats i så stor omfattning om konsignationslager finns det mycket kvar att 

undersöka. Det vore mycket intressant om det går att skapa en beräkningsmodell för att kunna 

sätta siffror på olika utfall, när justeringar görs inom olika delar av den logistiska målmixen i 

samband med konsignation. 

Även att gå på djupet i ett enskilt fall där en grundläggande undersökning görs innan ett 

införande av konsignationslager, samt en jämförande undersökning när det gått en tid efter 

införandet vore intressant. Det för att kunna påvisa för och nackdelar och eventuell vinst med 

arbetssättet. 
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7 Slutsats 

För att kunna göra en riktig bedömning av ett konsignationslager är det av stor vikt att en mix 

av olika verktyg och teorier används, vilket även visas med den logistiska målmixen. Den 

framtagna modellen är en bra grund att börja med, men även delar som kontraktsutformning, 

tulldokumentation, produktkaraktäristik med mera som inte finns med i modellen är av 

betydelse. Först när dessa olika aspekter har gåtts igenom på ett specifikt fall går det att avgöra 

om konsignationslager är en bra lösning. Avståndet har betydelse vid implementering och 

tillämpning av konsignationslager men är inte en avgörande faktor. 

Likheterna med ett leverantörsstyrt lager VMI och ett konsignationslager är mycket stora och 

reduceringen av mellanlager är snarlik då båda metoderna skapar möjlighet för leverantören 

att planera sin produktion på ett optimalt vis. Men med konsignationslager blir det mer 

tydliggjort för leverantören vad kostnaderna blir om lagersaldona blir för stora.  

Den analysmodell som är framtagen i arbetet med uppsatsen är prövad mot ett antal olika 

företag med gott resultat och därmed påvisad att vara generaliserbar. 

Slutsatsen blir att ett konsignationslager kan vara en mycket bra lösning i vissa fall, men det 

går generellt inte att säga att det alltid är en bra lösning då det är många faktorer som påverkar 

slutresultatet. Är ett konsignationslager väl dokumenterat och uppbyggt utifrån nämnda teorier 

finns det klara fördelar med lagerformen. Förutsättningarna att lyckas är att kunden arbetar på 

ett bra sätt med informationsflödet till leverantören och att leverantören kan nyttja de fördelar 

som uppkommer med den frihet i planeringen det skapar. Vid ett lyckat arbetssätt med 

konsignationslager skapar det mervärde för slutkunden och är inte bara ett sätt att flytta över 

kostnader till leverantören. 

Slutligen är följande faktorer av betydelse för en effektiv implementering och tillämpning av 

konsignationslager: Bra konsignationsavtal (lättförståeliga för båda parter), 

informationsutbyte, fysiska faktorer som avstånd, kapitalbindning, lagermöjligheter hos kund 

samt distributionens uppbyggnad. 
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