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Förord
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Erik Carlsson, vår handledare på Jens S, en klok man
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Tommy  Ernst  för  all  hjälp  med  information  om
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Marie Steffl, som trots problem med barnomsorg tagit
sig väldigt mycket tid till att hjälpa oss. Din entusiasm
och positiva inställning till vårt arbete, har dessutom
fungerat som en stor morot för oss, att göra ett så bra
arbete som möjligt.
Samtliga  anställda  på  Jens  S  som  accepterat  vår
inkilningskaka och med andra ord gett oss en plats i
ett mycket trevligt gäng.
Vi  vill  även tacka  vårt  favorit  café  –  som gett  oss
muffins och choklad, så vi alltid fortsatt att le.
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Sammanfattning
Syftet  med  arbetet  är  att  vi  som  oberoende  part  skall  analysera  företagets
försörjningskedja. Företaget, Jens S Transmissioner AB, är ett grossistföretag, finns
idag representerat i fyra nordiska länderna. Vi kommer att koncentrera denna analys till
de största marknaderna som finns i Sverige och Danmark. Idag arbetar länderna till
större del oberoende som enskilda företag men målet är att man skall öka samarbetet
och integrera verksamheterna. 

Metoden  vi  har  använt  bygger  på  att  vi  först  gör  en  individuell  nulägesanalys  av
företagen och avslutar med att jämföra dem båda i en Gap-analys. Nulägesanalysen har
visat att det i dagsläget finns stora skillnader mellan de båda företagen. Dels finns stora
skillnader på hur marknaderna ser ut och hur man arbetar mot sina kunder. Det här har
på ett naturligt sätt skapat olika arbetssätt. 

Vi presenterar en rad förändringar som skulle behövas för att på sikt kunna genomföra
en centralisering. Resultatet pekar på att de förändringar som är möjliga att genomföra
bygger på att det nya datasystemet ökar integreringen mellan företagen. Vi anser att
Jens S bör fokusera på direktleveranser till marknaderna för vissa produkter i stället för
att genomföra en traditionell centralisering. Problemet kvarstår dock då produkterna är
standardprodukter och lätt utbytbara mot konkurrerande varumärken vilket ställer höga
krav på transporterna  och tillgänglighet.  Detta leder oss in på en andra slutsats  att
dagens transportavtal bör effektiviseras samt på något sätt minska antalet transportörer.



Abstract
The  goal  with  this  project  is  that  we  as  an  independent  party  shall  analysis  the
company’s supply chain.  The company, Jens  S Transmissioner  AB, is  a  wholesale
company and is represented in four of the Nordic countries. We will concentrate this
analyze to the two biggest markets witch are located in Sweden and Denmark. Today
these two companies are almost exclusively working as independent parts with just
some collaboration. The goal, however, is to make the companies work together as
much  as  possible  as  well  as  becoming  more  integrated  with  each  other  and  less
independent. 

The  method  we  have  chosen  for  this  task  is  built  on  a  comparison  made  on  the
company in  Sweden  and  Denmark.  To  be  able  to  do  this,  we  will  first  make  an
individually analyze on how the situation is today in Sweden and Denmark. The study
on how the companies are working today shows many differentiae’s between them.
First there are differentiae’s in how the market situation is in the two countries and
how Jens S is working with them. This has on a natural way made different ways of
working on other levels in the companies. 

In the result we will present solutions on what the company needs to change in order to
give them a chance to centralize. The result shows that the changes that are possible to
make demands that the new data system is implemented and that the system increases
the integration between the companies. We suggest that Jens S should focus on direct
distribution to the customers on the different  markets fore some of the products on
stock instead of go through with the traditionally centralization. The problem that the
items on stock are standard items and easy to substitute from competitors remains and
raise the demand on transportation and availability on stock. This gives us another
conclusion  to  look at  the  transportation  costs  and  agreements  to  make  them more
efficient and if possible focus on fewer partners for transportation.



Läsanvisning
Denna rapport är uppbyggd på det viset att det finns en inledande del i början som är
tänkt att ge läsaren en introduktion till rapporten. Det första kapitlet är en inledning till
det problem vi skall lösa. Här kan man bland annat läsa om hur vi fick tag på detta
projekt, vilka avgränsningar vi tvingats göra, vilka metoder vi använt oss av och vilket
vårt syfte är. 

För att ge läsaren en inblick i hur vårt arbete har flutit på så har vi även med ett avsnitt
där vi presenterar de hinder vi haft under denna period. Vi vill med detta kapitel bara
ge läsaren en möjlighet att  ta del av denna information för  att kanske bättre förstå
varför vi valt att lägga upp arbetet som vi gjort. Man kan läsa sig till de problem som
dykt upp, hur vi hanterat dem och hur vi kommit förbi dem och vidare med vårt arbete.
Detta avsnitt finns under kapitel 1 och kan kanske ge andra, i liknande situationer, en
idé om hur de skall gå till väga och kanske fungera som en liten hjälp.

För att sedan koppla det arbete vi har gjort till kunskapen vi har inom området har vi
gjort en litteraturstudie som är tänkt att ge mer fakta bakom arbetet. Här kan läsaren
sätta sig  in  i  teorin  bakom de logistiska  begreppen som vi  kommer att  studera på
företaget samt vad som är viktigt att tänka på vid en studie av centralisering. Vid en
första an blick kan detta kapitel tyckas vara väldigt stort och det är vi medvetna om.
Tanken är att vi tror att Jens S i sitt fortsatta förändringsarbete kommer ha nytta av
detta kapitel och att innehållet är relevant för de förbättringar som förhoppningsvis
kommer att genomföras. Den teoretiska referensramen hittar man i kapitel 2.

I nästa kapitel följer en nulägesanalys där vi ingående studerar de olika funktionerna,
som har med logistiken att göra, inom Jens S. Vi har delat upp analysen på så sätt att vi
studerar  Danmark  och  Sverige  i  enskilda  avsnitt  för  att  lättare  åskådliggöra  hur
situationen är idag.

Efter presentationen av företagen i Sverige och Danmark kommer vi att presentera den
GAP-analys vi har genomfört på Jens S Sverige och Jens S Danmark. Hela rapporten
avslutas med en resultatdel  där vi  analyserar det  vi  har kommit fram till  och vilka
förändringar vi anser vara bra att genomföra inom Jens S för att göra det möjligt att
centralisera delar av verksamheten. 

Eftersom det arbete vi har lagt ner är tidsbegränsat, kommer vi även att ta upp hur man
i framtiden skulle kunna gå vidare med detta arbete som grund. Vår rapport är tänkt att
på ett objektivt sätt analysera nuläget och ge förslag till möjliga förbättringsarbeten.
Detta leder till att vi även kommer att belysa hur man skulle kunna gå vidare med detta
arbete. I en värld där det handlar om att följa med i en marknad som svänger gäller det
att aldrig sluta bli bättre, eftersom den som slutar bli bättre snart slutar att vara bra. Ett
ständigt förbättringsarbete känns som en viktig hörnsten i dagens företag.

I slutet av rapporten återfinns referenser och bilagor till rapporten.

Trevlig läsning!!
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1 Inledning

I detta kapitel  kommer vi bland annat att presentera
bakgrunden  till  detta  projekt,  vilket  vårt  syfte  med
denna  rapport  är  och en  nulägesanalys.  Vi  kommer
även att beskriva företaget Jens S Transmissioner AB
(som vi i fortsättningen benämner Jens S), hur deras
marknad ser ut och vilka problem de har i dagsläget.
Här finns också ett kort avsnitt om de problem som vi
stött på under arbetets gång samt hur vi har löst dem.



1.1 Bakgrund
Vi har valt att inrikta oss på lagerstyrning när vi sökt examensarbete och då Jens S,
sedan tidigare, var ett välkänt företag för oss tog vi 2003 kontakt med dem för att höra
oss  för  om  något  lämpligt  examensarbete.  Jens  S  är  ett  stort  grossistföretag  där
försörjningskedjan är  en viktig del  av verksamheten.  Då företaget  haft  problem att
utnyttja de möjligheter som fanns inom logistik, när verksamheten expanderat, såg vi
möjligheterna till ett utmanande arbete.  

Det vi slutligen bestämde oss för att arbeta vidare med, blev att som en oberoende part
analysera  försörjningskedjan,  företagets  lagersituation,  samarbete  mellan  de  olika
länderna  och  logistiken  däremellan.  Resultatet  av  arbetet  skall  ge  ett
diskussionsunderlag för att få ett ökat och bättre samarbete länderna emellan, samt ge
förslag till möjliga förbättringar. 

Vår  kontaktperson  och  handledare  på  företaget  är  Erik  Carlsson,  verkställande
direktör. Examinator och handledare på IPE är Fredrik Persson, universitetslektor.

1.2 Syfte
Målet med detta arbete är att vi vid slutförd analys ska kunna presentera ett underlag
för åtgärder inom logistik och lagerstyrning på Jens S. För att  finna dessa åtgärder
kommer så många moment som möjligt i försörjningskedjan att studeras. Tyngdpunken
kommer att ligga på frågan: ”Vad kan lagerhållas lokalt på respektive lager och vad
kan centraliseras?” Denna frågställning rymmer flera mindre frågor som till exempel: 

• Transportkostnader och transporttider från leverantörer
• Styrsystem
• Lagringskostnader
• Tillgänglighet/Servicenivå/Konkurrenter
• Interna orderkostnader
• Prognoser

Utöver  de  rena logistikberäkningarna  och  analyserna ska vi  även ta  hänsyn till  de
”psykologiska” hinder som kan finnas. Det vill säga att vi skall kunna implementera
förändringarna för  företagets bästa så att  även den enskilde anställde känner att  de
bidrar till förbättringarna. Förändringarna skall med andra ord inte upplevas som något
negativt för någon av de anställda.        

1.3 Avgränsningar
Den  första  avgränsningen  vi  kommer  att  göra  är  att  vi  begränsar  oss  inom  vårt
kunskapsområde som i detta fall är logistik.

Vidare kommer resultatet av denna studie endast fungera som ett underlag för att i
möjligaste mån ge idéer och förslag till nya förbättringar inom företaget. Vi kommer
alltså inte genomföra några av de förslag på  förändringar  som vi  presenterar  i  vår
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analys, utan det skall fungera som en objektiv bedömning av hur situationen är idag.
Sedan är det upp till Jens S hur de vill använda vårt material och om de gör det. 

En  annan  viktig  avgränsning  som  vi  tvingats  göra,  och  det  med  tanke  på  den
datamängd vi kom att arbeta med, var att endast se till de två största lagren som Jens S
har i dagsläget. Dessa två lager är belägna i Sverige och Danmark och är de lager som
vi valt att studera primärt, i mån av tid kan vi applicera arbetet även på de andra lagren,
som finns i Norge och Finland.

Eftersom det i framtiden finns en rad projekt som företagen kommer att genomföra,
har vi valt att undvika att ha med dem i vår analys. Vad vi i stället kommer att göra är
att vi kommer att se hur det resultat vi kommer fram till påverkas av de kommande
förändringarna.  Vi  har  valt  att  göra  på  detta  vis  eftersom vissa  av  förändringarna
endast är idéer emedan andra håller på att implementeras. Det rör sig i första hand om
det  datasystem  som  kommer  installerat  och  tas  i  bruk  i  Danmark  under
oktober/november detta  år  samt en eventuell  ombyggnad av det  danska lagret.  För
enkelhetens skull kan man säga att vi kommer att studera företaget som det ser ut i
dagsläget och på sätt och vis väva in förändringarna i vårt resultat.

1.4 Problem under detta projekt
Det är näst intill oundvikligt att under ett projekt i denna storlek inte stöta på några
problem. Problem som kan leda till att den tidplan man gjort upp för projektet förskjuts
eller att de tillvägagångssätt och metoder man valt måste ändras. 
 
Självklar har även vi stött på en del bekymmer som fått oss ur balans, tvingat oss att
byta riktning och även fått  oss att  skjuta fram vissa tidpunkter.  Vi kommer i  detta
kapitel att beskriva de hinder vi haft under detta projekt och hur vi tagit oss vidare för
att lyckas nå det mål vi satt upp i vår syftesbeskrivning. 

Detta kapitel (1.4) behöver man inte läsa för att få klarhet i den analys vi gjort, utan det
är tänkt att visa vilka ambitioner vi har haft, hur förutsättningarna kan ändras under
tiden och hur vi löst de problem vi stött på. Med andra ord är denna del tänkt att hjälpa
andra som hamnar i liknade situationer och kanske fungera som en hjälp på vägen och
kanske även ge klarhet i varför vi har valt att genomföra vårt examensarbete på det sätt
vi gjort.

1.4.1 Problem att finna lämplig litteratur
Ett problem som vi inte trodde att vi skulle stöta på när vi började detta arbete var att
hitta  den  litteratur  vi  önskade.  De  flesta  böcker  vi  hittade  om  just  centralisering
beskrev producerande verksamheter och inte grossistföretag. Dessutom finns många
böcker som beskriver fördelarna med en centralisering men inte hur man kommit fram
till dessa antaganden. 

För  att  komma runt  detta  problem försökte  vi  i  stället  för  att  studera  litteraturen,
studera olika fallstudier för att få en idé om hur man skall kunna beräkna och bevisa
fördelarna med en centralisering. 
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1.4.2 Data representeras på olika nivå på respektive företag
En stor del av arbetet har varit att få tag på det data som behövts för att kunna räkna på
hur effektivt företaget är i dag och om det är lönsamt att centralisera hela eller delar av
sortimentet. Vi ville studera hur försäljningen såg ut per artikel samt hur mycket som
köptes in, artiklarnas vikt och inköpspriser. Problemet stötte vi på då vi skulle börja
jämföra de olika företagen. Det visade sig nämligen att man i Sverige och Danmark
hade olika sätt att gruppera artiklarna och att all information som vi ville ha inte fanns
att tillgå. 

Vi började med att studera inköp och försäljning på artikelnivå och när vi märkte att
detta inte gick att genomföra gick vi över till idén att se till olika produktgrupper i
stället.  En  produktgrupp  är  en  grupp  av  olika  artiklar  som  är  lika,  till  exempel
kilremskivor i en viss dimension. Även här stötte vi på problem när vi ville jämföra
olika data.  Även här fanns skillnader  mellan länderna.  Det visade sig att  man inte
grupperade artiklarna på samma sätt i Sverige och Danmark vilket gjorde våra försök
till beräkningar lönlöst.

På grund av att vi inte kunde få fram lämplig data för att genomföra en beräkning, en
ABC-analys, fick vi istället börja se till de förutsättningar som måste finnas för att
genomföra en centralisering. Vi fick helt enkelt lämna tanken att utföra en ABC-analys
av  företagens  sortiment  och  i  stället  undersöka  hur  man i  framtiden  skulle  kunna
fortsätta arbeta med våra idéer om man plockar fram rätt information.

1.4.3 Variationer i företagens sortiment
Redan i början av arbetet fick vi vetat att sortimenten i Sverige och Danmark inte till
100 % var lika. Vi fick också veta att man under de senaste åren gjort sig av med stora
delar av det danska lagret, dels för att få ner lagervärdet och rensa bland artiklarna men
också för att få sortimenten att stämma bättre överens i de båda länderna.

Efter en mer noga genomgång av sortimentet i Danmark fick vi fram att cirka 60 % av
sortimentet är sådant som även finns i Jens S Sverige sortiment. Detta var ytterliggare
ett litet problem som vi fick ta del av. Vi ansåg att det skulle vara en svårighet att
bedöma vikten av den del som inte är densamma och svårt att omstrukturera ett lager
när det finns en del som man inte har så mycket information om.

1.5 Olika marknader
Eftersom företagen i Sverige och Danmark på pappret ser ut att vara lika vad gäller
deras relationer till marknaden antog vi att det skulle vara enkelt att jämföra dem för
att  se  hur  man  bäst  kan  öka  samarbetet  som  skulle  kunna  leda  fram  till  en
centralisering. När vi studerade hur man arbetade mot kunderna insåg vi att här finns
både likheter och olikheter med hur man arbetar i de olika länderna. I Danmark arbetar
man  nästan  uteslutande  med  slutförbrukare  vilket  innebär  att  de  kräver  korta
leveranstider och att artiklarna skall finnas tillgängliga för omgående leverans. Detta
innebär  att  en  centralisering  skulle  kunna  äventyra  stora  delar  av  den  danska
marknaden.  Vid  en  jämförelse  mellan  länderna  skulle  vi  alltså  bli  tvingade  att  ta
hänsyn  till  denna  information  när  vi  studerar  transporttider  och  möjlighet  till
centralisering.
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Nu tvingades vi inse att man inom företagen inte arbetade på lika vis och detta ledde
till  att  vi  gjorde en förändring av riktningen för  detta  arbete.  I  ett  projekt  i  denna
storlek är det viktigt att arbeta dynamiskt och inte sätta upp exakta vägar utan lite mer
lösa riktlinjer som man är medveten om kan komma att ändra sig under resans gång.

1.5.1 Implementering av nytt datasystem i Danmark
Ett problem som vi stötte på och som samtidigt är något positivt för framtiden är det att
man in Danmark håller på att implementera ett nytt datasystem. I dagsläget är det synd
att man inte redan implementerat detta system då det skulle underlätta samarbetet när
det gäller bland annat inköp och interna order företagen emellan.

En positiv effekt det nya datasystemet har är att man kan samla in data från de olika
länderna på samma sätt. Detta ger information som går att jämföra samt att underlättar
samarbetet. Dessutom är det bra när det kommer till att i framtiden fortsätta arbeta där
vårt arbete tar slut.

1.6 Problembakgrund

1.6.1 Företaget
Jens  S  Transmissioner  är  ett  grossistföretag  som  säljer  delar  till  mekaniska
transmissioner. Utöver den försäljning som företaget bedriver tillhandahåller de även
teknisk rådgivning till sina kunder. Jens S har en mycket väl utvecklad säljfunktion och
samarbetet mellan säljarna och kunderna är en viktig del i verksamheten. Jens S finns
representerat  i  Sverige,  Danmark,  Norge och Finland och tillsammans levererar till
stora delar av den nordiska marknaden.

Produkterna  som  företaget  säljer,  produceras  till  stor  del  utanför  Sverige  och  då
framför allt i Västeuropa, faktum är att ungefär 90 % av behovet importeras.

Bakgrunden till denna rapport, där vi skall gå in och skapa oss en helhetssyn på hur
effektiv verksamheten är idag, har sina rötter i företagets historia. Bolaget hette från
början Benzler & Co AB och var ett dotterbolag till AB Benzler. AB Benzler blev
1999  uppköpta  av  det  amerikanska  bolaget  Textron  Power  Transmission  och  i
samband med det såldes även företagets namn. Detta i sin tur ledde till att även Benzler
& Co AB tvingades byta namn och i samband med köpet av det danska bolaget Jens S
bytte man namn till Jens S Transmissioner AB. Idag har företaget förutom kontor och
lager i Sverige och Danmark även kontor och lager i Finland och Norge.

I  Sverige  är  företaget  strukturerat  så  att  företaget  består  av  sju  delar  med  olika
arbetsuppgifter. Vilka samtliga styrs av en företagsledning på fem personer. Se Figur
1-1.
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I Danmark är företaget i stället strukturerade enligt Figur 1-2. 

Företagets produkter delas in i tre olika produktgrupper; remdrifter, kedjedrifter och
kopplingar.  Marknadsandelarna  inom  remdrifter  är  drygt  25  %,  inom
kedjedrifter/kugghjul knappt 10 % och inom kopplingar drygt 15 %.1  I Sverige finns
en  bearbetande  verkstad  som  kundanpassar  produkterna  efter  kundens  önskemål.
Dessutom finns resurser till att kapa och anpassa kedja till önskade längder och andra
anpassningar samt möjlighet att kapa remmar till önskade bredder. Tidigare fanns det
även möjligheten att skarva remmar till önskade längder, men då detta inte fungerare
som man tänkt har denna verksamhet skickats till Danmark som numera har hand om
remskarvning.

1 enligt Jens S stora affärsplan.
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Figur 1-1: Företagsstrukturen för Jens S i Sverige

Figur 1-2:Företagsstrukturen för Jens S i Danmark



I Danmark har man närmat sig den svenska företagsmodellen men idag är företaget
uppdelat på två separata avdelningar som har egna lager- och verkstadsarbetare samt
egna säljare. Det finns också en gemensam administrations- och ekonomiavdelning. 

Den norska delen av företaget startades som en filial till Jens S A/S innan det danska
bolaget  köptes  upp  av  Benzler  och  Co  AB.  Idag  är  filialen  eget  aktiebolag
(aktiesellskap) och organisationen består av en VD/säljare, två säljare (varav en också
är  inköpare)  och  en  lagerman/montör.  Norges  försäljning  uppgår  till  cirka  13,5
miljoner kronor.  

Efter uppköpet av Jens S A/S har integreringen mellan de två befintliga verksamheter
skett och sker fortlöpande. Det finns idag dock flera områden där man inte gjort några
stora  förändringar,  detta  gäller  då  framför  allt  lokalisering  av  lagerhållningen  och
inköp.

I Sverige där huvudkontoret finns har verksamheten nyligen effektiviserats med bl.a.
mindre lager. Önskemålen har varit att liknande utveckling skall ske i Danmark men då
de  har  en  annan  företagskultur  och  en  annan  syn på  lagerhållning  finns  det  stora
skillnader på då till exempel vilken storlek lagret skall ha.

Vad gäller inköp har det funnits funderingar på att man skall lokalisera visa produkter
till en ort men några specifika beräkningar på möjliga besparingar eller kapitalbindning
har  ej  funnits.  Bland  leverantörer  återfinns  bl.a.  ett  företag  i  Kina  och  var  dessa
produkter skall lagras är exempel på en del inom området inköp som vi kan studera. Vi
kommer att vinkla analysen av inköp så att fokus egentligen hamnar på lagerhållningen
av inköpt produkt. 

1.6.2 Marknaden
Den större delen av de produkter som företaget levererar är vanliga standardprodukter
och andelen uppgår till 50 % av den totala volymen. När det gäller varor av denna typ
konkurrerar man inte så mycket med produkten självt utan man fokuserar på kunden
och  försöker  möta  den  servicenivå  som  kunden  kräver  i  form  av  leveranstider,
leveranssäkerhet och kundkontakt. 

1.6.3 Servicenivå
Eftersom produkterna till stor del är standardprodukter kräver kunderna att leverans
ska  ske  vid  utsatt  tid  och  även  att  orderhandläggningen inte  skall  ta  för  lång  tid.
Kunden ställer krav på att få gods snabb och utan förseningar. En stor del av det som
levereras per dag utgör order med standardprodukter som skall levereras samma dag,
en ungefärlig siffra på detta är 1/3 av de order som skickas under en dag är sådana som
kommer in under samma dag. Detta visar att tillgängligheten är en mycket viktig faktor
när man studerar lagret. 

Jens S har även en del kunder som kräver att produkter skall finna på lager och inte
accepterar att de skulle råda brist på en specifik vara vid en önskad leverans. Även
detta ställer krav på Jens S och vilka produkter som måste finnas tillgängliga på lager. 
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1.6.4 Konkurrenter
Skulle en vara slut på lager, där det finns ett likartad vara i en av konkurrenternas
sortiment,  kan kunden utan större problem vända sig till en annan leverantör vilket
leder till att det för kunderna finns möjlighet att hitta alternativa leverantörer. Eftersom
det rör sig om produkter utan större finess och teknisk särskiljningsförmåga gäller det
att hitta produkter och leverantörer som ändå är speciella. För Jens S del har man ett
flertal  leverantörer  med  hög  kvalité  som  man  dessutom  har  ensamrätt  på  deras
produkter i  Sverige och i  vissa fall  i  Norden.  Till  exempel kan två produkter som
skiljer  sig  markant  från  de  tidigare  standardprodukterna  nämnas.  Det  är  dels  en
ventilerad  kilremskiva  och  dels  en  speciell  kuggremsdrift.  Dessa  produkter  är
patenterade av leverantörerna och Jens S har ensamrätt om att sälja produkterna vidare
på den svenska marknaden. 

De konkurrenter som finns på den svenska/nordiska marknaden idag och är i ungefär
samma storlek  som Jens  S  är  FB(S),  MIP(S),  Lönne(N),  SKS(SF),  Aratron(S),  S.
Höyer(DK) och Bengtssons Maskin(S).

1.7 Nulägesanalys
Idag sker det en viss kundanpassning av produkterna både hos leverantörer till Jens S
men  en  del  anpassningar  görs  i  de  egna  verkstäderna.  Säljare  gör  oftast  egna
förfrågningar på produkter med olika anpassningar och offererar sedan kunden efter att
man räknat ut lämpligt påslag. Säljaren bestämmer vilket pris och vilken rabatt kunden
skall ha. Till sin hjälp har säljaren en produktprislista som skickas ut varje år och som
anger bruttopriser på standardprodukterna, dessutom finns en intern lista med vilka
marginaler man har på respektive produkt. 

Idag  fungerar  inköp  så  att  standardprodukterna  köps  in  baserat  på  avtal  som
förhandlats  fram mellan  de  olika  leverantörerna  och  Jens  S  (VD,  logistikchef  och
produktingenjörer). Inköpsfunktionen finns representerad i samtliga länder. Inköparna
gör  de  olika  beställningarna  och  beroende  på  vem  som  beställer,  Sverige  eller
Danmark,  har man på vissa varor olika priser  hos någon leverantör.  Det är dock i
Sverige som huvudavtalen skrivs. 

För  att  möta  kundernas  behov finns  det  tillfällen  då  kundspecifika  produkter  eller
produkter utanför det ordinarie sortimentet säljs. Dessa produkter kan variera kraftigt
men ligger alltid inom ramen för företagets övriga sortiment. Produkterna kan vara en
vara som endast skiljer sig i storlek mot de lagerförda produkterna och som köps in
efter standardavtal till en vara som är bearbetat och behandlas enligt ritningar och som
köps in efter en offert. Här sätts priser och villkor olika från gång till gång, vilket gör
att  såväl  produkterna  som  priserna  kan  variera.  Inköp  av  dessa  specialanpassade
produkter, så kallade q-artiklar, sker i alla fyra länder.  

I  dagsläget  samarbetar  Jens  S  i  Sverige  och  Danmark  med  varandra,  men  stora
skillnader finns som skulle kunna förbättra samarbetet.  När man ser  till  företagens
uppbyggnad  så  finns  en  hel  del  likheter  och  man  kan  inte  direkt  peka  på  några
olikheter,  men om vi  ser  mer  på  djupet  så  blir  dessa  mycket  klarare.  En  närmare
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beskrivning av företaget i Sverige respektive Danmark kommer att göras längre fram i
denna rapport och utifrån detta kommer även vår analys att utgå.

1.7.1 Produktion / Kundanpassning
Idag  finns  det  en  liten  verkstad  i  Norrköping  som anpassar  vissa  produkter  efter
kundbehovet.  I  verkstaden sker  bland annat  anpassning av kugghjul,  kedjehjul  och
diverse  andra  produkter.  Dessutom finns  det  möjlighet  att  även kapa remmar efter
kundens behov. Det samma finns även i Danmark där det även finns tillgång till en
remskarvningsutrustning som tillåter att kuggremmar levereras i önskade längder. Som
det ser ut idag är beläggningen på verkstäderna i Sverige och Danmark nära 100 %.
Verkstaden i  Norrköping är dimensionerad så att  det vid lågkonjunktur  är närmare
fullbelagt och vid högkonjunktur läggs en del arbeten ut på externa verkstäder.

1.7.2 Varuflöde
Produktflöde sker till de olika orterna direkt från leverantör men också internt ett par
gånger i  veckan.  Det  är  framför allt  lagret  i  Norrköping och Ishöj,  Danmark,  som
skickar ut produkter till övriga Jens S. För att få åskådliggöra detta finns en enklare
figur som visar godsets värde som går mellan orterna under ett år. Se Figur 1-3 nedan
för att få en överblick av varuflödet.

1.7.3 Lager
På  Jens  S  i  Sverige  gjordes  det  för  ett  par  år  sedan  en  omstrukturering  av
lagerverksamheten. Detta innebar att man minskade varulagret (värdet på produkterna
som fanns i varulagret vid juni månad) med 27 % mellan år 2001 och 2002. Samtidigt
kunde man spara in på antalet anställda och allt som allt sparade man in 26,3 % av
lagerkostnaderna under ett år. 
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I  Danmark  har  man ett  väl  inarbetat  lager  som innehåller  mycket  gods  vilket  har
resulterat  i  att  man  nu  har  fått  platsbrist.  Tyvärr  finns  det  inga  möjligheter  till
utbyggnad då lagret angränsar mot en motorväg. För att få en liten överblick av lagrets
storlek kan vi jämföra försäljningen i miljoner kronor med värdet på godset på lager i
Figur 1-4.

Sverige Danmark Norge Finland
Försäljning 106,2 60,6 13,5 1,2
Lager 19,3 15,6 1,9 0,23

Figur 1-4: Data över försäljning och lagervärde inom Jens S under 2003 (i miljoner, lokal valuta)

1.8 Problembeskrivning
Eftersom vi i detta projekt skall studera hur situationen ser ut för verksamhetens lager
och inköp kommer vi att se över faktorer som påverkar detta. Det finns en rad olika
faktorer  som  påverkar  företaget  och  som  orsakar  problem  och  kostnader  för
verksamheten. Problemen som finns är av olika karaktär och vi kommer att studera
dem  för  att  få  en  så  verklighetstrogen  bild  som  möjligt  över  hur  påverkbar
verksamheten är. Med andra ord kommer vi att titta både på inre och yttre faktorer som
påverkar verksamhetens lager. 

1.8.1 Kostnader
Det som är viktigt att få ner är, sett ur företagets synvinkel, de olika kostnaderna som
uppkommer inom logistikområdet. Ett företags primära uppgift är att gå med vinst nu
och i framtiden.

1.8.2 Lagerkostnader
Lagerkostnader innehåller en rad olika kostnader, bland annat kostnader för lokaler,
personal, svinn, inkurans, säkerhetslager för att nämna några. 

För att kunna analysera möjligheten till centralisering/utlokalisering måste vi först veta
vilka kostnader som finns på Jens S lager idag. Detta innebär att alla kostnader skall
uppskattas och värderas vilket innebär att personalkostnader, omsättningshastighet mm
kommer att vägas mot varandra. Efter detta jämför vi de olika lagren mot varandra och
utvärderar möjliga modifieringar av dem.   

1.8.3 Transportkostnader, internt (mellan de olika länderna) och externt.
Att det idag skickas varor från leverantör direkt till de olika lagren och sedan även
internt mellan lagren har inte värderats på ett sätt så att säljarna på ett överskådligt sätt
ser  vilka  kostnader  detta  medför.  Första  problemet  blir  att  skapa  enklare
kostnadstabeller för olika produkttransporter mellan lagren och sedan med hjälp av
tidigare gjord analys av lagerkostnaderna se om ytterligare förbättringar av rutinerna
kan göras.
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1.8.4 Försäljningar/missad försäljning
Problematiken  med  standardprodukter  och  konkurrens  på  marknaden  gör  att  vissa
produkter måste prioriteras för att inga marknadsandelar skall gå förlorade på grund av
för  långa leveranstider  och försenade leveranser.  För  att  ta  hänsyn till  detta  måste
produkterna värderas (vilken betydelse de har för Jens S) och även kundens betydelse
för  företaget  måste  vägas in.  Resultatet  bör  bli  riktlinjer  för  olika lagernivåer  som
måste följas.

1.8.5 Olika inköpspriser Sverige/Danmark
Det finns för vissa produkter skillnader i inköpspris beroende på om inköpen sker i
Danmark eller i Sverige. En studie som ser till transportkostnaderna internt inom Jens
S jämfört med inköpspriset kan visa om det är lönsamt att centralisera inköp för en
produkt till ett land.

Mellan  de  kostnader  som  nämnts  ovan  finns  det  ett  samband.  Detta  gör  att  alla
kostnader  kommer att  analyseras parallellt  då de påverkar  varandra.  Det kan också
kännas lite fel att dela upp dem på fyra underrubriker som vi gjort men detta är enbart i
förtydligande syfte. 
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2 Teoretisk referensram

Problemet som vi studerar i detta arbete har en given
utgångspunkt och ett givet syfte. För att få förståelse
för vilka olika steg som bör ingå i analysen gör vi här
en  teoretisk  koppling  till  lämplig  litteratur.  Vi
fokuserade studien kring de metoder vi intuitivt och
efter  fyra  års  studier  anser  vara  mest  lämpade  för
denna  typ  av  problematik.  Till  detta  har  det  även
tillkommit metoder som författare förespråkat genom
studier/praktikfall  som  nämnts.  Kapitlet  innehåller
metoder  som  berör  styrsystem,  prognostisering,
validering  och  beräkningspunkter  men  även
diskussioner som belyser olika ämnesområden.



2.1 Styrsystem
Ett företag som bedriver verksamhet behöver såväl operativa som taktiska principer
och metoder för planering och styrning av material och verksamhetens produktion. En
mycket viktig del i ett styrsystem är information och återkoppling av information som
till  exempel  lagernivåer,  produktionskvantiteter  och  produktionstider.  Denna
information behövs för att man skall kunna genomföra den löpande planeringen inom
verksamheten. Ett styrsystem skall göra det möjligt för företaget att omsätta mål och
affärsstrategier till handlingsplaner och genomförbara delmål. Vilka styrprinciper och
–metoder man väljer att  använda är  en strategisk fråga och detsamma gäller  vilket
styrsystem man väljer.  Det  finns  olika varianter  på system man kan välja att  styra
verksamheten med man parar om lager-, produktions- och ekonomisk styrning. I detta
fall vi studerar kommer inte produktionsstyrning bli aktuellt att diskutera då företaget
producerar  ytterst  få  produkter.  Vi  kommer  i  stället  att  titta  på  lagerstyrning  och
ekonomisk styrning.

2.2 Lagerstyrning
Lagerstyrning innebär att man på bästa sättet försöker anpassa sin verksamhet så att
man får ett så effektivt och lönsamt system som möjligt. Till sin hjälp har man flera
olika metoder som var och en kan ge svar på någon eller några av följande frågor.
Vilka beställningsmänger skall användas? Vad är lagerkostnaden? Vilken servicenivå
accepterar  och  förväntar  sig  kunderna  att  vi  ska  hålla?  Vilka  varor  måste  finnas
tillgängliga för snabb leverans? Vilka är de bästa konkurrenterna, hur förbättrar vi oss
jämfört  med  dem?  Vilket/Vilka  beställningssystem  skall  vi  använda  oss  av?  Hur
korrekta är de prognoser som ställs? Vilket lagerstyrningssystem lämpar sig bäst?

2.2.1 Prognoser
Den största anledningen till att använda prognoser är att öka kunskapen om efterfrågan
och försäljning, och utnyttja kunskapen för att öka lönsamheten genom att planera i
förväg.  Många  av  fördelarna  är  att  man  kan  korta  ner  leveranstider,  jämnare
utnyttjande  av  resurser  och  säkrare  tillgång  till  olika  resurser  som en  bearbetande
verkstad.  Dessutom tillåter  det  att  man använder  sig  av  ekonomisk  orderkvantitet,
skapa rätt lagerhållning av rätt produkt på rätt plats för rätt servicegrad. Det finns två
olika typer av prognosmodeller, kvalitativa prognoser och kvantitativa prognoser. 
2.2.1.1 Kvalitativa prognoser
Kvalitativa metoder kallar även intuitiva prognoser och innebär att man gör manuella
och  subjektiva  bedömningar.  Här  återfinns  metoder  som  Delphi-metoden,
expertutlåtanden,  marknadsundersökningar,  säljkårsuppskattning  och  hierarkisk
analogi. Delphi-metoden innebär att en expertpanel, oberoende av varandra, får svara
på  olika  frågor  i  ett  iterativt  förfarande  vilket  skall  leda  fram  till  en  gemensam
samstämmighet. Förfarandet fortgår tills ömsesidig förståelse nås. Skillnaden mellan
Delphi-metoden  och  expertutlåtande  är  att  i  Delphi-metoden  är  det  centralt  att  de
deltagande experterna inte möts eller vet om vad de andra deltagarna anser i frågan.
När  man  använder  sig  av  expertutlåtande  är  det  istället  tillåtet  med  möten  och
diskussioner  experterna emellan.  Detta  kan ske genom att  företagets  ledningsgrupp
samlas och gemensamt tar fram en prognos där den specifika produktkännedomen är
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central.  Dessa bedömningar  kan ha  en grund baserad på en marknadsundersökning
eller en analogi. Ett företags säljkår har ofta en nära kontakt med kunderna och har
dessutom goda möjligheter att se hur kundernas efterfrågan och önskemål varierar och
förändras.  Säljkårsuppfattningar  är  vanliga  för  företag som har  försäljning  på  flera
marknader. Prognoserna som genereras av säljkårens informationer utformas oftast per
produktgrupp och region. Det är dock viktigt att dessa prognoser inte jämförs med de
säljmål  eller  försäljningsbudget  en  säljare  har  och  ersätts  utifrån  att  budgeten
överträffats. Analogimetoden innebär att paralleller dras mellan andra produkter och
andra marknader.  
2.2.1.2 Kvantitativa prognoser
De kvantitativa prognoserna utgår från den historiska situationen för att förutspå hur
framtiden kommer att se ut. Ett annat vanligt förekommande namn för denna typ av
metoder  är  explorativa  prognoser  och  den  vanligaste  gruppen  är  tidsseriemetoder.
Denna metod kronologiskt ordnade data med konstant periodlängd, t ex vecka, månad
och kvartal. De tidsseriemetoderna baseras prognosen för en variabel, t ex en produkts
efterfrågan  eller  på  tidigare  observationer.  Glidande  medelvärde,  exponentiell
utjämning  i  olika  former,  trendprojektion  och  säsongsindex  är  exempel  på
tidsseriemetoder. 

2.2.1.2.1 Glidande medelvärde
Om man kan anta att efterfrågan på en produkt eller produktgrupp är stabil under en
viss  period  kan  glidande  medelvärde  vara  en  bra  och  enkel  prognosmetod.
Prognosmetoden  skall  skatta  efterfrågenivån  för  en  konstant  efterfrågemodell.
Tillvägagångssättet är så att medelvärdet av ett antal perioders efterfrågan beräknas.
När man räknar ut ett glidande medelvärde för till exempel fyra perioder, får man en
summa en  de  aktuella  månadernas  efterfrågan  som man  dividerar  med  fyra.  Den
kommande periodens prognos sätts till detta värde.

För att räkna ut kommande periods prognos används följande formel;
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där 1+tF  = prognosen för perioden t+1, gjord i perioden t
tM  = glidande medelvärde i perioden t

tD   = den observerade efterfrågan i perioden t
N  = antalet observationer i medelvärdesbindningen
i  = tidsperioden

Hur  man  väljer  antal  perioder,  N,  i  glidande  medelvärde  beror  på  hur  stabil  den
konstanta termen i efterfrågevärdet antas vara. Om efterfrågan till exempel skulle vara
mycket osäker eller varierande bör antalet perioder inte vara många. Ett färre antal
perioder ger en mer följsam uppskattning medan fler perioder i medelvärdesbildningen
ger en mer stabil prognos.
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Även om denna prognosmetod anses vara en enkel metod så är det generellt en metod
som reagerar långsamt på slumpmässiga förändringar. En liten nackdel med metoden
är  att  det  krävs  en  hel  del  datainsamling  för  att  man  skall  kunna  beräkna  den
kommande periodens prognos. Fördelen med modellen är dock att den är enkel att
beräkna vilket gör den användarvänlig. 
2.2.1.3 Prognosfel
Vid prognostisering är  det  viktigt  att  veta  metodens precision och säkerhet  oavsett
vilken prognosmetod man väljer att använda. För att göra det möjligt att jämföra olika
prognosmetoders precision måste man ta reda på det uppkomna prognosfelet.  Detta
prognosfel beräknas enligt följande formel:

ttt FDe −=

där te = prognosfelet i period t
tD = efterfrågan i period t

tF  = prognos för period t

Med  hjälp  av  prognosfelet  och  kvadraten  av  denna  kan  man  beräkna  och  mäta
precisionen på den prognos man använder. Det vanligaste måttet är medelabsolutfelet,
MAD (Mean Absolute Deviation) som är lättare att beräkna än standardavvikelse som
också  är  ett  vanligt  mått.  Medelabsolutfelet  beräknas  som  medelvärdet  av
prognosfelens absolutvärde: 
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Även  vid  beräkning  av  MAD kan  standardavvikelsen  skattas.  Med  antagandet  att
normalfördelat prognosfel bli förhållandet:

ttt MADMAD ⋅≈= 25,1
2
πσ

Standradavvikelsen  avser  prognosfelet  under  prognosperioden  t.  Vid  andra
sannolikhetsfördelningar  för  prognosfelet,  än  just  normalfördelning,  ligger
motsvarande proportionalitetskonstant  mellan  1,2  och 1,3  vilket  medför  att  faktorn
1,25 kan användas oavsett vilken fördelning man använder.
2.2.1.4 Prognosuppföljning
Eftersom förändring  sker  i  efterfrågan  och  prognoserna  är  en  uppskattning  av  hur
efterfrågan  kommer  att  se  ut  gäller  det  att  med  jämna  mellanrum kontrollera  hur
situationen ser ut. Det gäller att kontrollera den data man bygger sina prognoser efter
för  att  upptäcka fel  i  data eller i  den metod man använder. Felaktig indata  kan ge
felaktiga prognoser och man får en felaktig bild av marknaden. Detta kan ske om man
haft ett uppsving under en viss tid, till exempel om man under en period haft en stor
efterfrågan på en viss artikel då en kund kanske har ett stort projekt på gång. Att ha
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med en sådan tillfällig förändring i data som kommande prognoser bygger på är inte
bra och måste därför kontrolleras. För att kunna kontrollera sina prognoser är det bra
att ha en kontrollmetod som stöd till prognoserna och som skall utformas på så sätt att
små prognosfel  inte  kan  ge  någon  signal  medan  stora  prognosfel  inte  skall  gå  att
undgå.

För att kontrollera efterfrågan kan man med en enkel metod jämföra den innevarande
periodens  absolutfel  till  medelabsolutfelet.  Att  periodens  absolutfel  skall  avvika
kraftigt från det exponentiellt utjämnade medelabsolutfelet är osannolikt. Varför man
enkelt kan kontrollera sin prognos med hjälp av detta.

1−

−
=

t

tt
t MAD

FD
TSD

där tTSD = kontrollsignal för efterfrågan.
1−tMAD  = exponentiellt utjämnat medelabsolutfelet i period t-1.

2.2.2 Centralisering/utlokalisering
När det gäller lagerstruktur finns det ingen generell lösning till problemen. Det handlar
istället om att värdera och utvärdera de fördelar/nackdelar som en viss struktur skulle
innebära för ett företag och sedan försöka kombinera en ”bra” modell. Man kan säga
att man är situationsberoende av hur marknaden ser ut och av produkternas karaktär.
Detta innebär att det kan skilja sig på centraliseringsgrad inom ett företag för olika
produkter. Vilket man ofta ser genom exempelvis direktleveranser av vissa produkter
från produktion till kund samtidigt som andra produkter produceras mot lager.  Den
generella utvecklingen i Europa är att lagerhierarkin omstruktureras och de allra flesta
ökar centraliseringen inom sina lagerstrukturer.     

När man pratar om centraliseringsgrad2 pratar man om i vilken grad ett företag har en
centraliserad  lagerstruktur.  Ett  företag  kan  ha  ett  centrallager  lokaliserat  nära
produktionen som försörjer ett regionalt lager närmre marknaden. Det regionala lagret
försörjer  i  sin  tur  sedan  lokala  lager  nära  kund.  Antalet  sådana  här  nivåer  och
lagerställen i en lagerhierarki ger ett mått på centraliseringsgraden, ju större grad av
centralisering desto färre lagerställen och nivåer. 

Fördelar med att centralisera i hög grad kan jämföras med storskalsfördelar. Med ett
ökat materialflöde på ett fåtal lagerpunkter kan man i större utsträckning automatisera
och modernisera för att minska till exempel hanteringskostnaderna. Det är även så att
en centralisering gör det enklare att  upprätthålla en bra servicenivå med en mindre
lagernivå.  Detta  eftersom  bland  annat  Bullwip-effekten  gör  att  man  måste  öka
lagernivåerna  och  även  addera  säkerhetslager  vid  en  djupare  lagerhierarki  med
regionala och lokala lager. En tredje fördel med centralisering är att risken för inkurans
minskar eftersom man inte behöver skicka material till mindre lager med risk att det

2 Mattsson (2002), s. 247
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inte säljs. Då antalet transporter minskar och då även antalet omlastningar kommer
även de icke värdeskapande aktiviteterna att minskas.

Tittar vi istället på det omvända, det vill säga låg centraliseringsgrad, finns det framför
allt en naturlig fördel, närhet till kunderna. För produkter som kräver korta och säkra
leveranstider är detta av stor betydelse. Det är även lönsamt med utlokalisering om
produktens egenskaper gör att den köps frekvent och i små kvantiteter men även om
produkterna är lågvärdes produkter med höga transportkostnader.  

2.2.3 Leveransservice
När  vi  talar  om  leveransservice  ser  vi  det  som  ett  effektivitetsproblem  där  hög
effektivitet ger god leveransservice. För grossistföretag är det viktigt att kunna ge en
hög service till kunder då det med all säkerhet också finns effektiviseringstankar hos
kunderna. Men för kunderna kan det i många fall handla om att försöka rationalisera
bort mellanhänder för att på så sätt minska kostnaderna. Så det är av yttersta vikt att
tänka på detta när man försöker göra besparingar i verksamheten. Kostnaderna skall
sänkas  samtidigt  som servicen  bibehålls  till  ett  rimligt  pris  så  att  kunden  är  nöjd.
Uttrycket leveransservice är ett ganska brett begrepp som innehåller flera delar som
kan vara viktiga för kund. Mattsson (2002) nämner följande i sin bok.
2.2.3.1 Lagertillgänglighet
Lagertillgängligheten  kan  kortfattat  beskrivas  som en  variabel  vilken  representerar
lagerservicenivå  innan  order  lagts.  Lagertillgängligheten  visar  egentligen
sannolikheten för att en lagerförd produkt finns i lager och om det som finns i lager är
tillgängligt och inte bortlovat. Variabeln kan mätas på två olika sätt enligt Mattsson
(2002), andel lagercykler utan brist  och andel av efterfrågan som kan tillfredställas
direkt från lager. En lagercykel definieras som tiden mellan inleveranserna (påfyllnad
av lager) och tillgängligheten beräknas då som: 

tillfälleninleverans antalällen / bristtillf antal1änglighetLagertillg −=

Att räkna på detta sätt är mycket vanligt då man skall dimensionera säkerhetslager men
man bör observera de nackdelar som finns. Metoden tar ingen hänsyn till hur långa
bristtillfällena  är  eller  om kunden blir  lidande  av  en  onormalt  lång  väntetid  innan
påfyllnad. Metoden säger inte heller något om vi har en verklig brist eller inte, att vi
har haft en efterfrågan medan lagret var tomt. Utan vi har här enbart planerade brister
under en cykel. Att  istället räkna på andelen av efterfrågan som kan tillfredsställas
direkt  från  lager  kan  vara  att  föredra  då  vi  får  ett  mer  verkligt  mått  av
leveransförmågan. Men som den tidigare metoden finns det nackdelar som att man
räknar på varje produkt medan kunderna oftast beställer flera olika artiklar. Man gör
antagandet att lagerförbrukningen sker styckvis. 
2.2.3.2 Lagerservicenivå
Visar  hur  god  service  företaget  håller  till  kunden  med  kompletta  order  som  kan
skickas. Eller omvänt, andelen restorder som blir kontra totala antalet order. Jämfört
med  lagertillgängligheten  kan  detta  sägas  vara  det  verkliga  utfallen  medan
tillgängligheten  används  i  dimensioneringssyfte.  Här  kan  hänsyn  tas  till  kundens
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fullständiga order genom att räkna på antalet hela order som levereras direkt från lager
eller, mindre kundorienterat, antalet orderrader som kan skickas direkt från lager.    
2.2.3.3 Leveransprecision
Moderna företag försöker hänga med i tiden och vill ofta ha leveranser inom vissa
tidsluckor. Leveransprecisionen belyser två saker, dels hur många verkliga leveranser
som gjorts kontra lovande leveranser och även hur många försenade leveranser som
gjorts i förhållande till totala antalet leveranser. Den sista, försenade leveranser kontra
totala  antalet  leveranser,  är  att  föredra  under  längre  mätperioder.  Vill  man förfina
beräkningar delar man upp tidiga leveranser och försenade leveranser eftersom tidiga
leveranser sällan är uppskattade. Svårigheterna med att använda detta mått är bland
annat  att  finna restorder  då nya leveransdatum oftast  gjorts  upp mellan säljare och
köpare beroende på leveransmöjligheten.    
2.2.3.4 Leveranssäkerhet
Till  skillnad  från  leveransprecisionen  berör  leveranssäkerheten  istället  vad  som
levererats till kund. Kunden skall ha rätt produkt i rätt mängd. För att mäta detta kan
man se till hur många leveranser som skett utan anmärkning från kund jämfört med det
totala  antalet  leveranser.  Ett  enkelt  mått  som  man  liknande  leveransservicen  kan
beräkna  för  varje  orderrad  istället.  Vi  får  då  ett  mått  som  både  rymmer  en
kundorienterad uppföljning samt även en produktspecifik uppföljning.
2.2.3.5 Leveranstid
Tidsbegrepp för hur lång tid det tar från det att kunden lagt sin order till leverans har
skett.  Beroende  på  verksamhet  och  var  kundorderpunkten  ligger  kan  leveranstiden
innehålla flera olika ledtider. Men man antar att företagen arbetar mot lager och tar då
hänsyn till orderhanteringstid, plocktid och eventuell transporttid. Företaget kan välja
att sätta en individuell leveranstid för varje order men detta kräver ett väl utvecklat
informationsutbyte mellan inköpare, säljare och lagerpersonal. Det vanligaste sättet är
istället  att  använda  sig  av  standardtider.  Företaget  har  angett  att  en  order  tar
exempelvis 1 vecka att leverera och försöker sedan hålla detta. På så vis är kunderna
medvetna  om tiderna och  informationsflödet  kan  begränsas.  Nackdelen  med denna
metod jämfört med en individuell anpassning är att man inte tar hänsyn till situationen
som råder just nu, extra hög efterfrågan till exempel.      
2.2.3.6 Leveransflexibilitet  
”Förmågan att snabbt och effektivt anpassa sin verksamhet till ändrade förhållanden.”3

Detta  kan  översättas  med  att  företaget  skall  kunna  förändras  utan  att
konkurrensförmågan ändras och detta på kort tid. Variabeln leveransflexibilitet är svår
att beräkna och det finns inga väl publicerade metoder till att göra detta. Det man kan
göra  är  att  man försöker  definiera  vad  som skall  vara  flexibelt,  är  det  leveranser,
produktutbud, volymförändringar med mera.    

2.3 ABC-analys
Att göra en analys eller försöka lagerstyra varje produkt är både tidskrävande och näst
intill  omöjligt om man studerar en större verksamhet. Enklare blir det om man kan
gruppera likvärdiga produkter i några få grupper som man sedan kan styra på olika

3 Mattsson(2002), s 154
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sätt. ABC-analysen är en bra metod att använda vid en sådan kategorisering. Resultatet
av  en ABC-analys blir  tre  grupper  som är  grupperade enligt  en  given  procentsats.
Oftast sammanfaller utfallet av grupperingen med 80-20 regeln (Pareto principen), det
vill säga att 20 % av produkterna skapar 80 % av till exempel volymvärdet. Villefredo
Pareto visade detta samband när han studerade välfärden i Milan under 1700-talet. Det
visade sig att 20 % av invånarna stod för 80 % välfärden. Denna logik att en liten
grupp  betyder  så  mycket  jämfört  med  helheten  har  efter  detta  visat  sig  kunna
implementeras för flera situationer i vårt dagliga liv.4 ABC-analysen kan göras för flera
olika situationer man kan bland annat titta på volym, tyngd eller volymvärde. För en
analys av materialflöde och lagerkostnader är det volymvärdet som är mest intressant
att titta på.

För att göra beräkningen av volymvärdet ( VV ) används:

värdeproduktensp
merproduktnumvisstettavtidsperiodanalyseradderunprodukterantaln

där
pnVV

=
=

= *

  
Efter att varje produkts volymvärde beräknats klassificerar man produkterna i en A-,
B- respektive C-klass. Där produkterna med högst volymvärde bildar en A-klass, de
med lägst volymvärde C-klass och B-klassen blir mittenprodukterna. Exempel på en
definition av klasserna kan vara att A-klassen står för 60 % av volymvärdet, B-klassen
för 30 % och C-klassen för 10 %. Detta resulterar enligt erfarenhet i att A-klassen
innehåller 10 % av produkterna B-klassen 30 % och C-klassen 60 %5. Det finns även
exempel på att en vanlig situation i ett lager (om man klassificerar efter försäljning
under ett år) att det är ännu färre produkter som står för volymen av försäljningen. Som
Lambert & Stock (2001) skriver så är en fördelning där 20 % av produkterna inte
skapat någon försäljning inte alls ovanlig (se Figur 2-5)

4 Lambert & Stock (2001)
5 Lumsden (1998), s. 386
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Figur 2-5: ABC-klassificering med hänsyn till försäljning, källa Lambert & Stock (2001)

Anledningen till att man gör en ABC-analys är att vi nu kan differentiera styrningen av
lagret. Man ser vilka produkter som innehåller det största produktvärdet och som bör
prioriteras för en ökad lageromsättningshastighet. Vilket man kan uppnå med kortare
ledtider, ökad frekvens, minskade orderkostnader. Motsvarande för C-klassen blir att
man  kan  nöja  sig  med  enklare  beställningsprinciper  så  att  man  bara  klarar  en
förutbestämd servicenivå till en låg kostnad. 

Nackdelarna med att göra en ABC-analys är de produkter som ger högst vinst kan bli
lågt klassificerade. Detta gäller även produkter som är av stor betydelse för kunderna.
Även kompletterande artiklar, som till  exempel bult och mutter, kan hamna i  olika
klasser vilket kan resultera i olika tillgänglighet för produkter som säljs tillsammans.
Det finns till sist även en risk med att produkter med hög frekvens – låg kostnad och
produkter med låg frekvens – hög kostnad hamnar i samma klass och behandlas med
samma styrprinciper och styrverktyg trots att detta inte är att föredra. Därför bör man
alltid kontrollera produktegenskaperna för produkterna som t ex A-klassats så att vi
försöker undvika att produkter styrs på fel sätt. 

2.3.1 Multipla kriterier 
När  man  gör  ABC-analysen  tar  man  bara  hänsyn  till  ett  kriterium  till  exempel
volymvärde och en av nackdelarna är då att flera kritiska produkter kan bli klassade
under  B- eller  C-kategorin.  Ett  sätt  förfina  analysen är  att  utveckla  ABC-analysen
genom att göra en till analys på alla klasser och dela in dem i mindre grupper. Aktuellt
för ett företag med en marknad där servicen är viktig, kan vara att dela in A-, B- och
C-klasserna i tre under klasser beroende på vilken servicenivå som bör hållas (I-III för
fallande servicenivå). Resultatet bli att man får nio grupper som vi antingen kan styra
var för sig, vilket är möjligt när datorer hjälper till att hålla ordning på alla grupper och
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respektive regler. Men att föredra6 är att man skapar tre nya kategorier AA, BB och CC
(se Figur 2-6). 

Servicenivå
Volymvärde I II III
A AA
B BB
C CC

Figur 2-6:Gruppering med hjälp av multipla kriterier

Nu finns  en  uppdelning  AA,  BB och  CC som beror  både  på  volymvärde  och  på
servicenivån.  Nästa steg blir  att  titta  på produkterna i  kategorierna  och avgöra om
uppdelning verkar vettig. Det kan även bli så att man flyttar ut produkter till en fjärde
kategori  som  innehåller  produkter  som  inte  används  och  inte  bör  finnas  i  lager
överhuvudtaget, men denna grupp behöver naturligtvis inte styras.

2.4 Lagerstyrningssystem
Vilka  beställningspunkter,  alltså  vilka  lagernivåer,  skall  vi  använda  oss  av  för  att
upprätthålla en given servicenivå till en så låg kostad som möjligt. Det är en fråga som
man besvarar när man styr sitt lager. Målet när man går in och optimerar/rationaliserar
inom  en  försörjningskedja  är  att  man  skall  kunna  spara  pengar  utan  att  påverka
servicenivån till kund nämnvärt. För att säkerhetsställa servicenivån kan metoden med
säkerhetslager vara till fördel. Skall vi skapa en kombination av både god service och
kostnader är Multi-echelon att föredra.

2.4.1 Partiformning
Genom  lagerstyrning  kan  man  få  information  om  vilka  kvantiteter  som  är  mest
lämpade att beställa. Problematiken att bestämma vilken orderkvantitet som lämpar sig
kallas vanligtvis partiformning och syftet med detta är att åstadkomma en avvägning
mellan ordersärkostnader och lagerhållningskostnader.  
2.4.1.1 Beställningspunktsystem
Ett av de enklaste systemen för att bestämma när en beställning skall ske är ett så kallat
beställningspunktsystem. Vanligtvis förkortas detta BP-system. Detta arbetssätt passar
bra då man har artiklar som har en jämn efterfrågan och deras behov inte styrs av
någon annan produkt. 

6 enligt Vollmann, Berry, Whybark (1997)
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Systemet fungerar på så vis  att  man plockar produkter ur  lager vilket  leder till  att
antalet artiklar i lager minskar. Vid en viss punkt, så kallad beställningspunkt, initieras
att ett inköp skall göras för att fylla på lagret. Denna nivå är förutbestämd och varierar
ej.  Lagernivån är beräknad att täcka den efterfrågan som finns på produkten under
ledtiden och eventuella avvikelser under denna tid. Illustreras i  Figur 2-7. En positiv
och önskad effekt av detta system är att man inte får en allt för stor administration,
vilket leder till lägre ordersärkostnader.

2.4.1.2 EOQ – Ekonomisk orderkvantitet
Ekonomisk  orderkvantitet  är  den  enklaste  modellen  för  vilken  orderkvantitet  man
arbetar  med. Här kommer den välkända Wilson-formeln in.  När man beräknar  den
ekonomiska orderkvantiteten gör  man en avvägning mellan lagerhållningskostnader
och ordersärkostnader. 

EOQ fungerar så att man under en given period adderar kostnaderna för den totala
ordersärkostnaden för samtliga order under perioden med den totala kostnaden för att
hålla lager. Detta ger en totalkostnad utifrån vilken man kan få ut ett antal partier under
denna period. Antalet partier som genereras beror av den efterfrågan som är given.

Periodens ordersärkostnad beror på hur många partier man behöver under perioden för
att  tillfredställa  efterfrågan.  Ordersärkostnaden ökar  med ökat  antalet  partier  vilket
leder till att man stävar efter att minska antalet partier. Detta eftersom det kostar att ha
produkter  i  lager  och  varje  produkt  i  lager  är  förbunden  med  en  kostnad,
kapitalkostnad. Antalet produkter i lager ökar vid inleverans för att sedan successivt
minska vid uttag från lagret. Om partistorleken minskar leder detta till att medellagret
minskar  och  till  följd  av  detta  kommer  även  lagerkostnaden  att  minska.  Skulle
partistorleken i stället bli större resulterar detta i att ordersärkostnaden minskar men att
kostnaden för lagerhållning ökar.

De två kostnaderna påverkar varandra och är viktiga att sätta i relation till varandra när
man studerar partiutformning. Kostnaderna motverkar varandra vilket ger möjlighet till
en minimering.  
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Figur 2-7: Beställningspunktsystem, Olhager (2000)



2.4.1.3 Periodbeställningssystem
Ett annat alternativ till att använda sig av beställningspunkter är att efter en viss tid se
över hur lagersituationen ser ut och utifrån det generera ett underlag för påfyllning.
Man bestämmer i förväg efter hur lång tid som lagret skall kontrolleras och perioden är

lika  lång  varje  gång.(Figur  2-8)  Detta  arbetssätt  är  en  bra  lösning  för  planeraren
eftersom det  är  enkelt  för  denna att  ge information om behov till  leverantören för
denna produkt. 

2.4.2 Försörjningsstrategier
Det finns olika strategier för hur man skall se till att försörjningen av artiklar på lagret
skall ske. De vanligaste är single sourcing och multiple sourcing, men det finns även
varianter  av  dessa  två  strategier.  Vi  kommer  i  detta  kapitel  endas  se  till  de  två
vanligaste strategierna.
2.4.2.1 Single sourcing
När det gäller single sourcing handlar det om att man har en leverantör per artikel även
om det finns flera på marknaden. Skälet till denna strategi är vanligtvis att man vill
hålla kostnaderna ner som förknippas med att beställa varor från olika leverantörer. Ett
annat skäl till detta är frågor rörande kvalité, det kan helt enkelt vara så att man inte
kan få en likvärdig produkt hos någon annan leverantör när det kommer till att se till
kvalité. Det främsta skälet till att välja enbart en leverantör per artikel är dock att man
på så vis får ett mycket bättre samarbete. Att ha en bra etablerad kontakt med sina
leverantörer  ger  ett  långsiktigt  utvecklingsarbete  och  man pratar  om partnerskap  i
dessa sammanhang.
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Figur 2-8: Periodisk orderkvantitet, Olhager (2000)



2.4.2.2 Multiple sourcing
Till  skillnad  från  single  sourcing använder  man sig  vid multiple  sourcing  av flera
leverantörer per artikel. Den absolut vanligaste anledningen till detta arbetssätt är att
man  får  möjlighet  att  förhandla  om priser,  då  man  kan  ställa  leverantörerna  mot
varandra och på så sätt få de bästa, eller snarare lägsta, priserna. Många anser idag att
denna försörjningsstrategi är på utgående då allt fler företag övergår till att ha ett nära
samarbete med sina leverantörer. En annan fördel med att  ha flera leverantörer per
artikel är att man minskar risken för att brister skall uppstå, då man har möjligheter att
ta varor från flera håll.

2.4.3 Säkerhetslager 
Syftet  med ett  säkerhetslager  är  att  man skall  ha  möjlighet  att  kompensera  för  de
variationer som finns i prognoser man har på efterfrågan. Om efterfrågan är större än
beräknat uppstår en brist och man kan inte leverera som planerat. I det motsatta fallet,
att efterfrågan är mindre än prognostiserat kommer man få mer än önskat på lager och
en lagerhållningskostnad uppstår.

Säkerhetslagret skall täcka de variationer som uppstår under ledtiden, alltså den tiden
från att beställning är lagd på artikeln till dess att produkten är tillgängliga för leverans
till  kund.  Hur  man  bestämmer  vilken  storlek  man  har  på  säkerhetslagret  brukar
bestämmas  antingen  av  den  servicenivå  man  vill  ha  till  kunderna  eller  på  en
bristkostnadsmodell.  Av de här  två  metoderna  så  är  den  första  mer  vanlig  än den
senare. 
2.4.3.1 Beställningspunkt med säkerhetslager
För att skapa kontroll över sina lagernivåer, bör man skapa beställningspunkter för sina
produkter. Det vill säga, vid vilken lagernivå bör man lägga en order på Q enheter?
Var denna punkt skall ligga är beroende på flera faktorer, bland annat av ett eventuellt
säkerhetslager. Har man en produkt med krav på korta leveranstider, ingen stock out
eller osäkra transporter från leverantörer, kan det vara klokt att skapa ett säkerhetslager
(buffert) för att undvika missnöje hos kunderna. Att alltid ligga på ett säkerhetslager
kommer givetvis att skapa en oönskad kapitalbindning så jämförelse mellan vinst och
förlust i och med ett införande av säkerhetslager bör genomföras. 

2.4.4 Lagerkostnader
Kostnaden  för  ett  lager  kan  delas  upp  i  tre  huvuddelar7,  kapitalkostnad,
förvaringskostnad och värdeminskningskostnad. Kapitalkostnaden gäller det värde på
produkterna  som man  binder  på  lagret.  Förvaringskostnaden  innehåller  delar  som
personal,  hyra,  hanteringskostnader  m.m.  Sedan  kan  man  också  råka  ut  för
värdeminskningskostnader  vilket  innebär  att  varor  blir  liggande  på  hyllan  och
svårsålda  (inkurans).  Inkurans  kan  bero  på  begränsad hållbarhet,  modeförändringar
eller konstruktionsförbättringar och så vidare.

2.4.5 Kapitalkostnad
För att beräkna kapitalkostnaden måste man veta värdet på godset i lager och vilken
lagerränta företaget använder sig av. Värdet på godset kan se olika ut beroende på var
7 Mattsson (2002), s. 165
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lagret  ligger  i  försörjningskedjan.  Är  det  ett  råvarulager  räknar  man  lättast  med
inköpspriset  på  råvaran.  Är  det  istället  ett  färdigvarulager  bör  vi  räkna  på
försäljningspriset av varan.

2.5 GAP-Analys
Denna analys är  en metod för  hur  man på ett  systematisk sätt  skall  genomföra  ett
förändringsarbete. Analysen bygger på fem steg, vilka presenteras nedan, för att man
skall  få  en  så  genomtänkt  analys  som  möjligt.  Metod  används  ofta  inom
personalutveckling och här finns den mesta litteraturen, men den kan även tillämpas på
andra områden. De fem stegen är följande:

• Kartläggning/Behov
Det första man gör när man studerar ett problem är att urskilja vilka mål som finns.
Utifrån detta  ska  man sedan ta  fram krav på  verksamheten för  att  göra  dessa mål
genomförbara. Det är viktigt att man inte bara ser kortsiktigt när detta tas fram, utan att
man även utgår från vilka krav och förutsättningar som kommer att finnas i framtiden. 

• Inventering
En inventering  av  hur  verksamheten  ser  ut  och  vilka  möjligheter  som finns  är  en
förutsättning för att göra det möjligt att genomföra någon form av förändringsarbete.
Det gäller för företaget att se över vilka resurser som finns inom personal, system och
andra verktyg. Även här är det viktigt att tänka långsiktigt. 
  
• Analys
Efter en inventering jämförs de krav som måste uppfyllas med vilka resurser som finns
tillgängliga.  Resultatet  av analysen visar om det finns överskott eller underskott  av
kapacitet och/eller kompetens och var förändringarna måste ske.
 
• Plan för utvecklingsarbete
Ett förändringsarbete kräver en handlingsplan för bästa resultat. Dessutom är detta ett
bra sätt att informera personal om framtida förändringar vilket ger ett bättre samarbete.
Syftet med detta är även att man har möjligheten att dela upp större förändringar och
genomföra dem stegvis.

• Uppföljning
Uppföljningen är viktigt för att se att de planerade förändringarna har genomförts samt
att man nått  de mål man satt upp. Detta är en del av analysen som många företag
bortser från men som samtidigt är en av de viktigaste.
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3 Analys av företaget Jens S i Sverige och Danmark

Vi  kommer  i  detta  kapitel  att  studera  Jens  S  i
respektive  land  och  först  presenterar  vi  Sverige
varefter vi kommer att beskriva Danmark på samma
sätt. Analysen är gjord på så vis att vi tittar på hur de
olika funktionerna ser ut i  företagen, vi kommer att
fokusera på de funktioner som är direkt kopplade till
logistik och som kan ses som förutsättningar till  att
genomföra en centralisering.



3.1 Analys av Jens S i Sverige

3.1.1 Kunder
Jens S Transmissioner AB (som vi i fortsättningen av detta kapitel kommer benämna
Jens  S)  har  på  den  svenska  marknaden  flera  typer  av  kunder  som de  säljer  sina
produkter till. Dels finns en rad återförsäljare som man samarbetar med och dels finns
även  kunder  som  är  slutförbrukare,  till  exempel  sågverk  och  annan  industri.
Återförsäljarna omsätter omkring 70 % av försäljningen, distributörer cirka 20 % och
slutkunder 10 %. Återförsäljarna varierar i storlek och de drivs och ägs av enskilda
personer,  Jens  S  har  alltså  inget  ägarskap  i  företagen.  Mellan  Jens  S  och  deras
återförsäljare är samarbetet väl inarbetat och man hjälps åt med att bearbeta marknaden
och de kunder som finns runt omkring. Samarbetet  är  en mycket viktig del i  detta
affärsförhållande  då  det  även  stärker  Jens  S  position  på  marknaden.  Den  svenska
marknaden är uppdelad i fem regioner på vilka resande säljare arbetar och strävar efter
att nå den budget som finns för respektive område. För att ingen inbördes konkurrens
skall råda finns inga provisioner för säljarna att hämta, vilket leder till att man inte ger
sig ut på andra säljares områden. 

Utöver återförsäljarna har Jens S även slutförbrukare och maskinbyggare som kunder.
Det kan röra sig om stora företag som Tetra Pak, Bofors och ABB men även mindre
industrier runt om i landet.  Arbetsförhållandet till dessa kunder skiljer sig en aning
jämfört med återförsäljarna men samarbetet är även här en viktig förutsättning för att
arbetet skall fungera. Här arbetar säljarna nära kunderna för att tillsammans med dem
ta fram lösningar till kundernas problem eller till deras nya projekt.

Det totala antalet kunder som Jens S har på den svenska marknaden är 7000 och av
dessa är  cirka  2000 aktiva kunder.  Med aktiva kunder menas kunder  som gjort  en
beställning under den senaste tvåårsperioden. Dessa kunder genererar ungefär 27 600
order på ett år vilket motsvarar cirka 130 000 orderrader.

Vissa kunder har regelbundna sändningar som går från Jens S, till exempel kan nämnas
att återförsäljare oftast har en fraktfri leverans per vecka för att underlätta för dem att
göra påfyllningar till sina lager. Även några av de övriga kunderna har denna förmån.
Idag skickar Jens S cirka 90 veckoleveranser till  kunder i Sverige under en vecka.
Utöver detta tillkommer sändningar som går till de egna bolagen i andra länder samt att
några av kunderna har två sändningar per vecka.

En stor fördel som Jens S i Norrköping har är att de har en lång historia på marknaden
eftersom de har funnits med en mycket lång tid. Produkterna och sortimentet som de
levererar är anpassat till den marknad som man vänder sig till och har kommit fram
utifrån  det  samarbete  man  har  med  kunderna  samt  att  man  känner  väl  till  de
möjligheter som finns på den svenska marknaden. 

Samarbetet med kunderna och det välutvecklade nätet av återförsäljare är ytterliggare
en av företagets styrkor. Att man dessutom tillsammans med sina återförsäljare arbetar
för att ta ytterliggare marknadsandelar är ytterliggare en fördel.
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3.1.1.1 Kundkrav 
För samtliga typer av kunder gäller att de köper både standard produkter men även
kundanpassade  produkter  och  specialartiklar.  Många  gånger  behöver  kunderna  få
leverans omgående eller vid en viss tidpunkt vilket ställer krav på att Jens S skall ha en
väldimensionerat lager som kan täcka upp kundernas behov.

För  att  tillgodose kundernas  önskemål  för  anpassningar  finns  det  i  Norrköping en
bearbetande verkstad. Verkstaden är fullbelagd mesta delen av tiden och man räknar
med  en  leveranstid  på  två  veckor  för  en  bearbetad  produkt.  I  vissa  fall  är  denna
leveranstid inte acceptabel och då finns det möjlighet till att få en expressbearbetning
till  ett  högre pris.  En förutsättning för  detta  är  att  artiklarna finns  på lager  och är
tillgängliga för försäljning. 

Av samtliga order som Jens S skickar per dag är närmre en tredjedel order som kommit
in och skickas under samma dag. Detta ställer stora krav på att varor finns tillgängliga
på lager samt att man har möjlighet och kapacitet att skicka godset på kort tid. Hur stor
del dessa leveranser utgör av försäljningen finns ingen uppgift om, men med tanke på
konkurrenter är det viktigt ur konkurrenshänseende att dessa krav tillgodoses. 

En del av kunderna kräver även att varorna hanteras på ett särskilt sätt vid leverans till
dem. Det kan röra sig om att artiklarna skall märkas på ett visst sätt eller att någon
form av dokument skall skickas med leveransen. Detta kräver ytterliggare resurser vid
hantering av order såväl vid försäljning som vid leverans och öka det samarbete som
finns mellan företagen. Detta blir ännu en fördel för Jens S.
3.1.1.2 Konkurrens
Eftersom många av produkterna inte är särskilt tekniskt avancerade, utan relativt enkla,
är konkurrensen på marknaden hög. Oftast kan man direkt byta ut en artikel mot en
konkurrents  produkt,  med vissa  undantag,  vilket  gör  att  man  måste  kunna erbjuda
kunden  något  mer  än  endast  produkten  för  att  kunna  ta  marknadsandelar.  På  den
svenska marknaden finns en del konkurrenter i Jens S storlek och några av dem är FB
och MIP.

För att stärka sin position på marknaden har Jens S en del produkter som i grund och
botten är vanliga standardprodukter, men som genom produktutveckling fått ett bättre
utförande. Det är Jens S leverantörer som genomfört förbättringarna och i och med att
Jens  S  har  ensamrätt  till  deras  produktsortiment  erhåller  de  en  starkare
marknadsposition. För att  nämna någon kan vi ta en vanlig kilremskiva som oftast
väger en hel del i stora dimensioner. Här har Birn i Danmark, som är leverantör av
produkten, tagit fram en kilremskiva som är ventilerad. Eftersom spåren på skivan är
perforerade medför  detta  att  skivans  vikt  reduceras  och hanteringen går  smidigare.
Dessutom är materialet i skivan ändrat så att den skall vara mer slagtålig samt att hålen
i spåren gör att remmarna som används inte slits lika fort eftersom temperaturerna blir
lägre i drift. Denna kilremskiva ger även andra fördelar, till exempel kan nämnas att en
minskad vikt ger en lägre transportkostnad inte bara för Jens S utan även för deras
kunder. Den blir dessutom lättare att hantera på lager vilket spar tid för personalen.
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De resande säljare samt de produktingenjörer som Jens S har bidrar till ytterliggare
fördelar. Genom att kunna erbjuda kunden såväl bra produkter, säljstöd samt tekniskt
stöd får man en helhetslösning att erbjuda kunden vilket är en god konkurrensfördel.
Dessutom ökar samarbetet mellan Jens S och kunden och man bäddar för  ett långt
samarbete. 

För de större slutförbrukare och maskinbyggare, som finns på marknaden, arbetar Jens
S direkt mot dessa vilket ger ett seriöst intryck samtidigt som att man med välkända
kunder  även  får  konkurrensfördelar.  Det  kan  ses  som  en  fördel  jämfört  med
konkurrenterna om man får förtroende att leverera till de större företagen i Sverige.
Som vi nämnt tidigare, kan nämnas att Jens S idag levererar till bland andra Tetra Pak
AB, Volvo och ABB. 

3.1.2 Lager
3.1.2.1 Lagerutformning
I Norrköping finns ett traditionellt höglager med hyllor i vilket truckar används för att
kunna plocka gods. Dessutom finns en pallställstruck för tyngre artiklar som ligger på
pallar och som inte går att plocka med hjälp av muskelkraft.

Gods kommer in på avdelningen för inkommande gods där man kontrollerar det som
levererats med de beställningsunderlag som finns. Beroende på om det är lagervaror
eller kundunika produkter som kommit in så läggs godset in på lager. Lagervaror läggs
in  på  respektive  hyllplats  medan det  kundunika läggs på  en särskild  hylla för  just
sådana varor. Detta underlättar vid leverans då kundunika varor oftast skall skickas till
kunden med en gång. När godset finns tillgängligt på rätt hyllplats skickas papper in
till inköp som ser till att artiklarna nu finns tillgängligt i datasystemet och går att sälja.

För ett antal år sedan genomfördes en stor ombyggnad på Jens S lager. Till en början
byttes de gamla hyllorna till nyare och modernare pallställ. Efter att ha studerat hur
flödet i lagret såg ut ansåg man även att en ombyggnad krävdes för att bättre kunna
hantera inkommande gods, inläggning av artiklar på lager samt hantering av artiklar
vid olika förädlingar och kundanpassningar. Ombyggnaden resulterade i att avdelning
där gods kommer in på lagret flyttades och likaså avdelningen där kedja kapas och
monteras. Ombyggnaden har resulterat i att arbetet på lagret har ett mycket bättre flöde
och att den yta man har används på ett mer effektivt sätt.

Lagerombyggnaden som genomfördes ger Jens S möjligheter till att öka kapaciteten.
Ombyggnaden gav möjligheten att ta hand om mer inkommande gods samt att skicka
större volymer ut ur företaget. Dessutom kunde man minska behovet att hyra extern
lagerplats genom att man utnyttjade lagerytan mer effektivt. Nu hyr man i stället ut
plats till andra företag i närheten, ytor som i stället kunde användas till att centralisera
delar av det gemensamma sortimentet. Detta är en klar fördel för Jens S i Sverige att
bli centrallager eftersom Jens S i Danmark i dagsläget inte har samma möjligheter att
hantera samma mängder gods. Till detta kan nämnas att man i Norrköping har stor
vana att ta emot, hantera och leverera stora mängder gods vilket är ytterliggare en av
deras fördelar. 
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Arbetsmiljön  är  en  annan  fördel  som kommer med lagret  i  Norrköping.  Även  om
personalen får göra tunga lyft finns här ändå truckar som gör att man smidigt och utan
att sträcka eller vrida sig för mycket når de artiklar man behöver. Flödet genom lagret
är anpassat för artiklarnas naturliga väg genom lagret vilket leder att man inte korsar
andras vägar i onödan och på så sätt utsätter personal för risker med att köra eller flytta
artiklar fram och tillbaka.
3.1.2.2 Lagerränta
Fram till idag har Jens S inte haft någon framtagen eller beräknad lagerränta att arbeta
med vid exempelvis beräkning av lagerhållningskostnader. Man har i stället valt att
enbart se till vissa kostnader och inte alls använt sig av någon lagerränta. 

För att göra det möjligt att ta fram en lagerränta behövde vi information från företaget.
Eftersom den data till beräkningarna inte fanns framtagen valde vi att intervjua olika
personer  i  organisationen  för  att  få  tillgång  till  det  vi  behövde.  Den  mesta
informationen fick vi  från ekonomiavdelningen men även logistikchefen och VD:n
hjälpe  oss  med  viss  information.  Vi  behövde  kapitalkostnader,  personalkostnader,
inkurans, kostnader för försäkring och inventering och dessutom behövde vi veta vilket
lagervärde lagret i Norrköping hade. Jens S lagervärde låg under 2003 på 18 500 000
kronor, vilket är det lagervärde som vi har använt i våra beräkningar.

Personalkostnader: Denna  kostnad  beräknades  genom att  den  totala  lönen  för
samtliga anställda som direkt arbetar med lager dividerades
med det  lagervärde som finns  för  Jens S i  Norrköping.  Vi
valde  att  räkna  med  personalens  grundlön  inklusive  vissa
tillägg men utan övertidsersättning och semestertillägg. Likt
andra många andra företag tar Jens S in sommarvikarier under
de  perioder  då  den  ordinarie  personalen  har  semester.
Dessvärre  har  vi  tyvärr  inte  kunnat  urskilja  vilka  av  de
sommarvikarier Jens S anställt som direkt arbetat med lagret
varför  vi  inte  kommer  att  ta  med  denna  kostnad  i
beräkningarna.

Försäkringskostnad: Denna kostnad är som den antyder den kostnad företaget har
för  att  försäkra sitt  varulager.  För det svenska lagret ligger
försäkringskostnaden på 35 000 SEK per år för att försäkra
varulager med det lagervärde man har.

Inkurans: Kostnaden för inkurans på lagret är ingenting vi har räknat
fram utan denna siffra har vi fått från företagets VD. Enligt
honom ligger inkurans för varor på lagret på ett par procent.
Vid tidigare tillfälle har den beräknades då till 3 % vilken är
den siffra vi valt att använda. 
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Inventeringskostnad: Logistikchefen på Jens S hade vid ett tidigare tillfälle blivit
ombedd att ta fram en kostnad för inventering vilket gjorde
att vi direkt kunde få denna siffra från henne. Den framtagna
inventeringskostnaden låg på 0,3 %. 

Kapitalkostnad: Med kapitalkostnad menas den möjlighet till avkastning som
de  investerade  pengarna  kunde  ha  gett  företaget  om  de  i
stället hade investerats på något annat sätt än i lagret. Denna
är ytterliggaren en kostnad som vi fått från Jens S och de har
angett den till att vara 5,5 %.

Samtliga  av  dessa  kostnader  genererade  en  procentsats  som  sammanslaget  ger
lagerräntan.  Lagerräntan  som vi  beräknat  blev  för  Jens  S  i  Norrköping  19,1  %.  I
tabellen  nedan  kan  varje  procentsats  för  respektive  kostnad  studeras  samt  den
beräknade lagerräntan. Se tabellen (Figur 3-9) för exakta siffror på respektive position.

Kostnad Beräknad procent

Personalkostnader 10,1 %
Försäkringskostnader 0,2 %
Inkurans 3 %
Inventeringskostnader 0,3 %
Kapitalkostnader 5,5 %

Lagerränta: 19,1 %
Figur 3-9: Beräknad lagerränta för Jens S Transmissioner AB

3.1.2.3 Säkerhetslager
I dagsläget har vi inte kunnat se att Jens S har något framräknat säkerhetslager, utan
här arbetar man lite på känsla. Vad man i stället gör för att säkerställa lagersaldot är att
man med jämna mellanrum ser över lagernivåerna och utifrån det saldo som är skapar
inköpsorder som skall täcka upp det behov som finns. Eftersom säljavdelningen har en
tät kundkontakt och hela tiden har information om försäljningen, försöker man hela
tiden ha en dialog med inköp för att de skall ha samma information. Detta resulterar i
att inköp relativt omgående får information om produkter i lager tar slut. En viktig
regel vid orderregistrering är att om man ser att man säljer den sista av en artikel på
lager  direkt  kontaktar  respektive  inköpare  för  att  göra  dem uppmärksamma på  att
saldot är noll.

Det finns en stor osäkerhet i detta arbetssätt då man inte har en bra kontroll på de fall
då efterfrågan varierar kraftigt eller förändras under en tid. Desamma gäller i de fall då
man  från  leverantör  får  problem  med  leveranser  eller  liknade  som  kan  påverka
möjligheter till  leverans. För de flesta leverantörerna som Jens S arbetar med finns
alternativ som man kan vända sig till om de ordinarie leverantörerna inte kan leverera.
På sätt och vis arbetar man med multiple sourcing för att möta kundernas efterfrågan. 

För  vissa  av  företagets  kunder  tolereras  inte  brister  eller  förenade  leveranser,  utan
artiklar måste  alltid kunna levereras i  utsatt  tid.  I  dessa fall  får  säljaren själv hitta
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liknande produkter hos en konkurrent eller en alternativ leverantör som man har. Detta
arbetssätt  kan  man  jämföra  med  ett  säkerhetslager  eftersom  man  utifrån  kundens
synvinkel alltid, eller i alla fall de flesta fall, har möjlighet att leverera i önskad tid.

Försöker man göra en jämförelse mellan de två alternativen, säkerhetslager eller inköp
via  konkurrenter,  blir  det  till  att  jämföra  kostnader.  Båda  alternativen  innebär
merkostnader för Jens S. Att lägga varor i ett säkerhetslager binder både kapital och
lagerplats.  Att  köpa  in  produkterna  från  konkurrenter  innebär  att  inköpspriset  för
produkten i många fall mångdubblas. Kostnaden för säkerhetslager har vi redan berört
med  den  lagerränta  vid  räknade  ut  och  extra  kostnaden  blir  alltså  Lagerränta  *
Produktvärde. Kostnaden för inköpen som inte sker via de ordinarie leverantörerna kan
kosta  från  5  % extra  till  8  gånger  ordinarie  inköpspris.  Extrakostnaden  får  sedan
multipliceras med hur många gånger per år som stödköp sker. Vi kan visa sambandet
via en enkel ekvation. 

19,1 % * Produktvärdet på säkerhetslagret    VS    X * antalet extraköp per år 
där
X = den extrakostnad som tillkommer utöver ordinarie inköpspris

Ur data som finns tillgänglig kan vi inte utläsa antalet extraköp som sker per år men vi
kan ändå dra vissa slutsatser. Har produkterna ett högt värde lönar det sig med större
sannolikhet för extraköp.

Även  om man på  något  vis  har  ett  säkerhetslager  i  Norrköping finns  inga  direkta
beräkningar gjorda för att säkerställa det arbetssätt man arbetar efter. Eftersom man
inte arbetar utefter någon viss strategi, utan det mesta går på en känsla hos respektive
inköpare, ger det här en osäkerhet hur man skall kunna hantera förändringar.

3.1.3 Inköp
3.1.3.1 Försörjningsstrateg
När det gäller inköp av lagerförda produkter använder sig Jens S av single sourcing i
grund  och  botten.  För  flertalet  av  produkterna  finns  en  huvudleverantör  som man
använder sig av och där priser är framtagna enligt  avtal.  Skulle  en brist  uppstå på
företaget försöker man i den mån det är möjligt finna någon annan leverantör för att
inte kunderna skall bli drabbade av bristen. 

Vid de tillfällen då man på Jens S tar fram offerter på kundunika och specialartiklar till
kunder skickar man ut en förfrågan till flertalet leverantörer vilket leder till att man
oftast väljer den som offererar lägst pris. Denna leverantör blir i så fall leverantör för
denna artikel. Skulle kunden förfråga samma sak vid ett annat tillfälle kan det i stället
bli så att en annan leverantör bjuder ett lägre pris vilket leder till att denne levererar
denna order. 

3.1.3.2 Ordersärkostnad
I  Norrköping  finns  4  inköpare  som  tillsammans  sköter  näst  intill  allt  inköp  till
företaget. Inköpet är uppdelat så att det finns de som arbetar med lagerförda artiklar
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och de som endast köper in kundunika artiklar,  så kallade Q-artiklar. Utöver dessa
inköpare finns ytterliggare en person,  en innesäljare,  som gör de beställningar som
hans kunder kräver, detta rör sig då mestadels om kundunika artiklar. Det lagerförda
inköpet sysselsätter 2,5 personer emedan det kundunika sysselsätter ungefär en och en
halv tjänst.

En annan uppdelning som är gjord är att inköparna arbetar med olika leverantörer. Man
har gjort en uppdelning för att på ett enkelt sätt ge respektive inköpare en god kunskap
för just de produkterna och för att samarbetet med leverantören skall fungera bra.

Antalet  inköpsorder  som behandlas  på  Jens  S  i  Norrköping  är  cirka  5  900  vilket
motsvarar  26 300 orderrader.  Kostnaden för de inköpare som arbetar  på kontoret i
Norrköping uppgår till ungefär 1 418 752 vilket ger en ordersärkostnad per order på
ungefär 240 kronor och per orderrad blir motsvarande siffra 54 kronor. Beräkningarna
kan skådas nedan.

SEK46,240
5900

1418752orderper == SEK94,53
26300

1418752 orderradper ==

3.1.3.3 Beställningspunktsystem
För samtliga artiklar på Jens S lager finns beställningspunkter och beställningsmängder
inlagda i det datorsystem som används på företaget. Tyvärr finns det ingen möjlighet
till att systemet med automatisktskriva ut ett inköpsförslag utan lagersaldon per artikel
gås  igenom  av  respektive  inköpare  manuellt  och  vid  bestämda  tidpunkter,  vilket
motsvarar periodisk orderkvantitet, POQ. När en kontroll skall göras, skrivs en lista ut
på artikelnivå vilken kontrolleras innan beställningen görs till leverantören. Det man
gör är att man räknar ihop inneliggande beställningar med de försäljningsorder som
finns  på  artikeln  och  räknar  ut  det  egentliga  saldot,  vilket  sedan  jämförs  med
beställningspunkten. Mängden som sedan beställs hem är inte alltid den mängd som
står  angiven  i  systemet  och  inte  heller  blir  det  alltid  en  multipel  av  den
beställningsmäng som finns inlagd. I stället ser man över hur mycket som har sålts den
senaste tiden, hur många som har sålts och så avgör inköparen hur många man skall
beställas  till  lagret.  Samarbetet  med  säljarna  spelar  en  stor  roll  här  eftersom  en
uppskattning av hur mycket en kund kan förväntas köpa kan göras vilket i sin tur kan
påverka vilken volym som skall beställas.

Det  finns  på  företaget  möjligheter  till  ett  bra  system  för  hur  beställningar  skall
genereras  samt  vilka  volymer  som  skall  beställas  från  leverantörerna.  Allt  finns
dessutom inlagt i det datasystem som man använder sig av, men tyvärr följer man inte
detta. Idag känns det som en mängd dubbelarbete genomförs eftersom man hela tiden
kontrollerar volymer man har med det man har beställt tidigare och det som har sålts.
Det finns dessutom svårigheter  när en nyanställning skulle bli  aktuell  eller då man
behöver vikarier, eftersom de inte har den historik för de olika artiklarna vilket med
största sannolikhet kommer att fördröja deras arbete. Här skulle man behöva se över de
rutiner man har och genomföra en del beräkningar för att i möjligaste mån kunna följa
den information som finns i det datasystem som används.

- 40 -



3.1.3.4 Prognoshantering
De beställningspunkter som finns inlagda på respektive artikel gås igenom minst en
gång per år för att de skall kunna justeras och anpassas efter rådande omständigheter. I
vissa  fall  kan  genomgången  ske  flera  gånger  per  år  beroende  på  hur  efterfrågan
varierat.  Vid  denna  genomgång  kontrolleras  såväl  beställningspunkter  samt
beställningskvantiteter enligt personalen på Jens S.

I  de  fall  då  det  är  speciellt  viktiga  kunder  eller  om  man  har  en  särskild
överenskommelse med en kund, om att till exempel alltid ha en viss artikel på lager, är
säljarna delaktiga i de prognoser som används vid inköp. Samarbetet mellan säljaren
och kunden gör det möjligt att få tillgång till kundens prognoser för det de producerar
och man kan då se behovet de ha på Jens S artiklar. Ibland är det särskilt viktigt för
kunden att ha möjlighet att få leverans omgående vilket leder till att Jens S lägger upp
kundens hela årsbehov som kunden sedan avropar. 

Arbetet med avrop och årsbehov är ett bra sätt att hantera de en efterfrågan som en
kund kan ha på en viss artikel. Eftersom Jens S har en uppsjö av artiklar kan det här
vara svårt att hitta en lämplig prognosmodell att använda, men det vore en god idé att
ge det ett försök. Det skulle kunna ske i samband med de förändringar man borde göra
gällande  beställningspunkter.  Att  ta  fram prognoser  för  samtliga  artiklar  kan  vara
alldeles  för  tidskrävande,  men i  så  fall  skulle  man kunna studera  de  mest  kritiska
produkterna man har och på så vis minimera arbetsbelastningen.

3.1.4 Transporter
3.1.4.1 Kostnader
För att distributionen hos ett grossistföretag i Jens S storlek skall kunna fungera, på ett
bra  och  konkurrenskraftigt  sätt,  krävs  det  att  man  har  transportavtal  som ger  låga
transportkostnader. Det rör sig dels om fraktpriser på att beställa varor till lager från
leverantörer,  men  även  att  ha  bra  priser  på  frakter  ut  till  företagets  kunder.  Med
konkurrenskraftiga priser kan du bibehålla bra priser på produkterna eftersom det inte
är för stor del av produktvärdet som är frakt. Dessutom kan du till ett bra pris erbjuda
kunden en helhetslösning där frakten inkluderas leveransen. 

Jens S har idag avtal med en rad olika fraktare för att alltid kunna få ett bra pris på en
leverans. För transporter från Europa används TNT, Freja, DFDS och Frans Maas. För
att skicka gods inom Sverige används Företagspaket och Schenker-BTL. I vissa fall är
det med bråttom med leveransen till exempel vid haveri, vilket medför att man ibland
anlitar SJ express och andra transporter med bud.
3.1.4.2 Volymer
För sändningar som kommer från leverantörer runt om i världen rör det sig om stora
volymer. Vi räknade fram ett snitt på cirka 1700 kg på sändningar från en leverantör i
Italien. Dessutom samlastas allt gods som kommer från till exempel olika leverantörer i
Italien för att på så sätt få bättre priser och en jämn belastning vid inleveranser till Jens
S.
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3.1.4.3 Interna och externa transporter
Interna  transporter  mellan  Sverige  och  Danmark  sker  näst  intill  uteslutande  med
transporter baserade på de svenska transportavtalen. Jens S i Danmark har i dagsläget
två  transporter  som går  från  lagret  i  Norrköping  med  gods  och  dessa  belastar  de
svenska avtalen och sedan faktureras frakten. Utöver dessa två veckoleveranser som
skickas till Danmark tillkommer leveranser som ibland går direkt till danska kunder
eller övriga akuta beställningar. I dessa fall belastas oftast kundens fraktavtal eller så
faktureras även denna frakt. Volymerna på sändningarna till Danmark varierar, men
veckoleveranserna ligger mellan cirka 200 till 400 kg och ett framräknat snitt visar att
vikten ligger runt 340 kg. För de mindre sändningarna brukar vikten ligga på ett par
kilo upp till ett tiotal kilo och snittet på dessa leveranser är 12 kg. 

Veckoleveranserna som skickas till Danmark skickas vanligtvis med Freja där avtal
finns med priser baserade på vikten av sändningen. Här är priserna bättre vid högre
vikter  än lägre  varför detta lämpar sig ypperligt.  De mindre sändningarna är oftast
artiklar som det är  bråttom med och leveranstiden är  kort  vilket  medför att  godset
skickas med TNT Express. Här är inte priset på frakten det mest väsentliga, utan att
godset kommer fram i en rimlig tid och frakten kan med andra ord kosta lite mer.

3.2 Analys av Jens S i Danmark

3.2.1 Kunder
Kundsegmentet vid Jens S Transmissioner A/S (som vi i detta kapitel benämner Jens
S) består nästan uteslutande av slutkunder. Att verksamheten ser ut som den gör utan
den dimension av återförsäljare som finns för svenska Jens S beror till störst del på att
Jens S i Danmark tidigare fanns både i Århus, Ålborg, Vejle och i Ishöj, Köpenhamn.
Då Danmark inte är så stort till ytan så räckte dessa fyra försäljningspunkter gott för att
täcka in Danmark, vad gäller närhet till kunderna och korta leveranstider. Jens S har i
dagsläget ca 5 000 kunder varav 4 000 är aktiva, vilket innebär att de har lagt order
under de senaste  två åren.  Dessa kunder har  under  2003 genererat  ungefär  45 000
säljorder,  vilket  motsvarar ca 160 000 orderrader.  Geografiskt  så är  kunderna jämt
utspridda över hela Danmark. I Sverige finns det flera  storkunder som har stående
veckoleveranser, i Danmark finns inte den storleken på leveranserna och idag går det
tre veckoleveranser från Ishöj.     
3.2.1.1 Kundkrav och konkurrens 
Bland de kunder som Jens S har återfinns flertalet inom produktionsindustrin. Dessa
kunder  är  i  allra  högsta  grad  beroende  av  att  leveranser  av  maskindelar  kan  ske
omgående för att de inte skall riskera stopp i produktionen.  För Jens S innebär detta att
servicen  och  tillgängligheten  måste  vara  näst  intill  100  %  för  de  produkter  som
efterfrågas. Detta ställer stora krav på att säljaren snabbt vet vad som med säkerhet kan
levereras från Jens S. 

Vid  Jens  S  har  detta  inneburit  att  man  har  utökat  produktinformationen  för  de
måttbeställda varor som skärs ut från större element. Remmar av olika slag köps in i så
kallade sleevs, som sedan skärs så att kunden får den bredd denne önskar. Tidigare
fanns alltid risken att lagersaldot visade att det fanns en bredd av X mm i lager även
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om man inte kunde leverera t ex 0,7X mm. Det som inte framgick ur data var att X inte
var ett enda stycket utan bestod av tre bitar om X/3 mm. När kunden då beställde ett
stycke om 0,7 X mm var säljaren först tvungen en kontrollera med lagerpersonal om
vad  som var  möjligt  att  leverera.  Lösningen  med  en  utökad  produktinformation  i
databasen har därmed inneburit att säljarna direkt vet vad som finns att tillgå. 

Konkurrensen i Danmark är stor med flera företag som erbjuder liknande produkter.
Precis som i Sverige består sortimentet av mycket standardprodukter som inte utmärker
sig nämnvärt. Flera av kunderna behöver produkterna så snabbt att de själva åker till
lagret på Ishöj för att hämta produkterna.

Det  finns  dock  utöver  den  stora  andelen  kunder  som  till  störst  del  efterfrågar
standardprodukter även en del kunder som beställer specialanpassade produkter. Jens S
Danmark har på den danska marknaden tagit sig in som försäljare av transportband till
industrier,  matproduktion med mera.  Marknaden är  begränsad  till  Danmark där  en
helhetslösning  erbjuds  med  utformning  efter  kundens  behov  och  serviceavtal  med
reparationer och tillsyn. Denna del är de ensamma om att erbjuda inom koncernen. I
övrigt finns det även i Danmark en kundgrupp som beställer kundunika produkter, så
kallade Q-artiklar. 

3.2.2 Lager
3.2.2.1 Lagerutformning
Innan Jens S, i Danmark köptes upp av det svenska moderbolaget var det ett gammalt
familjeföretag som fanns utlokaliserat runt om i Danmark, som vi tidigare nämnt. För
att bli mer konkurrenskraftiga flyttades all lagerverksamhet till Ishöj och resultatet vi
ser idag är ett lager som försörjer hela den danska marknaden. Fördelarna med denna
omstrukturering var många, dels så minskade man på de kostnader som finns i att driva
flera lager. Transporttiden från Köpenhamn är en dag till hela landet så man kunde
fortfarande leverera godset snabbt. Den nackdel som alltid uppstår vi centralisering är
att man mister en del av närheten till kunderna. Framför allt då som flera kunder själva
hämtar gods direkt från Jens S lager.
 
Det nuvarande lagret som finns i Danmark är ett plocklager där varje kvadratmeter
utnyttjas.  Nästan all  plock sker för hand och den truck som finns är begränsad till
godsmottagningen på grund av lagerutformningen, smala gångar och lågt till tak. För
att skapa plats har lagret delats upp i två plan vilket har resulterat i en takhöjd strax
över två meter bland hyllorna. Den automatik som finns består av tre paternosterverk
(hyllkaruseller)  som  gör  stor  nytta  i  den  något  trångbodda  lagerlokalen.
Innehållsmässigt består lagret av stora mängder gods eftersom de kundkrav som vi har
redovisat  för  kräver  att  många  produkter  alltid  finns  tillgänglig.  Detta  gör  att
möjligheterna till att öka mängden gods på lagret, som en centralisering skulle kunna
innebära, är mycket begränsad. I dagsläget är det även så att Jens S hyr hyllplatser i en
intilliggande byggnad. Att bygga ut lagret är inte ett bra alternativ då lokalen angränsar
mot  en  motorväg  där  myndigheterna  har  vissa  krav  på  avstånd  till  närliggande
byggnader med mera. 
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Fördelarna med den utformning som lagret har idag bygger på att det är mest lätta och
mindre produkter som säljs. Att plocka dessa för hand i en mindre lokal går snabbt och
plocktiden för produkterna blir effektiv då den inte innehåller någon längre transporttid
vart man än ska i lagret. Produktplaceringen blir därmed inte lika viktig som den är vid
lite större lager som till exempel i ett höglager. Idag är produkterna placerade efter
familjegruppslikheter  (definition  enligt  Lumsden  (1998)  s  396)  vilket  innebär  att
liknande  produkter  ligger  bredvid  varandra.  Detta  är  enligt  oss  det  mest  effektiva
systemet  eftersom  man  minskar  tiden  det  tar  att  placera  produkterna  i  hylla  från
godsmottagningen  då  produkterna  från  en  leverantör  oftast  skall  till  samma hylla.
Samtidigt som transporttiden vid plock inte är visentlig i dagens utformning.     

Det finns dock de produkter som är lite tyngre. Det finns några tillgängliga lagerplatser
där  man  kan  köra  med  truck  men  flera  produkter  ligger  i  de  ”vanliga”  hyllorna.
Lagerpersonalen kan då behöva sträcka på sig eller plocka dessa varor från golvnivå
vilket kan skapa förslitningar på lagerpersonalen med eventuella sjukskrivningar som
resultat. Vi tänker då framför allt på kedjehjulen, kedjor och remskivor som vid de
större  dimensioner  väger  kring  30 kg och som finns  lagerförda.  En första  tänkbar
åtgärd vore att försöka utvidga ytan vid godsmottagningen så att ytterligare hyllor blir
tillgängliga för truck. På så sätt skulle fler lagerplatser kunna hantera det lite tyngre
godset och en del skulle kunna utnyttjas till godsmottagning. 

Godsmottagningen idag sker på en liten golvyta där det finns möjlighet för truck att
hantera de pall som kommer från leverantörerna. Målet är att ankommande gods skall
vara  placerat  i  hyllan  och  färdigt  för  plock  efter  en  dag.  Dels  så  kräver
lageromsättningshastigheten att godset kan plockas så snart som möjligt men det skulle
också kunna uppstå platsbrist om gods blir stående för länge vid godsmottagningen.     
3.2.2.2 Lagerränta
För Danmark fanns ingen lagerränta framtagen vilket gjorde att vi även här (som för
Jens S i Sverige) fick räkna fram en sådan. Vid besök på företaget fick vi de uppgifter
vi behövde från deras logistikchef och gjorde sedan beräkningen. Det danska lagret är
värderat  till  16  900  000  DDK.  I  beräkningen  av  lagerräntan  kommer  vi  att  ange
samtliga kostnader i danska kronor.

Personalkostnader: Beräknad  lönekostnad  för  lagerpersonal  inklusive  avgifter
under ett år = 1,7 miljoner. 

Försäkringskostnader: Försäkringskostnaden för det danska lagret uppgår till 57 000
kronor.

Inkurans: Enligt logistikchefen i Danmark ligger siffran för inkurans på
cirka 3 %.

Inventeringskostnader: Någon inventeringskostnad fanns inte att tillgå för det danska
lagret. 

Kapitalkostand: Denna  kostnad  skattades  till  3  %  av  logistikchefen  i
Danmark.
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Detta resulterade i följande procentsatser vilket ledde till en lagerränta på 16,4 %. Se
tabell (Figur 3-10) för exakt siffror på respektive position.

Kostnad Beräknad procent

Personalkostnader 10,1 %
Försäkringskostnader 0,34 %
Inkurans 3 %
Inventeringskostnader
Kapitalkostnader 3 %

Total ränta: 16,4 %
Figur 3-10: Beräknad lagerränta för Jens S Transmissioner A/S

Vad som saknas i kalkylen är en uppskattning av inventeringskostnaderna. Tittar man
på  den  svenska  lagerräntan  och  lite  övriga  exempel  på  uträkningar  kan  vi  dock
uppskatta att den skulle kunna bidra med 0,2-0,3 %. I övrigt kan uppskattningen av
kapitalkostnaderna omvärderas. På grund av rådande räntor skulle vi säga att den är för
lågt skattad mot vad som skulle vara en medelränta över en längre tid. Detta skulle
kunna förklara den skillnad som finns om man jämför Norrköpings lagerränta med
Ishöjs.    
3.2.2.3 Säkerhetslager
En genomgående problematik som format verksamheten vi Jens S Danmark är den
hårda konkurrensen och servicenivån som måste upprätthållas för att få vara med på
marknaden. Säkerhetslagret är en viktig del i verksamheten, det skall dimensioneras så
att man kan hantera de svängningar som efterfrågan gör från prognosen. Samtidigt vill
företagsledningen att  lagret  skall  hållas  på  låg  nivå.  Säkerhetslagernivån  vid  Ishöj
sköts automatiskt med hjälp av de verktyg man använder för att planera inköp med. 

3.2.3 Inköp
Idag  använder  sig  inköparna  i  Norrköping  och  Ishöj  av  olika  inköpsmodeller.  I
Danmark  har  den  nuvarande  logistikchefen  tagit  fram en  enkel  algoritm  som har
implementerats  i  datasystemet.  Detta  gör  att  deras  inköp  sker  halvautomatiskt  då
datasystemet skriver ut färdiga listor till inköparna om vad de skall köpa in. Modellen
förutsätter att inköpen är bestämda att ske med jämna intervall och att leveranstiderna
är fasta. Vad som görs är att en min- och en maxpunkt bestäms för vilket lagersaldo
som bör finnas för en produkt. 

260
s/årsäljprogno*)gsfrekvensbeställninservicetiddleveransti( ++MIN

260
s/årsäljprogno*)gsfrekvensbeställnin*2servicetiddleveransti( ++MAX

leveranstid: antal dagar från det att varorna beställs till att varorna kommer till lagret.
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servicetid: antal dagar från det att en vara mottagits till lagret tills det att varan är klar
för plock till order + säkerhetslager.

beställningsfrekvens: antal dagar mellan varje beställning (är förutbestämt)

260 är antalet vardagar under ett år. 

Resultatet blir att en inköpsorder skapas endast om disponibelt lager är mindre än min.
Storleken  Q  på  ordern  blir  subtraktionen  MAX  –  disponibelt  lager  (avrundat  till
närmaste kollistorlek uppåt).  Vad som har gjorts är att  från årsprognosen får vi en
snittefterfrågan per dag. Den tid det tar att fylla på lager är så många dagar * den
dagliga efterfrågan vi måste ha i lager.

Efterfrågan är som vanligast fluktuerande, det vill  säga motsatsen till vad de flesta
läroböcker alltid talar om. För att kunna hantera detta, måste lagernivån höjas om vi
vill undvika brister i lagret. Vad som görs i Jens S modell är att beställningsfrekvensen
dubbleras. Vilket kan motsvaras av att vi av någon anledning inte får en leverans eller
att efterfrågan ökar så mycket som en hel beställning. Eftersom orderkvantiteten utgår
från MAX kommer vi alltid att ligga på ett säkerhetslager som är proportionell mot
beställningsfrekvensen. Huruvida detta är en bra ansats till nivån på säkerhetslagret är
svårt  att  säga.  Vad som saknas  är  data  för  hur  ofta  som brist  har  uppstått  för  att
säkerhetslagret inte har räckt trots regelbundna leveranser. Konkurrensen i Danmark
gör, som vi har sagt tidigare, att vi alltid bör ha varorna i lager men det skulle kunna
vara  möjligt  att  modellera  fram  en  mer  optimalt  nivå  på  säkerhetslagret  än  2  *
beställningsfrekvensen. 

Denna halvautomatiserade inköpsprocess sysselsätter 2 (100 %) + 1 (80 %) inköpare
på heltid och som beställer från leverantörerna med jämna tidsintervall. Varje år gör
man cirka 5000 order vilket motsvarar ungefär 50 000 orderrader. Kostnaden för dessa
inköpare  har  av  logistikchefen  i  Danmark  beräknats  till  950  000  DKK.
Ordersärkostnaden för inköp uppskattar vi därför till: 

SEK8,231
5000

22.1*950000orderper ==   

SEK18,23
50000

22.1*950000 orderradper ==

Vid samtal med logistikchefen, Tommy Ernst, diskuterade vi hans modell och hur bra
inköpen motsvarade efterfrågan. Det vi kom fram till var att han gärna skulle vilja ha
möjligheten till att simulera sin inköpsmodell med hjälp av lämpligt dataprogram. Med
hjälp  av  historisk  data  skulle  man  på  så  sätt  kunna  testa  en  modell  med  andra
parametrar på en verklig efterfrågan för att se hur bra modellen hanterade inköpen.
Simuleringen  i  sig  anser  vi  inte  vara  så  svår  att  genomföra  ur  modellbyggarens
synvinkel däremot skulle det krävas en större datainsamling under, låt säga 6 mån-1 års
tid. Den data som behövs skall innehålla statistik för efterfrågan. Denna bit kan vara
svår att genomföra på ett optimalt sätt där all efterfrågan registreras så att även order
som uteblev på grund av brist eller liknande kan ingå i simuleringen. Sedan, beroende
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på om man även vill ta med situationen på lagret med arbetsbörda och platstillgång,
måste mätningar genomföras på lagret. Dessa nya data skulle med gammal statistik
sedan  på  ett  relativt  enkelt  sätt  gå  att  ”simulera”  med  hjälp  av  lämpligt
programmeringsverktyg (förslagsvis c++). Denna modell skulle även uppfylla ett gott
syfte  om man någon gång funderar  på  att  göra om distributionskedjan.  Med andra
leverans eller transporttider skulle en körning med simuleringsmodellen visa hur stora
förändringar som skulle ske i tillgängligheten och om inköpsvolymerna var tvungna att
ändras.

Modellen som används vid Jens S idag, anser vi vara en bra metod för att rationalisera
inköpet.  Möjligen  skulle  man  vid  lämpligt  tillfälle  försöka  att  modellera  med  en
annorlunda nivå på säkerhetslagret för att se om nivån idag är den bästa. Metoden
underlättar  även  personalarbetet  och  om  personalen  skulle  bytas  ut  blir
inlärningsperioden  inriktad  på  företagskontakt  istället  för  att  förstå  sig  på  vilka
mängder som bör beställas och när. Ansvariga kan även kontrollera så att inga inköp
glöms bort under inlärningsperioden.  
3.2.3.1 Transporter
En viktig del i ett bra distributionssystem är att man har ett bra samarbete med sin
transportör. Detta är precis vad Jens S i Danmark har med Post Danmark, den danska
motsvarigheten till Posten. Fördelen är att Post Danmark hanterar allt från brev upp till
lastpallar  på  ett  förmånligt  vis.  Detta  gör  att  den  Danske  Post  kan  erbjuda  en
helhetslösning  och  med  ett  stort  flöde  av  gods  från  Jens  S  till  sina  kunder  ges
möjligheterna för ett bra avtal. Resultatet är att man i Danmark har förhandlat fram
mycket  konkurrenskraftiga  priser  på  transporter  inom  Danmark.  Samarbetet  kan
exemplifieras med att man även kommit så långt att man tillsammans har tagit fram en
integrerad  adress  och  följesedel  med  kollinummer.  Detta  har  minskat
dokumenthanteringen för personalen på lagret.  

Av  de  volymer  som  skickas  från  Ishöj  består  den  större  delen  av  postpaket.
Postpaketen är i sin tur indelade i olika viktklasser där 32 % av alla postpaket väger
under 1kg, 40 % mellan 1-5kg, 14 % mellan 5-10kg och så vidare i fallande skala. Så
man kan notera att en stor del av det gods som hanteras inte väger så mycket. Det
tunga  godset  går  oftast  med  pall  och  det  skickas  ca  1000  pall  per  år  från  Ishöj.
Uppskattningsvis består varje pall av två order.   

Det finns även ett samarbete mellan de nordiska postbolagen, Pan Nordic Logistics,
som innebär en prisvärd distribution även till Sverige. Sverige är dock det land där det
före  detta  statliga  Posten  hoppat  av  detta  samarbete  och  istället  har  Pan  Nordic
Logistics fått bygga upp ett eget distributionssystem. Trots detta är de priser som Jens
S Danmark avtalat  fram för  transporter från Danmark till  Sverige mycket bra (och
väldigt mycket bättre än motsvarande pris från svenska Posten). Det som har avtalats
fram är ett enhetspris för paket upp till 35 kg. 

Transporterna i Danmark sker på ett föredömligt sätt från Jens S ut till kund. Med ett
samarbete  för  allt  gods  har  möjligheterna  till  ett  lågt  pris  sats.  En  av  de  stora
anledningarna  till  att  detta  kunnat  gå  att  genomföra  är  att  geografin  gör  att  en
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transportör kan hålla bra priser till hela landet. Där kommer vi förmodligen att se en
stor  skillnad  till  det  svenska  systemet  där  avstånden  skapar  svårigheter  för  flera
leverantörer.    
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4 GAP - Analys

Efter att ha studerat de två länderna kommer vi i detta
kapitel  att  presentera  en  jämförelse  dem  emellan.
Eftersom  det  är  möjligheten  till  en  centralisering
denna jämförelse är kopplad till, har vi i denna analys
kopplat våra antaganden och resultat till de krav som
finns bakom ett genomförande av en centralisering av
ett företags sortiment.



4.1 Affärssystem
Företaget  Jens  S  Transmissioner  skapades  för  5  år  sedan.  Under  den  tid  som det
svenska och danska företagen har varit ett företag har integreringen bara börjat. Det vi
ser är att man in Sverige har ett utvecklat system med både återförsäljare och kunder
runt  om i  landet.  I  Danmark arbetar man nästan uteslutande mot slutkunder.  Detta
innebär att man i Sverige har haft en större möjlighet att kunna göra om sitt lager och
reducera lagernivåerna för flera av produkterna. Samtidigt har man flera slutkunder
och  är  på  så  sätt  väl  medvetna  om vad  en  sådan  kundstruktur  ställer  för  krav  på
företaget. Även om det i Danmark är en väldigt betydande del för att företaget skall gå
bra. 

En stor skillnad mellan de två länderna, är att man i Sverige har betydligt fler stora
kunder. Detta innebär större orderkvantiteter och större leveranser från Sverige ut till
kunderna. Detta ser vi tydligt om vi jämför antalet kunder med antalet order som görs.
Danmark har ca 4000 aktiva kunder och Sverige ca 2000 vilket motsvarar 45 000 order
med ett  snitt  på 3,5  orderrader  per  order respektive 27 600 order  innehållande 3,8
rader. Sverige är den del som har den största omsättning om vi tittar på hur mycket de
säljer för. Siffrorna visar att kunderna i Sverige lägger mycket färre order men med lite
mer orderrader per order. Slutsatsen blir att de produkter som säljs i Sverige köps i
större kvantiteter eller ger en större inkomst till företaget. Storleksskillnaden visar sig
också när vi jämför antalet veckoleveranser som sker från de båda lagren i Sverige och
Danmark.  Från Sverige  skickas det  90 leveranser  per  vecka medan det  i  Danmark
enbart är tre kunder som har veckoleveranser.  

För  att  kunna ha  en  möjlighet  att  öka samarbetet  och  genomföra  en  centralisering
mellan  två  företag  är  det  viktigt  att  företagen arbetar  på  lika  sätt.  Att  centralisera
produkter och sortiment som efterfrågas på två marknader kräver en affärsstruktur hos
företagen som överensstämmer och att de olika affärsprocesserna inom företagen är
jämförbara. Vidare är det av stor vikt att studera hur man hanterar marknaden och hur
den ser ut, eftersom detta påverkar företaget på så vis att det är kundernas önskemål
och krav som man sätter upp riktlinjer för hur arbetet på företaget skall genomföras. En
centralisering förutsätter att företagen arbetar på lika sätt och att man använder sig av
samma system, eftersom det är näst intill en omöjlighet att jämföra två företags olika
affärsprocesser om de inte är lika. Att jämföra äpplen med päron ger ingen tydlig bild
av hur situationen ser ut, utan man får en felaktig bild av vad en förändring kan leda
till. Mellan Sverige och Danmark finns det många skillnader på hur man arbetar och
hur marknaden ser ut, men möjligheterna är ändå goda då Sverige själva har erfarenhet
av att jobba mot slutkunder där det råder stor konkurrens på marknaden. Detta skulle
innebära att Sverige skulle kunna agera som en central enhet i verksamheten. Däremot
ser vi det svårt att Danmark skulle kunna agera som en central distributör på grund
utav att Sverige har återförsäljare. Dessa kräver andra leveransrutiner än det system
man byggt upp i Danmark, inriktat på slutkunder. Nu finns det inget som säger att man
inte kan dela upp produkterna så att Danmark skulle stå som central enhet för en del av
de många produkter de tillhandahåller.
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Det är istället helheten med möjligheter i lager och hanteringsvolymer som kan vara till
en nackdel för en dansk centralpunkt i Jens S. I Sverige är verksamheten idag redan
anpassad till att skicka till exempel 90 veckoleveranser. Dessa leveranser sker vi sidan
om de två veckoleveranser som går till Danmark. Möjligheterna att på så sätt utöka
antalet  veckoleveranser  till  Danmark  skulle  därför  vara  goda  med  de  inarbetade
rutinerna som idag redan finns för  veckoleveranser.  Samtidigt som man redan idag
skickar  mindre  försändelser  direkt  till  kund  skulle  även  denna  verksamhet  kunna
behållas  för  att  täcka  in  leveranser  som  inte  är  möjliga  att  göra  med  hjälp  av
veckoleveranserna från Sverige till Danmark. Det är ändå inga enorma avstånd vi talar
om när det gäller transporttider.      

Sverige Danmark
Fördel Hanterar  både  små  och  stora

kunder
Anpassade  till  större
veckoleveranser

Flera mindre kunder

Nackdel Många småkunder i Danmark Smalt affärssystem
Ej anpassat för stora transporter

Figur 4-11: Fördelar och nackdelar med nuvarande affärssystem
     
Summerar  vi  förutsättningar  till  ett  bättre  samarbete  och  möjligheterna  till
centralisering med nuvarande affärssystem kan vi kort och gott säga att:

Sverige har de bästa möjligheterna för att vara navet i en centralisering. Danmarks alla
småkunder  sätter  hårda  krav  på  tillgängligheten.  Det  skulle  dock  kunna  finnas  en
alternativ lösning där man verkligen undersöker kundernas krav. Många gånger kan
det  vara  att  man  överdriver  kundens  behov  att  alltid  vill  kunna  få  produkterna
levererade  dagen  efter.  Det  finns  flera  fall,  Mattson  (2002),  som visat  att  det  vid
närmre  kundundersökningar  framkommer  att  kunder  ofta  kan  vänta  två  dagar  på
leveransen.  Det  hela  grundar  sig  i  att  uppfattningen  skiljer  sig  mellan  kund  och
leverantör om vad som är väsentligt  för leveranserna.  Leverantörerna tror oftast  att
leveranstiden är den viktigaste medan kunder prioriterar leveranssäkerheten väsentligt
högre. För att undvika sådana missuppfattningar kan man bjuda in företagen till att
diskutera samarbetet för att skapa förtroende för ett långsiktigt samarbete. Här ser man
en skillnad mellan Sverige och Danmark i och med att Sverige har så många fler fast
veckoleveranser till kunder. Det kan tolkas som att Danmarks kunder är mindre men
också att samarbetet är mer flyktigt och inte så väl utvecklat

4.1.1 Produkter
Eftersom Jens S i Sverige respektive Danmark tidigare arbetat oberoende av varandra
är det naturligt att det finns skillnader mellan företagen. En av de större skillnaderna
mellan företagen är det sortiment man erbjuder sina kunder. I Danmark har man ett
bredare sortiment medan man i Sverige har ett smalare. Vi tvingas se till de delar av
sortimentet i Sverige och Danmark som är lika vilket gör att en stor del av det Jens S i
Danmark säljer inte kommer med i denna studie. När en jämförelse skall göras är det
som vi sagt tidigare i denna rapport att man jämför samma saker, vid en centralisering
är det därför viktigt att det sortiment man tittar på är jämförbara. I Danmark finns en
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produktgrupp, transportband, som står för en fjärdedel av företagets försäljning under
ett år. Det är en väldigt stor och viktig del men som vi bortser ifrån då den inte finns
med i det sortiment som är gemensamt för Sverige och Danmark.

Vid  en  centralisering  av  ett  sortiment  finns  det  ingen  anledning  att  studera  annat
sortiment än det som är gemensamt för de båda företagen. Om de produkter som finns
utöver det gemensamma sortimentet är lönsamma att ha kvar eller inte, eller om det
finns en marknad för produkterna hos det företaget som inte har det i sitt sortiment, blir
en helt annan sak och studie. Vad vi vet i dagsläget är att man i Danmark kommer att
ha kvar transportband och annat som finns utöver det gemensamma sortimentet.

Ett annat problem som dyker upp med produkterna är att en vara i vissa fall måste
finnas på de båda lagerplatserna för omgående leverans till kund. Då blir det i stället en
fråga om hur mycket man tjänar eller  förlorar på att  ha den på båda platserna.  En
balansgång som inte enbart ser till vinst utan hur står vi oss mot konkurrenter i denna
situation och hur påverkar detta vår relation till kunderna?

Av de produkter som säljs så består 60 % av försäljning av produkter som även finns i
det sortiment som Jens S i Sverige har.

4.1.2 Inköp
Analysen som vi gjort visade oss två helt  olika sätt att  angripa problematiken med
inköpsvolymer och beställningspunkter.  Det gemensamma som fanns var bristen på
verifieringar  med  data  för  brist  i  lager  på  grund  av  för  små  inköp  (fluktuerande
efterfrågan). Jämförelsen ger oss ändå en överblick över vissa för- och nackdelar med
de  olika  angreppssätten.  Det  svenska  alternativet  är  en  metod  som  kräver  god
leverantörs  och  kundkännedom. Metoden att  ligga och  kontrollera  mot  säljare  och
statistik över tidigare efterfrågan för att bestämma hur mycket som skall köpas in, och
när inköp skall ske, kräver att inköparen är bra insatt i rutinerna. Vid en första anblick
ser det ut som att man försöker följa en ekonomisk order kvantitet (EOQ) men istället
har  detta  gjorts  om till  att  helt  följa  uppskattningar  av  årsprognoser  och  aktuella
kundförfrågningar. En av de stora nackdelarna med detta är att man är beroende av
befintlig personal. Skulle delar av ordinarie personal behöva bytas ut mot nyanställda
eller vikarier lägger detta en stor arbetsbörda på kvarvarnade personal som är de som
vet  hur  systemet  fungerar.  Inlärningsperioden  på  ”inköpsmodellen”  är  egentligen
alldeles för lång. Samtidigt har man tagit ett nödvändigt steg i och med att man lämnat
Wilson-formeln,  som  ligger  bakom  uträkningen  av  EOQ,  eftersom  man  har  en
fluktuerande efterfrågan. 

Denna  process  har  man även i  Danmark  genomgått  fast  man har,  som vi  känner,
kommit ett steg längre. Lite av motsatsen till Sverige använder man sig i Danmark av
en beställningsalgoritm som automatiserar inköpet till en viss del. Där har personalen
direktiv för när beställningar skall göras till flera av leverantörerna. Till sin hjälp har
de datasystemet som säger till hur mycket de skall beställa från en leverantör och när.
Jämfört mot Sverige kan detta räknas som en automatisk modell som inte alls ställer
samma krav på en inköpare som i Sverige. Nackdelarna med den danska modellen är
att man i substitut för personalkrav måste skapa marginaler i algoritmen för att parera
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de fluktuationer som sker i efterfrågan.  Detta gör att  man, ur en svensk synvinkel,
skapar en onödigt  hög lagernivå på flera  av sina produkter.  Samtidigt  så finns det
många småkunder i Danmark som skapar kan skapa större svängningar i efterfrågan än
vad  som  genereras  i  Sverige.  Så  en  del  av  lagernivån  är  befogad  och
omsättningshastigheten  hålls  relativt  hög.  Den danska  modellen  skulle  dock  kunna
vidareutvecklas  med  att  man  försöker  ta  reda  på  om  säkerhetslagernivån  är  den
optimala  eller  om  den  skulle  kunna  sänkas  för  delar  av  sortimentet.  Ett  andra
frågetecken är hur bra den årliga prognostiseringen är. Det finns otaliga möjligheter att
beräkna  en  prognos  på.  Tyvärr  så  är  de  allra  flesta  kvantitativa  metoderna  så
avancerade  och  mycket  av  indata  måste  uppskattas  vilket  gör  att  resultatet  som
genereras kan bli mer eller mindre opålitligt. Så möjligtvis är nuvarande kvalitativa
uppskattning det bästa som går att göra. Det skulle ändock vara tryggare om man då
försökte att följa någon av de teorier som finns inom området kvalitativa prognoser.
Ett alternativ skulle dock vara att man använde sig av metoden glidande medelvärde
för att försöka göra en kvantitativ prognos, som är en relativ enkel metod. Det som
behövs är ett medelvärde för efterfrågan under ett antal perioder vilket sedan gör det
möjligt att skatta kommande periods efterfrågan. 

Allt som allt kan vi säga att den danska modellen är mer genomtänkt även om den
skulle  kunna förbättras.  Det  skulle  då  kunna krävas  någon typ av  simulering  eller
liknande testmetod. Den svenska modellen skapar utrymme för en snål lagernivå men
den känns också sårbar i och med beroendet av enskilda individer.

Kostnaderna  för  att  hålla  en  viss  lagernivå  jämför  med hjälp  av  de  lagerräntor  vi
beräknat.  Vid  beräkningen  av  lagerräntan  i  respektive  land  ser  man vid  en  första
anblick att räntorna skiljer sig åt och att det skulle vara ”billigare” att hålla lager i
Danmark.  Skillnaden  beror  dock  på  att  de  har  uppgett  olika  räntor  för
kapitalkostnaden.  Skulle vi  anta  att  kapitalräntan var  lika  för  länderna,  samt att  vi
uppskattar inventeringskostnaden för Danmark, blir räntorna lika.    

Sverige Danmark
Fördelar Möjlighet till små marginaler

Följsam till efterfrågan
Mer eller mindre automatisk
Binder inte personal
Kort inlärningsperiod

Nackdelar Beroende av enskilda anställda
Ingen teoretisk förankring

Inte optimerad, vilket kan skapa
onödigt höga lagervärden

Figur 4-12: Fördelar och nackdelar med de två olika inköpsmodellerna

Tittar vi nu på möjligheterna att använda den ena modellen framför den andra vid en
centralisering av inköp för delar av sortimentet finner vi ett par fördelar och nackdelar
med metoderna. Den svenska metoden som ser ut att bli standardmetoden, då man idag
har kommit överens om att det är enbart den svenska metoden som skall gälla från
sommaren 2005, i det nya datasystemet. Denna metod bygger på att det inte finns fler
leverantörer  än att  inköparna manuellt  hinner  se  över  inköpsvolymer etc.  för  varje
enskild  leverantör.  För  att  då  inte  behöva  anställa  ytterligare  personal  skulle  man
enbart centralisera inköp för gemensamma leverantörer. Det vill säga att vi antar att
centraliseringen bara kan göras för vissa produkter. Annars skulle man kunna tänka sig

- 53 -



att vi skulle kunna ordna med inköp och lager för, idag, leverantörer till Danmark för
att  även introducera deras produkter  på  den  svenska marknaden samtidigt  som det
danska lagret avlastas. För gemensamma leverantörer skulle en centralisering innebära
att antalet order inte skulle öka nämnvärt. Alternativt kan antalet orderrader per order
öka  då  fler  varianter  på  produkterna  kan  efterfrågas  i  och  med  det  ökade  antalet
kunder. Den förändring som kommer att ske är att det är större volymer som beställs.
Detta  skulle  innebära  att  den  svenska  modellen  skulle  kunna  fungera.  Den  stora
nackdelen  är  dock fortfarande  att  verksamheten  bli  i  stor  beroende  till  en  enskild
individ.  Vid  en  centralisering  är  det  dessutom fler  kunder  som blir  drabbade  vid
eventuella fel. I detta fall skulle det finnas en viss trygghet i att istället använda den
danska  modellen.  Den  automatiserade  algoritmen  kan  via  datasystemet  varna  när
inköpsorder saknas och på så sätt skulle eventuella misstag kunna rättas till. Hela detta
resonemang bygger dock på att Sverige och Danmarks olika datasystem sammanfogas
och  att  data  om lagervärde,  inköpsorder,  order  m.m.  finns  samlat  i  en  gemensam
databas. Se mer om detta i kapitel 5.4.1.     

4.1.3 Transporter
Transportlösning  sker  som  vanligast  i  mindre  företag  genom  att  man  köper
logistiktjänster av lämplig transportör, så även inom Jens S. 

I Sverige man valt att använda sig av två olika transportörer Företagspaket (Posten)
och Schenker-BTL. Detta beror väl framför allt  på att  man bara skickar paket och
mindre  kollin  med  Företagspaket.  De  sändningar  som  är  lite  tyngre  får  gå  med
Schenker-BTL. Kostnadsmässigt minskar naturligtvis volymerna som skickas jämfört
med  om en  transportör  skulle  användas  och  då  finns  inte  samma möjligheter  till
rabatterade priser (som ofta baseras på total volym som skickas under en tidsperiod). I
denna sits befinner sig de flesta svenska företag idag.  

I Danmark där man använder sig av en och samma transportör, Post Danmark, har man
haft möjligheten att förhandla fram bra priser och ett unikt hanteringssystem. När de
även fått ett bra pris på transporter till Sverige börjar det bli intressant ur synvinkel för
centralisering. Begränsning på 35 kilo för ett kolli är det som vi måste ta hänsyn till,
det är även osäkert hur tranport tiden förändras om leverans skall ske i norra Sverige. 

Transport  in  från  leverantörer  i  Europa  sköts  oftast  av  Jens  S  själva.  Sverige  och
Danmark har valt olika aktörer på marknaden och då det i Danmark är billigare med
transporter  överlag  har  de  lite  bättre  priser  än  Sverige.  Problematiken  med  att
centralisera är dock att man alltid får räkna med att transportkostnader kan öka då man
går  från  en  struktur  med  två  leveranser  från  leverantör  till  en  transport  +  intern
transporter.  Denna  extra  kostnad  skall  då  täckas  in  av  minskade  lager  och
ordersärkostnader för inköp eventuella mängdrabatter från leverantör. Bedömningen av
vilka fördelar Jens S skulle ha med en förändring av att byta struktur är lite svåra att sia
om då det  gemensamma datasystemet än så  länge saknas.  För  att  kunna samordna
inköpen och leveranser  krävs det  att  inköpare på respektive lager har insyn i vilka
behov som finns och vilka orders som är lagda. Figur 4-13 visar ett system med 

1: ingen centralisering. Transporter går från leverantör till båda länderna. 
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2: centralisering leverantör skickar till något av länderna och sedan sker distributionen
internt. 

Detta skulle representera de två olika modellerna som är rena lösningar.    

I fallet med Jens S finner vi en blandmodell där stödköp skapar interntransporter trots
att man inte arbetar med centrallager. Tron om att interntransporterna då redan kan
vara  optimerade  med  bra  transportavtal  så  att  detta  skulle  vara  en  fördel  vid  en
centralisering kommer naturligt. Tyvärr så har analysen visat att det mellan Sverige
och Danmark (som är den sträcka vi har studerat) finns vissa brister med transporterna.
Vi anser att man inte studerat möjligheterna till att utnyttja danska transportavtal för
interntransporter.  Den  största  delen  sker  idag  med  Svenska  avtal  där
transportkostnaden sedan debiteras köparen av gods, Jens S, Danmark eller Sverige. Vi
skulle hellre se att när man använder sig veckoleveranssystemet skapar ett avtal med
någon typ av logistiker som kan ta alla transporter mellan Sverige - Danmark och vice
versa. På detta sätt öka volymerna hos en ensam logistiker med möjligheterna till ett
bättre avtal som resultat. Skulle övervägandet om en centralisering genomföras beror
möjligheterna till bra leveranssäkerhet och leveransprecision mycket på att man har ett
bra avtal om interntransporterna. Med flera olika transportörer på mindre avtal löper
man alldeles för stora risker med att priserna varierar för de interna transporterna. Det
förbättrade relationen till  transportören, som ett  större avtal brukar innebära,  skulle
också öka samförståndet vid omförhandlingar av avtalet. Vilket annars är ett problem
idag med några av avtalen. 
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Figur 4-13: Transporter inom företaget utan respektive med centralisering



Sverige Danmark
Fördelar Kan  erbjuda  olika

transportalternativ till kund
Mycket  bra  transportavtal  för
nationella  transporter  och
Sverige paket
I  allmänhet  lägre  priser  på
logistiktjänster

Nackdelar Har flera mindre avtal där inget
blir  riktigt  billigt  för  S-Dk
transporter

Figur 4-14: Fördelar och nackdelar med nuvarande transporter

Sammanfattningsvis kan vi säga att transporterna är en del där integreringen mellan de
två företagen inom Jens S inte har kommit så långt. Samtidigt så är det en viktig aspekt
vid  en  analys  av  en  möjlig  centralisering,  både  externt  och  internt.
Transportkostnaderna är en mycket stor del när man studerar centralisering eftersom en
av de förändringar som sker är att de interna transporterna skulle reduceras kraftigt
inom Jens S. Se bilden nedan (Figur 4-15)för att på ett enkelt sätt förstå skillnaden
mellan en situation där man genomfört en centralisering och situationen där man inte
gjort samma förändring.

    

4.1.4 Vid centralisering
Att i denna struktur försöka göra en centralisering av inköp skulle kräva att vi gjorde
en god vinst (i och med att minskat antal rutter) på transportkostnaderna till Jens S och
internt inom företaget. Den vinst man normalt gör med ett centrallager innehåller ett
minimerat antal säkerhetslager alternativt att man tar bort företagets lokallager helt.
Konkurrensen  på  marknaden  i  Danmark  skapar  dock  sådana  kundkrav  att  denna
besparing inte kan göras. Det som skulle vara möjligt att genomföra vore att diskutera
storleken på säkerhetslagret i Danmark. Ett större lager i Norrköping skulle göra att
man näst intill kan garantera korta leveranstider av varor jämfört med leveranstider
direkt från leverantör. Mycket hänger då på att man i Sverige har ett väl fungerande
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Figur 4-15: Exempel på transporter inom ett företag med stödköp respektive utan stödköp



inköp  så  att  man  aldrig  riskerar  brister  i  lagret  eftersom detta  skulle  drabba  hela
företaget.  

En  andra  besparing  som  kan  göras  i  och  med  en  centralisering  gäller
kapitalbindningen. Nu är dock Jens S ett  så litet  företag att  det i vår analys enbart
skulle vara ett lager som kunde minskas i lagernivå. Tredje och marginella besparingen
gäller inköpspriset från leverantören. Beställer Jens S större mängder gods till samma
lagerpunkt  finns  möjligheten  att  ett  bättre  pris  skulle  kunna  förhandlas  fram med
leverantören. Slutligen finns alltid möjligheterna till att antalet anställda minskar om
man ändrar mängderna i ett flöde.

Grovt skissat skulle vi kunna säga att följande bör gälla för Jens S
Före gemensamt inköp
Ordersärkostnad för  inköp, DK + Transportkostnad till  DK + Säkerhetslager DK +
Ordersärkostnad för inköp, S + Transportkostnad till S + Säkerhetslager S 
=
Med gemensamt inköp
X * Säkerhetslager DK + Ordersärkostnad för inköp, S + Transportkostnad till S för
gemensam beställning + Y * Säkerhetslager S + intern transportkostnad 

där 
0 < X < 1, Y > 1

Det vi ser är att vinsten för en gemensam transport från leverantören och den interna
transporten  inte  får  överstiga  ordersärkostnaden  för  Danmark  (DK)  och
transportkostnaden  till  Danmark  från  leverantör.  Till  detta  tillkommer  även  att
besparingen  på  säkerhetslagret  i  Danmark  bör  motsvaras  av  den  höjningen  av
säkerhetslagret vi kanske måste göra i Sverige. Hur förändringarna i säkerhetslagret
kommer att se ut beror till stor del på hur bra en gemensamt framtagen prognos över
framtida efterfrågan blir.

Ett andra alternativ är hämtat från Atlas Copco Tools omstrukturering som är beskrivet
i  Abrahamsson  (1992).  Där  övergick  man  från  det  traditionella  centrallagret  som
levererade  mot  regionallager  till  direktleveranser  mot  kund  från  centrallagret.
Effekterna  av  en  sådan  förändring  i  distributionen  var  att  man  avskaffade
”mellanhänderna” för en transport vilket gjorde att den totala ledtiden kunde förkortas.
Resultatet för kunderna var att det för några regioner vart en något längre leveranstid
samtidigt  som flera  bibehöll  samma leveranstid.  För  Jens  S  där  avstånden  är  små
mellan  regionerna  (om man  utgår  från  Norrköping)  finns  förutsättningarna  för  att
leveranstiden inte ökar nämnvärt för många kunder. I fallet med Atlas Copco stannade
de allra  flesta  av  konkurrenterna  vid  sin  struktur  med lokallager  som överlag  gav
kortare leveranstider. Fördelarna är att man med leverans från centrallager har en fast
ledtid (brist uppstår sällan) och att man kan levererar kompletta order. Det är till stor
fördel då de lite större kunderna beställer ett större antal artiklar där konkurrenterna
inte har allt på de lokala lagren. Skulle vi implementera detta inom Jens S är detta
möjligt  att  genomföra  på  delar  av  sortimentet  precis  som  den  klassiska
centraliseringen. Vi tänker då att en början vore de lågfrekventa artiklarna som finns
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gemensamt inom Jens S. Detta skulle underlätta övergången inom företagen, skapa en
mjukstart,  samtidigt  som tranportbehovet inte skulle öka så markant.  I  och med en
övergång till direktleverans ökar också transportkraven med fler leveranser.

Vi  skulle  kunna  beskriva  vägen  till  direktleverans  i  tre  nivåer  (som definieras  av
Abrahamsson (1992) för studien av Atlas Copco.)  

• Bulkleveranser till säljföretag
• Kundanpassning  vid  centrallager,  leverans  till  säljföretag  för  märkning,

dokument etc.
• Direktleveranser från centrallager till kund 

I och med de veckoleveranser som går från Sverige till Danmark idag kan man säga att
Jens  S  redan  har  genomgått  steg  ett  som  innebär  bulkleveranser  av  gods  som
ompaketeras  i  Danmark  till  kundorder.  Direktleveranser  till  kunder  sker  också
sporadiskt från både Danmark och Sverige när det uppstår brister i de lokala lagren.
Detta  är  alltså  inget  nytt  för  företaget,  det  svåra  blir  att  helt  släppa  några  av
produkterna till  en centralenhet för att  istället få kontinuitet i  direktleveranser. Vad
som krävs är en bra transportör och ett bra datasystem som kan flytta säljorder från
säljpunkten till centrallagret, vid vissa tidpunkter under dagen.
4.1.4.1 Lokaler och personal
För att förändra sortimentet hos företagen, och antingen öka eller minska ett lager,
krävs möjligheten att hantera denna förändring både vad gäller utrymme som personal.
Just utrymmet sätter ju en tydlig begränsning på den förändring som skall genomföras
eftersom det kan hindra möjligheten att ta in mer gods i det aktuella lagret. En annan
begränsning är självklart personalfrågan eftersom den genererar en stor kostnad för
företaget som man vill undvika genom effektiviseringen. 

I Jens S fall finns den största begränsningen i Danmark. Här är lokalerna problemet
eftersom det utnyttjas maximalt i dagsläget. Att hantera en större mängd gods kan i den
befintliga lagerbyggnaden ses som en omöjlighet eftersom varje liten yta utnyttjas i
lagret. Dessutom är området på vilken gods tas emot inte så stor vilket skulle leda till
problem vid leveranser. Avlastningsplatser, där gods kan placeras innan de kommet in
på rätt hyllplats efter att de ankomstkontrollerats, är även det begränsat och detta leder
till mer problem.  
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5 Resultat

Efter  att  ha  genomfört  en  Gap-analys  på  Jens  S  i
Sverige  och  Danmark  kommer  vi  i  detta  kapitel
presentera det resultat vi har kommit fram till. Då det
projekt  vi  åtagit  oss  att  genomföra  är  tidsbegränsat
kommer vi även att ge förslag och idéer till hur man
utifrån det vi har gjort skall kunna gå vidare med detta
förändrings-  och  förhoppningsvis  även
förbättringsarbete.



Analysen fick av förklarliga skäl göras mer kvalitativ än en rapport med uträknade
bevis och påståenden. Resultatet blir därför av en mer rekommenderande art där vi
utnyttjar teori och uppgifter från Jens S transmissioner.

5.1 Rekommendationer Inköp
I vissa fall har vi märkt att bra idéer inte utnyttjas i de båda länderna. Detta gäller bland
annat  det  halvautomatiserade  system som finns  för  att  generera  inköpsförslag  som
används i Danmark. Här har man implementerat en inte allt för komplicerat algoritm
som visar om man bör göra en beställning eller ej och dessutom vilket kvantitet man
skall beställa hem. Detta system används fortfarande i Danmark, men i Sverige har
man inga planer  på  att  ta  del  av detta  arbetssätt.  Dessutom är  det  så  att  Jens  S i
Danmark endast kommer att kunna ha denna funktion ett halvår efter det att det nya
datasystemet tagits i bruk, enligt de överenskommelser som tagits till idag. 

5.2 Rekommendationer Lager
Ett problem som Jens S har är att man har produkter som kapas till önskade storlekar.
Det kan röra sig om remmar som finns på sleeve, längden är bestämd men bredden får
kunden  själv  bestämma  hur  de  vill  ha.  När  kunden  har  bestämt  sig  för  en  viss
rembredd,  det  finns  standard  bredder,  kapas  remmen i  denna  bredd  och  levereras
sedan.  Detta  gäller  även  vissa  andra  remmar  samt  kuggstänger.  Tittar  man  på
lagersaldot på en sådan här artikel är nämnd i millimeter, men man kan inte se om det
är endas en bit eller om det är flera vilket kan ställa till problem om kunden vill ha en
bredd som är bredare än de bitar som finns på lager. I Danmark har man kommit förbi
detta genom att se till att systemet även ger denna information till säljaren vilket leder
till att en rad missöden kan elimineras. Denna funktion kommer inte att finnas kvar när
det nya datasystemet implementeras, vilket är mycket synd då det underlättar arbetet
för såväl säljare som lagerpersonal. Skulle också en centralisering ske, vilket det gör
med det nya datasystemet, måste informationen vara så korrekt som möjlig för att man
skall kunna ta del av fördelarna med systemet. Säljarna i till exempel Danmark skall
rimligtvis inte behöva ringa till lagret i Norrköping för att ta reda på vad som är möjligt
att levereras och vad som inte är möjligt. Detta gäller framför allt om man vill satsa på
direktleveranser  då  leveranssäkerheten  och  en  fast  leveranstid  är  det  viktigaste
konkurrensmedlet.  Det skall  inte vara som idag då man lägger order och sedan får
återkomma till kunden om det visar sig leverans inte är möjlig innan en ny sleeve har
införskaffats.   

5.3 Rekommendationer Transporter
Möjligheten till en centralisering finns inte inom Jens S i dagsläget. Frågan är om en
centralisering med centrallager i  Sverige och regionallager  i  Danmark är den bästa
lösningen. En av anledningarna till detta är att företagen arbetar på olika sätt mot sina
kunder. I Sverige har man ett nät av återförsäljare medan man i Danmark har många
slutförbrukare som kunder. Därför vore det en god idé att försöka reda ut hur man
arbetar mot kunderna i Danmark, finns det möjligheter till att vissa produkter får en
dags längre leveranstid? Det kan ju inte vara så att man alltid behöver leverans över
dagen utan att man i många fall kan vänta lite med leveransen. Detta skulle nämligen
förbättra möjligheterna till en centralisering av Jens S lager och resultera i möjligheter
att skapa bättre arbetsutrymmen. 
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Nu är  frågan om den bästa  lösningen verkligen är  att  centralisera  lagerfunktionen,
alltså med centrallager i Sverige och ett regionallager i Danmark. Vi anser att man i
stället skall  satsa på direktleveranser från Sverige till  de danska kunderna och inte
använda  det  danska  lagret  som ett  regionallager.  Detta  skulle  ge  de  fördelarna  att
kunderna kan få snabba leveranser och högre leveranssäkerhet då ledtiderna är fasta.
Man  får  dessutom  en  flexibilitet  vid  förändringar  av  beställningsvolymer,
sannolikheten att man på det centrala lagret har mer gods i lager är större vilket ger
större möjligheter att möta förändringar på marknaden. Dessutom slipper man en extra
hantering på det danska lagret vilket i annat fall skulle innebära extra kostnader samt
en längre leveranstid. Vilka produkter som skulle kunna direktleverans får tas fram
med hänsyn till produktdata som frekvens och i samarbete med logistikansvariga som
vet vad som med fördel lagras på en viss ort. Lämpligen sker detta med en ABC-analys
på det sortiment som finns i Sverige och Danmark. En ABC-analys har genomförts på
på det svenska sortimentet, men eftersom denna data är känslig för företaget finns detta
endast tillgängligt för Jens S Transmissioner AB. 

5.4 Förslag till fortsatt arbete
Efter att ha arbetat med detta projekt en längre tid, inser vi att det finns mer att göra
inom detta område. Vi har haft en tidsbegränsning på detta arbete vilket har lett till att
vi inte har kunnat utveckla alla de idéer och funderingar som vi haft.  Därför vill vi i
detta avsnitt ge några förslag till vad som skulle vara lämpligt att fortsätta arbeta med. 

Vi kommer både att presentera förändringar som Jens S bör genomföra samtidigt som
det finns några förslag till hur man skulle kunna fortsätta detta arbete som vi påbörjat.
Vi ger andra en möjlighet att ta vid där vårt arbete slutar.

5.4.1 Insamling av jämförbar data
Det nya datasystemet som i dag håller på att implementeras i Danmark kommer, i alla
fall  vad vi  tror,  leda  till  många fördelar  vad gäller  samarbetet  mellan Sverige  och
Danmark. För det första kommer det bli lättar att samla in data som representeras på
likadant vis. Detta är mer eller mindre ett måste om man en dag vill genomföra en
verklig centralisering av sortimentet. En förutsättning för att kunna räkna på om detta
skulle vara lönsamt eller inte, behövs jämförbar data från de två företagen. 

5.4.2 Simulering av beställningssystem
Eftersom man  i  Danmark  idag  har  ett  bra  halvautomatiskt  system för  att  få  fram
inköpsunderlag hade Tommy Ernst, logistikchef i Danmark, en idé om att simulera hur
programmet verkligen fungerar och se om det finns möjlighet att göra det ännu mer
effektivt. En simuleringsstudie skulle med andra ord vara ett bra sätt att fortsätta vårt
arbete och förbättra Jens S logistik. 

Genom att automatisera olika processer kan resurser i form av personal utnyttjas mer
effektivt och eventuellt användas på platser där man har behov av mer personal. Det
ger möjligheter att fortsätta bli bättre på andra områden och genomföra förändringar
och förhoppningsvis även förbättringar på dessa områden också.
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