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Sammanfattning 
 
Föreliggande examensarbete undersöker möjligheterna att effektivisera order- och 

lagerhanteringen av surfplattor hos företaget Företag A. Arbetet är avgränsat till företagets 

varuhus i Barkarby och till de två största märkena på marknaden just nu; Apple och 

Samsung. Detta är ett ämne som är relativt nytt eftersom det är en relativt ny marknad runt 

hela världen som har exploderat sedan Apples första lansering av surfplattan. Eftersom 

Företag A säljer samtliga märkens surfplattor vilka har helt olika efterfrågan, så kan deras 

order- och lagerhantering bli svårhanterlig. De uppställda frågeställningarna som ligger till 

grund för arbetet är: 

 

 Vilken/vilka teoretiska modeller om orderhantering kan bäst tillämpas på 

fallet Företag A Barkarby? 

 Vilka åtgärder skulle kunna genomföras för att effektivisera det nuvarande 

arbetssättet? 

 

Utifrån dessa frågor har en del modeller undersöks huruvida de passar in i både teori och 

praktik på Företag As sätt att hantera de mest sålda surfplattorna på sitt lager. Genom att 

studera deras arbetssätt när det gäller ordrar och förvaring på lagret kan sedan passande 

modeller appliceras. Fallstudien har till stor del genomförts genom att utifrån 

studielitteratur diskutera ämnet med personal från Företag A; både från huvudkontoret och 

från Barkarbyvaruhuset.  

 

Resultatet från uppsatsen är att det inte finns någon befintlig modell som passar in till 100% 

på Företag As arbetssätt, däremot finns det andra faktorer som kan ändras på för att få en 

mer kontinuerlig och överseende orderhantering. Marknaden för surfplattor är otroligt 

oförutsägbar och fluktuerar ofta utan något utstuderat mönster. Det enda som har visat sig 

vara säkert är åtgången av de två mest populära märkena när de släpper en ny modell.  

Marknaden för elektronikkedjor är otroligt konkurrensstyrd, inte bara i Sverige utan i hela 

Europa, vilket gör det än viktigare att ha rätt kvantitet på lager. Finns inte det kunderna vill 

ha så går de någon annanstans, eftersom priserna på surfplattor är densamma överallt.  
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Abstract 
 
This paper examines the possibilities to make the handling of orders and storage for tablets 

more efficient for Företag As warehouse in Barkarby. The work is limited to the company’s 

warehouse in Barkarby and to the two largest manufacturers for tablets; Apple and 

Samsung. This is a relatively new subject because it is a relatively new market around the 

world, which has exploded since Apple released their first tablet. Because Företag A sells 

every manufacturer’s tablet, all with different demands, it makes the organisation of orders 

and storage quite difficult.  

The formulated questions which this paper is based on are:  

 

 Which of the theoretical models about orderhandeling can best be applied on 

the case of Företag A Barkarby? 

 What measures can be used to make the current way of working more 

efficient?  

 

With these questions as a starting point some models have been studied whether they fit in 

theory and practice in the way Företag A works when it comes to handling the most sold 

tablets in their storage. Through studying their way of working suiting models can be 

applied. The case study has mainly been implemented by after reading student literature 

discussing the problems with people who works at Företag A; both at the head quarters and 

in the warehouse in Barkarby. 

 

The result from this essay is that there isn’t any model which fits 100 % on Företag A’s way 

of work, but there are other factors that can be changed to get a more continuous and 

overseeing order process. The market for tablets is very unpredictable and fluctuates often 

without a worked out pattern. The only sure thing is the demand with the two most popular 

manufacturers when they release a new model.  

The market for electronic chains is extremely competition controlled, not only in Sweden but 

in all of Europe, which makes it even more important to have the right quantity in storage. If 

the product that the customers want isn’t available they simply go somewhere else, since 

the prices are the same everywhere.  
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Förord 

 

Vi vill tacka företaget Företag A med personal för inspiration, råd och fantastisk 

samarbetsvilja. Ämnesområdet var otroligt intressant och det var mycket spännande att få 

lära sig mer om denna relativt nya marknad. Tack till handledaren på Företag A, för att han 

alltid har ställt upp med material och information närhelst vi har behövt den. Vi vill också ge 

ett mycket stort tack till vår handledare på KTH, Hakan Akillioglu, som har vakat över oss och 

guidat oss tillbaka på rätt spår när vi har känt oss förvirrade.  
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1.Inledning 
Följande kapitel tar upp bakgrund till rapporten och förtecknar dess syfte, mål, 

frågeställningar, och avgränsningar i uppsatsen. Denna presentation görs för att läsaren ska 

kunna skapa sig en översiktlig bild av vad som bearbetas i examensarbetet. Fokusområdet är 

i första hand en undersökning av möjligheten att optimera lagerhållningen för surfplattor 

hos Företag A. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Företaget som har undersökts vill vara anonyma och har därför döpts till Företag A. Alla 

namn med anknytning till företaget är borttagna och enbart deras titlar används i uppsatsen. 

Hemelektronikmarknaden i Sverige är väldigt utsatt för konkurrens. Det finns många aktörer 

på marknaden och produkterna är prispressade. Detta gynnar konsumenterna men leder till 

att företagen har får slåss om sin överlevnad. Onoff och Expert är två kedjor där det till slut 

inte längre har varit lönsamt att fortsätta på den svenska marknaden. Många av företagen 

utlovar prisgarantier, vilket betyder att om en aktör sänker priserna så följer alla andra efter. 

Det leder i sin tur till att produkterna oftast säljs till ett lägre pris än vad som 

rekommenderas av tillverkarna och vinstmarginalerna blir då väldigt små och även i många 

fall till och med negativa. Den här typen av prispress medför att kostnaderna måste skäras 

ner på annat håll, till exempel personal, material och lagerkostnader. När ett företag lägger 

beställningar på produkter är det mycket viktigt att hålla en ekonomisk orderkvantitet 

eftersom för stora beställningar bidrar med stor kapitalbindning. Det i sin tur kan leda till att 

produkten blir slutsåld och resultera i förlorade intäkter i form av försäljning. (Teamleadern 

för new media, Barkarby, (2014)).  

 

Fokus på rapporten har lagts på lagret hos varuhuset i Barkarby men har även tagit hänsyn 

till orderhistoriken för resten av Sverige. Tanken är att denna studie ska kunna tillämpas 

även hos varuhus i andra delar av landet. Fokus har lagts på en specifik produktkategori och 

det är surfplattor (tablets).  Anledning för detta är att det är en ny produktfamilj och att 

utvecklingen för denna familj har varit mycket intressant. Det är en produkt som har kort 

livscykel och är väldigt priskänslig, vilket också gör den till ett spännande föremål för 
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närmare studier. Surfplattor har på kort tid utvecklats till en otroligt stor marknad inom 

hemelektronikbranschen och domineras av tillverkarna Apple och Samsung (figur 1.1 – 1.8).  

 

Figurerna nedan visar försäljning för Barkarby för Apple vs. Samsung samt Apple och 

Samsung vs. övriga märken för surfplattor. 

 

 

Figur 1.1 – Försäljning för Apple vs. Samsung                      Figur 1.2 – Försäljning för Apple, Samsung och övriga 

                               2013-2014                                                                                           2011-2012 

  

Figur 1.3 – Försäljning för Apple, Samsung och övriga              Figur 1.4 – Försäljning för Apple, Samsung och övriga 

                             2012-2013                                                                                            2013-2014 
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Figurerna nedan visar försäljning för hela Sverige för Apple vs. Samsung samt Apple och 

Samsung vs. övriga märken för surfplattor. 

   

Figur 1.5 – Försäljning för Apple vs. Samsung       Figur 1.6 – Försäljning för Apple, Samsung och övriga 

                                 2013-2014           2011-2012 

   

Figur 1.7 – Försäljning för Apple, Samsung och övriga          Figur 1.8 – Försäljning för Apple, Samsung och övriga 

                                 2012-2013         2013-2014 

 

 

Endast dessa två märken har studerats för att bättre få en översikt över beräkningarna samt 

för att få en klarare syn på de ledande tillverkarnas försäljningssiffror. Här syns att Apple, 

som har varit totalt dominerande tidigare, har förlorat marknadsandelar till framför allt 

Samsung under de senaste åren. Försäljningssiffror samt inköpssiffror för Apple, Samsung 

samt övriga aktörer kan studeras i bilaga 1-2. 
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1.2 Syfte  
 

Syftet med rapporten är att effektivisera lagerhanteringen hos Företag As varuhus i Barkarby 

genom att undersöka deras orderhistorik. Följande punkter kommer att undersökas:  

 Orderkvantitet 

 Efterfrågan 

 Beställningsmekanism 

Därefter görs en analys av huruvida den givna informationen kan hjälpa Företag As varuhus i 

Barkarby att optimera sitt lager för surfplattor av märkena Apple och Samsung.  

 

1.3 Mål 
 

Målet med rapporten är att undersöka om Företag As varuhus i Barkarby skulle kunna 

använda sig av någon redan känd beställningsmodell för att göra sitt lager för Apple- och 

Samsungplattor mer effektivt än det är i dagsläget.  

1.4 Frågeställningar 

 

Frågeställningar: 

 

1. Vilken/vilka teoretiska modeller om orderhantering kan bäst tillämpas på fallet 

Företag A Barkarby? 

2. Vilka åtgärder skulle kunna genomföras för att effektivisera det nuvarande 

arbetssättet? 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Arbetet är avgränsat till en specifik produktfamilj och ett specifikt varuhus i Sverige. 

Produktfamiljen är surfplattor och varuhuset är Företag A Barkarby. Eftersom det finns en 

tidsbegränsning går det inte att jämföra olika produkter och varuhus då det dels skulle kräva 

att arbetet tillåts vara större än de föreskrivna proportionerna och dels att man i praktiken 

inte är begränsad av tid.  
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet av examensarbetet. Disposition, 

genomförande, metodval, källkritik och tillförlitlighet redogörs här. Detta görs för att läsaren 

sak få en uppfattning av hur arbetet har byggts upp.  

2.1 Disposition 

 

Uppsatsen är disponerad tematiskt. Inledningen tar upp bakgrundsinformation för 

examensarbetet, en presentation av Företag A som företag och även inom vilka ramar 

författarna kommer att arbeta.  

Kapitlet Metod beskriver sedan hur valet av den använda metoden gjordes och hur 

genomförandet av arbetet har gått till.  

Nästföljande avsnitt innefattar den teoretiska referensramen som inleder med en ingående 

presentation av modeller som behandlar orderhantering och därför kan tänkas vara 

intressanta för Företag As lagerhantering. Där görs även en presentation av empirin. En 

analys ges efter det där modellerna analyseras genom att integrera teorin och empirin i 

praktiken och därefter väljs en eller flera passande modeller ut. På den/de modeller som är 

aktuella görs en idealanalys för att undersöka om Företag A kan använda dem i praktiken.  

Arbetet avrundas med slutsatsen som sammanfattar teori- och analysdelarna och ger svar 

på frågeställningarna.   

2.2 Genomförande 
 

Detta arbete började med att en av författarna jobbade på ett av Företag As varuhus och såg 

problemen med den fluktuerande lagerkvantiteten där. Företaget tyckte att en 

undersökning av detta var en bra idé och därefter började diskussioner med handledaren för 

att komma fram till vilka sätt som kunde tänkas tackla problemet på bästa sätt. Boken 

Production and operations analysis av Steven Nahmias valdes ut som en grund i 

litteraturstudien. Boken lästes av båda författarna och skapade fler vägar och idéer till 

problemlösning och fortsatt litteraturstudie. Fler ämnesrelaterade böcker och artiklar 

införskaffades och studerades. 

Efter genomgången litteraturstudie gjordes ett flertal besök på Media Saturns huvudkontor 

där diskussioner hölls med handledaren på företaget, som även försåg författarna med de 
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försäljnings- och ordersiffror för hela Sverige och för varuhuset i Barkarby som var 

nödvändiga för att kunna genomföra studien. På huvudkontoret intervjuades även Product 

manager, IT hardware, för att ge författarna en insyn i hur orderhanteringen från 

huvudkontoret går till. 

Slutligen gjordes besök på varuhuset i Barkarby där frågor ställdes till en av Företag A 

Barkarbys teamleaders. Detta besök gjordes för att förstå hur orderhanteringen går till på 

det varuhuset som det här arbetet avser. 

 

De personer som har intervjuats är alla anställda inom Media Saturn, som äger Företag A, 

och arbetar direkt med orderhanteringen av surfplattor till varuhuset i Barkarby på ett eller 

annat sätt.  

 

Genom att på akademiskt vis studera existerande och väl beprövade 

orderhanteringsmodeller och i bästa möjliga mån försöka integrera dem med den fallstudie 

som gjorts dokumenterades en slutsats och en lösning presenterades. 

 

2.3 Val av metod 
 

I detta arbete har en kvalitativ studie gjorts. Studien kommer att utföras likt idealtypsanalys 

så som den beskrivs i ”Texters mening och makt” (Bergström & Boreús, 2002). Den kommer 

dock att innehålla några kvantitativa element då både figurer och siffror presenteras i 

arbetet. Vi kommer att gå igenom Företag As metod av beställning av produkter samt 

jämföra deras den med de teoretiska metoder som har behandlats i det här arbetet. 

Typologier av samtliga teorier kommer att presenteras för att man ska kunna framställa 

scenarion då idealtyper av respektive teori används. Efter att teorierna har analyserats 

kommer en eller fler av dem, om det finns någon som skulle kunna användas i praktiken, 

försöka anpassas till Företag As lagerstyrningssystem (Bergström & Boréus, 2002). 

Den kvalitativa delen agerar som en pelare för att vi ska kunna konstatera vilken teoretisk 

metod som Företag A använder sig av. Samtliga metoder i teoridelen berör ämnet Inventory 

control/inventory management och därför är den kvantitativa delen endast en nödvändighet 

i beskrivandet av hur teorierna appliceras.  
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Examensarbetets syfte är att komma underfund med vilka metoder som leder till den mest 

optimala orderkvantiteten för Företag A vilket studeras genom att dels gå igenom 

orderkvantiteter, efterfrågan och beställningsmekanismer och dels genom att analysera hur 

dessa samspelar med rådande orderkvantiteter inom Företag A. Genom denna studie ska 

Företag As lagerstyrningssystem beskrivas och undersökas och sedan jämföras med andra 

lagerstyrningssystem. Efter undersökningsarbetet är gjort ska författarna utreda om någon 

av de studerade teorierna kan användas för att optimera Företag As lager för surfplattor och 

därmed tillföra en högre lönsamhet för dessa produkter än föregående år för verksamheten.  

 

2.4 Källkritik och tillförlitlighet 
 

Materialet består främst av förstahandsinformation från företaget Företag A i form av 

intervjuer. Intervjuerna har skett med en teamleader på Företag A i Barkarby på avdelningen 

New Media. Denne har förklarat hur beställningssystemet för surfplattor ser ut, vilka 

parametrar som är väsentliga och vidare vilka de största problemen med Företag As 

effektivitet av försäljningen gentemot deras beställningsmetodologi är. Teamleadern har 

även förklarat vad han anser skulle kunna effektivisera Företag As metod vilket utgör en stor 

del av fråga två i frågeställningen. Vad gäller teori och metod användes främst 

studentlitteratur och vetenskapliga artiklar. Sedan har även Product manager IT hardware, 

på huvudkontoret intervjuats för att få en inblick hur beställningsprocesserna sker från 

huvudkontorets sida. Kurslitteraturen förklarar på ett bra och pedagogiskt sätt hur 

modellerna bör tillämpas i teori och det är därför lätt att förstå sambandet mellan 

inlärningsprocessen från KTH och frågan varför vi använde oss av dessa böcker. Metoden är 

en modifierad version av idealtypsanalys då den ursprungliga idealtypsanalysen inte 

innehåller kvantitativa element, dock behövs det ändå redogöras för metodens ursprung. 

”Textens mening och makt” var den bok som användes och är en vida använd bok på 

Stockholms Universitet.  

 

Viktigt är att det är enkelt att redogöra för bokens validitet då den har används i många 

sammanhang av studenter samt är rekommenderad av många institutioner på SU.  Jesper 

Van Ejik har försett författarna med de kvantitativa delarna av materialet från Företag A, det 

vill säga företagets officiella statistisk över inköp och försäljning. Det finns ingen anledning 
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att anse materialet som har erhållits av vederbörande som korrupt eller på annat sätt 

tillrättalagt då det inte på något sätt är missvisande eller är icke överensstämmande med 

vad Teamleadern på varuhuset i Barkarby och Product managern på huvudkontoret har 

berättat om den interna processen. 

 

De vetenskapliga artiklarna som har använts är hämtade genom KTHs biblioteks databas och 

från Google scholar. Inte heller där finns anledning att misstänka att de innehåller felaktig 

information eftersom det handlar om forskning eller avhandling, samt att kritik mot den 

egna uppsatsen alltid finns deklarerad.  

 

Enligt boken Att fråga och svara, (Theorell & Svensson, 2012), finns det två olika typer av 

mätfel. Den ena kallas systematiska mätfel och den andra osystematiska. Ett systematiskt 

mätfel upprepar sig på ett förutsägbart sätt, till exempel att människan konstant överskattar 

eller underskattar omfattningen av fenomenet som undersöks. Det skulle kunna vara en 

underskattning av vad som utgör demokrati och endast säger att demokrati är röstfrihet. 

Mätfelet är då systematiskt eftersom det går att mäta demokrati som en sammansättning av 

fler indikatorer än endast röstfrihet. Osystematiska mätfel är istället slumpartade. Man 

skapar genom osystematiska mätfel en fluktuerad bild av omständigheter kring eller av ett 

fenomen. Det brukar sägas att frånvaron av systematiska mätfel är det samma som god 

validitet, medan frånvaron av osystematiska mätfel är en indikator på god reliabilitet. 

(Teorell & Svensson, 2012). Boken beskriver ett exempel. Om man stoppar ner en 

termometer i kokande vatten och den konstant visar 90 grader Celsius även efter ett flertal 

försök kan man konstatera att termometern inte är en valid indikator på vattnets 

temperatur eftersom den systematisk underskattar vattnets temperatur med 10 grader. Det 

är å andra sidan inget fel på termometerns reliabilitet då den konstant uppvisar samma 

temperatur. Om istället termometern visade olika temperaturer, alltså ibland 90-, ibland 105 

och ibland 110 grader Celsius, och om vidare snittet hamnade på 100 grader Celsius, är det 

inget fel på termometerns validitet då den uppvisar tendensen att över eller underskatta 

vattnets temperatur. Dock är termometerns reliabilitet lidande då den fluktuerar bilden av 

vattnets temperatur konstant. Den uppvisar med andra ord en konstant tendens till 

osystematiska mätfel. (Teorell & Svensson, 2012, Sid. 57).   
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I detta arbete görs försök till att undvika systematiska och osystematiska mätfel genom att 

dels undersöka samma fenomen flera gånger, samt genom att föra samma intervjuer flera 

gånger. Intervjufrågan är viktig då fluktuerande svar skulle leda till att vissa företeelser över- 

eller underskattas vad gällande Företag As orderprocess. Vidare kommer reliabiliteten att 

vara solid då samma intervjuer har uppvisat tendens till att konstant återge samma 

information. Att arbetet håller en god validitet redogörs för på följande sätt: i arbetsgången 

har flera olika personer intervjuats och dessa har återgett samma information. Därför råder 

inga systematiska mätfel, i och med att parterna bekräftar varandras utsagor om 

orderprocessen.  

 

Vidare är metoden också säkrad mot systematiska mätfel, vilket gör det lätt för läsaren att 

återskapa typologierna samt att följa undersökningsprocessen och förstå hur den är 

deriverad. Om läsaren har förbehåll kan arbetet därför tillgodose att läsaren lätt kan bilda sig 

en egen uppfattning då transparens råder genom arbetets gång. Reliabiliteten är också god i 

undersökningsdelen då all metod är tagen från böcker rörande ämnet, artiklarna är tagna 

från erkända källor och typologierna är uppstaplade på ett transparant sätt så att läsaren 

kan förstå varför just dessa typologier används i arbetet. Det är därför svårt att jämföra 

undersökningen med någon vald metod och skulle leda till att resultatet skulle få dålig 

reliabilitet. Det eftersom det är just typologierna och idealtyperna gentemot vilka empirin 

och undersökningen har jämförts.   
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3.Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras modeller och teorier som anses vara relevanta för arbetets 

huvudsyfte. De modeller och teorier som presenteras är även relevanta för den senare 

analysen och återkommer även i slutsatsen.  

3.1 EOQ-modellen 

 

EOQ (Economic Order Quantitiy) modellen, även kallad Wilsonformeln är den mest simpla 

och även den mest fundamentala modellen för att bestämma en optimal orderkvantitet 

(Nahmias, 2013). Modellen presenterades redan 1913 av Ford W. Harris men används än 

idag (Olhager, 2013). 

 

EOQ bygger på följande förutsättningar (Silver, 1998): 

 

 Efterfrågan är konstant och känd.    

 Det finns inga restriktioner på minimum eller maximum på orderkvantiteten 

 Orderkostnaderna är oberoende av orderkvantiteten och inga mängdrabatter 

tillämpas 

 Lagerkostnader ändras inte över tid utan förblir konstant och känd  

 Produkterna betraktas var för sig och är oberoende av varandra 

 Ledtiden för att ordnarna är konstant och känd 

 Brist på produkten tillåts inte 

 Hela orderkvantiteten levereras på en gång 

 Planeringen sker över en lång period, vilket förutsätter att alla parametrar förblir 

oförändrade. 

 

När både efterfrågan och ledtiden är kända och konstanta behöver inte bristsituationer 

uppstå. Lagernivån över tid kommer att se ut som i figur 3.1 nedan: 
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Figur 3.1 

Kurvans lutning motsvarar efterfrågan (D). Tiden mellan ordrarna motsvaras av Q/D. 

Lagerhållningskostnaden per enhet och tidsenhet (H) är den genomsnittliga lagernivån över 

tiden (Q/2). Tillsammans med totalt antal ordrar lagda under tidsenheten kommer den att 

utgöra den totala kostnaden per tidsenhet (C).  

 

Detta kan utryckas med formeln: 

   
 

 
  

 

 
 

 

Genom att derivera kostnadsfunktionen med avseende på orderkvantiteten ges den 

optimala orderkvantiteten (Q*):  

    
   

 
 

där Q* är samma som i figur 3.1. 

. 
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Figur 3.2 

3.2 ABC – Modellen 
 

Grundidén för ABC – analysen kom från italienaren Vilfredo Pareto som observerade att 80 

% av den italienska marken ägdes av 20 % av befolkningen vilken är precis den principen som 

modellen tillämpar för att optimera lagerstyrning (Ultsch, 2002). Denna Paretoeffekt 

fungerar på samma sätt för lagerstyrning; en produkt som svarar för en relativt liten del av 

totalen står för en stor andel av den totala inkomstkällan. Det kumulativa försäljningsvärdet 

som ABC-modellen resulterar i ser vanligtvis ut som i figur 3.3. 

                                                        Figur 3.3 – ABC-modellen 
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ABC-analys är ett så kallat multiproduktsystem där produkterna varierar i värde mellan 

varandra. I långa loppet blir det högst oekonomiskt att ha samma lagervillkor för alla 

produkter eftersom vissa av dem behöver mer övervakning och omsorg än andra (Nahmias, 

2013). Artiklarna i ett lager kan grupperas utifrån deras ekonomiska vikt. Produkterna delas 

då in i grupperna A, B och C som representerar varsin produkt tillsammans med produktens 

procent av volymvärdet, där volymvärdet är produktens årliga efterfrågan multiplicerat med 

dess artikelvärde (Axsäter, 1991). Vanligtvis analyseras produkterna på följande sätt:20 % av 

artiklarna står för 80 % av den årliga försäljningsintäkten (volymvärdet), 30 % av produkterna 

står för 15 % och 50 % av produkterna står för 5 % (Nahmias, 2013) men det behöver inte 

vara exakt dessa procentsatser.  

Hur indelningen sker varierar mellan vilken typ av företag och vilka produkter som 

analyseras men det typiska för ABC – analysen är att det är stor skillnad mellan fördelningen 

av produkterna (Axsäter, 1991). Viktigt är att klargöra med vilket avseende en 

artikelklassificering ska göras innan en analys av ABC-slaget påbörjas. En produkts lagervärde 

kan analyseras med hänsyn till bland andra volymvärde, täcktid, behovsfrekvens, 

anskaffningsledtid och fysisk volym (Olhager, 2013). 

 

Volymvärde:  

De produkter som tillhör A – klassen har det högsta volymvärdet varvid det är viktigare att 

inventera dem oftare än B- och C – klasserna. Det beror på att A-klassen därmed även har 

den högsta kapitalinvesteringen och regelbunden inventering av den produkten är det bästa 

alternativet för att säkerställa lagersaldot (Olhager, 2013). 

Täcktid: 

Genom att analysera varulagret kan täcktiden bestämmas, det vill säga den tid som lagret 

täcker kundefterfrågan. Täcktiden kan sträcka sig från noll till oändligheten där noll betyder 

att produkten antingen aldrig läggs på lagret mellan leverans och försäljning och 

oändligheten är när en produkt ligget på hyllan och bara tar upp plats (Olhager, 2013). En 

produkt som tillhör A-klassificering har snabb omsättning och kan i vissa fall ha täcktiden noll 

medan en C-klassificerad produkt kanske aldrig når kunden utan blir kvar på lagret.  

 

 

 



21 
 

Behovsfrekvens: 

Efterfrågan är oerhört svår att styra, varför behovsfrekvens kan vara en behjälplig 

klassificeringsmetod. Det händer att flera produkter har samma artikelvärde och samma 

genomsnittliga försäljning men ändå skiljer sig i sättet de säljer. Om en produkt säljer 

ungefär i samma mängd över hela året så kanske den andra produkten bara säljer under tre-

fyra perioder på ett år, men då i mycket större mängd. Vid sådana här omständigheter 

behövs en noggrann analys av båda produkterna för att se vilken klassificering de bör tillhöra 

(Olhager, 2013). 

 

Anskaffningsledtid: 

Den tid det tar från det att en produkt beställs från leverantören tills det att den når kunden. 

Det går att bestämma vilka produkter som ska säljas när och till vilket pris genom att styra 

anskaffningsledtiden av dem. På så sätt bestäms det redan i förväg vilken klassificering 

produkten kommer att tillhöra men det behöver inte betyda att prognosen är rätt. Den 

klassificering som produkten blir tilldelad beror på helheten av planeringe (Olhager, 2013). 

 

Fysisk volym: 

Viktigt är att ta hänsyn till produktens fysiska volym kontra dess värde, alltså att ställa sig 

frågan om produkten har ett värde som motsvarar platsen som den tar upp på lagret. Med 

små produkter går det naturligtvis att förvara ett större antal, men även dessa tar upp 

onödig plats om de inte blir sålda. Även om en produkt är billig men tar upp för mycket plats 

för länge på lagret så kan totalkostnaden bli hög (Olhager, 2013). 

ABC-analysen är ett bra verktyg för att förklara varför vissa förändringar är lönsamma för 

vissa produkter och om det används på ett korrekt sätt så kan prognoserna för att optimera 

lagerhållningen göra stor skillnad. Med rätt klassificering för rätt produkt bildas en större 

inblick i hur man möter efterfrågan med utbud och kan på så sätt effektivisera 

lageromsättningen (Cooper and Kaplan, 1991). 
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3.3 Efterfrågemodeller– Tidsseriekomponenter 
 

Det finns fem grundläggande tidsseriekomponenter som används som efterfrågemodeller i 

en tidsserie; Trendmodell, säsongsmodell, cykelmodell, nivåmodell (konstant modell) samt 

slumpmodell (Olhager, 2013). Tre av dem kommer att behandlas nedan. Dessa tre är utvalda 

för att de är de vanligast använda av de fem.  

Syftet med den här typen av modeller är att göra en prognos på efterfrågan och det gäller 

att balansera efterfrågan med den faktiska försäljningen, vilket oftast skiljer sig från teori 

och verklighet (Axsäter, 1991).  

 

 

Konstant modell: 

Modellen har en tidsoberoende nivåterm och en slumpterm (Olhager, 2013). Med 

slumpterm menas oberoende slumpvariabler som har ett medelvärde noll och en konstant 

standardavvikelse (Axsäter, 1991). Figur 3.4 nedan visar hur den konstanta 

efterfrågemodellen ser ut. 

 

 

Figur 3.4 – Konstant efterfrågemodell 

 

        

där     efterfrågan i period t 

   nivå 

    slumptal i period t 

           
      
     

    där      är det förväntade värdet. 

Då medelvärdet av slumpens inverkan är noll, kan nivån beräknas som medelvärdet av 

efterfrågan. 

 

Säsongsmodell: 
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Den här typen av variation har vanligtvis en period som sträcker sig över ett år, men med 

ökande serier till exempel veckovis, månadsvis eller varje kvartal, och då när liknande 

beteendemönster observeras i efterfrågan. Ett exempel på ett försäljningsmönster är glass 

på sommaren, då efterfrågan alltid stiger. Det är viktigt att veta att om 

tidsseriekomponenten bara mäts en gång per år blir det omöjligt att veta om det finns någon 

säsongsvariation (Chapman and Hall, 2000). Säsongsmodellen består av en konstant term, 

en säsongsterm och slump.  

          

där     Säsongsindex i period t. 

Säsongsindex för en genomsnittlig säsongsperiod över året är 1,0, summan av månatliga 

multiplikativa säsongsindex är 12 och summan av kvartalsvisa säsongsindex är 4 (Olhager, 

2013). I figur 3.5 illustreras säsongsmodellen. 

 

Figur 3.5 - Säsongsmodell 

 

Trendmodell: 

Trendmodellen används när en serie visar en stadig upp- eller nedgång över flera 

tidsperioder i rad. Ett exempel är beteendet i prisindex hos detaljhandeln i England där det 

har visat en stadig uppgång under flera år. Löst kan det sägas att trendmodellen kan 

definieras som en “långtidsförändring på medelnivån”, men modellen saknar en 

tillfredsställande matematisk definition. Uppfattningen av trend varierar delvis med längden 

på serierna som observeras (Chapman and Hall, 2000). De flesta metoder för tidsserier antar 

att beteendet hos trenderna fortsätter oförminskat utan hänsyn till den förutspådda 

ledtiden (Gardner and McKenzie, 1985). 

            

där    trenden per period 

    periodindex 
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Periodindex markerar antalet trendperioder när efterfrågan ligger på nivå a. Trendmodellen 

består av en konstant nivåterm, slumpinverkan och en trendterm. När efterfrågan går efter 

en tydlig trend så används trendmodellen, vilket visas i figur 3.6. 

 

 

Figur 3.6 - Trendmodell 

 

 

Klassiska metoder fungerar bra när variationen domineras av en vanlig linjär trend- och/eller 

säsongseffekt. Dock fungerar de inte lika väl när trend- och/eller säsongseffekterna ändras 

över tid eller när värdet på produkten/produkterna förändras konstant. Sambandet mellan 

värden som ständigt ändras inom samma tidsserie kallas autokorrelation. (Chapman and 

Hall, 2000). Verktyg som används för planering av lager måste kunna appliceras ordentligt på 

generella efterfrågemodeller, speciellt processer där efterfrågan utvecklas som korrelerade 

tidsserier. Det är för att efterfrågan som följer en sammanhängande tidsserie sällan är 

statistiskt oberoende och därför att lagersystem behöver kunna hantera en stor mångfald av 

produkter, ibland handlar det om tusentals av dem. Modeller för efterfrågan måste även 

kunna känna igen beroenden mellan insikten av efterfrågan och andra typer av förklarande 

variabler som också uppkommer i sammanhängande tidsserier. Det här behovet är mycket 

viktigt i system där data som behandlar till exempel avancerade kundordrar och/eller 

prisplaner för produkterna samlas och gås igenom regelbundet. Idag behövs det att både de 

som arbetar med systemen och de som forskar inom ämnet lagersystem designer och 

analyserar informationsdelande mekanismer inom värdekedjan. En konsekvens av detta blir 

att det finns många analys- och planeringsverktyg som innehåller viktig information som inte 

alla inom värdekedjan känner till. Det är av stor vikt att de som arbetar med dessa verktyg 

kan uppskatta de potentiella fördelarna som kan erhållas om den invändiga informationen 

om lagersystemet som används, eller åtminstone delar av det, delas med alla inblandade 

medlemmar (Aviv, 2002).   
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3.4 (s,S)-system 
 

Ett (s,S)-system är en beställningsstrategi som tillsammans med (R,Q)-systemet är vanligast 

att använda sig av vid lagerstyrning. Lagerstyrningssystemens uppgift är att avgöra när en 

order ska läggas och hur stor den ska vara och grundas på lagernivå, kostnadsfaktorer och 

efterfrågan. I ett (R,Q)-system så beställs orderkvantiteten Q när lagerpositionen är lika med 

eller understiger R, se figur 3.7 nedan. 

 

 

 

 

 

                                                                 Figur 3.7 

 

Figuren visar hur (R,Q)-systemet fungerar vid kontinuerlig inspektion, det vill säga att en 

beställning läggs så fort lagerpositionen är tillräckligt låg.  

Skillnaden mellan (R,Q)-system och (s,S)-system är att det sistnämnda systemet oftast följer 

en periodisk inspektion, alltså att beställningarna läggs vid förutbestämda tidpunkter som 

vanligtvis har en fix period mellan sig. När lagerpositionen har nått eller understiger 

beställningspunkten s så läggs en beställning så att lagernivån S fylls maximalt. Lagernivån 
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kan understiga s och gör därmed att kvantiteten som beställs inte är fast. Figur 3.8 visar hur 

ett (s,S)-system fungerar under periodisk inspektion (Axsäter, 1991). 

 

                                                                  Figur 3.8 

Det stora incitamentet till att ett företag har ett lager är att slippa betala för leveranser, 

speciellt om produkten måste beställas ofta. Det negativa med att hålla ett lager är 

kostnaderna för varje produkt som tar upp plats och det som måste offras i fråga om räntor 

på de tillgängliga produkterna. Policyn för att lägga beställningar enligt (s,S) – systemet är 

enkel. En maximal lagerpunkt S och en minimal lagerpunkt s bestäms, och sedan läggs ingen 

order förrän lagersaldot är lika med eller har fallit under punkten s. Då läggs en order så att 

lagersaldot åter når maximum, S (Caplin, 1985). Det svåra med (s,S)-systemet är att 

bestämma de optimala värdena för (s,S), men när de väl är valda så rullar resten på. 

Restordrar är tillåtna i modellen, men ledtiden förmodas vara noll (Liu, 1990). Ett stort 

antagande i (s, S)-lagersystem är att en order mottages i samma sekvens som den läggs, 

vilket sällan är verklighet (Bashyam and Fu, 1998). 

Använder man ett (s, S)-system kan man analogt utnyttja en orderkvantitet som tagits fram 

via en förutbestämd modell för att bestämma beställningspunkterna. Därefter bestäms 

beställningspunkten s med hänsyn till slumpvariationerna (Axsäter, 1991). 
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3.5 Just in time (JIT) 
 

Tanken med ett just-in-time system är att enbart producera det som beställs av kunden, 

inget mer. Just-in-time är en filosofi hellre än ett tagbart system, där grundidén är att ha så 

lite som möjligt i lager. Kunden kan beställa hundra produkter eller enbart en, ordern 

tillverkas direkt. Det kan tyckas vara onödigt att bara ha en artikel i produktionslinjen men 

det resulterar i att lagerhållningen är minimal. Så fort en order kommer in till tillverkaren så 

skickas ett meddelande till deras distributör som så fort som möjligt levererar de 

komponenter som behövs för tillverkningen (Bragg, 2013). 

 

Med just-in-time filosofin kommer möjligheten att reducera produkter i arbete (PIA), vilket 

ger en klarare insyn i, om det finns och i så fall vilka, problem i produktionssystemet. Om en 

produkt tillverkas i stor mängd så döljs eventuella problem vid olika produktionsstationer, 

medan det är lättare att upptäcka och därmed åtgärda dem när produkterna tillverkas efter 

kundorder. Just-in-time produktion kräver dock från sina anställda att de är flexibla, att 

ställtiderna i maskinparken är korta, att produktionssystemet är flödesorienterat, korta 

ledtider och decentraliserat kvalitetsarbete (Olhager, 2013). Taktiken hos den här filosofin är 

att jobba för ständiga förbättringar och på så sätt eliminera olikheter och slöseri. Inom JIT 

filosofin anses allt som inte ger ett direkt värde vara slöseri. Slöseri är enligt JIT alla 

produkter som inte arbetar, som blir granskade, förseningar, produkter som väntar på att få 

komma till nästa tillverkningsstation och defekter. Olikheter är allt det som gör att 

slutprodukterna inte kommer ut i perfekt skick. Genom att hela tiden jobba med att lösa 

problem så kan en fläckfri produktion uppnås (Aghazadeh, 2001). 

  

JIT är den ultimata logistiska strategin för lagerhållning, om allting fungerar som det är tänkt 

att det ska göra. I teorin är JIT en simpel och mycket effektiv filosofi, men den kan vara svår 

att genomföra i verkligheten. Det innebär att varje specifik produkt ska produceras i precis 

den mängd som kunden kräver, vilket betyder att logistiken till tillverkaren måste vara 

ytterst pålitlig och intern såväl som extern kommunikation måste vara mycket god. 

Tillverkaren behöver sina komponenter precis i tid (just in time) för att produktionen ska 

lyckas. Finns det brister i någon av dessa faktorer riskerar slutprodukten att bli försenad.  

Mängden tillverkningsmaterial måste vara exakt och leveranserna av dessa får inte vara 
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otillräckliga eller defekta, annars blir slutprodukten likaså. Kunden ska också kunna få sin 

produkt precis när denne vill ha den, vilket kan bli svårt om produktionen av någon 

anledning blir försenad. Då gäller det att försöka tidspressa produktionen så mycket som 

möjligt. I vissa fabriker är det en tävling att hålla den förväntade takttiden. Viktigt är även att 

hålla förväntad kvalitet, något som blir lättare att uppnå genom de ständiga förbättringarna 

där målet är noll defekter eller olikheter, eftersom de skapar slöseri. Det är kostsamt att 

sträva efter noll defekter, men enligt JIT-filosofin kostar det mer att inte hålla en hög kvalitet 

på sina produkter (Claycomb, Germain och Dröge, 1999). 

 

3.6 Kraljic-matrisen 
 

Peter Kraljic utvecklade en matris som klassificerar produkter i två olika dimensioner. Den 

ena är inköpets betydelse och den andra är leverantörsmarknadens betydelse, indelade i 

hög och låg, vilket gav resultatet av en 2x2-matris. Matrisen grupperar produkter i fyra 

kategorier, där varje kategori kräver ett eget tillvägagångssätt gentemot leverantören, se 

figur 3.9 (Geldermann och Van Weele, 2003). 

Figur 3.9-Kraljic-matrisen 

 

Inköpets betydelse värdesätts i inköpskostnadernas andel av totalkostnaderna samt grad av 

värdeskapande medan leverantörsmarknadens betydelse mäts i antal leverantörer och 

teknologisk utvecklingstakt.  
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Icke-kritiska produkter är standardprodukter där det eventuellt förekommer några 

specialprodukter. Det finns alltid andra leverantörer att använda sig av eftersom 

priskonkurrens är vanligt förekommande och det är mycket viktigt att hålla inköpskostnaden 

på en minimal nivå (Olhager, 2013). Den här typen av produkter kräver att de bearbetas 

effektivt, majoriteten standardprodukter, ordervolym och lageroptimering (Geldermann and 

Van Weele, 2003). Hävstångsartiklar är en kombination av specialprodukter och 

standardprodukter, därav namnet. Det kan vara bra att försöka använda sig av en eller några 

få leverantörer vid inköp av dessa artiklar eftersom det då finns möjlighet att få 

kvantitetsrabatt (Olhager, 2013). Hävstångsartiklar har möjligheten att utnyttja sig av anbud 

från leverantörer, rikta prissättning på sina produkter själva och ersätta en produkt med en 

annan. Flaskhalsartiklar är mer problematiska och kan skapa stora problem där det krävs att 

det finns en back-up plan och en säkerhet i bland annat lagerhållningen (Geldermann and 

Van Weele, 2003). Dessa är enbart specialprodukter där produktionen är knapp och det 

därför kan vara bra att ha två leverantörer för att vara säker på att leveranserna verkligen 

sker som de ska. Strategiska produkter är specialprodukter som är naturligt knappa. I sådana 

fall kan det vara bra att bygga upp ett partnerskap med leverantören/leverantörerna. Om 

leverantörerna kommer nära inpå företaget och får känna sig som en del av det så har de all 

anledning att vilja samarbeta och satsa på produkterna (Olhager, 2013). Kraljicmatrisen är 

menad att fungera som ett ramverk för att utveckla strategier för leverantörer, antingen 

med tanke på en produkt eller en hel produktfamilj. Kraljic valde att fokusera på de 

strategiska produkterna och de övriga kategorierna gavs åtgärder och tillvägagångssätt som 

var mer huvudsakliga. Strategierna för de strategiska produkterna är mer ingående och 

komplexa (Caniëls and Gelderman, 2005).  

 

3.7 MRP 
 

Material requirements planning, (MRP), eller materialbehovsplanering är ett datasystem 

som hjälper till att planera efterfrågan för de komponenter som behövs för att tillverka en 

produkt. När en kund köper den kompletta produkten så registreras det i MRP och delas upp 

i de komponenter som behövs för att tillverka en ny. Målet med MRP är att alltid ha 

tillräckligt med komponenter på lager för att kunna tillmötesgå ett företags 

produktionsschema (Bragg, 2013). MRP är en populär metod att använda när en 
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flerstegsproduktion ska planeras och fungerar därför ypperligt vid produktion mot 

kundorder. Så länge kunden kan acceptera viss leveranstid för att företaget ska kunna 

tillverka den kundspecifika ordern (Olhager, 2013). Proceduren för MRP planeras vanligtvis 

med avseende på beroende behov från ett produktionsschema, vilken redan har förutspått 

behovet med hjälp av uträkningar. Det antas ofta att uträkningarna för behovet av 

råmaterial och komponenter stämmer, vilket det sällan gör i verkligheten. Ju längre 

prognosen sträcker sig desto mer osäker blir den och osäkerhetsfaktorn finns oftast inte 

med alls, antagligen därför att kunskapen om hanteringen av den är låg (Lee, Kramer and 

Hwang, 1991). Ett MRP system följer nedanstående steg för att kunna tillhandahålla 

tillräcklig mängd komponenter för tillverkningen av slutprodukten: 

1) Ett produktionsschema måste fastställas, som redogör för kvantiteterna som ska 

tillverkas samt vilket datum som deras produktion ska börja. 

2) Ha ett tydligt dokument på vilka delar som ingår i varje produkt och lista upp varje 

delkomponent för att kunna lägga upp produktionen så effektivt som möjligt. 

3) Jämföra listan med lagret och se hur många komponenter som redan finns inne och 

som inte används till någonting annat. 

4) Om en eller flera komponenter saknas så måste ledtiden för att få dessa samt lägga 

order från leverantören/leverantörerna räknas in i schemat. 

Det är oerhört viktigt att listorna över inventarierna i lagret stämmer, för om det blir datafel 

någonstans på vägen i ett MRP system så bryter det ihop (Bragg, 2013). Ingen produkt kan 

börja planeras innan alla produkter i föregående led har planerats vilket kräver noggrann 

planering för samtliga artiklar som ingår i slutprodukten och det är det som MRP ska hålla 

reda på. Det är bra att försöka hålla beställningspunkterna konstanta, men om ett litet uttag 

långt innan montering görs kan det initiera att en produktionsorder för komponenten sker 

flera månader innan den behövs. Med hjälp av MRP systemet så underlättas detta och det 

redogör för alla beroende behov.  

 

Systemet kräver även uppdatering ibland, och när detta ska ske beror på om man arbetar 

med långa eller korta ledtider, men även kostnaderna för databehandlingen. Ingår många 

artiklar och komplicerade produktstukturer så kräver MRP avsevärd datortid och ibland kan 

det till och med krävas daglig omplanering. Det går att frysa en order, vilket till exempel kan 
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göras om en produkt på hög nivå i produktstrukturen får förändrade förutsättningar. I ett 

sådant fall kan det innebära att hela produktionskedjan också får ändrade förutsättningar 

och ordern fryses då för att undvika alltför frekventa förändringar (Axsäter, 1991). 

 

3.8 Newsboy problem 
 

Newsboy problem är en modell som behandlar problemet med kortlivade produkter. Sådana 

typer av produkter går inte att sälja från en period till en annan, till exempel tidningar, 

julgranar och färska livsmedel (Ayhan, Dai and Wu, 2003). Den klassiska newsboy (eller 

newsvendor) modellen handlar om att en tidningspojke måste bestämma antalet tidningar 

som han ska sälja på en dag redan innan den har börjat, alltså hur många tidningar han 

måste köpa innan han har börjat försäljningen. Den dagliga efterfrågan är inte känd men 

förmodas följa föregående försäljning. Det finns två stora risker med den här modellen, den 

ena är att beställa för stor kvantitet och den andra är att beställa för liten. Nedan visas en 

formel som används för att försöka förutse efterfrågan för varje dag, där y är antal köpta 

tidningar och D är efterfrågan.  

 

Konsekvensen för att beställa för stor kvantitet (överproduktionskostnad) blir att produkten 

blir för gammal och därför inte längre efterfrågas när försäljningsperioden går ut, för y per 

enhet. Efterföljden för att beställa för lite (underproduktionskostnad) blir då istället att 

efterfrågan inte kan mötas, för p per enhet. Därmed blir funktionen för den förväntade 

enperiodskostnaden för kortlivade produkter följande:  

                                    

 

 

 

   

 

Det är enkelt att visa att        är konvex i   (och är strikt konvex så länge        för alla 

     Därmed satisifierar den optimala orderkvantiteten,  , den här enkla modellen: 

       

  
                          

Den optimala enperiodslösningen säger att         är en icke-linjär funktion av hela state 

vektorn,    I det här fallet så är          för alla positiva verkliga vektorer,    Dessutom ses 
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att i analysen av det dynamiska problemet,        finns en minskning av varje komponent av 

state vektorn,  , men för mindre än en enhetsavgift (Nahmias, 2011). 

 

När det handlar om en kort säsong eller enstaka försäljningstillfällen så innebär det oftast 

även att all produktion måste ske innan försäljningen börjar. När det handlar om en 

försäljning med sådan kort period måste produkten finns tillgänglig för kunden under hela 

den perioden. Det gäller att bestämma den kvantitet som ger störst förväntat värde med 

hänsyn till efterfrågans spridning och relevanta kostnader (Olhager, 2013). I dag gäller den 

här modellen fortfarande för tidningar, men används främst inom modebranschen och 

sportindustrin som ett verktyg för att stödja besluten som tas gällande efterfrågan, både för 

produktionsnivå och för återförsäljare. I de flesta fallen så är informationen om efterfrågan 

mycket begränsad och ibland finns det bara en gissning om hur stor efterfrågan är som 

kommer att uppstå. Efterfrågan varierar nästan alltid och i många fall finns det en tendens 

att använda sig av en normal distributionsnivå. Den normala distributionen har inte det 

bästa skyddet mot att det finns andra distributioner med samma medelvärde och samma 

variation (Gallego and Moon, 1993). 

3.9 Pull/Push system 
 

I ett pullsystem så tillverkas produkten först när en order har lagts, vilket är motsatsen till ett 

pushsystem, där tillverkningen sker efter prognos. Kontrollen över produktionen ligger i 

händerna hos teamet som jobbar på fältet, det är inte centraliserat som i ett pushsystem 

(Viale, 1996).  

Ett pullsystem kan bara fungera om kvalitén på produktionen är mycket hög eftersom den 

inte lämnar någon plats för fel. Om slutprodukten på något sätt är defekt så måste den göras 

om och kanske behöver vänta tills order som har lagts efter den är klara, vilket leder till ett 

tidspåslag och kunden får vänta längre på sin beställning. När ett pullsystem väl är installerat 

så uppkommer med största sannolikhet vissa faktorer som företaget kommer att uppleva.   

1. Mindre tillverkningsyta behövs eftersom maskinerna ställs närmre varandra.  

2. Material som behövs placeras intill den maskin som kommer att användas istället för 

att ha ett lager för allt material som då måste fraktas fram och tillbaka mellan lager 

och tillverkningsstation. 
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3. Eftersom tillverkning sker direkt mot kundorder så kan lagerutrymmet minskas. 

Nödvändigt material beställs inte förrän en order har kommit in och kräver därför 

ingen förvaring. 

4. Kvalitetsnivån höjs eftersom ständiga kontroller görs. Därmed upptäcks fel i ett tidigt 

skede och följande produkter behöver inte drabbas av samma defekt. 

5. Ledtiden sänks, vilket gör att kunden kan få sin leverans snabbare än tidigare (Bragg, 

2013). 

Pushsystem är däremot när produktionen sker mot prognos, alltså att tidigare efterfrågan 

ses över och därefter görs en prognos för framtida efterfrågan upp. Den här typen av 

produktion är den vanligaste. Genom att ”trycka ut” produkter så behöver kunden aldrig 

vänta på sin vara eftersom den alltid finns i lager, men företaget kan däremot drabbas av ett 

överlager eller brist på varan (och därmed inte kunna möta efterfrågan) om prognosen blir 

fel. 

 

Nedan beskrivs först typologierna för respektive metod som kommer att användas utifrån 

den teori som presenteras. Vidare kommer förklaringen hur scenarion för idealtyper bör se 

ut om Företag A skulle följa respektive metod. Sedan kommer jämförelsen i analysdelen med 

metodologin, alltså idealtyperna, med resultaten som författarna har kommit fram till.  

 

3.9 Typologier 
 

Typologier:  

 

 EOQ - modell (S,s) - system 

Efterfrågan  Efterfrågan är konstant och 

känd 

Efterfrågan kan vara både 

känd eller okänd. 

Restriktioner Det finns inga restriktioner 

på orderkvantiteter.  

Orderkvantiteter beställs 

alltid till maxnivå när 

lagersaldot når eller 

understiger punkten s. 

Kostnad Orderkostnaderna är Orderkostnaderna är 
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oberoende av 

orderkvantiteterna. 

Lagerkostnader är kända och 

konstanta. Inga 

mängdrabatter tillämpas. 

oberoende av 

orderkvantiteterna. 

Lagerkostnader är kända 

men behöver inte 

nödvändigtvis vara 

konstanta. 

Produkter Individuella och oberoende 

av varandra.  Brist på 

produkter tillåts inte. 

Ledtiden på ordrar är således 

konstant och känd. Hela 

ordrar levereras på en gång. 

Individuella och oberoende 

av varandra. Produktbrist 

kan uppkomma men är inte 

optimalt. Ledtiden på 

ordrar är konstant och 

känd. Hela ordrar levereras 

på en gång. 

Planering Planeras i förväg, förutsätter 

att samtliga parametrar 

förblir oförändrade. 

Planeras i detalj i förväg, 

förutsätter att samtliga 

parametrar förblir 

oförändrade. Sker 

förändring måste 

planeringen av systemet 

göras om på nytt. 

 

3.10 Idealtyper 

 

EOQ:  

 

Idealtypen för EOQ är att marknaden håller sig på en stadig nivå. Därmed är efterfrågan på 

produkter konstant och känd. Produkter begränsas här inte av minimum- eller 

maximumsiffror i beställningskvantiteter. Det är snarare så att även transport och 

beställningskostnader förblir konstanta och kända. Därför tillåts inte att det råder brist på 

produkter. Företag tar emot stora ordrar som tas emot i sin helhet, vilket är möjligt i och 

med att man planerar på lång sikt. Med andra ord antas det att parametrarna kommer att se 

likadana ut över tid. Varje varugrupp behandlas individuellt och har därför egna parametrar 
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att följa. Eftersom kostnadsfaktorer inte förändras över tid är inflation inte nödvändigtvis 

något som läggs stor vikt på, det är med andra ord ingenting att vara orolig över när varor 

förlorar värde över tid.  

 

För att man ska kunna säga att Företag A är en idealtyp av EOQ - modellen bör följande råda: 

 Företag A bör behandla alla varugrupper individuellt och planera för dessa över lång 

tid utifrån parametrar som bestäms av tidigare säljerfarenhet.  

 Företag A bör betala konstanta transportkostnader och inte njuta av mängdrabatter.  

 Vidare bör de vara noga med att alltid ha varor på lager och därför inte lida brist på 

någon vara.  

 Företag A ska därför heller inte vara oroliga för att varorna förlorar värde över tid i 

och med att alla parametrar visar på en konstant och känd efterfrågan vad gäller 

samtliga varugrupper.  

 Personalen bör även kunna hantera stora beställningar som levereras på en och 

samma gång.  

 

 

 
 
(S, s)-system:  
 
Idealtypen för (S, s) är en stabil marknad med en kontinuerlig efterfrågan av företagets 

produkter. Efterfrågan behöver inte vara känd men den måste finnas. Eftersom lagersaldot 

fylls på till max när en order läggs så kommer produkterna alltid finnas att tillgå men hur fort 

de når nästa beställningspunkt är inte viktigt för modellen, så länge de någon gång når den 

punkten. Tid för leverans måste vara känd för att ledtiden ska kunna räknas med i modellen 

och är av stor vikt för att få ett rimligt värde på punkten s, alltså var beställningspunkten bör 

läggas för att produkten aldrig ska hinna ta slut helt innan nästa leverans kommer. Ordrarna 

kommer alltid i sin helhet och tas emot i ett lass därför att lagernivån ska gå från punkten s 

till punkten S i ett svep. Ultimat är om efterfrågan av en produkt är konstant, eftersom 

modellen då aldrig behöver ändras och beställningspunkterna (S, s) kan förbli samma för just 

den produkten. Om beställningspunkten inte uppnås inom önskad tid bör modellen ses över 

och parametrarna för S och s kanske måste ändras. Även om produkterna inte förlorar i 
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värde över en medellång period så kommer de förlora i värde om de ligger stilla för länge. 

Kostnaden för företaget att hålla lagerplatsen är medräknad i modellen, men om produkten 

inte rör på sig alls så frestar det på i budgeten.  

 

Skulle (S, s) – systemet vara möjligt att använda för Företag A så måste de se till att 

omständigheterna omkring lagret är passande för modellen. Samtliga produktmodeller 

måste behandlas individuellt och var modell måste få sitt eget beställningsordersystem med 

allt som det tillkommer. Varje modell måste analyseras och få sina egna min- och maxvärden 

samt övriga variabler. Följs detta så blir det olika beställningstillfällen för varje enskild 

produktmodell, vilket skulle kräva en extrem kontroll av varje produkts lagersaldo. Med 

datastyrning borde det arbetet underlättas, men tiden som behövs för att ta fram de 

korrekta beställningspunkterna S och s skulle vara ytterst tidskrävande. Det skulle även 

krävas att det hela tiden fanns anställda som kan ta emot alla leveranser och ställa ut dem 

på rätt platser på lagret och i butiken. Ledtiden och leveranserna skulle fungera som idag, en 

order läggs och med två dagars ledtid anländer leveransen. Är beställningspunkterna 

korrekta så behöver Företag A aldrig vara oroliga för att produkten ska ta slut, tanken med 

(S, s) – systemet är att den sista produkten säljs samtidigt som den nya leveransen kommer 

in.  
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4. Fallstudie 
I detta avsnitt presenteras den fallstudie som har gjorts av Företag A. Efter en beskrivning 

av företaget i stort följer dess struktur i Sverige, en översikt av surfplattans historia och 

avslutas med information rörande försäljning. 

4.1 Presentation av företaget 
 

Moderbolaget AB 
 

Företag A är en tysk hemelektronikkedja som grundades 1979, med sitt första varuhus i 

München. Redan efter ett par år hade företaget öppnat ett flertal varuhus runt om i 

Tyskland. 1990 började de expandera utomlands, till en början i Österrike. Idag finns det 

över 750 varuhus runt om i Europa. Företag A är idag Europas största hemelektronikkedja 

och näst störst i världen efter amerikanska Best Buy (från företag As hemsida). 

Företag A går under Moderbolaget AB tillsammans med en annan elektronikkedja och en 

onlinebutik. Den i sin tur ingår i en stor koncern. I koncernen ingår också tre kedjor till. 

Koncernen är börsnoterad på Frankfurtbörsen och har ett motsvarande värde på ca 75 

miljarder svenska kronor (Veckans affärer 2012). Företag As huvudkontor är idag beläget i 

tyska Ingolstadt. Figur 4.1 visar en karta över alla de länder i Europa där Företag A har 

butiker. 

 

 

Figur 4.1 - Företag As etablering runt om i Europa 

 

Strategin är att med stora varuhus tillhandahålla konkurrenskraftiga priser, det största 

urvalet av produkter och attraktiva varumärken tillsammans med Moderbolagets exklusiva 
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varumärken. Företag A erbjuder även ett brett sortiment av tjänster så som: installation och 

montering, reparationer, kassering av gamla produkter, dataservice och finansiella tjänster. 

 

 

Företag As företagskultur: 

 

Decentraliserad organisation: Varuhusen har en decentraliserad organisationsstruktur. 

Varje varuhuschef äger en andel i det varuhus denne arbetar på och fungerar primärt som 

en entreprenör. 

Personligt ansvar: Företag A, Moderbolaget, och onlinebutiken förenas i en koncern, men de 

fungerar separat på marknaden inom ramen för ett ”three-brand strategy” 

(trevarumärkesstrategi). 

Att våga vara innovativ: Alla tre varumärkena representerar innovativ teknik till attraktiva 

priser, ett stort sortiment och kompetent service. 

 

Företag A är kända för att ha en vågad och aggressiv marknadsföring med den välkända 

slogan ”Ich bin doch nicht blöd”, (jag är inte dum,) som varit synonym med Företag A sedan 

1995. I Sverige har de använt olika modifierade slogans med liknande innebörd som ”allt 

annat känns puckat” och på senare tid även ”entusiaster välkomna hem”. 

 

Sedan 2012 har de startat upp en till försäljningskanal genom att bedriva e-handel via deras 

hemsida. Kunderna har möjligheten att själva välja att få sina beställda eller köpta produkter 

hemskickade eller, beroende på tillgänglighet, möjligheten att plocka upp dem själva i sitt 

lokala varuhus redan samma dag. 

 

4.2 Företag A i Sverige 
 

I Sverige etablerade sig Media-Saturn Holding Sweden AB 2006 med sitt första varuhus i 

Heron City i Kungens Kurva och har idag 28 varuhus runt om i landet. Det svenska 

huvudkontoret ligger i Stocksund och VD för bolaget idag är Per Kaufman.  
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Barkarbyvaruhuset öppnades 2008 och är idag ett av de varuhus som är störst, räknat på 

omsättning (Företag A 2014). Varje varuhus i sig är ett eget aktiebolag och går under namnet 

Företag A. De är alla dotterbolag till Media-Saturn Holding Sweden AB. Varje varuhuschef 

har en andel på 10 % av varuhuset och får fatta beslut om produktutbud, priser, personal 

och materialkostnader. Varje varuhus har i genomsnitt ett utbud på ca 45 000 olika artiklar.  

 

Företag A i Sverige har hittills inte varit lönsamma och har gått back med stora siffror. För 

2013 redovisade Företag A en förlust på 792 miljoner kronor, vilket ledde till att ett av 

varuhusen i Malmö fick stänga igen 2013. Det har även tagits beslut om att bygga om vissa 

av varuhusen för att minska butiksytorna (Munck 2014). 

4.3. Surfplattor 
 

En surfplatta (tablet på engelska) är en bärbar elektronisk platta som består av en bildskärm 

med pekfunktion. Den är avsedd att styras med fingertopparna och saknar oftast ett 

mekaniskt tangentbord och mus (svenskadatatermgruppen.se). Surfplattor har en ganska 

lång historik bakom sig med den första kommersiella konsumentmodellen som släpptes 

redan 1989 av Samsung vid namnet GRiD-Pad. Det stora genombrottet för surfplattor kom 

2010 när Apple lanserade sin första iPad modell, samma år nämnde HUI (Handelns 

Utredningsinstitut) surfplattan till årets julklapp på den svenska marknaden (HUI.se). Ipaden 

anses som en milstolpe för surfplattor och kom att ändra en hel ny generation av produkter. 

Surfplattor har idag en väldigt bred målgrupp med allt från arbetsredskap för den 

businessorienterade till nytta och nöje för hela familjen. Användningsområdet är så stort att 

det i många fall ersätter en traditionell dator. Figur 4.3 visar hur produktlivscykeln för 

surfplattor ser ut, alltså hur deras utveckling som produkt utvecklas. Apple har varit 

marknadsledande för surfplattor ända sedan sin första lansering, men har på senare år fått 

hård konkurrens av bland annat Samsung.  
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Figur 4.3 - Produktlivscykeln 

 

Marknaden för surfplattor har vuxit stadigt sedan 2010 både i Sverige och i omvärlden. 

Surfplattan befinner sig fortfarande på ett tillväxtstadium av sin livscykel, vilket speglas i och 

med att finns många olika aktörer på marknaden som upplever möjligheter för tillväxt. Det 

har också lett till att priserna har sjunkit och många olika typer av konsumentgrupper har 

vuxit fram (Grant 2005). För Företag As del är det viktigt med korta och säkra leveranstider 

både för att tillgodose marknadens efterfråga så fort och säkert som möjligt och samtidigt 

för att behålla marknadsandelar gentemot konkurrenterna (Olhager 2013). Eftersom 

kunderna till stor del styrs av priser är det viktigt att produkten finns i lager för att inte tappa 

försäljningen.  

 

4.4 Försäljning 

 

Den totala försäljningen av surfplattor de senaste tre åren hos Företag A ges av diagram 4.1 

nedan, noterbart är att försäljningen inte har ökat hela denna period utan har sjunkit 

periodvis också. Den totala svenska marknaden för året 2013 ges av diagram 4.2. Den visar 

att konsumentmarknaden har ökat tillskillnad mot Företag As siffror, det har en förklaring i 

att Företag A och även många andra återförsäljare har tappat försäljning i butik för att e-

handel har ökat på senare tid.  
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Diagram 4.1 - Total försäljning av surfplattor i Företag A 

 

 

Diagram 4.2 - Försäljning i jämförelse med den totala marknaden 

 

Diagrammen ovan visar att försäljningen av surfplattor hos Företag A nästan exakt följer den 

totala marknaden, vilket ger informationen att efterfrågan av surfplattor är mycket svår att 

förutse för ett enskilt varuhus.  

 

4.5 Barkarby 
 

Eftersom centrallager saknas har alla varuhus sitt eget lager som de ansvarar för. Ca 70 % av 

alla ordrar läggs från det svenska huvudkontoret medan resten sker lokalt på respektive 

varuhus av avdelningscheferna. Huvudkontoret lägger en order första veckan varje månad 

på så kallade ”hi-runners” vilket motsvarar de modeller som omsätter mest. Oavsett om 

huvudkontoret eller Barkarby lägger ordern så finns ingen orderkostnad, denna kostnad står 

distributörerna för och gäller oavsett orderkvantitet. Den genomsnittliga leveranstiden för 

Barkarby är ca 2 arbetsdagar så länge produkten finns i lager hos distributören.  När 

huvudkontoret lägger ordrarna är det baserat på siffror utifrån uppskattad efterfrågan om 

inte de individuella varuhusen anser sig behöva någon vara eller lider brist på någon specifikt 

efterfrågad enhet. Distributionen är på så viss både on-demand baserad och även baserad 
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på iförhand gjorda uppskattningar.  Anledningen till att huvudkontoret lägger ordrarna är för 

att underlätta arbetet för de olika varuhusens avdelningschefer. Många varuhus har 

avdelningschefer som har ett större ansvarsområde vilket gör det svårt för dem att följa upp 

alla olika produkter och beställningar. De 70 % som huvudkontoret beställer fungerar som 

en riktlinje för hur mycket produkter som går åt och det avdelningschefen gör är att 

komplettera resten själv baserat på hur försäljningen gått. 

 

Barkarby har egen budget att gå efter och denna budget delas upp i respektive avdelning. 

Surfplattor tillhör dataavdelningen och får då sin budget tilldelad från den totala 

avdelningsbudgeten. Budgeten räknas ut från huvudkontoret i samtal med varuhuschefen 

och avdelningschefen. 

 

Utöver alla surfplattor som finns tillgängliga som utställningsexemplar i varuhuset så finns 

det ett budgetmål att hålla i slutet av varje månad. Budgeteringen är baserat på ett 

lagervärde där stock reach (lageromsättningshastighet) är en indikering på att budgeten 

hålls och att lagret inte blir för gammalt. Det säger också hur det ser ut fysiskt i varuhusen. 

För lågt värde indikerar på att det är dåligt påfyllt och nästan är tomt medan höga värden 

indikerar att företaget har för mycket av en vara på lager och måste sälja mer av den 

omgående. Om den varan inte säljs mer av riskerar den att hamna under kategorin gammalt 

lager. Gammalt lager har tendens att förlora värde snabbt i och med att nya surfplattor, och 

generellt sett all ny elektronik, kommer ut väldigt snabbt. Teknologi och elektronik är 

lyxvaror som är beroende av trender. Marknadsföring vad gäller likartade varor har en 

tendens att överskugga dessa produkters kapacitet för förmån för nya trender. Därför vill 

inte Företag A vara överlastade med produkter som riskerar att hamna i knipzonen då dessa 

nya varor lanseras (Teamleader, new media, Barkarby).   

 

I Barkarby eftersträvas en stock reach på 0,8 för surfplattor. Det betyder att det som finns i 

lager för tillfället kommer att räcka i 0,8 månader innan det är helt slut. Men samtidigt är det 

det totala lagervärdet som är viktigast. Stock reach är därför endast en indikator som 

refererar till lagrets hälsa. Man rättar sig efter alltså efter stock reach och försöker se till att 

lagret ligger på en adekvat nivå. 
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Vad gäller lagerkostnader så finns det för tillfället inga specifika lagerkostnader utan man 

använder sig istället av ett så kallat buffertsystem som ämnar buffra 18% av alla inköpta 

produkter. Denna modell täcker upp större delen av kostnadsstrukturen via säkerställningen 

av bufferten så att det finns ett plus - minus förfarande. Är det minus i systemet vid 

försäljning är det minus på totala affären och är det plus i systemet så är det plus på totala 

affären vid försäljning av produkten. Marginalstukturen på surfplattor är väldigt mycket 

lägre än den är för andra produkter så som till exempel vitvaror. Det går inte att mäta andra 

varor efter samma kostnadsstruktur på grund av det. Eftersom surfplattor säljer i större 

volymer än övriga varor är det snarare viktigt att man har adekvat täckningsbidrag än att 

man har god täckningsgrad.  

 

För surfplattor har det tyska huvudkontoret räknat fram en avskrivningsfaktor på ca 2,5 % i 

månaden. Detta är baserat på olika faktorer som t.ex. marknadsvärde och hur länge 

modellen har funnits på marknaden. Detta speglar också faktumet att surfplattor är väldigt 

priskänsliga på marknaden, och att deras priser ändras dagligen. Avskrivningskostnaden är 

sammanställd genom omfattande statistik på Företag As sida. Företag A har i linje med 

tänkandet kring gammalt lager kommit fram till att den prispressade marknaden kommer att 

producera nya produkter vilket får gamla varor att i förhållande förlora värde. Man räknar 

med att varor som inte omsätts i tid kommer att förlora värde i förhållande till nyare 

produkter som introducerar i marknaden och även på grund av konkurrenters utspel i form 

av kampanjer, erbjudanden och snarlikt.  

 

Rätt kvantitet: 

Orderkvantiteten är något som bestäms av huvudkontoret. När man bestämmer 

orderkvantitet utgår man från många olika parametrar. Dessa är exempelvis statistik över 

trender, historik, diskussion med varuhus och även rådande förhållanden. Först görs en 

marknadsundersökning för befintliga produkter. Förutom att efterfrågan baseras på tidigare 

egna försäljningar så används två olika statistiska verktygsprogram: GFK (Gesellschaft für 

Konsumforschung) och IDC (International Data Corporation).  GFK är utförsäljning mot 

konsumentledet inom elektronikbranschen. IDC mäter försäljning från 

distribution/tillverkare till återförsäljare. Med hjälp av dessa tidigare data på försäljning görs 

beräkningar och sammanställningar av statistiken, vilket ger en ungefärlig prognos för 
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framtiden. Det viktigaste baseras på det Företag A själva har sålt under samma period för 

föregående år. Att bara följa marknaden skulle ge en fel bild då Företag A själva står för en 

stor del av försäljningen och påverkar den totala marknaden.  För att Företag A har så stora 

marknadsandelar prioriteras de också av distributörerna vid nya produktlanseringar 

eftersom efterfrågan är som störst då och tillgången är begränsad. 

 

I Barkarby läggs ordrar efter beställningspunkter med så kallade min och max punkter för 

olika modeller. Dessa genomgås veckovis och indikerar vilka modeller som behöver beställas 

om det har hamnat under minimum. Barkarby har också en historik av större 

företagsförsäljningar. Dessa försäljningar bryter mönstret på konsumentförsäljningarna 

vilket betyder att om de enbart skulle förlita sig på tidigare försäljning så skulle en felaktig 

prognos ges då företagsförsäljningarna inte sker kontinuerligt.  

 

Till skillnad från datorer så tillverkas inte surfplattor BTO (Build to Order). Det betyder att 

det är bara öppna modeller och innebär att de modeller som säljs hos Företag A är identiska 

med konkurrenternas.  Eftersom alla har samma modeller att jobba på med så är utbud och 

prissättningen nästan identisk med konkurrenterna.  Detta innebär att det inte riktigt finns 

fokusprodukter inom surfplattor.   

Marknaden svänger väldigt mycket och väldigt snabbt. Eftersom surfplattor befinner sig 

fortfarande på en uppbyggnads stadium som produktgrupp gör det är väldigt svårt att 

förutse efterfrågan.  
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5. Analys 
 

5.1 Idealtyp av EOQ – modellen och (s,S) - systemet 
 
Empirin visar att Företag A har en efterfrågan men att den inte går att kalla för konstant. Det 

går att återkoppla till att produktfamiljen surfplattor tillhör en flytande marginal, vilket 

betyder att samhällstrenden anses vara obestämd även då deras eftersträvan är hög. 

Företag A har gått runt problemet med att identifiera konstanta mönster för varje enskild 

individ vad gäller dessa plattor, genom att huvudkontoret förbehåller sig rättigheten att 

beställa in 70% av gruppen. Dessa 70% är så kallade high runners och man räknar med att 

dessa kommer att stå för majoriteten av efterfrågan. Man övergår alltså från att identifiera 

enskilda enheter och bedömer grupper istället som antingen eftersträvade eller mindre 

eftersträvade. De high runners som behandlas i föregående mening utgör vad som anses 

vara det mest eftersträvade och dessa är därför subjekt till automatiska återbeställningar. 

Vad gäller övriga 30% är dessa det som beställs utöver. Det kan alltså liknas vid en 

säkerhetsmarginal då individuella avdelningschefer kan beställa produkter som efterfrågas 

men som inte finns tillgängliga. Det talar också för att efterfrågan inte är konstant utan 

snarare varierar inom gruppen high runners även då dessa är de mest efterfrågade. 

Efterfrågan är dock känd då man kan identifiera vilka individer inom gruppen som passar in i 

kategorin high runners.  

 

EOQ - modellen valdes för att det är den vanligaste modellen vad gäller orderprocesser. Av 

den anledningen kändes det som att den skulle vara passande i en jämförelse av Företag As 

arbetssätt då det på samma gång testar EOQ - modellens validitet. Modellen kan därför 

jämföras med samtida verksamheters arbetssätt och läsaren kan bilda sig en uppfattning om 

huruvida modellen är aktuell och vidare om Företag A arbetar på ett traditionellt sätt. Vad 

gäller (s,S) - modellen så är den av de analyserade modellerna som skulle passa bäst in i 

Företag As sätt att hantera sitt lager. I alla fall i teorin. Som nämnts tidigare i idealanalysen 

av (s,S) – modellen så skulle analysen av vid vilket produktantal punkterna S och s borde 

ligga i det här fallet vara så pass tidskrävande att frågan är om det skulle vara realistiskt i 

praktiken att tillämpa modellen. Beställningspunkterna S och s måste noga studeras innan 

de väljs, och inte ens då är det säkert att ett företag prickar rätt gällande efterfrågan. Det 
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gäller att inte ha för många produkter i lager samtidigt som just den produkten som kunden 

vill ha måste finnas i butik. Varje produkt som inte säljs kostar pengar i lagerhållning och 

uteblivna intäkter, medan varje produkt som inte finns tillgänglig när kunden vill ha den kan 

kosta företaget kunden. Risken att kunden går till en konkurrent istället är överhängande i 

den extrema konkurrensmiljö som teknikbranschen befinner sig i. 

 

Båda modellerna bidrar därför till arbetets syfte genom att närma sig studieobjektet från 

olika riktningar. EOQ analyserar och prövar samtidigt om modellen fortfarande är tillämpbar 

på ny industri medan (s,S) ifrågasätter beställningssättet på ett fördjupat sätt. Modellerna är 

dock så pass lika att deras tillvägagångssätt för att analysera orderprocesser i stort sätt kan 

behandlas likadant när det gäller Företag A.  

 

Om Företag A skulle få beställningar utöver normen kan företaget snabbt anpassa sig till det. 

Detta i och med att Företag A inte har några restriktioner på orderkvantitet. Vidare finns 

inga orderkostnader, snarare är det så att alla varor levereras snabbt och utan förbehåll i 

vilka kvantiteter som Företag A än anser vara adekvata. Det enda som begränsar Företag A i 

det här avseendet är att de måste hålla ett lagervärde som är inom ramarna för den 

förutbestämda normen. Alltså avdelningscheferna får beställa hur mycket produkter de än 

vill ha, dock måste de också sälja varorna så att lagervärdet är inom ramen för normen vid 

slutet av varje månad. Man kan tänka sig att det systemet ser ut som det gör på grund av 

tidigare nämnda begränsningar vad gäller gammalt lager.  

 

Företag A kan hålla sina beställningar flytande och även spontana då de inte betalar någon 

orderkostnad. Företag A kan därför alltid fylla på sitt lager vid rätt tid utan att vara beroende 

av gruppering av ordrar i större enheter. Företag som betalar för sina inkommande 

leveranser brukar se till att beställa in flera varor samtidigt eftersom de endast betalar för 

leveransen. Det framgår att Företag A inte är bundna vid samma logistiska tänkande 

eftersom de går runt leverenskostnaderna. Företag A har lagerkostnader som är konstanta 

och kända, även då de inte betalar för ordrar. Mängdrabatter tillämpas av leverantörerna 

men har försummats i detta arbete då dessa inte är konstanta eller kända. Snarare skulle 

deras inräkning i detta arbete överkomplicera slutsatserna då varje leverantör skulle behöva 
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intervjuas för att man ska kunna sammanställa en utförlig analys av hur mängdrabatter 

tillämpas.  

 

Produkterna brukar det inte råda någon brist om, då Företag As orderprocess omfattar att 

70% av vad som beställs av huvudkontoret, medan individuella avdelningschefer har 

möjligheten att komplettera den ursprungliga ordern med 30% valfria produkter. Ledtiden 

på ordrar är dock konstant och känd när dessa ordrar läggs och levereras. Företag A har 

inget centralt lager men de individuella butikerna kan hantera att ta emot stora ordrar på en 

och samma gång. Produkterna är individuella och delvis oberoende av varandra. Dessa är 

oberoende i och med att de hanteras individuellt vid ordrar av avdelningscheferna, när dessa 

faller inom ramen för de 30% som avdelningschefen själv får bestämma över. Dock kommer 

många produkter in till var och ett av varuhusen som ett resultat av att huvudkontoret 

beställer in dessa, vilket utgör 70% av alla ordrar. Därför är produkterna individuella när 

ordrarna läggs om de hanteras av avdelningscheferna, men är beroende av varandra när de 

beställs i bunt av huvudkontoret. Produkterna är alltså oberoende av varandra som 

produkter när de beställs av avdelningscheferna för varje varuhus medan de är beroende av 

varandra när de beställs av huvudkontoret.  

 

Ordrar planeras i förväg baserat på tidigare nämnda statistiska parametrar. Dessa förblir 

konstanta så länge som trenden för individuella produkter finns kvar. När marknadens 

intresse förändras vad gäller olika varugrupper, förändras även framtida planer angående 

beställningar. Varuhusen kan således välja att fokusera på andra varugrupper eller att 

beställa nya sortiment inom ramen för tidigare varugrupper. Med andra ord om en sorts 

platta inte längre är trendig kan den ersättas av andra mer trendiga plattor eller av andra 

varor som marknaden strävar efter.  

 

5.2Tillämpandet av Idealtypen för EOQ: 
 

Med EOQ - modellen stötte arbetet på en del problem i tillämpningen av den. Det första 

problemet är att efterfrågan inte är konstant och känd. Vidare existerar inte orderkostnader 

vilket gör EOQ’s formel icke tillämpbar. Utöver det fungerar idealtypen av EOQ med Företag 

As orderprocess. Företag A kan hantera stora ordrar, dessa har ingen restriktion på 
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orderkvantitet, produkterna behandlas individuellt och är delvis oberoende av varandra. 

Vidare planeras beställningarna i förväg vilket inte alltid fungerar till Företag As fördel i och 

med att varor kan hamna under kategorin gammalt lager. Planerade beställningar förblir 

dock inte konstanta utan dessa anpassas enligt rådande trend på marknaden. 

Mängdrabatter tillämpas vilket är något som EOQ inte har stöd för, dock är orderkostnader 

oberoende av orderkvantitet. 

 

För att EOQ ska kunna anpassas helt behöver man förändra modellen. Modellen är tekniskt 

utformad i det avseendet att modellen är ämnad att vara beräknelig. Därför har den 

praktiska brister. Modellen vill inte ha variationer i något avseende, därför är det till exempel 

inte passande för modellen att medföra mängdrabatter eller variationer i beställningar. Det 

skulle vara bättre om modellen tillämpade kalkyler för mängdrabatter, även om modellen 

kunde hantera variationer i beställningar. Det faktumet att inga orderkostnader finns i 

Företag A. Vårt förslag är att man ska ta föra in en kalkyl för mängdrabatter i EOQ -modellen. 

Vidare bör det finnas plats i modellen för att kunna beräkna varierande ordrar genom att 

räkna ut snitt på hur ordrarna har varierat över tid, så att bakåtblickande statistik visar hur 

utfallet kan se ut framöver rent statistiskt. Modellen skulle också behöva innehålla, rent 

statistiskt, beräkningar för varierande efterfrågan och varierande orderkostnader, även om 

dessa inte existerar. Därför anser vi att de flesta problemen kan lösas genom att EOQ - 

modellen får en mer statistisk hållning och räknar på framtida förekomster på basis av 

bakåtblickande statistik. Vidare bör inte stora ordrar vara normen i dagens läge. Snarare bör 

ordrar delas upp i flera mindre omgångar så att lagervärdet passar in på rådande trender 

vilket skulle bidra till en mer effektiv försäljning av det man har i lagret. Det i sin tur skulle 

begränsa utfallet av gammalt lager då mycket som vanligtvis skulle hamna i den kategorin 

avgränsas med hjälp av ett mer effektivt och uppdelat ordersystem.  

 

5.3Tillämpandet av idealtypen (s,S): 
 

Företag As orderprocess liknar (s,S) - modellen väldigt mycket. Efterfrågan menar att 

idealtypen (s,S) inte behöver vara konstant men måste vara känd. Företag A känner till 

trender och på så vis kan avgöra vilka produktfamiljer som kommer att efterfrågas i större 

utsträckning. Leveranstidsaspekten är känd och Företag A kan lätt planera efter de tider som 
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det tar för leveranserna att komma fram. Därför brukar inte produkter vara frånvarande från 

hyllorna till större utsträckning då man oftast kan få in produkter inom 3 dagar. (s,S) -  

modellen tar även med gammalt lager i beräkningen vilket stämmer överens med Företag As 

egna parametrar enligt vilka de beställer sina varor. Varor behandlas dock inte individuellt 

vilket de gör enligt EOQ - modellen. Istället behandlas grupper av varor individuellt så att 

plattor, snarare samtliga plattor, hamnar i samma grupp. Varje modell eller grupp av varor 

har sina egna parametrar enligt vilka man avgör beställningar och uppskattar försäljning. 

Dock beställs enskilda produkter när de tar slut, ibland av avdelningschefer som ansvarar för 

30% av beställningarna. Det är enligt (s,S) - modellen både onödigt och dåligt vad gäller 

produktiviteten. Vidare engagerar Företag A sina anställda till att upprätthålla 

butiksstandard då de sorterar och lägger ut nya varor på hyllorna samt städar på 

avdelningarna. På så vis passar (s.S) - modellen in på Företag A i högre grad vad gäller 

praktiska företeelser men mindre vad gäller tekniska. Eftersom medarbetarna har fler 

uppgifter och Företag A inte har något emot att beställa in enskilda produkter och se till att 

dessa hamnar på hyllorna utöver de stora ordrarna.  
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6.Resultat och slutsats 
 
Examensarbetets mål var att komma fram till om det finns en eller flera förbättringar som 

kan göras för Företag As fluktuerande lagersaldo gällande surfplattor. Den teoretiska 

referensramen tillsammans med analysen ledde fram till två modeller som skulle kunna 

fungera i Företag As fall. Modellerna som stod sig starkast var EOQ och (s,S) men var och en 

av dessa passar inte in till 100% med tanke på hur Företag A arbetar i verkligheten. 

Modellerna skulle kunna tillämpas till viss del i teorin men skiljer sig alltför mycket från 

Företag As arbetssätt för att kunna appliceras praktiken. Det gäller speciellt i avseendet då 

företaget inte behöver inkludera orderkostnader i sin orderekonomi, eftersom de inte har 

några sådana, vilket gör att stora ordrar inte behöver tillämpas plus att dessa även är 

opraktiska. Detta utgör en så pass stor skillnad mellan teori och empiri att det gör 

modellerna obrukbara i Företag As fall.   

 

Nedan visas samma tabell som gjordes för att kartlägga idealtyperna av EOQ – modellen och 

(s,S) – systemet men nu även med kolumner som beskriver om typologierna kan appliceras 

på Företag A i praktiken. 
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 EOQ - modell Applicering av 

EOQ-modellen på 

Företag A 

(s,S) - system Applicering 

av (s,S)-

systemet på 

Företag A 

Efterfrågan  Efterfrågan är 

konstant och känd. 

Stämmer inte 

överens med 

Företag A, 

efterfrågan är 

varken konstant 

eller känd. 

Efterfrågan kan 

vara både känd 

eller okänd. 

Stämmer 

med 

Företag A. 

Efterfrågan 

är okänd. 

Restriktioner Det finns inga 

restriktioner på 

orderkvantiteter.  

Stämmer.  

Orderkvantiteterna 

ändras löpande 

efter 

framtidsanalyser. 

Orderkvantiteter 

beställs alltid till 

maxnivå när 

lagersaldot når 

eller understiger 

punkten s. 

Stämmer 

inte.  

Inte rimligt 

att beställa 

alla 

produkter 

till 

maxnivå.  

Kostnad Orderkostnaderna 

är oberoende av 

orderkvantiteterna. 

Lagerkostnader är 

kända och 

konstanta. Inga 

mängdrabatter 

tillämpas. 

Stämmer till viss 

del. 

Orderkostnaderna 

är obefintliga, 

lagerkostnaderna 

kända men ej 

konstanta. 

Mängdrabatter 

tillämpas vid 

mycket stora köp. 

 

Orderkostnaderna 

är oberoende av 

orderkvantiteterna. 

Lagerkostnader är 

kända men 

behöver inte 

nödvändigtvis vara 

konstanta. 

Stämmer. 
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Produkter Individuella och 

oberoende av 

varandra.  Brist på 

produkter tillåts 

inte.  Ledtiden på 

ordrar är således 

konstant och känd. 

Hela ordrar 

levereras på en 

gång. 

Stämmer till viss 

del.  

Produkterna är 

individuella och 

oberoende av 

varandra. 

Brist på produkter 

tillåts men är aldrig 

bra för en butik.  

Ledtiden är känd 

och konstant. 

Hela ordrar 

levereras på en 

gång men även 

små ordrar kan 

beställas vid olika 

tidpunkter. 

Individuella och 

oberoende av 

varandra. 

Produktbrist kan 

uppkomma men är 

inte optimalt. 

Ledtiden på ordrar 

är konstant och 

känd. Hela ordrar 

levereras på en 

gång. 

Stämmer 

på alla 

punkter 

utom en. 

Hela ordrar 

levereras 

på en gång 

men även 

små ordrar 

kan läggas 

och 

levereras 

vid olika 

tidpunkter. 

Planering Planeras i förväg, 

förutsätter att 

samtliga 

parametrar förblir 

oförändrade. 

Stämmer ej. 

Planering sker 

långt i förväg med 

reservation för 

förändrade 

parametrar.  

Planeras i detalj i 

förväg, förutsätter 

att samtliga 

parametrar förblir 

oförändrade. Sker 

förändring måste 

planeringen av 

systemet göras om 

på nytt. 

Stämmer ej.  

Planering 

sker långt i 

förväg men 

med 

reservation 

för 

förändrade 

parametrar.  
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Som resultatet i tabellen ovan visar så är det alldeles för många faktorer som inte 

stämmer överens mellan teori och praktik för att någon av modellerna ska kunna 

tillämpas. Bättre är då att försöka lösa problemet med lagersaldot för surfplattor på ett 

mer direkt praktiskt vis. Genom att ha studerat empirin hos Företag A har förslag till 

förbättringar, ett mer hands-on än teoretiskt tillvägagångssätt, dokumenterats nedan.  

 

Istället för att försöka passa in någon av de analyserade modellerna vore det bättre att 

små ordrar sköts av avdelningschefer i flera omgångar eftersom det leder till mer 

effektiv försäljning och smidigare orderhantering. Vidare finns föreslaget att det borde 

finnas ett centralt lager. En idé skulle vara att man tillämpar stora ordrar mot 

centrallagret medan mindre ordrar distribueras till de individuella varuhusen utifrån 

centrallagret. Vidare är det individuellt för varje varuhus om det över huvud taget 

passar att huvudkontoret sköter 70% av alla ordrar eller om varje ansvarig 

avdelningschef på varuhusen tar på sig mer av ansvaret.  

 

6.1 Förslag till förbättringar hos Företag A:  
 

Beställningar veckovis 

Ordrarna läggs i dagsläget månadsvis och om de skulle läggas veckovis skulle innebära ett 

större arbete för huvudkontoret i form av planering av inköp och uppdatering av trender 

som snabbt kan växla. Det skulle däremot vara lättare för företaget att följa de snabba 

trenderna och lägga om ordrar för att justera mängderna som beställts. Ett problem som 

inträffar ganska ofta i Barkarby är att det finns oregelbundna försäljningar till företag vissa 

månader och då visar siffrorna att försäljningen ökar av en specifik modell. Det stämmer inte 

överens med verkligheten eftersom en sådan affär troligtvis inte kommer att ske 

nästföljande månad också. Läggs ordrarna istället veckovis så kan de följas upp lättare och 

många ordrar med stora mängder behöver inte läggas samtidigt. Eftersom orderkostnader 

inte existerar skulle fler men mindre och oftare beställda ordrar på så sätt lättare kunna ge 

en stabilare lagerkurva. Enligt både (s,S) - och EOQ - modellerna ska ordrar vara stora och 

skötas på en gång varje beställningsperiod, vilket kräver att den som lägger ordrarna har 

gjort en fullkomligt korrekt analys av den kommande försäljningen. Ju längre in i framtiden 

som analysen måste göras desto svårare blir det att förutse vilka produkter som kommer att 
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sälja bra eller dåligt och i vilken mängd. Företag A betalar inte för leveranskostnader vilket i 

sig betyder att det inte spelar någon roll hur många gånger per månad som de beställer 

varor eftersom kostnaden är den samma. Det faktum att den kostnaden utgår gör att det 

borde vara mycket lättare att styra inköpen och kontrollera lagret efter försäljning med hjälp 

av att oftare kunna lägga mindre beställningar.  

 

Budgetmål i mitten av månaden 

Genom att införa ett budgetmål i mitten av månaden skulle man få en bättre överblick över 

hur försäljning och inköp väger i jämförelse med varandra. Det skulle kunna fungera som en 

avstämning mellan teori och praktik och ge en bättre bild av lagernivåernas status. Första 

målet blir i mitten av månaden och fungerar som en checkpoint, medan budgetmålet i slutet 

av månaden fortfarande är det som eftersträvas. Den extra kontrollen som ett budgetmål i 

mitten av månaden skulle innebära är att det ges en chans att revidera hur siffrorna ser ut 

för de individuella produkterna och då balansera ut över- och underskott på ett mer 

praktiskt och precist sätt. Det möjliggörs eftersom eventuella dåliga resultat upptäcks fortare 

och därmed inte tillåts fortlöpa genom hela månaden. Både resultat som visar på över- 

och/eller underskott i månadsbudgeten skulle kunna åtgärdas då och rättas till genom att på 

något sätt väga upp det. Hur det skulle gås till väga beror på varje varuhus behov och 

kapacitet, men det är alltid bättre att ha en noggrannare och mer konstant översikt över sin 

ekonomi. På så sätt kan underskott i ekonomin åtgärdas innan månadsbudgeten ska 

redovisas i slutet av månaden, liksom ett överskott kan användas till någonting längre ner på 

prioriteringslistan istället för att det inte kommer till användning alls.  

 

Teamleader gör beställningar själv 

Huvudkontoret lägger den största delen ordrar, omkring 70 %, och är till stor hjälp för många 

avdelningschefer som ansvarar för olika produktfamiljer på varuhus runt om i Sverige. Vissa 

avdelningschefer har större ansvar än andra och hinner inte lägga den tid som krävs för att 

ha stenkoll på lagersaldo och ordrar inom en specifik produktfamilj. Det är dock inte alltid 

det behövs hjälp med att lägga ordrar. Varuhuset i Barkarby kanske skulle klara sig utan 

denna hjälp eftersom Yeamleadern har kontroll över sin egen försäljning och en bra 

överblick över lagret av sina produkter. Genom att låta Teamleadern ta helt eget ansvar för 

inköpen skulle det innebära en större kontroll över produkter som han enligt erfarenhet av 
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sitt yrke vet har gått åt och kommer att sälja. Han får en mycket bra insikt i den faktiska 

efterfrågan av en vara eftersom han jobbar så nära kunden som han gör, samtidigt som han 

har kontroll över lagret. Genom att låta honom styra all eller majoriteten av inköpen av den 

produktfamiljen om han ansvarar för skulle det innebära färre fel i orderkvantiteter och att 

rätt produkter beställs i rätt tid. Teamleadern skulle kunna förbättra precisionen vad gäller 

beställningar genom att han själv kontrollerar vad som behövs och när det behövs. 

Orderkvantiteterna skulle därför vara mer kontrollerade och försäljningen mer effektiv 

eftersom det inte skulle finnas ett något onödigt lager för vissa produkter. I Barkarbys fall 

skulle Teamleadern klara av att sköta den största delen av orderbeställningarna på egen 

hand, vilket han även själv medger. 

 

Centrallager? 

Idag har varuhusen i Sverige möjlighet hjälpa varandra att bli av med gammalt lager genom 

att skicka produkter mellan sig. Det kan handla om både gammalt lager som måste göras av 

med för att ge plats åt nya produkter såväl produkter som det råder akut brist på hos ett 

varuhus. Varuhusen kan då köpa produkten av varandra. Ett centrallager skulle lösa många 

av dessa problem eftersom alla varuhus genom ett centrallager kan gå in och hämta upp den 

mängd produkter som de behöver, precis som de skulle kunna lämna ifrån sig produkter som 

måste bort. Centrallagret skulle kunna fungera som ett tillfälligt lager för varuhusen när det 

måste göras ny plats, ett lager där de bara får förvara sina gamla produkter under en viss 

tidsperiod så att det inte blir en dumpningsplats för produkter som inte har sålt ut. I 

händelse av att en produkt inte är attraktiv och inget varuhus kan sälja dem kan 

producenterna i värsta fall köpa tillbaka varan så att de inte tar upp onödigt lagerutrymme.  

Det är kostsamt att bygga och driva ett centrallager men skulle antagligen underlätta för de 

som ansvarar för inköp och lagerhållning i och med att det snabbt går att byta ut produkter 

och därmed styra utbudet efter efterfrågan.  

 

Kartlägg företagsförsäljningar 

Vid vissa tillfällen gör ett varuhus företagsförsäljningar, vilket innebär att en stor mängd 

surfplattor beställs och säljs på en gång till en storkund, till exempel ett företag som köper 

dem till sina anställda. Som tidigare nämnt så registreras det som en vanlig 

månadsförsäljning utan särskild anmärkning. Den som lägger ordrarna är kanske omedveten 
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om detta eller vet inte den exakta summan som storkunden köpte och risken är då stor att 

en order läggs av samma kvantitet till nästföljande månad. Problemet med detta är att den 

totala försäljningen av produkten ger ett sken av att ha mycket högre kvantitet än 

försäljningen skulle ha varit utan storkund. Chansen att det kommer en till storkund med en 

lika stor beställning månaden efter är ganska liten, vilket leder till att en stor mängd 

produkter förblir osålda till nästföljande månadsslut. Om dessa företagsförsäljningar 

däremot inte räknas in i antalet sålda artiklar, utan får stå utanför systemet men ändå vara 

en del av budgeten, så blir det lättare att göra korrekta beställningar i framtiden som svarar 

bättre på den verkliga efterfrågan. 

 

Genom att implementera budgetmål i mitten av månaden skulle hela orderstrukturen kunna 

förbättras och tillsammans med beställningar veckovis kunna styras mer eller mindre exakt 

efter efterfrågan. Förslaget att upprätta ett centrallager är väldigt kostsamt och långsiktigt 

men skulle underlätta många av lagerproblemen som uppstår i vissa varuhus. Speciellt i 

kombination med idén att man låter vissa avdelningschefer sköta större delar av 

beställningarna till sina egna avdelningar. Genom att lägga beställningar veckovis istället för 

månadsvis och kartlägga företagsbeställningar fås en jämnare beställnings – och lagerkurva 

eftersom varuhusen snabbare kan ändra sina prioriteringar för olika produkter. 
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7.Diskussion 
 
De konkreta förändringar som har föreslagits i denna rapport är relativt enkla. Det handlar 

om att införa organisatoriska förändringar hellre än att byta ut de teoretiska riktlinjerna. I 

första hand gäller det att få med sig personalen, och då främst huvudkontoret, på dessa 

förändringar för att det ska fungera. En tydligare kommunikation mellan avdelningschefer 

och huvudkontoret skulle bidra till smidigare hantering av orderbeställningarna och därmed 

även lagerhanteringen.  

 

Genom att applicera alla förändring som finns föreslagna, kompletta eller till viss del, skulle 

den praktiska hanteringen av produkter underlättas. Lagren skulle hållas på minimal nivå 

men förhoppningsvis aldrig vara tomma och problemet med gammalt gods som förblir osålt 

skulle elimineras. Huvudkontoret har den ekonomiska och strategiska kunskapen om vad 

som händer på marknaden i Sverige såväl som globalt, men varje avdelningschef på varje 

varuhus har den praktiska kunskapen om vad kunderna frågar efter och hur det fungerar 

praktiskt med lagerhållning och orderbeställning. 

 

Förändringarna från huvudkontoret skulle innebära mer arbete eftersom det skulle bli fler 

små checkpoints varje månad, men en sådan kontroll bör i långa loppet vara lönsam 

eftersom det leder till en snabbare respons på kundernas efterfrågan. Även trender skulle 

kunna tas upp snabbare, precis som sådant som man trodde skulle bli en trend men aldrig 

blev skulle kunna slopas innan det blir en vara som bara är till besvär.  
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9.Bilagor 

Bilaga 1 

Försäljning surfplattor Företag A Barkarby mars 2011-mars 2014 

 

 

201104 201106 201107 201108 201109 201110 201111 201112

0 0 0 0 0 11 2 4

0 0 0 0 0 0 0 0

1 -1 2 33 27 19 22 28

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 2 0 0

0 0 2 4 4 2 0 7

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0

0 10 4 2 12 4 5 11

0 0 0 0 0 0 0 0

192 75 464 542 226 199 257 882

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

460001514 FLIP4NEW 0 0

460001577 NURVO 0 0

460000907 ZTE 0 1

460001278 YARVIK 0 0

460000552 TREKSTOR 0 0

460000795 BLACKBERRY 0 0

460000441 HTC 0 0

460000465 HUAWEI 0 0

460000379 MICROSOFT 0 0

460000398 PACKARD BELL 0 0

460000279 LENOVO 0 0

460000351 APPLE 497 397

460000276 TOSHIBA 0 0

460000277 ASUS 0 0

460000203 ACER 0 6

460000234 LG 0 0

460000171 FUJITSU 0 0

460000195 MOTOROLA 0 0

460000088 HP 0 0

460000094 DELL 0 0

460000015 INTENSO 0 0

460000067 SAMSUNG 0 2

201103 201105

460000011 SONY 0 0

201202 201203 201204 201205 201206 201207 201208 201209 201210 201211 201212

5 8 5 3 21 5 6 3 0 3 9

0 0 0 1 0 3 1 2 1 0 0

32 26 18 7 26 38 29 87 19 71 91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 2 0 0 2 0 1 5

0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 8 9 7 9 11 24 73 171

0 0 1 3 3 1 1 3 1 0 1

322 661 481 348 524 522 486 366 555 658 1 606

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 8 2 5 2 2 1 0 1 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460001514 FLIP4NEW

460001577 NURVO

460000907 ZTE

460001278 YARVIK

460000552 TREKSTOR

460000795 BLACKBERRY

460000441 HTC

460000465 HUAWEI

460000379 MICROSOFT

460000398 PACKARD BELL

460000279 LENOVO

460000351 APPLE

460000276 TOSHIBA

460000277 ASUS

460000203 ACER

460000234 LG

460000171 FUJITSU

460000195 MOTOROLA

460000088 HP

460000094 DELL

460000015 INTENSO

460000067 SAMSUNG

460000011 SONY
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201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

5 8 2 0 2 12 25 10 16 9 5 12

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

19 56 79 186 156 149 198 276 218 333 285 461

0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 21 1 2 21 20 12 12 17

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 18 26 40 36 54 28 33 28 54 28 116

0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0

605 882 675 610 494 571 555 557 469 399 662 1 190

0 29 15 7 12 18 22 9 16 22 18 31

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

21 16 23 19 10 17 27 22 21 33 5 22

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5 2 0 0 0 0 0 12 0 1 3

0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 166
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460001577 NURVO

460000907 ZTE

460001278 YARVIK

460000552 TREKSTOR

460000795 BLACKBERRY

460000441 HTC

460000465 HUAWEI
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460000088 HP

460000094 DELL

460000015 INTENSO

460000067 SAMSUNG

460000011 SONY

201401 201402 201403

1 5 4

0 0 0

57 70 133

2 0 1

0 0 0

0 1 3

0 0 0

1 -1 1

0 0 0

0 0 0

54 30 27

0 0 0

464 226 270

14 11 5

0 0 0

0 0 0

0 2 0

9 4 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

56 30 13
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Bilaga 2 

Försäljning surfplattor Företag A Sverige mars 2011-mars2014 

 

 

201103 201104 201106 201107 201108 201109 201110 201111 201112

0 0 0 0 0 21 63 37 90

0 0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 9 14 34 147 161 145 236 669

-1 0 1 1 3 2 6 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 6 1 2 2 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 9 8 4 1 2 5

0 0 46 13 37 19 25 17 73

0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 67 60 81 78 29 40 65

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 057 2 011 1 576 3 367 4 208 2 629 3 482 3 016 11 471

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 2 1 3 7

0 0 10 13 7 3 1 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 2

0 0 3 0 0 2 0 0 1

0 0 0 1 2 -1 2 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0460001577 NURVO 0

460000996 POINT OF VIEW 0

460001278 YARVIK 0

460001514 FLIP4NEW 0

460000552 TREKSTOR 0

460000795 BLACKBERRY 0

460000907 ZTE 0

460000441 HTC 3

460000465 HUAWEI 0

460000467 VIEWSONIC 0

460000351 APPLE 1 715

460000379 MICROSOFT 0

460000398 PACKARD BELL 0

460000276 TOSHIBA 0

460000277 ASUS 0

460000279 LENOVO 0

460000195 MOTOROLA 1

460000203 ACER 55

460000234 LG 0

460000088 HP 0

460000094 DELL 0

460000171 FUJITSU 0

460000066 MAXELL 0

460000067 SAMSUNG 28

460000084 CREATIVE 3

201105

460000011 SONY 0

460000015 INTENSO 0

201201 201202 201203 201204 201205 201206 201207 201208 201209 201210 201211 201212

51 49 58 37 42 52 29 17 37 31 25 73

2 7 26 9 14 12 9 9 4 2 3 20

0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0

272 305 351 221 145 140 205 666 674 734 903 1 581

0 1 0 1 0 1 1 0 3 -2 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 1 2 0 3 1 1 1 3 2 1

0 1 0 1 2 1 2 0 4 1 3 0

4 2 10 11 6 8 8 4 7 2 4 13

38 41 26 14 18 27 21 13 20 11 23 68

0 0 0 1 1 1 3 6 9 6 0 6

0 0 0 2 1 0 1 -1 0 0 0 1

78 104 31 30 88 153 212 109 91 431 1 070 2 305

0 8 14 7 2 10 7 4 0 0 2 2

3 713 3 979 9 002 4 692 4 558 6 869 7 086 7 810 7 636 6 542 14 517 26 564

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 2 2 6 2 2 2 2 3 1 3

3 1 7 15 11 6 5 6 3 2 1 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 230 384

0 0 0 2 1 1 2 4 4 1 1 1

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

3 -1 0 1 1 0 1 0 4 1 0 1

0 155 106 36 15 30 31 21 13 13 5 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0460001577 NURVO

460000996 POINT OF VIEW

460001278 YARVIK

460001514 FLIP4NEW

460000552 TREKSTOR

460000795 BLACKBERRY

460000907 ZTE

460000441 HTC

460000465 HUAWEI

460000467 VIEWSONIC

460000351 APPLE

460000379 MICROSOFT

460000398 PACKARD BELL

460000276 TOSHIBA

460000277 ASUS

460000279 LENOVO

460000195 MOTOROLA

460000203 ACER

460000234 LG

460000088 HP

460000094 DELL

460000171 FUJITSU

460000066 MAXELL

460000067 SAMSUNG

460000084 CREATIVE

460000011 SONY

460000015 INTENSO
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201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

23 38 57 13 58 111 296 175 142 122 111 247

5 3 21 4 5 2 1 1 -1 -1 2 0

0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0

559 716 608 1 053 1 718 2 167 1 936 1 270 994 1 243 2 464 4 796

0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 -1 0

0 0 0 0 0 0 1 44 48 92 53 151

-1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 3 4 0 3 0 0 0 1 0 1 1

10 7 39 97 393 162 260 599 373 331 184 188

0 1 3 2 0 0 -1 1 -1 0 0 -1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

535 275 502 534 575 867 565 425 405 722 420 2 022

-1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 339 8 668 8 001 6 801 6 968 10 200 9 894 8 436 6 437 5 769 8 046 16 978

0 360 220 135 152 310 183 665 319 299 238 375

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

1 5 21 0 0 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

-1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

215 222 334 265 278 206 393 392 366 425 200 461

0 0 8 2 1 2 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 5 7 0 1 1 -2 1 1 -1 0 0

0 0 0 0 33 40 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 3 245460001577 NURVO
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201401 201402 201403

89 139 60

1 0 0

0 0 0

972 1 070 1 700

0 1 0

34 15 8

0 0 1

0 71 158

0 0 -1

61 20 24

-1 0 -1

0 0 0

451 430 469

0 0 30

6 024 5 263 5 684

201 89 106

0 0 1

0 0 0

12 11 0

0 0 0

58 60 -12

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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201203 201204

Purchase value Quantity Purchase value Quantity

  596 875 190   43 995 15

  458 053 134 -  2 813 8

   0 0

  28 702 6 0

  4 918 1 0

   0 0

  85 068 20   23 478 6

  101 188 24   11 739 3

0 0

  29 617 5 0

0 0

  4 460 0 0

  6 690 0 -  3 758 0

  44 069 12 0

-  3 112 -1 0

  4 808 2   29 008 10

  6 897 2   13 675 4

   0   14 563 4

   0 0

   0 0

0   9 446 2

-   810 -1 0

0 0

0 0

  355 116 101   57 274 14

  200 412 57   143 064 39

  66 496 16   1 328 0

  49 872 12   5 235 1

  9 592 2   9 976 2

  9 592 2    192 0

  73 585 19   304 485 64

  246 180 55   186 670 40

  358 120 70   194 418 36

  158 596 31   80 862 15

  287 800 50   152 095 25

  138 144 24   119 750 20
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 3 320 928 833  1 394 682 308

Barkarby

W0090000  Media Stockholm Barkaby

Average Purchase price

1142570 IPAD 2 WI-FI 16GB BLACK MC769 3 141

1142571 IPAD 2 WI-FI 16GB WHITE MC979 3 418

1142572 MC770 IPAD 2 WI-FI 32GB BLACK 0

1142573 MC980 IPAD 2 WI-FI 32GB WHITE 4 784

1142574 MC981 IPAD 2 WI-FI 64GB WHITE 4 918

1142575 MC916 IPAD 2 WI-FI 64GB BLACK 0

1142576 IPAD 2 WI-FI + 3G 16GB BLACK MC773 4 253

1142577 IPAD 2 WI-FI + 3G 16GB WHITE MC982 4 216

1142578 MC983 IPAD 2 WI-FI + 3G 32GB WHITE 0

1142581 MC984 IPAD 2 WI-FI + 3G 64GB WHITE 5 923

1142992 ICONIA W500 32GB 0

1146290 GALAXY TAB P7500 10,1'' 3G WIFI VIT 0

1146291 GALAXY TAB P7500 10,1'' 3G WIFI SVART 0

1149274 P7510 GALAXY TAB 10.1" WIFI 16GB WHITE 3 672

1149940 P7510 GALAXY TAB 10.1" WIFI 16GB BLACK 3 112

1151916 SGPT111SE/S.EC1 2 404

1151917 SGPT112SE/S.EC1 3 448

1151918 SGPT113SE/S.EC1 0

1156746 TABLET PC 8” INTAB 0

1157783 SGPT211SE/S.EC1 0

1158760 EEE PAD TRANSFORMER PRIME TF201-1I046A 0

1160342 TAB220 7" 4GB 810

1160344 TAB360 8" 4GB 0

1160345 TAB460 10" 8GB 0

1164726 MC705KS/A NEW IPAD WI-FI 16GB BLACK 3 516

1164727 MD328KS/A NEW IPAD WI-FI 16GB WHITE 3 516

1164728 MC706KS/A NEW IPAD WI-FI 32GB BLACK 4 156

1164729 MD329KS/A NEW IPAD WI-FI 32GB WHITE 4 156

1164730 MC707KS/A NEW IPAD WI-FI 64GB BLACK 4 796

1164731 MD330KS/A NEW IPAD WI-FI 64GB WHITE 4 796

1164732 MD366KS/A NEW IPAD WI-FI+4G 16GB BL 3 873

1164733 MD369KS/A NEW IPAD WI-FI+4G 16GB WH 4 476

1164734 MD367KS/A NEW IPAD WI-FI+4G 32GB BL 5 116

1164735 MD370KS/A NEW IPAD WI-FI+4G 32GB WH 5 116

1164736 MD368KS/A NEW IPAD WI-FI+4G 64GB BL 5 756

1164737 MD371KS/A NEW IPAD WI-FI+4G 64GB WH 5 756

1164851 EEE PAD TRANSF PRIME TF700T 0

1164852 EEE PAD TRANSF TF300TG-1K073A 0

1164853 EEE PAD TRANSF TF300TG-1A079A 0

1164854 EEE PAD TRANSF TF300T-1K114A 0

1164855 EEE PAD TRANSF TF300T-1A109A 0

1166972 GALAXY TAB2 7.0 P3100 8GB 3G+WIFI TITANIUM 0

1167900 GALAXY TAB 2 10,1 P5100 16GB 3G TITANIUM 0

1168296 GALAXY TAB2 7.0 P3100 8GB 3G+WIFI WHITE 0

1168297 GALAXY TAB 2 7.0 P3110 8GB WIFI TITANIUM 0

1168298 GALAXY TAB 2 7.0 P3110 8GB WIFI WHITE 0

1168299 GALAXY NOTE 10.1 N8000 DEEP GREY 0

1168462 GALAXY NOTE 10.1 N8000 WHITE 0

1168463 GALAXY TAB 2 10,1 P5100 16GB 3G WHITE 0

1168465 GALAXY TAB2 10,1 P5110 16GB WIFI TITANIUM 0

1168466 GALAXY TAB2 10,1 P5110 16GB WIFI WH 0

1177695 SURFTAB BREEZE 7" 4GB 0

1178134 SGPT121E3/S.E3 0

1178135 SGPT123E3/S.E3 0

1180337 NEXUS 7 16GB 0

1181385 GALAXY NOTE 10.1 N8010 WIFI 0

1181386 GT-N8010GALAXY NOTE 10.1 WI 0

1182037 SURFTAB VENTOS 10,1 V2 16GB 0

1183065 TRANSFORMER PAD INFINITY TF700T-1I029A 0

1183068 VIVO TAB RT AMETHYST GREY TF600T-1B010R 0

1183075 TAB364 0

1184335 ICONIA W510 32GB INCL. KB 0

1184336 ICONIA W700 64GB INCL. BAG, DOCK AND HDMI-VGA CONV 0

1187442 MD528KS/A IPAD MINI WI-FI 16GB SVART 0

1187443 MD531KS/A IPAD MINI WI-FI 16GB VIT 0

1187444 MD529KS/A IPAD MINI WI-FI 32GB SVART 0

1187445 MD513KS/A IPAD WI-FI 16GB VIT RETINA 0

1187446 MD512KS/A IPAD WI-FI 64GB SVART RETINA 0

1187447 MD514KS/A IPAD WI-FI 32GB VIT RETINA 0

1187448 MD511KS/A IPAD WI-FI 32GB SVART RETINA 0

1187449 MD515KS/A IPAD WI-FI 64GB VIT RETINA 0

1187450 MD510KS/A IPAD WI-FI 16GB SVART RETINA 0

1187451 MD530KS/A IPAD MINI WI-FI 64GB SVART 0

1187512 NEXUS 7 32GB ASUS-B068A 0

1187558 MD532KS/A IPAD MINI WI-FI 32GB WHITE & SILVER 0

1187559 MD533KS/A IPAD MINI WI-FI 64GB WHITE & SILVER 0

1187560 MD540KS/A IPAD MINI 4G 16GB BLACK&SLATE 0

1187561 MD543KS/A IPAD MINI 4G 16GB WHITE & SILVER 0

1187562 MD541KS/A IPAD MINI 4G 32GB BLACK & SLATE 0

1187563 MD544KS/A IPAD MINI 4G 32GB WHITE & SILVER 0

1187564 MD542KS/A IPAD MINI 4G 64GB BLACK & SLATE 0

1187565 MD545KS/A IPAD MINI 4G 64GB WHITE & SILVER 0

1187566 MD522KS/A IPAD 4G 16GB SVART RETINA 0

1187567 MD525KS/A IPAD 4G 16GB VIT RETINA 0

1187568 MD523KS/A IPAD 4G 32GB SVART RETINA 0

1187569 MD526KS/A IPAD 4G 32GB VIT RETINA 0

1187570 MD524KS/A IPAD 4G 64GB SVART RETINA 0

1187571 MD527KS/A IPAD 4G 64GB VIT RETINA 0

1197658 NEXUS 7 32GB ASUS-1B018A 0

1199025 SURFACE WWINRT-32GB BUNDLE 0

1199026 SURFACE WITH WINRT-32GB 0

1199027 SURFACE WWINRT-64GB BUNDLE 0

1199028 SURFACE WWINRT-64GB 0

1199051 ME392KS/A IPAD WIFI 128GB SVART RET 0

1199052 ME393KS/A IPAD WIFI 128GB VIT RETINA 0

1199053 ME407KS/A IPAD 4G 128GB VIT RETINA 0

1199054 ME406KS/A IPAD 4G 128GB SVART RETINA 0

1200667 GT-N8020 NOTE 10,1 LTE 4G TELIA WHITE 0

1200735 TRANSFORMER PAD TF300T-1K070A 0

1200736 ICONIA W700 INKL BLÅTANDSTANGENTBORD 0

1200737 VIVOTAB SMART ME400C-1A007W 0

1200739 ICONIA B1 0

1201999 MEMO PAD SMART ME301T-1B041A 0

1203066 MEMO PAD ME172V-1B077A 0

1204303 GT-N5110 GALAXY NOTE 8.0 WIFI WHITE 0

1207692 FONEPAD ME371MG-1B048A Z2420/1 0

1207778 GALAXY NOTE 10,1 N8020 WHITE 4G 0

1207811 SGP311E3/B.EC2 XPERIA TABLET Z 0

1207817 SGP321E3/B.EC2 XPERIA TABLET Z 0

1207970 GT-N5120ZWANEE NOTE8 4G WHITE 0

1207971 GT-N8020EAANEE NOTE 10.1 4G GRAY 0

1212169 ICONIA A1 16GB 0

1213391 SURFTAB VENTOS 7.0 8GB 0

1213392 SURFTAB VENTOS 7.0 HD 8GB 0

1213394 SURFTAB VENTOS 8.0 V2 8GB 0

1214907 ICONIA A1 8GB 0

1214909 ICONIA B1 8GB 0

1214925 ICONIA W3 32GB 0

1214946 GALAXY TAB 3 10.1 P5220 16G 0

1214947 GALAXY TAB 3 10.1 P5210 16G 0

1214948 GALAXY TAB 3 7.0 T2110 3G + 0

1214949 GALAXY TAB 3 7.0 T2100 WIFI 0

1214950 GALAXY TAB 3 8.0 4G GT-T3150 WHITE 0

1214951 GALAXY TAB 3 8.0 WIFI GT-T3100 WHIT 0

1214954 MEMO PAD HD 7" ME173X-1A019A MT8125/1 0

1214955 MEMO PAD HD 7" ME173X-1B014A MT8125/1 0

1214956 MEMO PAD SMART F-HD 10" ME302C-1A027A Z2560/2 0

1214974 SLATE 7" RED A9/1 0

1214975 SLATE 7" SILVER A9/1 0

1228052 NEXUS 7 32GB 1A002A 0

1231102 SURFACE 2 32GB 0

1231103 SURFACE 2 64GB 0

1231986 NOTE 10.1 2014 16GB WIFI WHITE 0

1231987 NOTE 10.1 2014 16GB WIFI BLACK 0

1232306 NURVO07NM CORTEX-A8/512/4 0

1232308 NURVODCB A20/1/16 0

1233736 ME276KS/A IPAD MINI RET WIFI 16 GRAY 0

1233737 ME279KS/A IPAD MINI RET WIFI 16 SILVER 0

1233738 ME277KS/A IPAD MINI RET WIFI 32 GRAY 0

1233739 ME280KS/A IPAD MINI RET WIFI 32 SILVER 0

1233740 ME278KS/A IPAD MINI RET WIFI 64 GRAY 0

1233741 ME281KS/A IPAD MINI RET WIFI 64 SILVER 0

1233742 ME856KS/A IPAD MINI RET WIFI 128 GRAY 0

1233743 ME860KS/A IPAD MINI RET WIFI 128 SILVER 0

1233744 ME800KS/A IPAD MINI RET CELL 16 GRAY 0

1233745 ME814KS/A IPAD MINI RET CELL 16 SILVER 0

1233746 ME820KS/A IPAD MINI RET CELL 32 GRAY 0

1233747 ME824KS/A IPAD MINI RET CELL 32 SILVER 0

1233748 ME828KS/A IPAD MINI RET CELL 64 GRAY 0

1233749 ME832KS/A IPAD MINI RET CELL 64 SILVER 0

1233750 ME836KS/A IPAD MINI RET CELL 128 GRAY 0

1233751 ME840KS/A IPAD MINI RET CELL 128 SILVER 0

1233752 MD785KS/A IPAD AIR 16GB SPACE GRAY 0

1233753 MD788KS/A IPAD AIR 16GB SILVER 0

1233754 MD786KS/A IPAD AIR 32GB SPACE GRAY 0

1233755 MD789KS/A IPAD AIR 32GB SILVER 0

1233756 MD787KS/A IPAD AIR 64GB SPACE GRAY 0

1233757 MD790KS/A IPAD AIR 64GB SILVER 0

1233758 ME898KS/A IPAD AIR 128GB SPACE GRAY 0

1233759 ME906KS/A IPAD AIR 128GB SILVER 0

1233760 MD791KS/A IPAD AIR CELL 16GB SPACE GRAY 0

1233761 MD794KS/A IPAD AIR CELL 16GB SILVER 0

1233762 MD792KS/A IPAD AIR CELL 32GB SPACE GRAY 0

1233763 MD795KS/A IPAD AIR CELL 32GB SILVER 0

1233764 MD793KS/A IPAD AIR CELL 64GB SPACE GRAY 0

1233765 MD796KS/A IPAD AIR CELL 64GB SILVER 0

1233766 ME987KS/A IPAD AIR CELL 128GB SPACE GRAY 0

1233767 ME988KS/A IPAD AIR CELL 128GB SILVER 0

1235939 MF432KS/A IPAD MINI WI-FI 16GB GRAY 0

1236083 NOTE 10.1 2014 4G BLACK 0

1236084 NOTE 10.1 2014 4G WHITE 0

1236396 MF450KS/A IPAD MINI 4G 16GB SPACE GRAY 0

1237762 MEMO PAD HD 10 ME102A-1A031A 0

1237768 FONEPAD HD 7 ME372CG-1B053A 0

1237772 NEXUS 7 32GB 4G 1A009A 0

1240258 MEDIAPAD 7 YOUTH OUTLINE 0

1242492 STYLISTIC M532, 10.1" WXGA MULTI-TOUCH 0

1242639 GALAXY TAB PRO 10.1 WI-FI SM-T520 WHITE 0

1242641 GALAXY TAB PRO 10.1 WI-FI SM-T520 BLACK 0

1242642 GALAXY TAB PRO 10.1 4G SM-T525 WHITE 0

1242643 GALAXY TAB PRO 10.1 4G SM-T525 BLACK 0

1242644 GALAXY TAB PRO 8.4 WI-FI SM-T320 WHITE 0

1242648 GALAXY TAB 3 LITE WI-FI 8GB WHITE 0

1242649 GALAXY TAB 3 LITE WI-FI 8GB BLACK 0

1242652 GALAXY NOTE PRO 12.2 SM-P900 BL. WI-FI 0

1242653 GALAXY NOTE PRO 12.2 WH SM-P900 WI-FI 0

1242654 GALAXY NOTE PRO 12.2 4G SM-P905 BLACK 0

1242655 GALAXY NOTE PRO 12.2 4G SM-P905 WHITE 0

1242658 GALAXY TAB PRO 12.2 WI-FI SM-T900 WHITE 0

1245380 ME173X-1G050A MEMO PAD HD 7 0

Sum:

1242659 GALAXY TAB PRO 12.2 4G SM-T905 BLACK 0

1245375 S6000L 10,1" 16GB BLACK 0

1245379 M80TA-DL001H VIVO TAB NOTE 8 0
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