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Förord 

 

Tack! 

 
Vi vill ge ett stort tack till fallföretaget vars mottagande varit enastående. Vi vill tacka er för 

förtroendet och för att ni på bästa sätt gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. Vi vill även 

tacka Elanders och Publit, samt Liber och Brombergs bokförlag som tagit sig tid att besvara våra 

frågor och bidragit med viktig input. 

 

Sist men inte minst vill vi varmt tacka vår handledare Ioana Stefan och examinator Lars Bengtsson 

som hjälpt oss bygga grunden till denna undersökning, kommit med bra tips och idéer och sett till att 

vi hållit oss på rätt spår för att slutligen stolt kunna presentera detta arbete. 

 

 

 

 

Högskolan i Gävle, 20 juni 2016 

Johan Lindgren & Linus Näslund 
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Sammanfattning 

 

Mossberg (1998) bekräftar att batch-baserad logistik inom bokbranschen har flertalet negativa 

konsekvenser. Mossberg (1998) skriver följande;  

 

”ETT PÅGÅENDE RESURSSLÖSERI  

De osålda böckerna drar på sig transport- och lagerkostnader… …överskottet -- inte sällan 

mer än halva upplagan! -- makuleras inom en treårsperiod. Bortsett från det stötande i detta 

resursslöseri bidrar förfarandet till att den svenska bokmarknaden har fått den 

’’färskvaruprägel’’ som tidigare berörts -- och som innebär en tidsmässig begränsning av den 

svenskspråkiga litteraturen.” (Mossberg, 1998) 

 

Mossbergs (1998) iakttagelser stödjer även de observationer vi gjort på fallföretaget. Detta är 

också grunden till vårt projekt där vi bidrar till ett mera effektivt och hållbart arbetssätt hos en 

av Sveriges största ekonomiboksproducenter. 

 

 

Syftet med denna studie är dels att undersöka vilka för- och nackdelar som finns vid make-to-

stock och batch-baserad logistikhantering av böcker. Samt att fastställa vilka fördelar som 

enligt teorin kan uppnås vid en övergång till make-to-order med en print-on-demand lösning. 

   Målet är att presentera rekommendationer för beslutsfattande och framtida strategi för 

fallföretaget, men också för att hjälpa andra företag med liknande krav och behov. 

 

Denna fallstudie genomförs på ett svenskt företag där man i huvudsak arbetar med 

kundservice/support till företag som använder sig av deras bokföringsprogram och 

servicetjänster. En viktig del i deras tjänst innebär publicering samt e-försäljning av 

informationsböcker. Vi har dock kunnat se att ytterst lite görs för att förbättra sin kvalitet 

inom detta område.  

 

Vår undersökning visar att fallföretaget sammantaget skulle vinna flera fördelar genom att 

använda sig utav en print-on-demand-lösning. Detta eftersom man skulle förbättra sin kvalitet 

i alla de avseenden vi fokuserat på, med en lägre totalkostnad, ingen kapitalbindning och en 

minskad påverkan på miljön. 

 

Nyckelord 

Batch, Böcker, Logistik, Ledtid, Kapitalbindning, Kundorderpunkt, On demand, Outsourcing, 

Print-on-demand, Supply chain management 
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Abstract 
 

Mossberg (1998) confirms that batch-based logistics in the book industry has several negative 

consequences. Mossberg (1998) writes the following; 

 

"AN ONGOING WASTE OF RESOURCES 

The unsold books are incurring transportation and inventory costs ... ... surplus - often more 

than half the recipients edition! -- canceled within three years. Aside from the offensive in this 

waste of resources, this procedure contributes to the fact that the Swedish book market has got 

the '' fresh character '' as mentioned earlier -- and as entails a temporal limitation of the 

Swedish-language literature" (Mossberg, 1998) 

 

Mossberg's (1998) findings also support the observations we have made in this study. This 

constitutes the foundation of this survey, where we contributes for a more effective and 

sustainable operation at one of Sweden's largest economy book producers. 

 

 

The purpose of this study is to examine the advantages and disadvantages that come with 

make-to-stock and a batch based logistics management of books. But also to identify the 

advantages that, according to the theory, can be achieved in a transition to make-to-order with 

a print-on-demand solution. 

   The goal is to present recommendations for decision-making and future strategy for the 

company where this study took place, as well as to help other companies with similar needs 

and requirements. 

 

This case study is conducted at a Swedish company which essentially work with customer 

service / support to businesses using their accounting software and services. An important part 

of their service means publishing as well as e-books sale of information books. We have 

noticed that little is done to improve their efficiency and quality in this area. 

 

Our study shows that this company would gain several benefits by making use out of a print-

on-demand solution. This because it would improve their quality in all respects we’ve focused 

on, with a lower total cost, no tied up capital and en reduced environmental impact. 

 

Keywords 

Batch, Books, Logistics, Lead time, Tied up capital, On demand, Outsorucing,  

Order penetration point, Print-on-demand 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Jonsson & Mattsson (2005) definierar logistik som läran om effektiva flöden av material. De 

ser det som ett samlingsnamn för de processer och aktiviteter som gör att produkter & 

material flyttas till rätt plats i rätt tid, och skapar någon form av nytta och värde. För att vara 

ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag krävs därmed att man har en välfungerande 

logistik. 

 

Mossberg (1998) bekräftar att batch-baserad logstik inom bokbranschen har flertalet negativa 

konsekvenser. Mossberg (1998) skriver följande;  

”ETT PÅGÅENDE RESURSSLÖSERI  

De osålda böckerna drar på sig transport- och lagerkostnader… …överskottet -- inte sällan 

mer än halva upplagan! -- makuleras inom en treårsperiod. Bortsett från det stötande i detta 

resursslöseri bidrar förfarandet till att den svenska bokmarknaden har fått den 

’’färskvaruprägel’’ som tidigare berörts -- och som innebär en tidsmässig begränsning av den 

svenskspråkiga litteraturen.” (Mossberg, 1998) 

 

Mossbergs (1998) iakttagelser stödjer även de observationer vi gjort på fallföretaget. Detta är 

också grunden till vårt projekt där vi bidrar till ett mera effektivt och hållbart arbetssätt hos en 

av Sveriges största ekonomiboksproducenter. 

 

1.1.1 Problemformulering 
 

Det finns enligt oss ett påtagligt hål att fylla då få studier har förts kring förbättringsarbeten 

av logistikflöden inom bokbranschen, och det råder helt enkelt brist på dokumentation kring 

detta. Denna undersökning behövs härmed för att fylla detta hål, hjälpa andra företag, samt 

öppna upp för vidare forskning. Undersökningen kommer att se närmre på ett uttryck mer 

specifik för bokbranschen som kallas för print-on-demand, vilket enligt teorin för logistik 

också kan liknas med make-to-order. 

 

Denna fallstudie genomförs på ett svenskt företag som i huvudsak arbetar med 

kundservice/support till företag som använder sig av deras bokföringsprogram och 

servicetjänster. En viktig del i deras tjänst innebär publicering samt försäljning av 

informationsböcker. Vi har dock kunnat se att ytterst lite görs för att förbättra sin logistik 

inom detta område.  

     Målet med denna studie är att effektivisera företagets tillvägagångssätt genom att titta på 

andra metoder av logistiken inom detta område. Detta med förhoppningen att minimera 

kapitalbindning, sänka totalkostnaden, korta ned ledtiderna för ökad kundtillfredsställelse, och 

samtidigt minska slöseriet och den totala miljöpåverkan.  

     Företaget har valt att vara anonyma i denna undersökning 
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1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är dels att undersöka vilka för- och nackdelar som finns vid make-to-

stock och batch-baserad logistikhantering av böcker. Samt att fastställa vilka fördelar som 

enligt teorin kan uppnås vid en övergång till make-to-order med en print-on-demand lösning. 

   Målet är att presentera rekommendationer för beslutsfattande och framtida strategi för 

fallföretaget, men också för att hjälpa andra företag med liknande krav och behov. 

 

Frågeställningar:  

 Vilka är för- och nackdelarna med make-to-stock (Batch-beställning)? 

 Vilka fördelar kan man enligt teorin vinna med hjälp av make-to-order (Print-on-

demand)?  
 

1.2.1 Avgränsning 
 

För att lyckas med detta kommer vi att titta på en kombination av print-on-demand, 

Outsourcing av hanteringen kring böckerna och en högintegrerad leverantörssamverkan. Detta 

genom att sammanställa för- och nackdelar ur både kostnads-, miljö- och servicesynpunkt. 

Med detta menas att fokus ligger på att behålla eller helst sänka de nuvarande kostnaderna och 

minska den totala miljöpåverkan utan att detta påverkar kunden negativt. 

  Print-on-demand – eftersom det är definitionen av make-to-order (produktion mot 

kundorder) inom bokbranschen, med en optimal kundorderpunkt. Outsourcing tillämpas till 

viss del redan idag då man inte har någon egen tryckning av böcker, utan endast lagrar och 

packar böckerna för leverans. Men här undersöks konsekvenserna av att outsourca hela 

bokhanteringen till den nuvarande, alternativt en annan leverantör, att sköta hela processen 

från tryck till leverans. Detta ställer förstås högre krav på samarbetet mellan dem, då 

leverantören (oavsett vilken) får ett stort ansvar för ett av fallföretagets viktigaste 

affärsområden.  
 

Produkt och procedur 

Denna studie är en fallstudie på ett företag som i dagsläget använder sig av en batch-baserad 

logistikhantering för sina ekonomiböcker. Man har ett 80-tal olika titlar/produktvarianter som 

varierar i tryckteknik och sidnummer mellan 100-700 sidor, med måtten 25x20cm. Böckernas 

livslängd är varierande då nya upplagor släpps vid t.ex. lagförändringar. Man har böcker som 

är så kallade ”eviga” som aldrig uppdateras, vissa som uppdateras varje år, och vissa som 

uppdateras vartannat år. Den gamla utgåvan blir därmed inaktuell/ogiltig och utgår ur 

sortimentet. I dag köps böckerna in i större ”batchar”/partier som placeras i ett lager och 

skickas till kunden när order inkommer. 

 

Perspektiv 

Denna studie är härmed ur fallföretagets perspektiv sett till de tre aspekterna kostnad, service 

och miljö. Med service menas dock att kunden står i centrum, och någon förändring av 

affärsprocessen är inte aktuellt om det skulle innebära en sämre ledtid eller kostnad för 

kunden. När vi i detta arbete pratar om ”service” menar vi leveransservice, och därmed en 

viss standard gällande ledtid. Förbättrad service innebär således kortare tid från order till 

mottagande.   
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2 Metod 
 

Rodney Åsberg (2001) på Institutionen för pedagogik och didaktik på Göteborgs Universitet 

uttrycker sig enligt följande; 

”Det finns inget sådant som kvalitativ eller kvantitativ metod. Vad som finns är en ofantlig 

retorik om detta »viktiga val och ställningstagande» men ingen metod är eller kan vara vare 

sig kvalitativ eller kvantitativ. Kvantitativ och kvalitativ hänvisar till egenskaper hos de 

fenomen vi söker kunskap om. Och dessa egenskaper speglas i de data vi upprättar om olika 

fenomen. Data kan vara kvalitativa (i form av ord) eller kvantitativa (i form av siffror). Men 

det är sedan inget mer att orda om eftersom både »numbers and words are both needed if we 

are to understand the world» enligt Matthew Miles och Michael Huberman.” 

Med detta menas att för att kunna förstå vad som händer behövs både kvantitativa och 

kvalitativa data, alltså både siffror och beskrivande ord. 

 

Det har i studien kombinerats teoretiskt och praktiskt material för att ta fram ett användbart 

och trovärdigt underlag. Vi ville göra en fallstudie för att få verklighetsförankring i vårt 

arbete, och kom i kontakt med fallföretaget som bad oss titta på förbättringsmöjligheter. Detta 

eftersom man var medveten om att här fanns brister men också förbättringspotential, men man 

behövde hjälp med en utredning.  

 

För att svara på våra frågeställningar enligt syftet så har informationsinsamlandet utförts med 

hjälp utav följande metoder; 

 

2.1 Teorisökning 

Den teoretiska referensramen har sammanställts utifrån en litteraturstudie. Den är ett resultat 

av en omfattande undersökning kring forskarnas iakttagelser och teser inom berörda områden. 

Det är en förutsättning för att arbetet ska upprätthålla vetenskaplig standard.  

     Databaserna som använts är DiVA, DOI System, Google Scholar och ScienceDirect. 

 

Vid sökande användes följande nyckelord; Off set print, Digital print, On demand, print-on-

demand och Batch.  

 

2.2 Datainsamling hos fallföretaget      

Kvalitativa data från fallföretaget har anskaffats genom observationer för att fastställa 

rutinerna på arbetsplatsen, men även genom intervjuer med den ansvariga personalen för 

kundservice, lager och leverans av böckerna. Detta för att säkerställa att uppfattningen 

stämmer överens med hur processen faktiskt ser ut. 

     För insamlande av kvantitativa data gällande försäljning och kostnader mm. görs genom 

informationssökande i databaser och relevanta dokument på fallföretaget. Data så som 

försäljningsstatistik och kostnader kommer från företagets ekonomisystem, samt balans- och 

resultatrapporter. Data från artikelregistret har tagits ut för att statistiskt redovisa hur 

försäljningen utvecklats över tid. Fritt tillträde till samtliga data har givits och vi har därmed 

kunnat fastställa ett underlag som representerar deras verklighet.  

      



Industriell Ekonomi 
 

10 

2.3 Leverantörer 

Det nuvarande tryckeriet samt ett flertal andra tryckerier har kontaktats via telefon och email 

för jämförande av alternativa lösningar och kostnadsförslag. Dessa data är viktig för att även 

få input gällande möjligheter och förutsättningar för en print-on-demand baserad logistik i 

praktiken. Dock har endast ett av dessa leverantörers (Publit) uppgifter använts i denna 

undersökning, Eftersom de bäst kunde bemöta våra önskemål och krav.  

     Detta förutsätter förstås att allt fungerar enligt leverantörernas löften, vilket inte går att 

säkerställa förrän man provat.  

2.4 Andra bokförlag 

Andra bokförlag har kontaktats för att få en bild av hur deras arbetssätt ser ut gällande 

tryckning, lager osv. Denna input är intressant för att få en konkret jämförelse i praktiken. 

Dessa har även visat intresse för vårt arbete och är nyfikna efter nya metoder för förbättring. 

 

Med hjälp av teorin har insamlade resultat och data vägts mot varandra, och sedan 

sammanställts i en analys och slutsats enligt syftet och frågeställningarna. Diskussion förs 

även kring dels vad som framkommit med våra rekommendationer, samt andra aspekter som 

kan vara viktiga att ta hänsyn till. 

 

2.5 Varför dessa valda metoder? 

Med de valda metoderna har vi fått fram ett relevant, användbart och trovärdigt underlag för 

att kunna genomföra en realistisk analys, och slutligen kunnat presentera ett verkligt 

användbart material för fallföretaget och även andra verksamheter.  

 

2.6 Reliabilitet & begränsningar 

 

Vid insamlande av underlag till den teoretiska referensramen har endast vetenskapliga böcker, 

artiklar och undersökningar använts. Ett mål har funnits att alltid ha minst två referenser på 

varje teoriavsnitt för att öka pålitligheten.  

      

För insamlande av praktiskt underlag kring batch-baserad logistikhantering har endast 

fallföretaget studerats, och leverantörer kontaktats för information. Print-on-demand -

metodiken är med andra ord inte beprövad rent praktiskt i denna undersökning. Det kan därför 

inte garanteras att en print-on-demand baserad logistik skulle fungera exakt så som teorin och 

leverantörerna hävdar om den implementerades på fallföretaget.  

   För att öka trovärdigheten av våra rekommendationer skulle undersökningen även kunnat 

innefatta en kontakt alternativt ett besök hos ett annat bokförlag med en outsourcad print-in-

demand baserad logistik. Detta för att få ett praktiskt underlag för analys. 
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2.7 Validitet 

 

Patel och Davidsson (2011) menar att en högre validitet kan uppnås genom att ha en relevant 

och bra grund i form utav teori i kombination med noga utförda mätningar och insamlande av 

data.  

     De menar alltså att det är viktigt att data och resultat etc. tas fram på ett relevant och 

korrekt sätt för att kunna generaliseras, och därmed vara användbart även i andra 

verksamheter och sammanhang. 

 

Det teoretiska underlaget har i denna studie noga granskats och valts ut för att på ett konkret 

och givande sätt beskriva de begrepp och områden som denna studie berör. Oftast med två 

eller flera referenser för att öka pålitligheten till samtliga teser och påståenden.  

 

Insamlade kvantitativa data i resultatdelen finns dokumenterat och sammanställt i olika 

databaser och bokfört hos fallföretaget. Dessa siffror är därmed faktiska data för försäljning, 

intäkter och kostnader svart på vitt, och bör därför ses som mycket pålitliga. 

  

För input från leverantörerna har den ansvariga kundtjänsten hos Publit samt Key account 

manager hos Elanders kontaktats. Med stor sannolikhet kan vi räkna med att deras utsagor och 

uppgifter gällande procedur och kostnader är att lita på. 

     För sammanställning av nuläget och har intervjuer uteslutande gjorts med den ansvariga 

personalen för kundservice och paketering av böcker. Detta tillsammans med egna 

observationer för att få en rättvis bild av hur man går tillväga i praktiken. 

 

Sammantaget bör våra källor och metoder anses tillförlitliga, vilket stärker trovärdigheten och 

inte minst validiteten av denna studie. 
 

2.8 Etik 

 

Enligt vad  Merriam (1994) nämner så handlar det om att personer som ingår i studier av olika 

skäl bör skyddas från skada, personer bör till exempel aldrig tvingas att ingå i en studie om 

man inte vill.  Bell (2016) påtalar att det kan vara svårt att verkligen skydda vissa personer 

som vill vara anonyma eller delar då det kan bli mer och mer tydligt om exempelvis en ledare 

utrycker sig på ett visst sätt. Bell (2016) talar också om att det är viktigt att författarna har en 

tydlig etik och vet vad som gäller genom arbetet. 

 

   I den här studien har fallföretaget valt att vara anonymt för att inte i onödan skapa publicitet 

eller liknande som skulle kunna ge skada för företaget eller exempelvis läcka information till 

konkurrenter. Därav har författarna valt att i undersökningen enbart nämna leverantörer och 

andra kontakter vid företagens riktiga namn. Det är bara författarna, fallföretaget, handledare, 

examinator, leverantörer som vet fallföretagets riktiga identitet. Författarna har gjort allt för 

att följa dessa riktlinjer så att en god etik hålls mot fallföretaget.    
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3 Teori 

3.1 Lagerhållning 

Lumsden (2012) är i allmänhet kritisk mot lagerhållning och menar att det alltid ska 

ifrågasättas och minimeras. Men menar samtidigt att det är en förutsättning för att kunna 

bemöta kundens behov om denne kräver snabb leverans, och därmed inte kan tänka sig att 

vänta på tillverkning/anskaffande innan leverans sker. 

 

Deflem och Van Nieuwenhuyse (2013) beskriver arbetet med lagerhållning som ständiga 

avväganden mellan för- och nackdelar och kostnaderna de för med sig. Lumsden (2012) delar 

denna uppfattning och uttrycker sig enligt följande; 

”Problemet är att olika åtgärder som vidtas i syfte att förbättra vissa delar av verksamheten 

kan ge negativa effekter på de övriga delarna. En åtgärd som är tänkt att minska kostnaderna 

kan samtidigt försämra servicen och därigenom intäkterna på längre sikt” 

Även Liker (2004) konstaterar denna balansgång, och poängterar att både överproduktion och 

placering i lager, eller att inte kunna leverera vid behov är båda viktiga exempel på slöseri. 

Överproduktion betyder att slösa arbetstid och resurser på produkter som kanske aldrig säljs 

(pga. bristande efterfrågan, föråldrande etc.), eller binder kapital (se punkt 3.1.2) under en 

längre tid innan de säljs. Att inte kunna bemöta efterfrågan är slöseri i form av uteblivna 

intäkter (Liker, 2004). Detta kan i värsta fall leda till att kunden i fråga väljer att vända sig till 

en konkurrent i fortsättningen (Deflem and Van Nieuwenhuyse, 2013). 

     Oskarsson, Ekdahl and Aronsson (2013) nämner också att det kan finnas vissa risker med 

att ha ett lager. De menar att varor kan skadas i lagret, man kan drabbas av inbrott så att 

varorna blir stulna eller utsatta för sabotage. Det kan också innebära svinn, vilket betyder att 

varor försvinner i den vanliga hanteringen, med det menar Oskarsson, Ekdahl and Aronsson 

(2013) att varorna stjäls eller inte kan lokaliseras i lagret. Andra risker skulle kunna vara en 

översvämning eller att det börjar brinna. 
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3.1.2 Kapitalbidning 

Enligt Olhager (2013) binder material/produkter som finns i förråd, arbete, eller 

färdigvarulager kapital. Kostnaden för kapitalbindningen beror allra främst på 

kapitalkostnaden, alltså de medel som används för att anskaffa varor. Dessa medel skulle 

kunna använda till något annat. Olhager (2013) nämner att utöver den kostnaden så bör även 

lokalkostnaden räknas med, eventuell utrustning för hantering, personalkostnader, 

försäkringar av varor, inkurans m.m. Eftersom en produkt oftast förädlas i och med 

produktionen så ökar värdet desto närmare slutskedet en produkt kommer i produktionen. När 

det här sker, så ökar också kapitalbindningen succesivt eftersom produktens värde ökar på 

vägen. Olhager (2013) nämner att produkten kommer att nå högst kapitalbindning när den 

ligger som slutprodukt i lager alternativt vid direkt leverans till kund.  

     Oskarsson, Ekdahl & Aronsson (2013) påstår att varor som befinner sig i lager innebär en 

låsning av resurser. Det har lagts ut pengar på råmaterial, komponenter m.m. Självklart 

försöks det alltid att sälja dessa produkter som finns i lagret, men så länge varorna finns i 

företaget så binder de kapital. De menar att detta kapital kan användas till andra investeringar, 

till exempel att marknadsföra sig. På det sättet kan alltså kapitalet användas till att generera 

intäkter istället för att det ska vara bundet i material. Det skulle också kunna investeras på 

exempelvis sparkonton eller aktier som kan ge avkastning. Kapitalbindning innebär alltså att 

man får ”ett bortfall av möjliga intäkter” och det är något som oftast kallas för kapitalkostnad. 

(Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013) 

 

3.1.3 Ledtid, Leveransservice & Leveranstid 

Ledtid, eller ur kundens perspektiv även leveranstid, kallas den tid det tar från beställning till 

mottagande. Under ytan finns förstås en omfattande process med en rad aktiviteter så som 

ordermottagning, sammanställning, leveransplanering osv. Ledtid kopplas därför vanligen 

ihop med leveransservice (Lumsden, 2012). Christopher (2011) betonar vikten av att 

minimera denna tid så mycket som möjligt. Dels för att minimera arbetstiden, resurserna och 

tiden produkterna är låsta, samt att snabbt kunna bemöta behovet och snarast få in 

betalningen. Kort ledtid kan enligt Lumsden (2012) uppnås genom att minimera produktions-

/hanteringstiden i varje led. 

      

 

3.1.4 Produktionsekonomi 

Olhager (2013) väljer att beskriva produktionsekonomi som två delar. Då separerar han helt 

enkelt orden produktion och ekonomi. Produktion räknas som en aktivitet som är 

grundläggande och nödvändig för att kunna bemöta människor och företags behov i form av 

både tjänster och produkter, även för samhällets utveckling. Ekonomi betyder att hushålla 

med resurser, fördela dessa mellan sätt att kunna tillfredsställa behov. Med det sagt så menar 

Olhager (2013) att Produktionsekonomi behandlar ”Hushållningen av ett industriföretags 

resurser”.  
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3.1.5 Prognostisering 

Olhager (2013) menar att prognostisering, även kallat att göra en prognos, innebär att försöka 

bedöma något som sannolikt kommer att hända framåt i tiden. För att kunna skapa en prognos 

så bra som möjligt är det viktigt att man känner till de främsta metoderna för detta, då det är 

viktigt att använda rätt metod för rätt typ av prognos. Det kan beroende på vilka 

förutsättningar man har i produktionen, eller vart i produktionskedjan prognosen görs. Det är 

viktigt att man också kan förstå vilka begränsningar prognosen har (Olhager, 2013).  

     Det finns företag som helt struntar i att använda sig av prognoser då de förlitar sig på att 

framtiden ska bli likadan som historien, alternativt att man hinner förändra och anpassa sig 

utefter det som ändras. Det är dock aldrig säkert att det blir så (Olhager, 2013). Olhager 

(2013) tar upp följande punkter som man bör känna till vid prognostisering; 

 

 En prognos är nästan alltid fel – En prognos bör inte ses som en känd efterfrågan, 

utan ett system för planering och systemet måste kunna hantera fel som uppstår i 

prognosen. 

 

 En riktigt bra prognos ska vara något mer än bara en siffra – med det menar man att 

man ska ta hänsyn till att prognosen inte stämmer. Den måste inkludera vissa mått för 

felaktigheter. Det kan vara standardavvikelser eller något form av intervall. 

 

 Prognoser som är aggregerande är säkrare – om man tar med flera olika oberoende 

variabler så kommer prognosen att vara säkrare än att bara ta hänsyn till enstaka. 

Det betyder alltså att man ska ta hänsyn till exempel hela produktgrupper och inte 

bara enskild produkter. 

 

 Säkerheten i prognosen blir lägre vid större horisont - Det är lättare att få högre 

säkerhet på en prognos om tiden man försöker att prognostisera ligger nära in på. Att 

göra en prognos för nästa vecka är alltså säkrare än att göra det på nästa år. 
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3.1.6 Kundorderpunkt  

Så här lyder Olhagers (2013) definition;  

”Kundorderpunkten svarar mot den position i förädlingskedjan där en kundorder kopplas till 

en specifik produkt” 

Beroende på typ av produkt, produktionens förutsättningar, kundernas krav etc. kommer 

kundorderpunkten att befinna sig på olika ställen, tidigare eller senare i produktionsflödet. 

(Lumsden, 2013). 

 

Figur 1.0 – Kundorderpunktens olika postitioner

 
Produktionen kan alltså vara helt eller delvis kundorderstyrd. Som kan ses i figur 1.0 sker i 

vissa fall inköp och konstruktion efter det att kundordern inkommit (ETO). I andra fall 

befinner sig kundorderpunkten så sent som i färdigvarulagret, där färdigställda produkter 

produceras efter prognos och väntar på order och utleverans (MTS) (Lumsden, 2012). 

     Det kan förstås finnas både för och nackdelar med antingen en tidigt eller sent placerad 

kundorderpunkt, men i regel är en tidig kundorderpunkt att föredra menar Lumsden (2012). 

Några viktiga orsaker till detta är för att inga resurser används i onödan, att produkten med 

säkerhet har en köpare samt att produkten inte skapar onödig kapitalbindning innan 

försäljning (Lumsden, 2012).  

 

Olhager och Prajogo (2012) konstaterar i sin studie jämföranden MTO- och MTS-företag att 

företag som producerar mot kundorder (MTO) bör fokusera på Supply chain management och 

relationerna med sina leverantörer, medan de som producerar mot lager (MTO) bör fokusera 

på förbättringsarbeten i de interna processerna. 

     De hävdar även bestämt att produktion enligt MTS förutsätter att efterfrågan är både hög 

och stabil, samt att antalet artikelsorter är lågt – annars är det fel sätt att styra produktionen 

menar dem (Olhager and Prajogo, 2012).  
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3.2 Batch 

”Batch” är engelska och betyder ”parti” (Lumsden, 2012). Begreppet används vanligen inom 

logistiken och filosofin bygger på att optimera partistorleken av material. Detta för att få 

flödet i en process att fungera så effektivt som möjligt. Dvs. att varken för lite eller för mycket 

köps in, produceras och förflyttas, och det är i första hand efterfrågan som styr, menar 

Lumsden (2012). Partierna har antingen en bestående eller varierande storlek genom kedjan, 

och denna gruppindelning kallas partiformering (Lumsden, 2012). 

 

3.2.1 Partiformering/Partiformning 

Olhager (2012) beskriver själva problematiken med avvägandet och bestämmandet av 

batchens storlek för partiformning. I regel gäller att en större beställning ger lägre 

ordersärkostnader, men högre kostnad för lagerhållningen. En mindre beställning ger en högre 

ordersärkostnad, men en lägre lagerhållningskostnad.  

     Med ordersärkostnad menas administrativa eller produktionsrelaterade kostnader som slås 

ut på produkterna, vilket leder till att styckkostnaden blir lägre vid en större beställning 

(Olhager, 2012). Han menar att vanligtvis vill företag betala ett förmånligt pris vilket oftast 

görs med en större beställning, men att de samtidigt inte vill behöva betala onödigt höga 

kostnader då produkten kommer att finnas i lagret en längre tid innan allt sålts ut. 
 

3.3 Print-On-Demand 

Mossberg (1998) hävdar att print-on-demand är ett ord som inte riktigt har ett accepterat och 

fullständigt svensk översättning. Med det menar Mossberg att det inte riktigt går att tolkas, 

eller direkt översättas till rätt ord på svenska. En form av definition som nämns är ”Tryck efter 

behov”.   

     Begreppet utvecklas och jämförs med begreppet ”Supply och demand” inom 

företagsekonomi. Alltså tillgång och efterfrågan (Mossberg, 1998). Detta innebär därmed en 

tidig kundorderpunkt och har samma princip som MTO (Lumsden, 2012). Mossberg (1998) 

utrycker att det känns onödigt att skapa ett eget svenskt ord eftersom det är onödigt och svårt. 

Men det menas att ordet har fått stort genomslag både internationellt och i Sverige. Så Print-

on-demand borde räcka anser hon (Mossberg, 1998). 
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3.4 Leverantörskedja & Supply chain management (SCM) 

Arbetet med logistik och materialflöden av utrustning och livsmedel har alltid haft en viktig 

roll inte minst i krig. Att snabbt kunna försörja sina trupper med resurser kan vara mer eller 

mindre avgörande för att överhuvudtaget ha en chans mot sina opponenter, och detsamma 

gäller företagen som numera slåss om kunder och marknadsandelar, istället för territorium 

(Christopher, 2011).  

     Supply chain management, kan översättas till leverantörssamverkan, handlar om att arbeta 

aktivt och i nära samarbete med samtliga aktörer i leverantörskedjan. Syftet är att korta ned 

ledtiderna och öka lönsamheten för samtliga parter (Lumsden, 2012).  

Hilletofth och Ericsson (2007) definierar Supply chain management så här; 

 “The alignment of demand creation and demand fulfillment processes across functional, 

organizational and inter-organizational boundaries” 

 

Prajogo och Olhager (2012) poängterar två viktiga flöden att beakta för att vara framgångsrik 

i detta arbete. Dessa två är material- och inte minst informationsflödet genom kedjan. 

Christopher (2011) menar att det finns ett direkt samband mellan längden på 

leverantörskedjan (både praktiskt och ur tidssynpunkt) och kostnaden för produkter och 

material i arbete och lager på vägen. Det är därför högst nödvändigt att effektivisera kedjan 

och göra den så kort som möjligt, utan onödigt många mellanhänder för att spara tid och inte 

minst pengar (Christopher, 2011).   

 

Lyhördhet & nära relationer 

Bruce, Daly, Towers, (2004) hävdar i sin artikel att ”Agile” SCM handlar om att vara lyhörd 

och snabb på att se vad som sker på marknaden, detta så man snabbt kan anpassa sig till 

förändringar i efterfrågan. De nämner även att det är till stor vikt att man har en väl fungerade 

kommunikation och teknik som sköter det hela för att kunna skapa ett samarbeta mellan alla 

parter som involveras i leverantörskedjan. 

 

Bessant, Kaplinsky och Lamming (2003) pratar i sin studie om att leverantörer och kunder 

inte alltid har samma åsikt om vad som behövs för ett effektivt samarbete. Det kan vara så att 

det behövs någon på en position i företaget som tar hand om relationen för att få det att 

fungera så bra som möjligt. Att lära av varandra och att få en fungerande relation händer alltså 

inte bara utav sig självt. 

 

Attityd & öppenhet till förändring 

Lee, Padmanabhan och Whang, 1997 nämner att alla parter som är inblandade i hela kedjan 

när man pratar om supply chain management måste ha rätt attityd. Om inte, kan det leda till 

problem. Är man inte beredd att samarbeta och förstå vilka fördelar man kan uppnå genom att 

integrera sina leverantörer och andra avdelningar i organisationen kommer resultatet 

förmodligen inte att bli lika bra (Lee, Padmanabhan och Whang, 1997). 
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3.5 Outsourcing 

Olhager (2013) beskriver outsourcing enligt citat;  

”Begreppet outsourcing innebär ett långsiktigt strategiskt beslut om att köpa en komponent 

eller delsystem från en leverantör istället för att som tidigare ha tillverkat den internt.” 

 

Espino-Rodríguez och Padrón-Robaina (2006) har också en egen definition, som de 

komponerat med hänsyn till flertalet andra forskares definitioner. Den lyder; 

 “Outsourcing is a strategic decision that entails the external contracting of determined non-

strategic activities or business processes necessary for the manufacture of goods or the 

provision of services by means of agreements or contracts with higher capability firms to 

undertake those activities or business processes, with the aim of improving competitive 

advantage.” 

De anser härmed att outsourcing måste grunda sig i ett strategiskt beslut i syfte att uppnå och 

bibehålla konkurrensfördelar. Företaget måste kunna avgöra vilka aktiviteter eller 

affärsprocesser som är potentiella att outsourcas och att motparten har kompetenser som 

överträffar sina egna. Medvetenheten om sina egna resurser och sin kapacitet är därmed 

avgörande för beslutet (Espino-Rodríguez and Padrón-Robaina, 2006).  

 

Dabhilkar and Bengtsson (2008) utrycker sig enligt följande;  

”Outsourcing is mainly beneficial when used to free resources in order to invest in higher 

manufacturing capability.”.  

Med det menar de att den största fördelen med outsourcing är att man frigör resurser då man 

överlåter en process/delmoment till en annan aktör, som i sin tur kan användas till att förbättra 

verksamhetens prestanda. 
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3.6 Produktlivscykel 

Christopher (2011) konstaterar att alla produkter har en livscykel, kortare eller längre, och det 

är därför väsentligt att se till att försöka maximera intäkterna under den tid som efterfrågan 

och möjlighet till försäljning finns. Förr eller senare, även om det handlar om ett halvår eller 

kanske 10 år eller längre än så, kommer det alltid att dyka upp konkurrenter, substitut och ny 

teknologi och kundkrav som får efterfrågan och försäljningen att avta menar han. Detta kan 

uppnås med korta ledtider (Christopher, 2011).  

    Produktlivscykeln visar hur försäljningen förändras över tid, och i stort sett alla produkter 

och tjänster går igenom följande faser under sin livstid. ”De klassiske faserna är introduktion, 

tillväxt, mognad och nedgång” säger Olhager (2013), och illustrerar den naturliga 

utvecklingen enligt figur 1.1  

 

Figur 1.1 - Produktlivscykel 

 

3.7 Transporter & miljöpåverkan 

Vanek och Morlok (2000) påtalar i sin studie att transportsektorn är en av de branscher som 

till större del är ledande till koldioxidutsläpp samt luftföroreningar som skadar miljön. I vissa 

fall kan det vara så att företag som outsourcar tjänster skapar onödiga transporter. Om 

företaget skulle behållit tjänsten på plats hos sig så hade det inte uppstått. Vanek och Morlok 

(2000) spekulerar då i att helt onödiga transporter ur ett miljöperspektiv har uppstått. 
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3.8 Materialflödesschema  

Enligt Olhager (2013) så är materialflödesschema ett sätt att kartlägga materialets väg i en 

produktionsverksamhet. Den visar hur materialet förflyttas rent tekniskt från en station till en 

annan. Stationerna betecknas med olika symboler för att markera aktivitetstypen, tillsammans 

med noteringar om data som t.ex. ledtid eller kapitalbindningen för det aktuella momentet. 

Detta för att på ett överskådligt sätt få en bild av flödet och lättare kunna identifiera 

förbättringsområden (Olhager, 2013). 

 

I figur 1.2 nedan ser vi ett exempel på ett materialflödesschema, i detta fall med fokus på 

operations- och lagringstider. 

 

Figur 1.2 – Exempel på ett materialflödesschema 
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3.9 Offsettryckning           Figur 1.3 - Offsettryckning 

Johansson et al., (2001) beskriver offset 

likt en process som har väldigt många 

användningsområden (Inom 

tryckeribranschen). Offset är den teknik 

som används mest när man trycker 

vanliga tidningar, men används också 

vid tryck av reklam, kataloger, böcker, 

tidskrifter och förpackningar. Principen 

bygger enligt Johansson et al. (2001) på 

litografi, vilket är grunden till 

offsettryck. 

 

Processen för offset beskrivs visuellt i 

figur 1.3. Den delen av själva tryckpressen som överförs till tryckbäraren kallas för tryckverk. 

I en press är tryckverket tre delar. En plåtcylinder, gummidukscylinder samt 

mottryckcylinder. Man kallar offset för att vara en metod som är indirekt, vilket betyder att 

färgen inte direkt överförs till pappret. Det som händer är att plåtcylindern överför en 

tryckbild till gummidukscylindern som därefter överför till pappret, eller det material som det 

ska tryckas på (Johansson et al., 2001). 

 

3.10 Digitaltryck Figur 1.4 - Digitaltryck 

 

När man pratar om digitaltryck så är det 

egentligen inte en enskild metod man pratar om, 

det är ett flertal olika tryckmetoder. Dessa olika 

metoder har dock en sak gemensamt och det är 

att själva processen helt och hållet sker digitalt. 

Man behöver ingen fysisk förlaga vilket betyder 

att tryckinformationen förs över digitalt från en 

dator till en tryckpress (Johansson et al., 1998). 

 

Film, plåtframställningar och torktider för 

tryckningen existerar inte för den här typen av 

metod (Johansson et al., 1998). Processen blir därför snabb och håller även en hög kvalitet. 

Exempelvis broschyrer kan levereras på bara några timmar från det att man väl har tagit emot 

en beställning. Man kan trycka flera exemplar eller bara ett exemplar. Fördelen är att man 

använder samma metod oavsett om man trycker en eller flera. Digitaltryck använder oftast 

pressar som i grunden bygger på xerografiska tekniken. Xerografi definieras som läran av 

torrskrift. (Johansson et al., 1998) 

     Det som sker i själva processen är att tryckmaskinerna använder något som kallas för 

elektrografisk teknik. Det är torrtoner som överförs från en trumma eller bälte till pappret. När 

det överförs så använder maskinen en kombination av värme och tryck. Denna process är sig 

lik om man tittar på en simpel kopiator, laserskrivare eller en digitalpress. Skillnaden där är 

att en digitalpress kan hantera mycket större volymer. Kvalitén är också bättre än en vanlig 

laserskrivare (Kipphan, 2001). 
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4 Samband mellan teoretiska begrepp  
 

Flera av begreppen i teorin har ett naturligt samband. T.ex. innebär som tidigare nämnt att ett 

lager av färdiga produkter också innebär att man låst resurser och pengar i och med 

framställningen och lagrandet av dessa, därav kapitalbindningen, osv. Andra begrepp har inte 

lika tydlig och självklar koppling.  

 

Vi kommer i detta arbete som sagt att titta på ett alternativt tillvägagångssätt för fallföretagets 

hantering av böckerna, för att söka kostnads- service och miljödfördelar. Närmare bestämt 

med hjälp av print-on-demand (make-to-order) som i det här fallet leder till outsourcing och 

leverantörssamverkan. Dessa tre har kanske inte den mest naturliga kopplingen, och vi vill 

därför med detta avsnitt beskriva ytterligare hur dessa tre hänger ihop med varandra och andra 

mera välkända begrepp inom logistik- och kvalitetsförbättring, och hur vi valt att kombinera 

och använda dessa i vår studie. 

 

Print-on-demand, lager & kundorderpunkt/make-to-order 

Vi har sedan tidigt i vår utbildning lärt oss att precis som (Lumsden, 2012) vara skeptiska till 

lager, och att sträva efter en tidigt placerad kundorderpunkt (Olhager, 2013). Vad gäller 

böcker började vi därför att titta på alternativa lösningar till batch beställning (make-to-stock), 

och kom därigenom ikontakt med begreppet print-on-demand, som vi kunnat se går helt i 

riktlinje med MTO, dvs. en tidig kundorderpunkt och produktion mot kundorder. 

 

Outstourcing, Leverantörssamverkan & print-on-demand 

Outsourcing förutsätter någon form av leverantörssamverkan, men inte nödvändigtvis vise 

versa. Det framgår (om än inte uttryckligen) tydligt i teoriavsnittet då man väljer att köpa 

tjänster externt och därmed låta någon annan sköta delar av sin verksamhet. (Olhager, 2013). 

Leverantörssamverkan innebära härmed att man t.ex. som hos fallföretaget låter en leverantör 

trycka deras böcker. Vi kommer i denna undersökning som tidigare nämnt i introduktionen att 

titta på konsekvenserna av att outsourca hela den nuvarande bokhanteringen externt. 
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5 Resultat 

5.1 Nuläge och tillvägagångssätt 

 

Figur 1.5 – Materialflödesschema för fallföretaget 

 
 

Materialflödesschema  

Figur 1.5 är en förenklad översiktsbild av bokens väg i processen ur fallföretagets perspektiv 

– från produktionsstart till kundleverans. Denna bild illustrerar vilka aktiviteter som ingår i 

denna process hos företaget och var kundorderpunkten befinner sig. Ledtiden (leveranstiden) 

som lovas till kunden är 5-7 arbetsdagar, som kan ses i bilden. Dvs. från de att ordern är lagd 

till att boken mottages. 

     Det skall understrykas att detta flöde ej uteslutande består utav fysisk förflyttning utan 

även digital hantering (t.ex. ny bok skickas till leverantör) som i sin tur leder till en aktivitet. 

Denna hantering uttrycks i detta fall Planering. 
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5.2 Batch-baserad logistik i praktiken på fallföretaget (make-to-stock) 

 

Procedur och produktegenskaper 

I dag används en så kallad batch-baserad logistikhantering för sina böcker. Det innebär att 

böckerna beställs in från en tryckleverantöre i större partier om ca 500-1000 böcker per 

beställningstillfälle. Företaget har en tryckleverantör.  

Det finns ca 89 olika titlar/produktvarianter som varierar i tryckteknik, sidnummer mellan 

100-700 sidor, med måtten 25x20cm. 

 

Prognos 

Avgörande för ”batchens”/partiets storlek är tidigare försäljningssiffror, samt att man gör en 

uppskattning med hänsyn till marknadstrender eller liknande. Vanligtvis beställer man 

ungefär samma batch-storlek som tidigare eller något mindre, då man är medveten om att 

bokförsäljningen minskar (se figur 1.6 sida 26). Tanken är dock att beställningen ska täcka 

behovet under sin livstid (mer om detta under Produktlivscykel), vilket gör att det ofta beställs 

lite i överkant. 

 

Tryckteknik  

Böckerna varierar i tryckteknik beroende utav bokens utförande och beställningens storlek. 

Offset trycket har en dyrare startkostnad men är billigare per bok, medan digitaltryck har en 

lägre startkostnad men dyrare styckkostnad. Därför väljer man oftast ett offset-tryck eftersom 

detta blir billigast vid ett större antal sidor och vid större batch-beställningar. Samtidigt har 

offset ett tydligare tryck vilket också är ett motiv till att metoden används mest hos 

fallföretaget.  

 

Produktlivscykel 

Man har titlar som är konstanta och aldrig uppdateras, en del som uppdateras årligen, och 

resten uppdateras vartannat år. I takt med att uttryck, teknik och metoder uppdateras och att 

lagar stiftas och ändras behöver även böckerna förnyas för att vara gällande och relevanta. 

 

Ledtid för inleverans 

Digitaltrycket har en leveranstid om 5 dagar från det nuvarande tryckeriet, medan offset-

trycket har en ledtid om 10 dagar. Detta har dock i nuläget ingen betydelse för fallföretaget i 

och med att man som sagt i regel endast gör en beställning innan boken lanseras för 

försäljning. 

 

Lager & utleverans 

Böckerna placeras i ett lager som är beläget vägg i vägg med kontorsbyggnaden. Detta gör att 

kontrollen och hanteringen är smidig, vilket är en viktig fördel enligt de ansvariga.  

Till kund kan man därför lova en leverans inom 5-7 dagar oavsett tryckteknik. 

 

Transporter 

Inleveranser sker med posten till en kostnad om ca 50 000kr årligen, vilket är relativt lågt i 

och med de större batch-beställningarna. Vid utleverans också med posten, om enstaka 

exemplar blir kostnaden naturligtvis betydligt mycket högre, se tabell 1.2. 
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Miljötänk hos företaget 
 

Fallföretaget är mycket engagerade i miljö- och klimatfrågor och jobbar aktivt för att hålla 

nere och minska företagets förbrukning och påverkan. Återvinning, solceller för energi, tåg 

vid tjänsteresor, klimatneutrala böcker, samåkning till och från jobbet och lokala inköp är 

exempel på detta. 

 

 

 

5.3 Nuvarande och alternativ leverantör – Lösningar och förslag 
 

Genom mailkontakt med dessa aktörer har följande information tagits fram. 

 

Elanders – Nuvarande leverantör 

Elanders driver i dag även print-on-demand i mindre skala åt enstaka leverantörer för t.ex. 

broschyrer och manualer för olika produkter. Detta är därmed inget främmande för dem, och 

de visar stort intresse för utvecklas i samråd inom detta område. Man är även beredd att 

matcha priser och ledtider hos eventuella konkurrenter till dem, för att bevara ett långt och 

framgångsrikt samarbete. 

 

Publit – Alternativ leverantör 

Publit erbjuder i dagsläget en snabb print-on-demand lösning med digitalt tryck, där boken är 

klar för leverans samma dag som order inkommer. Detta med fasta priser beroende på bokens 

utförande, till både privata och företagskunder.  

 

5.4 Hanteringskostnader 

Med hanteringskostnader menas lönekostnaderna för orderhantering, leveransmottagning, 

packning för utleverans, returhantering och kundservice. För närvarande uppskattas dessa 

kostnader per månad och år enligt tabell 1.0. 

 

Anställd % av arbetstid Antal timmar Lönekostnad 

1 20 33,4 5143,6 

2 12 20,4 3646,5 

3 80 133,6 23881 

4 16 26,72 4776,2 

5 15 25,05 3980,45 

Total 143 239,17 41427,75 

Under 1 år  2870,04 497133,00 

Totalkostn. inkl. arbetsgivaravg. 653332,19 

Tabell 1.0 
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5.5 Bokförsäljning 

 

Period Försäljningsantal 

2011/2012 53708 

2012/2013 42749 

2013/2014 36894 

2014/2015 32312 

2015/2016 25964 

Tabell 1.1 

 

Figur 1.6 - Försäljningsutveckling 

 
 

Figur 1.6 illustrerar försäljningsförändringen under de senaste 5 räkenskapsåren.  

 

Försäljningsförändring; 

25 964/32 312 = 0,8035 = Minskning med nästan 20% mellan perioderna 14/15 & 15/16 

25 964/53 708 = 0,4834 = Minskning med nästan 52% mellan perioderna 11/12 & 15/16 

 

Dessa data är hämtad från företagets ekonomisystem. Som figur 1.6 visar har försäljningen av 

böcker mer än halverats på bara 4 år.  
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5.6 Intäkter & kostnader 

 
Period Kasseringskostn. Varukostn. Kapitalbindning Intäkter Fraktkostnad 

2011/2012 555810,00 2110566,00 1932744,00 12071272,00 1221117,00 

2012/2013 548435,00 1690595,00 2312729,00 11712909,00 1097810,00 

2013/2014 705265,00 1417918,00 2161438,00 10689004,00 956120,00 

2014/2015 611104,00 1311252,00 2149536,00 9049941,00 985198,00 

2015/2016 580779,00 1217394,00 1530547,00 7314622,00 1219608,00 

Tabell 1.2 

 

Böckernas värde (kasseringskostnad, varukostnad och kapitalbildning) i Tabell 1.2 baseras 

utöver tryckkostnaden även på produktionskostnaden (i form av en procentsats) för 

framtagandet och författandet. Fraktkostnaden är för utleverans. Här ser vi att man har ett 

högre värde bundet (kapitalbindning) än värdet av böckerna som sålts (varukostnad). 

 

Figur 1.7 - Kostnadsutveckling 

 
 

Figur 1.7 visar förändringen av kostnaderna (tabell 1.2) för böcker över 5 år. Vi ser en tydlig 

negativ trend för varukostnaden (blå linje) av böckerna, som förstås minskat i och med den 

avtagande efterfrågan som vi såg i figur 1.6. 

     Förutom en markant minskning av kapitalbindningen (orange linje) under senaste perioden 

har den legat relativt jämt under dessa år med ett snitt om 2 017 400,00 SEK sett över 5 år. 

Kasseringskostnaden (röd linje) ligger relativt stadigt över tiden även den, med ett snitt om 

600 278,60 SEK årligen.  
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5.7 Relation – Intäkter & Kostnader 

 

Figur 1.8 – intäkter & kostnader 

 
Figur 1.8 visar kostnaderna som sågs i figur 1.7, men här i förhållande till intäkterna. Trotts 

att omsättningen minskat dryga 50% (se tabell 1.1 & figur 1.6) har relativt lite hänt vad gäller 

kostnaderna. Som sågs i tabell 1.3 har man trotts denna utveckling kasserat böcker för över en 

halv miljon årligen, och hittills under perioden 2015/2016 har man kasserat böcker för nästan 

25 tkr mer än för 4 år sedan (se tabell 1.2, figur 1.7). 

 

Kostnadsjämförelse 

 

Kostnadstyp Batch On demand* 

Tryckkostnad 670640,00 1491753,12 

Leveranskostnad (in) 50000,00 0,00 

Hanteringskostnad 653332,00 0,00 

Kassering 580779,00 0,00 

Totalkostnad 1954751,00 1491753,12 
 

 Tabell 1.3 

 

Tabell 1.3 jämför kostnaderna för de olika produktionsprocesserna. Tryckkostnaden för Batch 

är baserad på ett sammanställt ett snittpris som man betalat för respektive bok sedan den 

lanserades. Detta pris har sedan multiplicerats med antalet sålda för detta räkenskapsår, 

2015/2016.  

     Det är här viktigt att poängtera att man ej köpt in det exakta antalet böcker i och med 

batch-beställningen, och därmed har ett större utbetalningsbelopp än den tryckkostnad vi ser 

under ”Batch” – därav kapitalbindningen som presenterats tidigare.  

     Denna jämförelse visar en lägre totalkostnad för Print-On-demand (*hos konkurrenten 

Publit), med en differens om ca 463000 kr.  
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5.8 Frågor till andra förlag 
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6 Analys & Diskussion 
 

6.1 Batch 
 

I detta avsnitt presenteras för- och nackdelar med batch-baserad logistik med fokus på 

kostnader, service mot kund och miljöpåverkan. Batch- och partiformning används enligt 

Olhager (2013) för att se till att rätt mängd, varken mer eller mindre ska finnas på plats för ett 

smidigt och kostnadseffektivt flöde. I vår undersökning har vi funnit följande fördelar med en 

batch-baserad logistikhantering. 

 

Fördelar 

 

Optimerad ledtid  – Möta behov och säkra intäkterna 

En av fördelarna med att beställa större batch-kvantiteter och lägga i lager är enligt Lumsden 

(2012) att man klarar av att möta sina kunders behov på ett säkrare sätt än om du inte skulle 

ha dina produkter färdiga. Kunden vill så klart inte vänta mer än nödvändigt på sin vara. 

Samma sak gäller när man inte kan leverera för att man inte har en produkt, då faller det bort 

intäkter istället och då skapas enligt Liker (2004) ett onödigt slöseri. Så fördelar är att man 

kan säkra intäkterna och möta sina kunders behov.  

     Med ett egenhanterat lager på fallföretaget kan de direkt på vid ordermottagande plocka 

ihop böckerna och sammanställa för leverans. Detta ger alltså kortast möjliga ledtid och 

leveranstid till kund.  

 

Kostnadseffektivitet 

Syftet med batch är enligt Lumsden (2012) att optimera partistorleken av material för att få ett 

flöde i en process att flyta så smidigt som möjligt. Man vill undvika att för lite eller för 

mycket köps in, produceras eller förflyttas. Det är även kostnadseffektivt då man oftast kan 

sänka ordersärkostnaden och därmed få ett förmånligare styckpris menar han. 

     Precis som Lumseden (2012) säger, kan sänka ordersärkostnaden vid större partistorlekar. 

Den nuvarande leverantören erbjuder ett lägre pris per bok vid större beställningar. Som 

tidigare nämnts beror detta på att startkostnaden för produktionen är hög (med offset tryck 

som används främst), men billigare per styck ju fler böcker som beställs. I dagsläget köps det 

in flera böcker än som säljs, men de hade inte fått samma pris/bok om de hade köpt färre. 

Samtidigt blir det billigare med färre större beställningar än flera mindre. 

 

Nackdelar 
 

Batch-baserad logistik innebär produktion/inköp med styrning genom prognostisering och 

partiformning mot lagerhållning. Detta leder bland annat till kapitalbindning, med en sen 

kundorderpunkt/MTO (Made-to-stock). I och med detta finns flertalet svårigheter, risker och 

kostnader menar forskarna. Här presenteras nackdelarna vi funnit. 
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Prognostisering – Svårigheter och konsekvenser 

Efterfrågan är i första hand avgörande för batch-beställningens storlek enligt Lumsden (2013). 

Med en batch-baserad hantering gör man genom en prognos en uppskattning om hur man tror 

att den kommer att se ut – det är med andra ord ingen garanti och enligt Olhager (2013) är en 

prognos nästan aldrig rätt. Detta gör partiformningen problematisk eftersom man inte vet hur 

mycket man behöver, och när. Därför beställs i regel för mycket eller för lite, vilket bland 

annat innebär en onödigt hög lagerhållningskostnad eller en högre ordersärkostnad (Olhager, 

2013). 

     

Lumsden (2013) menar alltså att det är efterfrågan som styr batchens storlek. Detta förutsätter 

därmed att man har kännedom om efterfrågan för att batch/parti ska vara ett alternativ. Det är 

annars bortkastat då det inte finns något pålitligt underlag som grund för partiets storlek. Vi 

har i resultatdelen kunnat se en ihållande minskning av efterfrågan (figur 1.6), vilket gör det 

nästintill omöjligt att göra en realistisk bedömning.   
     Prognoser är osäkrare ju längre fram i tiden man försöker att förutspå (Olhager, 2013) 

eftersom det inte går att veta vad som kommer att hända på marknaden gällande efterfrågan, 

ny teknik, konkurrenter osv. I nuläget är prognoserna därmed väldigt osäkra på företaget 

eftersom de endast bygger på tidigare försäljningssiffror och antaganden, och har därmed 

ingen som helst koppling till den verkliga efterfrågan. Samtidigt som de försöker uppskatta 

mängden för en bok som ska säljas över en period om upp till två år.  

    Precis som Olhager (2013) säger fortsätter de i gamla mönster, detta trotts att man är 

medveten om minskningen i efterfrågan. Bevisligen blir även partierna onödigt stora vilket 

resulterar i onödigt slöseri och kasseringskostnader. Detta har förstås en dålig påverkan på 

miljön, eftersom det slösar papper och annat tillverkningsmaterial på böcker som sedan 

slängs. Därmed har man också transporterat materialet och de färdiga böckerna och påverkat 

miljön mer än nödvändigt. 

     
Lagring & kapitalbindning  

Främsta nackdelarna med lager är att det binder kapital i onödan (Olhager, 2013) Dessa 

pengar skulle kunna användas till att utveckla verksamheten, eller placeras för att ge 

avkastning. Detta kan därmed som Oskarsson, Ekdahl & Aronsson (2013) uttrycker sig 

resultera i ”ett bortfall av möjliga intäkter”. 

 

Precis som Lumsden (2012) vidhåller är det för oss en självklarhet att ifrågasätta lagrets 

existens och behov. Detta eftersom böckerna binder kapital som skulle kunna användas till 

något bättre. Med undantag för senaste räkenskapsåret har kapitalbindningen varit högre än 

varukostnaden för de sålda böckerna – till ingen nytta. Dessa skulle istället kunna användas 

till förbättringsarbeten eller marknadsföring för att öka sin försäljning. 

     Här finns som sagt alltid risk för svinn och att böcker kasseras pga. skador och liknande. 

Denna risk finns alltid i ett lager, men konsekvenserna blir förstås dyrare i ett färdigvarulager 

där produkten har sitt absoluta maxvärde (Olhager, 2013). 

 

Risk för extra kostnader 

Andra risker som Oskarsson, Ekdahl & Aronsson (2013) i och med lager är att färdiga 

produkter alltid löper en risk då de ligger i ett lager. Dels kan de skadas vid stapling, eller vid 

transporter/förflyttningar. Samt att det förstås alltid finns en risk att produkter blir stulna, 

försvinner, eller skadas i och med brandsvåda påpekar dem. Samtidigt har produkter i ett 

färdigvarulager förädlats hela vägen i produktionskedjan och nått sitt maximala värde. 
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Risker med sen kundorder punkt 

Kundorderpunkten befinner sig med en batch-baserad logistik sent i processen. Därmed finns 

alltid risken att man lagt ned arbetstid, transporter, inköps-/produktionskostnader på produkter 

som man aldrig vet helt säkert kommer att köpas. Lumsden (2012) menar att detta är negativt 

eftersom man inte vet säkert om produkten kommer att köpas över huvud taget, eller om den 

tvingas reas ut, eller i värsta fall kasseras pga. bristande efterfrågan/föråldring. Detta i och 

med att de flesta har en produktlivscykel, och därmed har ett bästföredatum (Olhager, 2013). 

 

En så tidig kundorderpunkt är enligt Olhager (2013) att föredra, eftersom det då kopplar 

produkten till en kundorder. Därmed säkras det att produkten har en köpare och att ingen 

arbetskraft eller resurs riskerar att slösas i onödan. I dagsläget förlitar de sig endast på 

antaganden och gör ingen form av kund/marknadsundersökning om vad som efterfrågas och i 

vilken utsträckning. Att rätt mängd böcker trycks är därför omöjligt och extra kostnader för 

inköp/kassering eller att intäkter uteblir är därmed oundvikligt. 

 

Produkten & livscykeln 

Olhager och Prajogo (2012) hävdar som sagt att produktion enligt MTS och en batch-baserad 

logistik förutsätter att efterfrågan är både hög och stabil, och att antalet artikelsorter är lågt – 

annars är det fel metod för styrandet av produktionen. (Olhager and Prajogo, 2012) Detta är 

enligt dem alltså helt fel metod för falltaget att använda. Fallföretaget har idag 89 olika 

artiklar, med olika livslängd, vilket försvårar prognoserna oerhört. 

     Några böcker är eviga, men vissa har endast ett eller två års livstid innan de byts ut, och 

kasseringen är därmed ett medvetet faktum. Detta belopp är som visat ca en halv miljon varje 

år (se tabell 1.2) och ett rent slöseri. 
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6.2 Print-on-demand (make-to order), Outsourcing & SCM 

 

För fallföretaget skulle en print-on-demand baserad logistik innebära att hela 

bokhanteringsprocessen skulle Outsourcas. Orderinkommande gällande böcker skulle därmed 

gå direkt till leverantör, som både trycker, packar samt bokar leverans till kund. Detta ställer 

därmed högre krav på samarbetet och kommunikationen med leverantören. 

 

Fördelar  
 

Inget lager = ingen kapitalbindning 

Print-on-demand går som bekant hand i hand med MTO som innebär produktion och 

anskaffning mot kundorder. Alltså endast det beställda antalet. Detta innebär alltså att det inte 

finns något färdigvarulager. Här finns alltså inga pengar låsta i onödan. Det finns heller inga 

produkter som kan tänkas stjälas, försvinna eller skadas (Lumsden, 2012). 

 

Tidig kundorderpunkt = minskat slöseri 

Print-on-demand innebär därför också en tidig kundorderpunkt vilket Lumsden (2012) 

förespråkar - där inget arbete eller andra resurser utnyttjas utan att säkerställa att produkten 

har en köpare. 

 

Reducerad risk och ingen kassering 

Eftersom inga produkter produceras utan att behovet bekräftats, finns med en print-on- 

demand baserad produktion och logistik heller ingen kassering, svinn, eller risk att produkter 

stjäls osv. 
 

Produktionsekonomiskt och hållbart tänk 

Detta stödjer därmed ett produktionsekonomiskt tänk och är även det mest miljövänliga, då 

allt slöseri i form av transporter, överproduktion och kassering är obefintlig.  
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Nackdelar 
 

Längre ledtid & uteblivna intäkter 

Print-on-demand eller ”Tryck efter behov” som Mossberg (1998) tar upp som en liknelse av 

tillgång och efterfrågan, skulle alltså enligt Lumsden (2012) betyda att eftersom det då inte 

finns något lager så uppstår sämre förutsättningar för att kunna möta kundernas behov. 

Eftersom produkten ännu inte finns blir konsekvensen en längre led- och leveranstid och 

därmed försämras kundupplevelsen. 

     Detta kan enligt litteraturen även leda till uteblivna intäkterna, som (Liker, 2004) betraktar 

som slöseri. Detta eftersom produkten inte finns tillgänglig direkt, och därmed kanske kunden 

avstår från att handla och väljer en konkurrent. 

 

Högre produktionskostnad 

En ökad produktionskostnad kan man oftast räkna med. Detta i form av en högre 

ordersärkostnad, då den slås ut på färre produkter vilket ger ett högre styckpris. (Lumsden, 

2012).  

 

Onödiga transporter 

Att outsourca en Print-On-Demand tjänst till ett annat företag skulle enligt Vanek och Morlok 

(2000) kunna leda till ökade transporter, vilket leder till kostnader och ökad miljöpåverkan. 

  
Kräver öppenhet 

I en undersökning av Lee, Padmanabhan och Whang (1997) påpekas att alla parter som 

samarbetar i hela kedjan måste vara öppen för detta, samt vara beredd att samarbeta 

tillsammans. Skulle det istället råda en dålig relation till leverantörer och att 

kommunikationen där emellan inte är bra, då kan det leda till problem. 

 

6.2.1 print-on-demand praktisk input 
 

Vi har genom kontakt med den nuvarande leverantören sett att flera av de tidigare nämnda 

nackdelarna med print-on-demand enligt teorin med stor sannolikhet inte kommer att ha de 

negativa konsekvenser som forskningen hävdar. 

 

Ingen påverkan på ledtid 

Enligt teorin hjälper det att ha lager för att kunna bibehålla leveranssäkerheten. och enligt 

Lumsden (2012) är lager nödvändigt för att direkt kunna bemöta behovet, då kunden inte kan 

tänka sig vänta på att produkten skall produceras innan leverans. 

     Enligt nuvarande leverantör så kommer man kunna producera böckerna direkt mot order 

(se sida 25) och ha böckerna färdiga för leverans samma dag. Detta betyder att fallföretaget 

fortfarande kan lova en leveranstid om ca 5 dagar, eller rentav snabbare, och därmed behålla 

eller förbättra sin leveransservice. 
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Minskad miljöpåverkan 

Vanek och Morlok (2000) nämner i sin studie att outsourcing skulle kunna bidra till ökad 

miljöpåverkan, men vi kan tydligt se att i det här fallet skulle en outsourcing av hanteringen 

innebära en minskad miljöpåverkan. Dels i och med en minskad transportväg för varje 

leverans (se figur 2.1). Samtidigt kommer färre produkter att produceras i onödan vilket 

minskar efterfrågan på material, samt att kasseringen är lika med noll. 

 

Lägre totalkostnad 

Vi har även sett i teorin att det är dyrare att producera färre produkter per tillfälle i och med 

ökad ordersärkostnad och kostnaden per styck (Olhager, 2013). Vi har dock enligt våra 

uträkningar i resultatet sett att sammantaget blir konstaderna för tryck, hantering och 

kassering dyrare än den nuvarande batch-baserade logistiken (se tabell 1.3). 

 

Supply chain och realtioner 

Det är enligt teorin även en risk att det uppstår problem i och med skiljaktigheter vid arbetet 

med Supply chain management och andra leverantörer (Bessant, Kaplinsky and Lamming, 

2003). Vi har förstått att nuvarande leverantör vid kontakt via e-post och telefon är intresserad 

av ett närmare samarbete, och en eventuell övergång till print-on-demand. 
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6.3 Service & miljö 

Fallföretaget, som aktivt verkar för att minska sin miljöpåverkan och för en hållbar utveckling 

(t.ex. är man delvis självförsörjande utav el via solceller) har stor potential att minska sin 

påverkan ytterligare genom Outsourcing och print-on-demand styrning av produktion och 

logistik för sina böcker. Framförallt genom att inte tillverka fler böcker än vad som efterfrågas 

(vilket minskar deras efterfrågan på papper, som enligt KTHs studie var den största boven 

gällande böcker (Borggren, Moberg and Finnveden, 2011) och därmed aldrig behöva kassera 

en enda bok. 
 

Vanek & Morlok (2000) fastslår som tidigare nämnt att transporter är en av de största 

orsakerna till luftföroreningar och att Outsourcing i vissa fall skapar ytterligare transporter då 

resurser och material förflyttas mellan olika samarbetspartners. I detta fall å andra sidan skulle 

en Outsourcing av kunderorderhantering och sammanställning för leverans minska 

transporten med en väg, då böckerna ej behöver mellanlanda hos fallföretaget. Se figur 1.9. 

(nuläge) och figur 2.0 (vid outsourcing). Här ser vi även att ledtiden/leveranstiden är 

oförändrad med denna procedur, och de kan därmed hålla samma service mot kund. 

 

Figur 1.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.0 
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6.4 Alternativt materialflödesschema 
 

Figur 2.1 

 
Figur 2.2 

 
Figur 2.1 visar hur materialflödesschemat skulle se ut om hanteringen skulle outsourcas till 

den nuvarande leverantören, och produktionen skulle styras print-on-demand. Jämfört med 

den nuvarande översikten (figur 2.2) kan vi se att en transportväg samt lagret har försvunnit, 

och att endast skrivandet av varje bok görs innan den framställs. Därmed är allt fysiskt slöseri 

borta. 
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6.5 Leverantörssamverkan 
 

Efterfrågan på böcker har som visats minskat kraftigt de senaste fem åren (se figur 1.6). De 

har dåligt underlag för prognoser, vilket tydligt ses i resultatrapporten då de har relativt höga 

kasseringskostnader jämfört med varukostnaden. Samtidigt har företaget fler böcker i lagret 

än vad som sålts, eller i alla fall ett högre varuvärde (se tabell 1.2). 

     Vi har för detta arbete tittat tillbaka över 5 år för att illustrera hur utvecklingen ser ut. 

Efterfrågan har under denna tid stadigt minskat, och kanske har den gjort det under en än 

längre period utan att åtgärder vidtagits. Bruce, Daly och Towers, (2004) pratar om lyhördhet 

och att snabbt vara med på vad som sker på marknaden så att de kan anpassa sig därefter. Det 

syns tydligt att fallföretaget misslyckats med detta eftersom kasseringskostnaderna i stort sätt 

ser oföränderliga ut trots att försäljning gått ner med ca 50% under de senaste fem åren.  

 

Under denna undersökning har vi haft kontakt med Elanders (nuvarande leverantören) som  

ställt sig väldigt positiv till frågan om att utveckla samarbetet och förändra arbetet mot ett 

Print-on-demand-baserat sätt. I undersökningen har vi fått prisuppgifter från flera 

konkurrenter, där en varit intressant. Vi presenterade dessa priser för den nuvarande 

leverantören, och det visar sig att dagens leverantör är beredda att matcha deras priser eller 

eventuellt bli lite billigare. Det har förts samtal om att integrera affärssystemet mot 

leverantören. Helst ska förstås en kundorder hos fallföretaget gå direkt till tryckeriet för att få 

en så smidig och automatiserad process som möjligt.  

     Lumsden (2012) pratar om vikten av att utvecklas med hjälp av och i nära samarbete med 

sina leverantörer, för att skapa ett effektivt flöde och vara en konkurrenskraftig aktör på 

marknaden. Bemötandet från dagens leverantör är därmed väldigt värdefullt och ger goda 

möjligheter för ett fortsatt samarbete att utvecklas i.  

 

Som Lee, Padmanabhan och Whang (1997) nämner i sin undersökning så är det viktigt att alla 

parter har rätt attityd när det kommer till en leverantörskedja och samarbete. Här känns det 

som att båda parter kan komma att samarbeta på ett väldigt bra sätt, eftersom både 

leverantören och fallföretaget ser fördelarna med att förändra den nuvarande processen. 

Fallföretaget kan minska kostnader och frigöra resurser, medans leverantören kan få ut ett lite 

högre pris per tryckt bok. Eftersom samtal har först i ett väldigt tidigt skede så kan man inte 

garantera detta, men det mesta tyder på att det kan vara fördelaktigt för båda parter. Det skulle 

också kunna vara fördelaktigt att, som Bessant, Kaplinsky och Lamming (2003) nämner, att 

utlåta en ansvarig person för hela den här implementeringen och övergången, för att 

samarbetet ska kunna fungera så optimalt som möjligt med leverantören. 
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6.6 Rekommendationer till andra bokförlag 

 

I resultatdelen sida 29 har vi presenterat svar från två andra bokförlag kring deras 

produktions- och logistiklösningar frågor till ett annat företag i samma bransch. Enligt deras 

svar så arbetar de idag på samma sätt som fallföretaget. Man beställer större batch- 

beställningar av sina böcker utefter en prognos. Enligt Olhager (2013) så är en prognos aldrig 

rätt. Det borde betyda att även andra företag har liknande problem som fallföretaget vad gäller 

kapitalbindning, kassering etc., därför skulle vi vilja rekommendera vidare forskning inom 

branschen för att se om detta kan hjälpa flera. Detta eftersom vi tror att det finns många 

företag som kan tjäna på att byta ut sin processmetod till Print-on-Demand.  

     Vi ser även att precis som i andra industri- och produktionsverksamheter så använder man 

sig av utländska leverantörer för att få kostnadsfördelar. Detta bidrar dock till ökade 

transporter vilket påverkar vår omvärld negativt. I analysen sida 30 har vi visat att 

fallföretaget kommer att minska sitt slöseri på material och även minska sina transportsträckor 

för produkten. Det betyder att förändringen även bidrar till en bättre miljö. Om flera företag, 

inte bara bokproducenter, skulle kunna minska sin miljöpåverkan genom denna förändring 

skulle de tillsammans göra stor skillnad, och god gärning för vårt samhälle och vår natur 
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7 Slutsats 
 

Frågorna vi ställde oss innan arbetet tog fart och som varit vår ledstjärna besvaras nedan 

utifrån vad vi funnit efter utförd undersökning och analys. 

 

7.1   Vilka är för- och nackdelarna med make-to-stock (Batch beställning)? 

 

Fördelar 

 Lägre ordersärkostnad/lägre pris per bok vid större beställningar 

 Säkerställer leveransmöjligheten 

 Kort ledtid till kund 

 

Nackdelar 

 Svårt att prognostisera efterfrågan 

 Onödig kapitalbindning 

 Sen kundorderpunkt riskerar att produkten ej blir såld 

 Risk för kassering p.g.a. bristande efterfrågan, föråldrande etc. 

 Beställer större kvantiteter än nödvändigt 

 Binder onödigt stort kapital 

 

 

7.2 Vilka fördelar kan man enligt teorin vinna med hjälp av make-to-order 

(Print-on-demand)?  

Fördelar 

 Inget lager – ingen kapitalbindning 

 Tidig kundorderpunkt – mindre slöseri 

 Reducerad risk och ingen kassering 

 Produktionsekonomiskt hållbart tänk 

Nackdelar 

 Sämre förutsättningar att möta kundernas behov 

 Risk för uteblivna intäkter pga. sämre leveransservice 

 Ökad styckkostnad och ordersärkostnad för produktion 

 Outsourcing kan skapa problem vid skiljaktigheter med leverantörer 

 

  



Industriell Ekonomi 
 

41 

7.3 Praktiska bidrag 

 
”Vilken metod är för fallföretaget den mest fördelaktiga att använda sig utav och 

varför?”  

 

Vår undersökning visar att fallföretaget sammantaget skulle vinna flera fördelar genom att 

använda sig utav en print-on-demand-lösning. Detta eftersom man skulle förbättra sin kvalitet 

i alla de avseenden vi fokuserat på – med en lägre totalkostnad och ingen kapitalbindning, 

bevarad alternativt förbättrad service mot kund och en minskad påverkan på miljön. Samtidigt 

som man får utrymme och resurser över till andra ändamål. 

   Vi rekommenderar slutligen att fallföretaget börjar fasa ut det befintliga lagret av böcker, 

och tillsammans med den nuvarande leverantören skapar en integrerad och effektiv process 

för print-on-demand. 

      

 

7.4 Teoretiska bidrag 

Vi har kunnat se att den teori vi funnit till största del har stämt överens med våra 

observationer i denna fallstudie. Vi har med denna studie även kunnat visa att man största 

sannolikhet kan förbättra sin lönsamhet och samtidigt värna om miljön genom Outsourcing 

och intimare samarbeten med leverantörer i och med Print-on-demand.  

Studien pekar även på att Outsourcing inte behöver betyda en ökad miljöpåverkan, vilket 

(Vanek och Morlok (2000) nämnde som en tänkbar risk, utan tvärt om kan leda till en 

minskning av utsläpp i och med färre transporter.  

     Vi mötte tvivlande på vårt fokus gällande print-on-demand och outsourcing, främst 

eftersom den allmänna uppfattningen är att ”det blir ju så mycket dyrare”. Utan någon 

närmare titt är det förstås enkelt att välja batch-beställningar för att få ned styckkostnaden för 

ett bättre inköpspris, och därmed tro att man gjort rätt val. Vi har dock med denna studie visat 

att man i det stora hela faktiskt enligt teorin och den analys vi gjort kan spara pengar på att 

låta någon annan sköta hela processen för sina böcker.  

 

7.5 Vidare forskning 

Vi skulle gärna se att det görs vidare forskning och metodanalyser för produktionsstyrning 

och logistikhantering inom bokbranschen. Detta för att se om vad som framkommit här 

överensstämmer med andras upptäckter och konstateranden, men framförallt för att hitta 

lönsammare och miljövänligare arbetssätt. 
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8 Input till fallföretaget - Företagets hjärta 

 

Det finns även en känslomässig faktor på fallföretaget kring böckerna och denna hantering. 

Dels för att ekonomiböckerna är grunden till företaget finns över huvud taget och har länge 

varit företagets hjärta. Bokstavligt talat, då bokförsäljningen tidigare stått för den större delen 

av verksamhetens omsättning. Men så är inte längre fallet och minskningen är ett faktum. Det 

är förstås alltid enklare att fortsätta som man har gjort förut, både mentalt och rent praktiskt. 

Men förändring är ett faktum och nödvändigt för att vara konkurrenskraftig, för att vårt 

samhälle ska fungera, och för att vi ska kunna klara oss i en värld med begränsade resurser. 

Vi upplever att det till viss del råder ett missnöje att överge den nuvarande bokhanteringen. 

Detta eftersom medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter, uppskattar variationen i sitt 

arbete mot att ständigt sitta vid dataskärmarna och ser boklagret som en slags terapi och lugn i 

det dagliga arbetet, samt upplever en känsla av kontroll och bekvämlighet att kunna gå ut på 

lagret för att kunna ge exakta uppgifter om böckernas tillgänglighet osv. 

Detta är för oss helt förståeligt och inget vi tycker att man ska förbise, eftersom 

medarbetarnas upplevelse och trivsel är en förutsättning för att verksamheten ska kunna vara 

framgångsrik. Det är dock inte ett motiv för att behålla det fysiska lagret med de kostnader, 

utrymme och resurser det kräver.  

     Vi rekommenderar att denna reform görs mot ett mera kundorderstyrt arbetssätt, och det 

fysiska lagret bör genast börja fasas ut. Det är enligt oss utan tvekan rätt strategi för att spara 

pengar, värna om miljön och samtidigt frigöra utrymme och resurser. Resurser som istället 

skulle kunna användas till att på ett fortsatt hållbart, effektivt, lönsamt och konkurrenskraftigt 

sätt utveckla verksamheten. Vi föreslår därför istället att man använder en del av dessa 

frigjorda resurser för främja välbefinnandet på arbetsplatsen med variationsmöjligheter och 

omväxling i arbetet. T.ex. genom att utbilda sin personal inom flera arbetsområden för att 

kunna cirkulera på olika positioner och liknande.  
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